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Saatesanat

Maaseutu niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa on monien haasteiden edessä.
Kunnissa ja kylissä haetaan ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin: miten vastata kaupunkien nuoria houkuttelevaan vetovoimaan; miten turvata erikoistuvan ja tehostuvan maatalouden rinnalle moni- ja pienimuotoisempi alkutuotanto; miten tarjota
hyvät palvelut myös heille, jotka ovat valinneet maaseudun asuinpaikakseen jne.
Maaseutu on käymässä läpi moninkertaista rakennemuutosta. Elinkeino-, väestöja palvelurakenteet ovat samanaikaisesti murroksessa. On vaikea ennustaa, miltä
Lapin maaseutu kymmenen vuoden kuluttua näyttää.
Maa Pontevassa – Lapin uudessa maaseutuohjelmassa, asetetaan kuitenkin tulevaisuudelle rohkeasti päämääriä. Siinä esitetään myös runsas keinovalikoima
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Joukossa on jo meneillään olevien kehityskulkujen vahvistamista, mutta myös aivan uusia avauksia. Esimerkiksi ”Arktinen tuotanto” – käsite otetaan käyttöön kuvaamaan Lapin luonnonvaraperusteisen tuotannon erityisiä olosuhteita ja samalla luomaan mielikuvaa pohjoisen tuotannon korkeasta laatutasosta. Luonnontuoteala ja bioenergiatuotanto avaavat
uusia suuria mahdollisuuksia. Ne kasvavat perustuotannon ja matkailun rinnalle
merkittäviksi tulonlähteiksi. Kulttuuristakin alkaa viritä elinkeinollista toimintaa.
Mahdollisuuksia esitetään ohjelmassa monia.
Elinkeinojen lisäksi Maa Ponteva -ohjelmassa käsitellään useita maaseudun tulevaisuuden kannalta elintärkeitä teemoja kuten palveluita, ympäristön laatua ja kylätoimintaa. Monipuolisuus on yksi ohjelman vahvuuksista.
Ohjelmassa esitettyjä kehittämisajatuksia ei kaikkia ole osoitettu suoraan millekään vastuutaholle. Peruslähtökohtana on kuitenkin, että maaseutuohjelma toteutetaan pääosin tulevan EU-ohjelmakauden 2007 - 2013 kehittämisvaroin. Ohjelman hyvien esitysten toteutuminen edellyttää joka tapauksessa vastuun kantamista ja sitoutumista paitsi viranomaisilta myös maaseudun yhdistyksiltä, kylien toimijoilta ja aivan yksityisiltä ihmisiltäkin.
Tätä vastuunkantoa osoittaa se, että Lapin Maaseutuohjelmaa on ollut tekemässä
harvinaisen laaja joukko maaseudun asukkaita ja asiantuntijoita. Työtä on ohjannut Lapin liiton 26-henkinen maaseututyöryhmä. Tilaisuuksiin ja työryhmiin on
osallistunut kolmisen sataa lappilaista eri puolilta maakuntaa. Koko ohjelmatyön
ajan maaseudun ihmiset ovat osoittaneet aitoa mielenkiintoa ja suurta aktiivisuutta
maaseudun tulevaisuutta kohtaan.
Lapin liitto kiittää lämpimästi kaikkia ohjelmaan laatimiseen osallistuneita tahoja.

