Kajaanin kaupungin
elinvoimaohjelma 2022-2026
Hyväksytty
kaupunginhallituksessa
26.4.2022

Elinvoimaohjelman
kehittämiskohteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

”Työn sankarit” – osaavan työvoiman saatavuus
”Kajaani näkyy ja kuuluu” – markkinointi ja mainetyö
”Kehityksen kärjet” – kärkitoimialoihin panostaminen
”Tulevaisuuden tekijät” – koulutus ja osaaminen
”Matka vie Kajaaniin” – saavutettavuus
”Kajaanissa menestyy” – yrittäjyyden ja
yritystoiminnan edellytykset
7. ”Viihtyisä kaupunki” – ilmapiiri ja ympäristö

1. ”Työn sankarit” – työvoiman saatavuus
Tavoitteet

1.
2.
3.

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

1. Rekrytointipalveluiden
vaikuttavuus ja
rekrytointiosaaminen
paranee

Rekrytointitoimet mm. erilaiset rekrymessut ja ekskursiot, operekrykiertueet (perusopetus ja
varhaiskasvatus), Kajaanin kaupungin työnantajamielikuvan kehittäminen

Kaupungin vima-palvelut ja HRpalvelut, toimialat, yritysyhteistyö

Toteutumatieto

Markkinointituki paikallisille työnantajille mm. osallistuminen rekrytilaisuuksiin tuomassa esille
palveluja ja harrasteita ja muita työmahdollisuuksia

Kaupungin vima-palvelut ja HRpalvelut

Yhteistyötoimien
määrä/vuosi

RekryKainuuLive kanavien hyödyntäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kuntien elinvoimapalveluja TEPAuudistuksen yhteydessä 2024

TE-palvelut, kaupungin ev-palvelut,
ELY, Kainuun Liitto, kunnat

Kanavien käyttö,
palvelun vakiintuminen

Rekrytointiosaamisen kasvattaminen, yritysten tukeminen modernien rekrytointikanavien
käytössä, työnantajamielikuvien parantaminen

ELY, TE-palvelut, KAMK, kaupungin
työllisyyspalvelut

Toteutumatieto

Työllisyyden kuntakokeilun mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen

Kaupungin työllisyyspalvelut, TEpalvelut, ELY

Paluumuuton aktivointi ja sen edellytysten parantaminen paluumuuttajaselvityksen pohjalta,
muuttajapalvelut verkkopalveluna ja fyysisenä asiakaspalveluna

Kaupungin ev-palvelut, Paltamo,
Sotkamo

Paluumuuttojen
määrä/vuosi

KORA-palvelut ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa: asettautumispalvelut, täsmärekrytointi ja
kausirekrytointi, kaiken maahanmuuton näkeminen työvoimamahdollisuutena
Toteutetaan työelämän segregaation purkamisen toimenpiteitä mm. vaikuttamalla asenneilmapiiriin
ja etsien uusia ratkaisuja

Kaupungin kv-palvelut, TE-palvelut ja
EURES-palvelut
Kaupungin ev-palvelut, KAMK, KAO,
Kainuun Yrittäjät, yritysyhteistyö

Ulkomaisen työvoiman
määrän kasvu
Löydetyt uudet ratkaisut ja
toimintamallit

Palvelu puolisotyöpaikkojen tai koulutuspaikkojen löytämiseksi

Kaupungin työllisyyspalvelut

Asiakasmäärät, löydetyt
paikat

Asunto- ja tonttitarjonta vastaa paikkakunnalle muuttavien yksilöllisiin tarpeisiin.

