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Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas 
elinvoimapolitiikka  tukee.  Muuttoliike on plusmerkkinen ja 
elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen.



Johdanto
Ylitornion elinkeino-ohjelmalla tähdätään yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoite 
saavutetaan tehokkaan elinvoimapolitiikan tuella. Elinkeino-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on erittäin 
tärkeää, jotta turvaamme kunnan elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Hyvin toteutettu elinkeino-
ohjelma ja elinvoimapolitiikka kehittävät yritysten toimintaympäristöä ja tukevat yritysten kasvua ja 
investointeja sekä uusien yritysten syntymistä.

Elinkeino-ohjelman valmistelu on toteutettu kunnan elinkeinopalvelujen johdolla yhteistyössä 
kunnanhallituksen, johtavien viranhaltijoiden ja yrittäjien edustajien kanssa. Työtä ovat tukeneet valtuutetut 
ja Ylitornion Yrittäjät ry:n hallitus. Ylitorniolla on tehty myös maankäyttö- ja elinvoimastrategia, joka 
yhdessä elinkeino-ohjelman kanssa muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Ohjelmien toteuttamisella 
saamme aikaan paljon myönteisiä asioita.

Ylitornion Yrittäjät ja kunta allekirjoittivat 5.9.2013 yhteisen sitoumuksen yrittäjyyden puolesta. ”Olemme 
sitoutuneet yhdessä myönteisen ilmapiirin edistämiseen, elinkeinojen ja yrittämisen edellytysten 
parantamiseen, kunnan palvelumarkkinoiden kasvuun ja tasapainoiseen kehittämiseen sekä kunnan 
vetovoimaisuuden parantamiseen”. Yhteisen sitoumuksemme henki on huomioitu myös elinkeino-
ohjelmassa ja sen painopistealueita määritettäessä. 

Tapani Melaluoto
kunnanjohtaja
Ylitornion kunta



Ylitorniolla on: 
◦ Hyvät peruspalvelut
◦ Rajan rikkautta
◦ Luonnon vetovoimaa 
◦ Voimakas yrittäjyys
◦ Vahva usko tulevaisuuteen 
◦ Vakaa kuntatalous

 Ylitornion vetovoimatekijöitä ovat logistinen sijainti valtakunnan rajalla,     
Aavasaksan ja Ainiovaaran alue, Torniojoki ja järvialue sekä luonnon-
olosuhteet  ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

 Ylitorniolla on 300 yritystä ja 1400 työpaikkaa, joista palvelualalla 67 %, 
alkutuotannossa 12 %, jalostustoiminnassa 16 % ja muut 5 %

 Asukkaita 4500 vuonna 2013



 Ympäristöasiat ja kestävä kehitys korostuvat

 Puhtaan, oman alueen lähiruokatuotannon merkitys kasvaa

 Ikääntyvä väestö käyttää paljon palveluja

 Työhyvinvoinnin merkitys lisääntyy. Työnteon tavat 
monipuolistuvat. Etätyön osuus kasvaa.

 Yksityisen sektorin merkitys korostuu ja yrittäjyys lisääntyy

 Asuinpaikan viihtyisyys on avainasia



 Kunta on yritysaktiivinen 
 Kunnan yritysneuvonta on aktiivista ja ennakoivaa. Palvelu on 

käytössä koko yrityksen elinkaaren ajan
 Kunnan päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa
 Kunnan päätöksenteossa on käytössä yritysvaikutusten 

arviointi 
 Kunnan elinvoimapolitiikkaa toteutetaan kunnanvaltuuston 

valtuustokausittain hyväksymän elinkeino-ohjelman pohjalta
 Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa kunnanhallitus, 

kunnanjohtaja sekä yritysneuvoja yhteistyössä 
elinkeinotyöryhmän ja kunnan johtoryhmän kanssa



ELINKEINO-OHJELMAN PAINOPISTEET

1.  Yritysneuvonta  ja yhteistyöverkostot

Tavoitteet:

 Ylitornion kunta tarjoaa aktiivista yritysneuvontaa 

 Kunnan ja yrittäjien yhteinen  elinkeinotyöryhmä ohjaa kunnan elinkeinopalvelua 

 Lähialueen  yrityspalvelutoimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (mm. Digipolis
Oy, Team-Botnia Oy, Meri-Lapin startti, Pello-Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy, 
Övertorneå )

 Kunta toimii hyvässä yhteistyössä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa (mm. Ylitornion 
yrittäjät, Ylitornion yrittäjänaiset, Länsipohjan yrittäjät/Suomen Yrittäjät, Lapin Ely-
Keskus ja TE-toimisto, Lapin kauppakamari, ProAgria, pankit, yksityiset 
yrityspalveluyritykset)

 Laajemmissa hankkeissa hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja



Tavoitteet:
 Kunta varmistaa riittävän maanhankinnan ja aktiivisen kaavoitustoiminnan

 Yritysten sijoittumismahdollisuuksia parannetaan

 Koko kunnan alueen vakituisen asumisen ja vapaa-ajan tonttitarjontaa 
lisätään

 Ylitornion  hyvää logistista sijaintia hyödynnetään tehokkaasti 

 Övertorneån läheistä sijaintia hyödynnetään
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Tavoitteet:

 Kunta huolehtii omalta osaltaan siitä, että Ylitorniolla on riittävästi sopivia 
toimitiloja nykyisille ja uusille yrittäjille

 Kunnallistekniikan toteuttamisessa huomioidaan yritysten tarpeet, mm. 
liikenne ja pysäköinti, vesihuolto, kaukolämpö sekä tietoliikenneyhteydet 

 Teollisuusalueisiin panostetaan. Kopanmäen teollisuusalueen olosuhteita 
parannetaan ja lentokentän alueelle rakennetaan uusi teollisuusalue

ELINKEINO-OHJELMAN PAINOPISTEET



Tavoitteet:

 Koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen panostetaan

 Yritysten olemassa olevan työvoiman osaamisen vahvistaminen

 Yrittäjyyskasvatuksen profiilin nostaminen varhaiskasvatuksessa, 
perusopetuksessa ja lukiossa

 Yrittäjyyskasvatuksella luodaan myönteinen kuva yrittäjyydestä
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Tavoitteet:

 Hyvä palvelutaso ja myönteinen kuntakuva  

 Kytkös Ylitorniolle  -henkilöt ja perheet ovat erityiskohde

 Ylitornio-paketti sijoittumista harkitseville

 Uusiin toimialoihin panostetaan, esim. kaivostoiminnan myötä tulevat 
mahdollisuudet

 Luodaan olosuhteet, joilla turvataan yritysten henkilökunnalle 
mahdollisuudet hankkia tai vuokrata asuntoja  paikkakunnalta

 Kunta tarjoaa monipuolisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä 
tontteja omistusasumiseen
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Tavoitteet:

 Yritykset huomioivan toimintatavan kehittäminen

 Ylitornion kunta määrittelee, mitä palveluja se tuottaa itse ja mitä hankitaan 
joko yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta

 Paikallisilta yrityksiltä pyydetään tarjous aina, mikäli ko. tuotteita ja palveluja 
on paikkakunnalla tarjolla

 Kunnan hankintaosaamisen ja yritysten tarjoamisosaamisen  parantaminen

 Kunta kasvattaa lähihankintojen osuutta hankinnoissaan
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Tavoitteet:

 Tehokas viestintä yrityksille ja yrittäjille, kuntalaisille sekä kunnan sisäisille 
ja kunnan ulkopuolisille sidosryhmille 

 Hyvä kuntakuva ja imago sekä kunnan että yritysten viestinnässä

 Kaikessa  viestinnässä on tavoitteena  positiivisen mielikuvan luominen ja 
usko tulevaisuuteen
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 Suomen Yrittäjät ry tekee säännöllisesti kyselyn kuntien 
elinkeinopolitiikasta. Kysely suoritetaan samansisältöisenä,      
jolloin muutokset voidaan analysoida

 Elinkeino-ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain



YLITORNION ELINKEINO-OHJELMA

Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas 
elinvoimapolitiikka  tukee.  Muuttoliike on plusmerkkinen ja 
elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen.
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