Lokakuussa 2005
Maakuntajohtaja Esko Lotvonen
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1 LAPIN MAASEUTUOHJELMA
Lapin liiton hallitus perusti lokakuussa 2003 maakunnallisen maaseututyöryhmän (liite 1),
jonka toimikausi kestää vuoden 2005 loppuun. Sen tehtävänä on tuoda esille maaseudun
keskeisiä kehittämistarpeita, etsiä aktiivisesti ratkaisuvaihtoehtoja maaseudun ongelmiin,
toimia yhdyslinkkinä valtakunnalliseen maaseutupoliittiseen työryhmään sekä valmistella
maakunnallisia maaseutukannanottoja ja ohjata Lapin maaseutuohjelma laatimista. Ryhmässä on sekä elinkeinollisesti että alueellisesti laaja maakunnallinen edustus ja ryhmän
jäsenet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa maaseudun erilaisiin toimijoihin.
Lapin maaseudun tavoitteelliseksi kehittämiseksi Lapin liitto käynnisti Lapin maaseutuohjelman valmistelun maaseututyöryhmän johdolla keväällä 2004. Tarjouskilpailun voitti Lapin yliopisto. Päävastuu oli Pohjois-Suomen ennakointi- ja arviointikeskuksella ja kumppanina toimi täydennyskoulutuskeskuksen alueellisen kehittämistoiminnan tulosyksikkö,
sittemmin Lapin yliopiston aluepalvelut/aluekehitys- ja innovaatiopalvelut.
1.1 Lapin Seutuakatemia – Lapin maaseudun asiantuntijat linjaamassa maaseudun
tulevaisuutta
Lapin maaseutuohjelmaprosessiin varattiin aikaa runsas vuosi. Työskentely käynnistyi Lapin maaseudun nykytilan hahmottamisella eli Lapin maaseudun tilastokatsauksella, jossa
kuvattiin Lapin maaseudun tilanne 2000-luvun alussa alueittain ja elinkeinoaloittain. Tilastokatsaus esiteltiin Lapin maaseututyöryhmälle 24.8.2004 ja se valmistui syyskuussa
2004.
Lapin maaseutuohjelman työstämisen lähtökohta oli ennakointiin perustuva
lähestymistapa. Ennakointi tarkoittaa järjestelmällistä ja osallisuutta lisäävää
tulevaisuustiedon hankintaa ja keskipitkän tai pitkän aikavälin vision laatimiseen tähtäävien
menetelmien soveltamista. Ennakointi parantaa nyt tehtävien päätösten tietopohjaa ja sen
tavoitteena on käynnistää yhteistoimintaa. Ennakoinnissa on siten viisi keskeistä
elementtiä: tulevaisuutta koskevan tiedon hankinta, osallistuminen ja osallistaminen,
verkostoituminen, vision laatiminen ja toiminta.
Ennakoinnin lähestymistapa merkitsi ohjelmaprosessissa ensinnäkin sitä, että ohjelmatyö
rakentui alhaalta-ylös -periaatteella mahdollisimman laajan osallisuuden varmistamiseksi.
Kun maaseudun eri toimijaryhmät osallistuvat ohjelman luomiseen, he myös sitoutuvat
ohjelman toteuttamiseen. Samalla vahvistetaan maaseudun toimijoiden voimaantumista
(empowerment) oman tulevaisuuden rakentamisessa. Jo ohjelman laadintaprosessi
tuottaa sosiaalista pääomaa eri toimijoiden osallistumisen kautta. Toiseksi, ohjelmatyössä
käytettiin laaja-alaista tulevaisuustietoa eli ohjelmaprosessissa olivat mukana niin
käytännön tekijät kuin asiantuntijatkin. Työskentelyn pohjaksi koottiin olemassa olevaa
tietoa Lapin maaseudun nykytilasta, mutta tulevaisuustietoa etsittiin ennen muuta
laadullisin menetelmin maaseudun erilaisilta asiantuntijoilta. Kolmanneksi, koko prosessin
tavoitteena on kytkeä ennakointi tiiviisti päätöksentekoon ja toimintaan, jotta
ohjelmaperustainen yhteistoimintainen kehittäminen toteutuu. Ohjelmatyön tavoitteena oli
siis tuottaa yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja ennen muuta kehittämisehdotukset, joilla
toivottuun tulevaisuuteen päästään.
Lapin maaseudun kehittämiseen kutsuttiin mukaan maaseudun asiantuntijoita: maaseudun kehittäjäviranomaisia, maaseudulla eri ammateissa työskenteleviä sekä oppilaitosten
ja tutkimuksen edustajia. Koko prosessin eri vaiheissa osallisina olleet henkilöt muodosti-
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vat yhdessä Lapin Seutuakatemian, johon on kuulunut kaikkiaan noin 300 lappilaista eri