Ymp.tekninen toimiala, Kajaanin
Pietari, ev-palvelut
Kaupungin ev-palvelut, Kainuun
Yrittäjät, Teknologiakeskus, Kajaanin
Pietari, Valtk

2. Työllisyysaste paranee,
työmarkkinoiden segregaatio
vähenee ja työperäinen
muutto Kajaaniin kasvaa,
kausityöntekijät työllistyvät
Kajaaniin

Rekrytointipalveluiden vaikuttavuus ja rekrytointiosaaminen paranee
Työllisyysaste paranee, työelämän segregaatio vähene ja työperäinen muutto Kajaaniin kasvaa, kausityöntekijät työllistyvät Kajaaniin
Opiskelijat haluavat työllistyä Kajaaniin ja lähialueelle opintojensa jälkeen

Monipaikkaisuuden, etätyön ja hybridityön tukemiseen ja niiden mahdollisuuksien
hyödyntämiseen tehdään kokeiluja tavoitteena löytää toimivia malleja, esimerkiksi etätyötilat,
asumisen matalan kynnyksen testiasunnot

3. Opiskelijat haluavat
työllistyä Kajaaniin ja
lähialueelle opintojensa
jälkeen

Aktivointi-, työllisyys- ja
työttömyysaste, virta yli 3kk
työttömyyteen

Toteutumatieto tilojen
käytöstä

Opiskelijamyönteisen Kajaanin toimenpiteet hakuvetovoiman parantamiseksi hakijoiden
keskuudessa ja kaupungin tekeminen tutuksi opiskelijoille, opastus ja tuki kaupungin ja alueen
harrastuksiin

Kaupungin vima-palvelut, KAMO,
KAMK

Opiskelijoiden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen aktivointi, myös kv. opiskelijoiden osalta,
kaupungin omien paikkojen tarjonnan lisääminen

KAMK, KAO, TE-palvelut, ELY,
kaupungin työllisyyspalvelut

Paikkojen määrän kehitys

Kesätyöpaikkaa tukevien palvelujen kehittäminen, edullinen kesäasuminen eräänä mahdollisena
keinona

Kaupungin ev-palvelut, KAMK, KAO,
Kajaanin Pietari

Uudet palvelut ja niiden
käyttö

Toteutumatieto

2. ”Kajaani näkyy ja kuuluu” – markkinointi ja mainetyö
Tavoitteet

1. Kajaani tunnetaan valtakunnallisesti hyvän elämän kaupunkina valittujen kohderyhmien keskuudessa
2. Kajaanilaiset ovat avoimesti ylpeitä kotikaupungistaan
3. Kajaanin tunnettuuden kasvattaminen matkailualueena

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

1. Kajaani tunnetaan
valtakunnallisesti hyvän
elämän kaupunkina
valittujen kohderyhmien
joukossa

Kajaanin vetovoimatekijöiden esiin nostaminen valtakunnallisella tasolla
valittujen kohderyhmien keskuudessa. Asukas- ja opiskelijatarinoiden
hyödyntäminen markkinoinnissa

Kaupungin VIMA-palvelut,
kansainväliset palvelut, KAMK,
KAO,

Mediaseurannan mittaritieto,
Kokonaisnettomuutto

Nykyaikaisten, kohderyhmät tavoittavien markkinointi- ja viestintäkanavien
hyödyntäminen ja visuaalisuuden lisääminen markkinoinnissa sis. sosiaalinen
media ja vaikuttajayhteistyö mm. Kainuusta lähtöisin olevien kanssa

Kaupungin VIMA-palvelut

Mediaseurannan mittaritieto,
Kokonaisnettomuutto

Seudun ura- ja työmahdollisuuksien esiin nostaminen yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa; yritysten saavutuksista ja työmarkkinoista viestiminen

Kaupungin VIMA-palvelut,
Kainuun Yrittäjät, yritykset

Mediaseurannan mittaritieto,
Kokonaisnettomuutto

Kajaanin datakeskuskeskittymän ja supertietokoneiden (LUMI) hyödyntäminen
osaamisprofiilimarkkinoinnissa kansallisesti ja kansainvälisesti

Kaupungin VIMA-palvelut, CSC,
Kainuun Liitto, KAMK

Mediaseurannan mittaritieto,
Kokonaisnettomuutto

Kajaanilaisten asukas- ja yritystarinoiden nostaminen esiin kaupungin
viestinnässä Kajaanin sisällä. Kajaanilaisten osallistaminen mainetyöhön mm.
sosiaalisessa mediassa.

Kaupungin VIMA-palvelut

NPS Kajaanin asukastutkimuksesta:”Vetovoimaisuus ja
haluttavuus nuorille aikuisille”

Maineyhteistyö alueen seurojen ja järjestöjen kanssa.

Kaupungin VIMA-palvelut

NPS Kajaanin
asukastutkimuksesta, Kajaanin
asukastutkimuksesta
”Vetovoimaisuus ja haluttavuus
nuorille aikuisille”

Aktiivinen viestintä kaupungin palveluista ja kehittämistoimista.

Kaupungin VIMA-palvelut,
toimialat ja liikelaitokset, KAMK,
KAO, Teknologiakeskus

NPS Kajaanin
asukastutkimuksesta

Tiivis yhteistyö Kainuun matkailualueiden kanssa (Arctic Lakeland) kotimaan
matkailumarkkinoinnissa, näkyvyys Vuokatin kanavissa

Kaupungin VIMA-palvelut,
KAMK, Kainuun Liitto, VMK Oy

Toteumatieto; mitä on tehty,
Saapuneet matkailijat kotimaasta
(Visitory)

Kv-matkailumarkkinointi osana Visit Finlandin kampanjoita ja Arctic Lakeland kv.
matkailun yhteistyötä, vastuullisen matkailun edistäminen

Kaupungin VIMA-palvelut ja
Arctic Lakeland-verkosto

Toteumatieto; mitä on tehty,
Saapuneet matkailijat kotimaasta
(Visitory)

2. Kajaanilaiset ovat
avoimesti ylpeitä
kotikaupungistaan.

3. Kajaanin tunnettuuden
kasvattaminen
matkailualueena

3. ”Kehityksen kärjet” – kärkitoimialoihin panostaminen
Tavoitteet

1.
2.
3.

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

Teknologia-alat:
Mittaustekniikka
Datakeskusala
Peliala

Korkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja TKI:n ylläpitäminen ja kehittäminen sekä
innovaatiotoiminnan fokusointi osaamisen kärkialoihin

KAMK, OY/KYK Mity, JY, VTT MIKES,
CSC, CEMIS

CEMIS-seurantatieto

Mittaustekniikan alan CEMIS-sopimus ja sen rahoitus sekä TEM innovaatioekosysteemisopimuksen
mittaustekniikan osion toteutus ja rahoitus alan TKI- ja liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja
liiketoiminnan lisäämiseksi

KAMK, OY/KYK Mity, VTT MIKES,
CEMIS, Kajaani ja Sotkamo

Ekosysteemisopimus
seurantatieto

Datakeskusekosysteemin kehittämistoimet sekä ekosysteemisopimuksen suurteholaskennan, tekoälyn
ja datakeskus osion toteutus alan TKI- ja liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja liiketoiminnan
lisäämiseksi ja uusien toimijoiden saamiseksi ekosysteemiin

CSC, KAMK, OY, JY, Kajaani ja
Sotkamo

CSC-yhteistyöhankkeen
seuranta ek-jaostossa
Ekosysteemisopimus
seurantatieto

KAMK käynnistää englanninkielisen pelialan tutkintokoulutuksen, alan yritysten liikevaihto ja
työpaikat kasvavat, uusia yrityksiä syntyy Kajaaniin.

KAMK, ev-palvelut

Totetutumatieto

Kaivannaisalan klusterin koulutuksen, TKI:n ja liiketoimintakehityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
kaivannaisalan palvelukeskittymän kehittäminen

KAMK, OY/KYK Mity, CEMIS, KAO,
kaupungin ev-palvelut, Sotkamo

Toteutumatieto

Metsäbiotalouden klusterin tutkimuksen ja TKI:n ylläpitäminen ja vahvistaminen, ST1
bioetanolitehtaan mahdollisuuksien hyödyntäminen, varautuminen KaiCell Fibersin käynnistymiseen

OY/KYK Mity, KAMK, KAO, UEF
kaupungin ev-palvelut

Toteutumatieto

Uusiutuvan energian tuotanto ja sen ympärillä tapahtuva TKI-toiminta sekä sen uusien
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen

KAMK, ympäristötekninen toimiala,
ev-palvelut, yritysyhteistyö

Toteutumatieto uusiutuvan
energian uusista
ratkaisuista ja TKIhankkeista sekä uusista
liiketoiminta-avauksista

Kiertotalouspotentiaalin selvittäminen ja nykyisten sekä uusien kiertotalousmallien aktiivinen
kehittäminen.