puolilta maakuntaa. Seutuakatemian ensimmäinen vaihe toteutettiin syystalvella 20042005, jolloin Lapin maaseudun kehittämisyhdistykset eli Peräpohjolan Kehitys ry., Outokaira Tuottamhan ry., Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry. ja Pohjoisimman Lapin Leader ry. tuottivat omat näkemyksensä Lapin maaseudun ongelmista ja ratkaisuista Lapin
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämissä tulevaisuusverstaissa. Työskentelyn
tulokset raportoitiin verkkoympäristöön seuraavaa vaihetta eli asiantuntijaryhmien työskentelyä varten.
Seutuakatemian 13 asiantuntijaryhmää (liite 2) kokoontui tammi-helmikuussa 2005 ja työskentelyn tavoitteena oli tuottaa ideoita ja ehdotuksia Lapin maaseudun kehittämiseksi seuraavien viiden vuoden aikana. Työskentelyn pohjana oli ennakoinnissa käytetty jaottelu
megatrendeihin, heikkoihin signaaleihin ja villeihin kortteihin. Ryhmissä etsittiin päälinjauksia (megatrendi) eli Lapin maaseudun kehityksen päälinjoja ja vastauksia siihen, miten
Lapin maaseudun negatiivisia kehityskulkuja voidaan muuttaa tai positiivisia vahvistaa.
Orastavat mahdollisuudet (heikko signaali) ovat merkkejä tulevasta; asioita, jotka eivät
vielä välttämättä vaikuta kovinkaan tärkeiltä, mutta joilla tulevaisuuden muodostumisen
kannalta on tärkeä tai jopa ratkaiseva merkitys. Orastaviin mahdollisuuksiin kirjatut kehittämisehdotukset ovat merkkejä muutoksesta tai sen tarpeesta eli ne voivat olla ratkaisevia
esityksiä, jotka muuttavat tapahtumien kulkua erilaiseen suuntaan. Uudet elinkeinolliset
ideat (villi kortti) ovat yllättäviä vetoja, yhteistyöstä syntyviä innovatiivisia esityksiä, jotka
voivat olla riskialttiita, mutta myös kokeilemisen arvoisia. Asiantuntijaryhmien työskentelyn
tulokset kirjattiin verkkoympäristöön, jotta prosessista tuli läpinäkyvä ja kaikki osanottajat
pystyivät kommentoimaan eri ryhmien esityksiä.
Syntyneet kehittämisehdotukset kertovat osaltaan Lapin maaseudun epävarmuustekijöistä, mutta ennen kaikkea tuovat esiin niitä mahdollisuuksia, joita maaseudulta löytyy. Lapin
liiton maaseututyöryhmän jäsenet ja asiantuntijaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat pohtimaan maaseudun linjauksia Lapin maaseudun tahtofoorumiin 7.4.2005, jossa keskustelun pohjana oli kooste asiantuntijaryhmien esityksistä ja kuultiin myös tutkijoiden puheenvuoroja maaseudun kehittämisestä. Koska maaseutuohjelman työstämisen ohjaavana linjauksena on ollut prosessimaisuus ja refleksiivisyys, myös tahtofoorumin jäsenien kommentit kerättiin ohjelmaprosessia varten ja osanottajilla oli mahdollisuus kommentoida
koostetta myös sähköpostitse. Yhteisten tapaamisten rinnalla asiantuntijaryhmien esitysten työstämistä jatkettiin myös henkilökohtaisten tapaamisten ja pienryhmäpalaverien avulla sekä sähköpostitse.
Ohjelmatyön ohjausryhmänä toimiva Lapin liiton maaseututyöryhmä käsitteli ensimmäistä
ohjelmaluonnosta 22.6.2005. Työn kirjoittamista jatkettiin ohjausryhmän antamien linjausten pohjalta aina elokuun 2005 loppuun saakka. Maaseututyöryhmä hyväksyi ohjelman
20.10..2005. Yli vuoden kestäneen prosessin tuloksena on syntynyt Maa ponteva - Lapin
maaseutuohjelma 2013.
1.2 Ohjelman rakenne
Lapin maaseutuohjelma 2013 sisältää seuraavat osiot:
- Kuvaus Lapin maaseudun nykytilasta. Ohjelman luvussa 2 esitellään Lapin seutukuntien väestö- ja elinkeinorakenteen nykytila 2000-luvun alussa. Elinkeinoalojen
lyhyt nykytilan kuvaus esitellään kunkin luvun alussa.
- Kehittämisvisio ja strategiset linjaukset. Yhteinen tavoitetila Lapin maaseudusta ja
sen saavuttamisen edellyttämät strategiset linjaukset esitellään luvussa 3.
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Alakohtaiset tavoitteet ja kehittämisehdotukset. Eri elinkeinoalojen, elinympäristön
viihtyisyyden, hyvinvointipalvelujen, osaamisen ja kumppanuuden tavoitteet esitetään kunkin luvun alussa, jonka jälkeen tehdään ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ja esityksiä edunvalvontaan ja valtakunnallisen maaseutupolitiikan suuntaamiseksi.

Ohjelmassa raportoidaan Lapin maaseudun nykytila, mutta ohjelman pääpaino on kehittämisosiossa ja konkreettisten kehittämisehdotusten tekemisessä. Ohjelma on maakunnallisesti kokonaisvaltainen, mutta maaseudun kehittämistä tarkastellaan myös seutukuntatasolla. Maaseutuohjelma painottuu elinkeinojen kehittämiseen ja maaseudun palvelujen
turvaamiseen. Työllisyys-, infrastruktuuri- ja koulutusasioita tarkastellaan näiden kahden
painopisteen antamassa viitekehyksessä.

2 LAPIN MAASEUDUN NYKYPÄIVÄ
Lapin maaseudun tuotanto- ja asutusrakenne on monimuotoinen: laajassa maakunnassa
on monenlaisia maaseutualueita. Lappilainen maaseutumaisema on pohjoisten luonnonolojen aluetta, johon ovat piirtäneet jälkensä niin perinteiset kuin modernitkin elinkeinot
– eri tavalla eri osissa maakuntaa. Lappilainen asutus on sijoittunut vesistöjen ja niitä yhdistävien pääteiden varrelle nauhamaisina kylinä sekä kuntakeskusten yhteyteen. Myös
matkailukeskukset ovat merkittäviä asutuskeskittymiä.
Valtakunnallinen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005-2008 (MMM 2004) luokittelee
lähes koko Lapin harvaan asutun maaseudun alueeksi, jota luonnehtii poismuutto, nuorten
väestöosuuden väheneminen ja vastaavasti vanhusväestön osuuden kasvu, palvelujen
kaikkoaminen, maatalouden väheneminen ja uusien työpaikkojen vähäisyys suhteessa
perinteisten työpaikkojen poistumaan. Ohjelma antaa Lapin maaseudusta kuitenkin liian
yksipuolisen kuvan: lappilainen maaseutu on monien elinkeinojen ja edelleen elävien kylien maaseutu.
Lapin viimeaikaiseen kehitykseen on jälkensä piirtänyt 1990-luvun alkupuolen lama, jonka
takia Lapin ja sen maaseudun kehittämisen painopisteenä tulee olla elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittäminen. Lamavuosina Lapista katosi yli 20 000 työpaikkaa: vuonna 1987
Lapin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan noin 87 600, kun laman jälkeen 1990-luvun
puolivälissä Lapissa oli enää vajaat 65 400 työpaikkaa. Sittemmin Lappi on lähtenyt lamasta nousuun ja esimerkiksi työpaikkojen kokonaismäärä on lisääntynyt 6,7 prosenttia eli
noin 4 400 työpaikkaa vuodesta 1995 vuoteen 2003. Työpaikkojen määrä on kasvanut
etenkin palveluissa. Hitaampaa kasvua on ollut rakentamisen toimialalla ja teollisuudessa,
kun taas alkutuotannon työpaikkojen määrä on vähentynyt vuosien 1995-2003 aikana peräti kolmanneksella. Toimialoittain tarkasteltuna Lappi on palveluelinkeinosta elävä maakunta ja vuoteen 2015 tähtäävien ennusteiden mukaan Lapin toimialarakenne säilyy samansuuntaisena.
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Kuvio 1. Lapin asutuksen sijoittuminen. Lähde: Lapin liitto.
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Lappi
väestö 186 411 (2004)
väestönmuutos -506 (2004) muutos –0,3
%
työttömyysaste 17,1 % (2004)
työllisyysaste 56,8 % (2003*)

Työpaikat toimialoittain
Julkiset palvelut
6% 6%

4%

Yksityiset palvelut

37 %

14 %

Teollisuus
Alkutuotanto
Rakentam inen

33 %

Tunturi-Lappi
väestö 14 132 (2004)
väestönmuutos –46 (2004) muutos –0,3
%
työttömyysaste 18,3 % (2004)
työllisyysaste 58,6 % (2003*)
8%
3%

Muut

Pohjois-Lappi
väestö 17 784 (2004)
väestönmuutos –127 (2004) muutos –0,7
%
työttömyysaste 18,6 % (2004)
työllisyysaste 55,7 % (2003*)

5% 5%
34 %

11 %
4%

4% 5%
40 %

45 %

Tornionlaakso
väestö 9 797 (2004)
väestönmuutos –103 (2004) muutos –1,0 %
työttömyysaste 16,5 % (2004)
työllisyysaste 52,3 % (2003*)
arvonlisäys/asukas 12 893 € (2003*)
8%

36 %

Itä-Lappi
väestö 21 103 (2004)
väestönmuutos –486 (2004), muutos –2,3
%
työttömyysaste 21,4 % (2004)
työllisyysaste 50,8 % (2003*)

7%
36 %

12 %

14 %

8%

3% 5%
36 %

29 %

Kemi-Tornion seutu
väestö 61 322 (2004)
väestönmuutos –267 (2004) muutos –0,4
%
työttömyysaste 15,5 % (2004)
työllisyysaste 57,6% (2003*)
3%7%

3%

15 %

Rovaniemen seutu
väestö 62 363 (2004)
väestönmuutos +523 (2004) muutos +0,8
%
työttömyysaste 16,4 % (2004)
työllisyysaste 58,6 % (2003*)