KAMK, KAO, OY/KYK Mity,
ympäristötekninen toimiala,
yritysyhteistyö
Kauppiasyhdistys, Kainuun yrittäjät,
kaupungin vima-palvelut,
yritysyhteistyö

Toteutumatieto uusista ja
parannetuista kiertotalousratkaisuista
Toteutumatieto

Kauppiasyhdistys, Kainuun yrittäjät,
kaupungin vima ja työllisyyspalvelut,
yritykset foorumiyhteistyössä

Toteutumatieto

Luonnonvarat ja
kiertotalous:
Kaivannaisala
Metsäbiotalous
Uusiutuva energia
Kiertotalous

Palvelualat:
SOTE-palvelut
Palvelukeskukset
Kaupan ala
Tulevaisuuden palvelut

Valittujen kärkitoimialojen kasvu vahvistuu ja työpaikkojen määrä aloilla lisääntyy
Vahvistetaan Kajaanin alueen innovaatioekosysteemejä
Toimialakehittämisessä otetaan huomioon tasa-arvonäkökulma sekä kestävä kehitys

Tuodaan esille viestinnän keinoin palvelualoja ja niiden työntekijöitä ja Kajaanin vahvuutta maakunnan
kaupan keskuksena sekä hyvänä toimintaympäristönä palvelukeskuksille

Parannetaan työmarkkinoiden laajuutta hakemalla keinoja naisten työmahdollisuuksien
monipuolistamiseen Kajaanissa mm. palvelualojen foorumitoiminnalla.

Elämysten alat:
Matkailu
Kulttuuri

Kulttuurista elinvoimaa – vapaan kentän uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ja tukeminen,
kansainvälisen kulttuurituotannon osaamisen vahvistaminen ja Oulu2026
kulttuuripääkaupunkistatuksen hyödyntäminen

Sivistystoimiala, kaupungin kv.
palvelut ja vima-palvelut

Toteutumatieto

Oulujärven matkailun ja vapaa-ajan infrastruktuurin kehittäminen yhteistyössä kumppanien kanssa

Ymp.tekninen toimiala, MH
Luontopalvelut, yritykset

Toteutuneet
parannusinvestoinnit

Matkailutoimialan ja sen tuotteiden kehittäminen hankkeiden kautta sis. kansainväliset
matkailutuotteet, kärkenä Oulujärven matkailumahdollisuudet ja erä- ja luontomatkailu

Kaupungin ev-palvelut, KAMK, Arctic
Lakeland

Matkailutuotteiden
parantuminen ja
lisääntyminen

Matkailutuloa tuovien tapahtumien tukeminen ja lisääminen, tapahtuma-avustukset ja tuki
tapahtumajärjestäjille, tapahtumainfran parantaminen

Kaupungin ev-palvelut, ymp.tekninen
toimiala

Tapahtumien
määrä/vuosi

4. ”Tulevaisuuden tekijät” – koulutus ja osaaminen
Tavoitteet
Tavoite
1. Koulutustarjonta vastaa
alueen yritysten
työvoimatarpeisiin
(alat ja määrä)

2. Yliopistokoulutus
monimuotokoulutuksen
uusin keinoin Kajaanissa

1. Koulutustarjonta vastaa alueen yritysten työvoimatarpeisiin
2. Yliopistokoulutus monimuotokoulutuksena Kajaanissa
3. Koulutustaso nousee ja koulutus on vetovoimaista ja vaikuttavaa
Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

KAMK:n ja KAO:n koulutustarjonta on alueen tarpeisiin perustuvaa ja vetovoimaista,
oppilaitosten yhteistyö lisääntyy ja tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja

KAMK, KAO, kaupungin
sivistystoimiala

Valmistuneiden määrä
ja sijoittuminen,
koulutusasteen nousu

SOTE-alan työvoimatarpeisiin vastataan koulutuksella sekä myös ulkomaisten alan
ammattilaisten koulutusrekrytoinnilla

KAMK, KAO, Edukai, Kainuun
Sote

Valm. sijoittuminen
Ulkom. rekrytoinnit

Työvoimakoulutusten kohtaantoa työelämän tarpeisiin parannetaan

ELY, TE-palvelut, KAO ja Edukai,
kaupungin työllisyyspalvelut

Koulutusten
työllisyysvaikutus

Opiskelijoiden saaminen aloille, joilla on työvoimapula mm. vetovoimamarkkinoinnilla

KAMK, KAO, ELY, TE-palvelut,
kaupungin ev-palvelut

Hakijamäärät

Opettajan pätevyyden antavien koulutusten käynnistäminen (erityisopetus,
varhaiskasvatus ja perusopetus)

OY/KTK ja KYK, Kajaani ja Iisalmi

Koulutusten aloitus

Yliopistokeskuksen koulutustarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen
yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa

OY/KYK, kaupunki

Uudet koulutusavaukset

Toimenpiteet muualla opiskelevien nuorten paluuhalukkuuden lisäämiseksi
valmistumisen jälkeen, vaikuttavien houkuttimien löytäminen

Kaupungin vima- ja työllisyyspalvelut, yritysyhteistyö

Toteutumatieto

3. Koulutustaso nousee ja
koulutus on vetovoimaista
ja vaikuttavaa

Lisätään alueen korkeakoulutasoista koulutusta

OY/KYK, KAMK, kaupunki, Kainuun
Liitto

Parannetaan työelämässä olevien muunto-, lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä kannustetaan ihmisiä kouluttautumaan pidemmälle

KAO, KAMK, KYK, kaupungin
työllisyyspalvelut, ELY, TE-palvelut

Koulutustarjonnassa on mukana kansallisesti ja myös kansainvälisesti vetovoimaisia aloja,
jotka voivat myös luoda uusia liiketoiminta-avauksia

KAMK

Tuetaan väitöskirjan tekemisen mahdollisuuksia.

KYK:n jäsenyliopistot, KAMK,
kaupunki, Kainuun Liitto

Koulutuspaikat,
korkea-asteen
koulutustaso
Koko koulutustaso
Koulutusten vetovoima ja
liiketoimintavaikutus
Väitöstutkimusten määrä

5. ”Matka vie Kajaaniin” – saavutettavuus
Tavoitteet

1. Toimivat lentoyhteydet Kajaaniin
2. Sujuvat tie- ja ratayhteydet
3. Luotettavat tietoliikenneyhteydet

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

Toimivat lentoyhteydet
Kajaaniin

Yhteistyö DAT AS lentoyhtiön kanssa

Kaupungin ev-palvelut, Kainuun
Liitto, Kainuun Yrittäjät

Jatkuva
keskusteluyhteys

Yhteismarkkinointi ja markkinointiyhteistyö DAT:n kanssa matkustajamäärien
kasvattamiseksi

Kaupungin ja Kainuun Liiton
viestintä, matkailualueet

Markkinointikampanjat ja niiden rahoitus

Vaikuttaminen tarvittaessa lentojen ostoliikenteen jatkumiseen siihen saakka,
kunnes HEL-KAJ reitillä käynnistyy uudestaan markkinaehtoinen liikenne

Kaupungin ev-palvelut, Kainuun
Liitto, Kainuun Yrittäjät

Ostoliikenteen rahoitus

Osallistuminen Kainuun kv. matkailun lisäämiseen tähtääviin hankkeisiin reittilentojen
matkustajamäärien kasvattamiseksi sekä suorien lomalentojen lisäämiseksi