32 %

6%

4 %6 %

27 %

4%
44 %

27 %
28 %

36 %

Kuvio 2. Lapin seutukuntien kokonaistilanne (Lähde: Lapin suhdanteet 2/2005).
2.1 Pohjois-Lappi
Pohjois-Lapin seutukuntaan kuuluvat Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Alueen väkiluku kasvoi 1990-luvulla vuosikymmenen puoliväliin saakka, mutta tämän jälkeen seutukunnan väkiluku on supistunut lähinnä muuttoliikkeen takia. Vuoden 2004 lopussa seutukunnassa asui 17 787 asukasta, heistä yli puolet Sodankylän kunnassa. Kuten monissa muissakin Lapin seutukunnissa vanhusten määrä väestöstä kasvaa ja alle 15-vuotiaiden määrä
laskee. Seutukunta on lisäksi miesvaltainen, naisten suhteellinen osuus on pienin koko
Lapissa. Muuttoliike oli seutukunnassa voimakkainta vuosituhannen taitteessa: esimerkiksi
huippuvuonna 1998 seutukunnan muuttotase oli –2,4 prosenttia kokonaisväkiluvusta
(19 295 asukasta).
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Työttömyysaste on pienentynyt 1990-luvun puolivälin yli 30 prosentin tasosta alle kahteenkymmeneen prosenttiin 2000-luvun alkuvuosille tultaessa. Vuonna 2004 Pohjois-Lapin
työttömyysaste oli runsaan prosenttiyksikön Lapin keskiarvoa korkeampi ollen 18,6 prosenttia. Kunnista heikon työllisyystilanne oli Sodankylässä ja paras Utsjoella. Työllistämisen kannalta ongelmallista on, että työpaikkojen vaatimukset ja työvoiman valmiudet eivät
täysin kohtaa.

Pohjois-Lapin työpaikat toimialoittain
800

Maa-,riista- ja
porotalous

700
600

Metsätalous
500
Elintarvikkeiden
valmistus
Mekaaninen
puuteollisuus

400
300
200

Majoitus ja
ravitsemustoiminta

100
0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Maa-,riista- ja porotalous

723

639

510

548

505

466

465

459

414

422

383

Metsätalous

410

415

387

339

378

368

368

323

298

332

279

Elintarvikkeiden valmistus

90

55

56

56

44

51

48

41

38

43

41

Mekaaninen puuteollisuus

64

82

62

58

67

64

62

90

91

76

78

Majoitus ja
ravitsemustoiminta

407

418

447

389

386

418

434

539

541

517

555

Kuvio 3. Pohjois-Lapin työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –
luokituksen mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.
Pohjois-Lapissa oli vuonna 2003 kaikkiaan 6562 työpaikkaa. Alueen toimialarakenteelle
erityistä on alkutuotannon ja erityisesti porotalouden suhteellisen suuri osuus. Alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli lähes 11 prosenttia, kun läänin keskiarvo
oli vajaat kuusi prosenttia. Yli 50 poroa omistavia ruokakuntia oli Pohjois-Lapissa yli neljäsataa. Jalostuksen merkitys on seutukunnassa Lapin keskimääräistä vähäisempi ja vuonna 2003 vain noin joka kymmenes pohjoislappilainen sai elantonsa jalostuksesta. Jalostuksen työpaikat ovat keskittyneet erityisesti rakentamiseen, mutta myös mekaaninen puuteollisuus ja energia- ja vesihuolto työllistävät seutukunnassa. Yksityisten palvelujen merkitys työllistäjänä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2003 alan
osuus työpaikoista oli 36 prosenttia ja työpaikkoja oli etenkin tukku- ja vähittäiskaupassa
sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa. Julkisen sektorin työllistävyys on pysynyt suhteel-
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lisen vakaana ja melko suurena. Julkisten palvelujen työpaikkojen osuus oli kaikista työpaikoista noin 40 prosenttia vuonna 2003, mikä on Lapin seutukunnista toiseksi suurin
osuus Rovaniemen seudun jälkeen.
Seutukunnan strategisina linjauksina on kehittää matkailua, kylmäteknologian yritys- ja
tutkimustoimintaa, luonnonvarateollisuutta ja hyödyntää yhteistyötä Norjan ja Venäjän
kanssa. Lisäksi yrittäjyyttä pidetään tärkeänä, jotta yksityinen sektori vahvistuu kasvavilla
toimialoilla eli lähinnä matkailussa ja sen liitännäispalveluissa. Pohjois-Lapin luonto nähdään tärkeänä työllistäjänä, mutta luonnonkäyttöön on liittynyt myös eri elinkeinojen välisiä
ja luonnonsuojelun ristiriitoja. Seutukunnassa on Natura 2000-alueita noin puolet sen pinta-alasta.