Kaupungin ja Kainuun Liiton
viestintä, matkailualueet, KAMK
matkailun TKI

Hankkeet ja niiden
rahoitus, kv. matkailun
kasvuluvut

Savon radan edunajaminen radan voimakkaan parannuksen saamiseksi valtion
väyläinvestointeihin, ensi vaiheessa tavoitteena merkittävä radan
suunnitelmavalmiuden parantaminen

Kaupungin ev-palvelut, Kainuun
Liitto, Kainuun Yrittäjät

Väylän suunnitelmat,
valtion väyläinvestointirahoitus

VT 5 maantieyhteyden seuraavien parannusten Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi
saaminen edunajamisella valtion väyläinvestointeihin

Kaupunki, Kainuun Liitto,
yhteistyö Viitosväylä ry:ssä

Hankkeiden rahoitus
valtion väyläinvestoinneissa

Sujuvat tie- ja
ratayhteydet

Luotettavat
tietoliikenneyhteydet

VT 22 Oulu-Kajaani yhteysvälin kehittäminen 2010 esiselvityksen mukaisesti valtion
väyläinvestointisuunnitelmiin ja VT 22 saaminen mukaan pääväyläasetukseen ja sen
luokituksen nosto VT 6:ksi

Kaupunki, Kainuun Liitto,
yhteistyö Tervan Tie ry:ssä

Yhteysvälin
sisällyttäminen valtion
väyläinvestointisuunnitelmiin

VT 6 Kajaani-Sotkamo yhteysvälin sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen

Kajaani ja Sotkamo, Kainuun
Liitto

Yhteysvälin parannustoimenpiteet

Vapaa-ajan monikäyttöreitti Kajaani-Vuokatti (KAMORA:n jatkotoimenpiteet)

Ymp.tekninen toimiala

Toteutumatieto

Kaukoliikenteen junavuorot, yöjuna autojunana sekä arkipäivien asiointiyhteys junalla
KAJ-OULU-KAJ (LVM ostoliikenteeseen)

Kaupunki, Kainuun Liitto, Tervan
Tie ry:n kunnat

Toteutumatieto

Cinian Luoteisväylän datakaapelin kotimaan runkoreitityksen kulkeminen Kajaanin
kautta

Kaupunki, Kainuun Liitto, CSC

Reitityksen toteutussuunnitelma

Kattava laajakaista kaupungin haja-alueelle

Yhteistyö operaattorien kanssa
hankkeissa

Verkon kattavuuden
kasvu

6. ”Kajaanissa menestyy” – yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytykset
Tavoitteet

1. Nopea reagointikyky yritysten tarpeisiin
2. Yritysten aktivointi uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin
3. Saumaton ja tehokas palvelupolku yrityksille

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

Nopea reagointikyky
yritysten tarpeisiin
(toimintaympäristö, tilat,
kaavoitus)

Tuki ja palvelut yritysten toimintaympäristötarpeisiin

Kaupungin ev-palvelut,
ymp.tekninen toimiala

Toteutumatieto,
asiakascaset

Toimitilojen ja kaavoituksen tarpeiden kartoitushanke. Teknologiakeskuksen
toimitilakokonaisuuden laajentaminen.

Teknologiakeskus, ymp.tekninen
toimiala

Toteutumatieto

Valmiiksi kaavoitettuja alueita tuotannollisille ja kaupallisille yrityksille.

Ymp.tekninen toimiala,
Teknologiakeskus

Uudet yritysaluekaavat, volyymi

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus Kainuussa ja lähiympäristössä
tapahtuvien isojen hankkeiden osalta

KAMK, KAO, kaupungin
yritysneuvontapalvelu

Hankkeisiin liittyvien
alihankintojen määrä

Kartoitetaan kiinnostuneita yrityksiä ja avustetaan heitä yritysryhmähankkeiden
suunnittelussa ja hallinnoinnissa, tukien digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä

KAMK, kaupungin
yritysneuvontapalvelu

Yritysryhmähankkeiden määrä

Yritysten aktivointi uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin ja yrittäjyyden
lisääminen

Saumaton ja tehokas
palvelupolku yrityksille

Uusyrittäjyyden aktivointi, nuorten yrittäjyys, start-up yritysten tukimallin luominen

Kaupungin yritysneuvontapalvelu ja kaupungin
perusopetus, KAO ja KAMK

Uusien yritysten
nettolisäys, uudet
start-up yritykset

Yritysten aktivointi paikallisiin julkisiin hankintoihin

Kaupungin hankintaasiamiespalvelu

Paikallisten hankintojen määrätieto

Kajaanin kaupunki: yritysneuvonta, yrityspalveluseteli, palkkatuki, yrityspalveluseteli,
Kasvu Open Kasvupolku-palvelut, omistajanvaihdospalvelu

Kaupungin yritysneuvontapalvelu

Palvelujen käyttötieto

TE-toimistojen yritys- ja työnantajapalvelujen ja kuntien elinkeinopalvelujen saumaton
palvelukokonaisuus 2024

Kaupungin ev-palvelut,
yhteistoiminta-alueen kunnat

Toteumatieto 2025,
arviointitieto

Business Kainuu verkoston yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, aktiivinen
osallistuminen verkostoon ja sen palvelujen kehittämiseen

Kainuun Yrittäjät, ELY-keskus, TEpalvelut, Oulujärvi Leader, Pro
Agria, Finnvera, KAMK, KAO,
kaupungin ev-palvelut

Business Kainuun oma
seuranta

7. ”Viihtyisä kaupunki” – ilmapiiri ja ympäristö
Tavoitteet

1.
2.

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Mittarit

Kaupunkiympäristön
uudistamiseen
panostetaan

Strategiakaudelle asetetaan vuositavoitteet kaupunkiympäristön kehittämiselle

Ymp.tekninen toimiala

TA-tavoitteiden
toteutumatieto

Kauppatorin alueen kehittäminen

Ymp.tekninen toimiala,
Kauppiasyhdistys

Suunnitelmavalmius,
toteutuksen aloitus

Yhteistyö kiinteistönomistajien kanssa kiinteistöinvestointien sekä
korjausrakentamisen aktivoimiseksi kaupunkikeskustassa

Ymp.tekninen toimiala, Kai/Kaj
Yrittäjät, Kauppiasyhdistys

Yksityisten
investointien määrä

Puurakentamisen edistäminen kaupunkirakentamisessa

Ymp.tekninen toimiala, Kajaanin
Pietari

Puurakentamisen
kohteiden määrä

Kaupunkiympäristön uudistamiseen panostetaan
Kajaani on monimuotoinen ja vireä kaupunki, jossa on innostava, avoin ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri

Kajaani on
monimuotoinen ja vireä
kaupunki, jossa on
innostava, avoin ja
yhteistyöhakuinen
ilmapiiri

Kevyen liikenteen reittien jatkokehittäminen ja liikkumisen uudet muodot

Ymp.tekninen toimiala

Investoinnit/vuosi,
uudet liikkumispalvelut

Metsien ja luonnon virkistysmahdollisuuksien tuominen esille

Ymp.tekninen toimiala,
kaupungin vima-palvelut

Mediaseuranta

Yhteiskehittäminen, kokeilut ja pilotoinnit, painopisteenä kestävän kehityksen ja
kiertotalouden edistäminen

Toimialat, KAMK ja KAO,
järjestöt ja yritykset

Yhteiskehittämisen
hankkeet/vuosi

Yritysyhteistyö ja yrittäjäjärjestöyhteistyö, tarkoituksena suora ja avoin vuorovaikutus
yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi, yritystapaamiset, asiantuntijuuden
vaihto

Kaupunki, Kainuun ja Kajaanin
Yrittäjät ja Naisyrittäjät,
Kauppakamari ja JCI,
Kauppiasyhdistys

SY:n yritysilmapiiritutkimus joka toinen
vuosi

Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen parantamaan kaupungin vetovoimaa ja
pitovoimaa Kajaaniin muuttamisen ja jäämisen tueksi

Kaupunkikonserni laajasti

Muutto- ja
asukastutkimukset