2.2 Tunturi-Lappi
Tunturi-Lapin seutukunnan eli Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän kuntien väestökehitys on samankaltainen kuin muissakin Lapin seutukunnissa: väestö on vähentynyt 1990luvun alun tilanteesta ja samalla ikääntynyt. Kymmenessä vuodessa väkimäärä on vähentynyt lähes 2000 henkilöllä ja vuoden 2004 lopussa seutukunnassa oli 14 135 asukasta.
Vuonna 2003 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli jo runsaat 17 prosenttia. Muuttoliike
vähensi seutukunnan asukaslukua 1990-luvun loppupuolella, mutta 2000-luvun alussa
muuttotase on ollut tasapainossa: seutukuntaan on muuttanut lähes yhtä paljon ihmisiä
kuin seutukunnasta pois. Seutukunnan väestö- ja muuttotilastot ovatkin olleet maakunnan
positiivisinta luettavaa aivan viime vuosina: väestökato on ollut hitaampaa kuin Lapin
muissa seutukunnissa Rovaniemen seutua lukuun ottamatta.
Työttömyysaste on pienentynyt 1990-luvun puolivälin runsaasta 30 prosentista alle kahteenkymmeneen prosenttiin vajaassa kymmenessä vuodessa. Vuonna 2004 Tunturi-Lapin
keskimääräinen työttömyysaste oli 18,3 prosenttia eli hiukan korkeampi kuin Lapissa keskimäärin. Seutukunnalle leimallista ovat kuntien väliset suuret työttömyysasteiden erot,
sillä Enontekiöllä työttömyysaste oli 23,4 prosenttia vuonna 2004, kun taas Muonion työttömyysaste oli 14,2 prosenttia. Myös Tunturi-Lapin seutukunnassa koulutustaso on matala, mikä osaltaan hidastaa työttömyyden alenemista.
Seutukunnassa oli 5326 työpaikkaa vuonna 2003. Tunturi-Lapin seutukunnassa erityistä
on palvelutoimialan suuri osuus ja se, että yksityiset palvelut työllistävät enemmän kuin
julkiset palvelut. Seutukunnan työpaikoista 45 prosenttia sijoittui yksityisiin palveluihin, kun
julkisten palvelujen osuus oli 34 prosenttia vuonna 2003. Syynä kehitykseen ovat alueen
suositut tunturikeskukset, lisäksi autotestaus työllistää muoniolaisia. Vuonna 2003 alkutuotannon osuus työpaikoista oli enää kahdeksan prosenttia. Seutukunnassa Enontekiön
kunnassa alkutuotannon osuus oli kuitenkin runsaat 13 prosenttia, kun taas Muoniossa
alkutuotannon merkitys oli läänin keskiarvoa alhaisempi eli noin neljä prosenttia. Jalostuksen työpaikat ovat vuoden 1990-luvun puolivälin jälkeen säilyneet ennallaan ja jalostus
työllistää noin yhdeksän prosenttia seutukunnan työvoimasta. Rakentaminen työllistää yli
puolet jalostuksen työntekijöistä ja alan työpaikat ovat kymmenessä vuodessa hieman lisääntyneet.
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Tunturi-Lapin työpaikat toimialoittain
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Kuvio 4. Tunturi-Lapin työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –
luokituksen mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.

Tunturi-Lapin seutukunnassa kehittämisen painopisteet nivoutuvat matkailuun, joka on
alueen pääelinkeino. Matkailu tarjoaa työllistymismahdollisuuksia peruspalvelujen lisäksi
muun muassa käsitöiden, luonnontuotteiden ja lähiruoan tuotannossa sekä ohjelmapalveluyrittäjyydessä. Alueen erityinen matkailullinen mahdollisuus on se, että alueella sijaitsevat Suomen ainoat suurtunturit.

2.3 Tornionlaakso
Ylitornion ja Pellon kunnista koostuva Tornionlaakso on sekä väkimäärältään että pintaalaltaan Lapin pienin seutukunta. Väkiluku on tasaisesti laskenut koko viime vuosikymmenen ja vuoden 2004 lopussa seutukunnassa oli noin 9 800 asukasta. Tornionlaakson väestön väheneminen on ollut Lapin seutukunnista nopeinta yhdessä Itä-Lapin kanssa. Tämän
seurauksena yli 65-vuotiaiden ikäluokka on suhteellisesti kasvanut, kun taas muiden ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet ja syntyvyys on Lapin seutukunnista vähäisintä.
Työttömyys on korkeampi kuin 1990-luvun alussa, mutta lamavuosien jälkeiseen aikaan eli
1990-luvun puoliväliin verrattuna työttömien lukumäärä on puolittunut. Työllisyystilanne
onkin Tornionlaaksossa ollut 2000-luvun alkupuolella pääsääntöisesti hiukan parempi kuin
Lapissa keskimäärin: vuoden 2004 lopussa seutukunnan työttömyysaste oli 16,5 prosent-
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tia eli noin puoli prosenttiyksikköä Lapin keskiarvoa alhaisempi. Seutukunnassa on vain
pari vakinaista ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusmahdollisuutta, mikä osaltaan
lisää hakeutumista pois seutukunnasta ja pitää seudun koulutustason varsin alhaisena.
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Kuvio 5. Tornionlaakson työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –
luokituksen mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.

Seutukunnassa oli 3 101 työpaikkaa vuonna 2003. Alkutuotanto on vähentynyt, mutta sen
osuus on lappilaisittain edelleen korkea: 12 prosenttia seutukunnan työpaikoista. Erityisesti
Ylitornion kunta profiloituu alkutuotannon alueena. Julkiset palvelut on Tornionlaaksossa
tärkein työllistäjä, osuus seutukunnan työpaikoista oli 36 prosenttia vuonna 2003. Päätoimialoista yksityiset palvelut on ainoa, jonka työpaikat ovat lisääntyneet vuoden 1996 jälkeen. Vuonna 2003 kauppaan ja muihin palveluihin sijoittui 29 prosenttia työpaikoista,
kasvua on ollut lähinnä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Teollisuuden ja muun jalostuksen merkitys on säilynyt viime vuosina ennallaan: lähes joka viidennen työpaikka on
jalostuksessa.
Tornionlaakson voimavaroja ovat kulttuurinen omaleimaisuus ja rajayhteistyö Ruotsin
kanssa, joiden pohjalta voidaan luoda matkailupalveluja ja –tuotteita. Seutukunta haluaa
kehittää myös kalastus- ja luontomatkailua, jolle Tornionjoki ja järviseutu tarjoavat hyvät

12

puitteet. Lisäksi puun jatkojalostus, kuljetustoiminta ja alkutuotannon kehittäminen ovat
Tornionlaakson mahdollisuuksia.

2.4 Itä-Lappi
Itä-Lapin seutukunnassa on mukana viisi kuntaa: Savukoski, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Posio. Salla ja Posio kuuluvat myös Koillis-Suomen aluekeskukseen Oulun läänin
puolella sijaitsevien Kuusamon ja Taivalkosken kanssa. Itä-Lapin väestökehitys on Lapin
seutukunnista negatiivisinta: väkiluku on laskenut vuosituhannen taitteessa lähes kolmen
prosentin vuosivauhtia useampana vuonna ja edelleenkin väestö vähenee nopeammin
kuin muissa seutukunnissa. Syntyvyys on alhainen ja väestö ikääntyy, mikä osaltaan vaikuttaa väestökehitykseen, mutta ratkaisevaa on ollut muuttoliike: muuttotase suhteessa
kokonaisväkilukuun on ollut yli kaksi prosenttia negatiivinen vuosituhannen taitteessa. ItäLapissa oli vuoden 2004 lopussa 21 012 asukasta, joista lähes puolet asui Kemijärven
kaupungissa.

Itä-Lapin työpaikat toimialoittain
Maa-,riista- ja
porotalous

Metsätalous

1 400
1 200

1 000
Elintarvikkeiden
valmistus
800
Mekaaninen
puuteollisuus

600

400
Majoitus- ja
ravitsemustoiminta
200
0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

1 266

1 163

964

891

838

780

764

748

684

669

633

Metsätalous

398

390

409

267

268

242

241

195

191

274

287

Elintarvikkeiden valmistus

48

50

42

38

34

36

36

30

34

38

36

Mekaaninen puuteollisuus

67

80

56

45

52

67

85

111

81

98

128

Majoitus- ja ravitsemustoiminta

244

242

254

281

277

324

299

301

279

297

281

Maa-,riista- ja porotalous

Kuvio 6. Itä-Lapin työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –luokituksen
mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.
Itä-Lapin työttömyys on ollut 4-5 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin Lapissa keskimäärin. Seutukunta on Lapin vaikeinta työttömyysaluetta, sillä vaikka työttömyys on laskenut 1990-luvun lamavuosista, työttömyysaste on pysynyt yli 20 prosentissa. Vuoden
2004 keskimääräinen työttömyysaste oli seutukunnassa 21,4 prosenttia. Heikoin tilanne oli
Sallassa ja Pelkosenniemellä, Posiolla työttömyysaste oli 18,8 prosenttia.
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Seutukunnassa oli 6 767 työpaikkaa vuonna 2003. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ItäLapin kaikkien toimialojen työpaikat ovat vähentyneet. Alkutuotannon työpaikkojen osuus
on maakunnan suurin, yli kaksinkertainen koko maakuntaan verrattuna eli noin 14 prosenttia seutukunnan työpaikoista. Alkutuotannolla on merkitystä etenkin Savukoskella ja Posiolla, kun taas Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä sen osuus on melko lähellä maakunnan
keskiarvoa, noin kuutta prosenttia. Itä-Lapin alavireisestä kehityksestä poikkeaa hivenen
majoitus- ja ravitsemustoiminta, jossa työpaikat ovat lisääntyneet 1990-luvun puolivälin
jälkeen ja pysyneet samalla tasolla. Myös julkisten palveluiden työpaikkamäärä on säilynyt
melko vakaana viime vuosien aikana ja sen osuus työpaikoista oli 36 prosenttia vuonna
2003. Jalostuksen osuus vuoden 2003 työpaikoista oli noin viidennes, missä näkyy erityisesti Stora Enson Kemijärven Sellun työllistävä vaikutus: Kemijärven kaupungin työpaikoista noin joka neljäs on teollisuudessa. Myös seutukunnan mekaaninen puuteollisuus on
pääsääntöisesti lisännyt työllistävyyttään 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Itä-Lappi on ollut viime vuosina kansallisten ja maakunnallisten aluepoliittisten erityistoimien kohteena seutukunnan negatiivisen työpaikka- ja väestökehityksen takia. Alueen mahdollisuuksia ovat rajayhteistyö Venäjän kanssa ja Venäjä-osaamisen kehittäminen, matkailussa taas painotetaan luonto- ja elämysmatkailua Sallatunturin, Pyhä-Luoston alueen ja
Suomutunturin tunturikeskuksissa ja alueen luonnonsuojelualueilla. Merkitystä on myös
lammastaloudella ja luonnontuotteiden keruulla ja jalostuksella.

2.5 Rovaniemen seutu
Rovaniemen seutukuntaan kuuluu vielä vuonna 2005 kolme kuntaa eli Ranua, Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta, mutta kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitos
toteutuu vuoden 2006 alussa. Rovaniemi on Lapin läänin hallinnollinen keskus ja koulutuskeskus, mikä näkyy myös seutukunnan väestö- ja elinkeinorakenteessa. Väestökehitys
on syntyvyyden ja muuttoliikkeen osalta ollut parempi kuin Lapin muissa seutukunnissa.
Tosin Ranualla muuttotase on ollut negatiivinen etenkin vuosituhannen vaihteessa, mistä
johtuen myös Ranuan väkiluku on vähentynyt, vaikka korkea syntyvyys tasoittaa tilastoja.
Rovaniemen maalaiskunnassa väkiluku on pysynyt ennallaan ja kääntynyt jopa nousuun
muuttovoiton takia vuosina 2003-2004. Myös Rovaniemen kaupungin väkiluku kääntyi
nousuun vuonna 2004, viisi vuotta kestäneen hitaan väestön vähenemisen jälkeen. Kaiken
kaikkiaan seutukunnassa asui 62 371 asukasta vuoden 2004 lopussa, josta maalaiskunnan alueella asui noin 35 prosenttia ja Ranualla vajaat kahdeksan prosenttia. Rovaniemen
seudulla luonnollinen väestön lisäys on ollut positiivinen ja seutukunnassa naisten osuus
väestöstä on yhtä suuri kuin miesten ainoana Lapin seutukunnista.
Työttömyysaste on Rovaniemen seudulla Lapin keskimääräistä alhaisempi. Työttömyysaste on pudonnut 1990-luvun lamavuosista noin kymmenellä prosenttiyksiköllä ja oli vuonna
2004 keskimäärin 16,4 prosenttia. Heikoin työllisyystilanne oli Ranualla, missä työttömyysaste oli 19,3 prosenttia. Rovaniemen maalaiskunnassa työttömyysaste oli puolestaan sama kuin Lapissa keskimäärin eli 17,1 prosenttia.
Seutukunnassa oli vuonna 2003 yhteensä 24 278 työpaikkaa, joista runsaat 21 prosenttia
sijaitsi Rovaniemen maalaiskunnassa ja vajaat kuusi prosenttia Ranualla. Työpaikkojen
määrä on vuosina 2001-2003 vähentynyt Ranualla puoli prosenttia, kun taas Rovaniemen
kaupungissa ja maalaiskunnassa työpaikkojen määrä on kasvanut nelisen prosenttia. Seutukunnan työpaikoista kaiken kaikkiaan hiukan alle neljä prosenttia oli alkutuotannossa ja
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sen palveluissa, mikä on vähemmän kuin Lapissa keskimäärin. Kokonaisuutena alkutuotannon merkitys on melko suuri Rovaniemen maalaiskunnan ja Ranuan alueilla, mutta
alan merkitys työllistäjänä on myös Rovaniemen seudulla vähenemässä.
Rovaniemen seudun työpaikat toimialoittain
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Kuvio 7. Rovaniemen seudun työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –
luokituksen mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.
Yksityiset palvelut ja matkailu ovat tärkeitä työllistäjiä Rovaniemen seudulla: runsas kolmannes seutukunnan työpaikoista oli vuonna 2003 yksityisissä palveluissa. Ranualla ja
Rovaniemen maalaiskunnassa yksityiset palvelut tarjosivat työpaikan joka neljännelle työlliselle. Yksityisten palvelujen työllistävyys on kasvanut suhteellisesti nopeammin Ranualla
ja Rovaniemen maalaiskunnassa kuin kaupungissa. Julkisten palvelujen osuus on hallintokaupunki Rovaniemen seudulla 44 prosenttia, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän
kuin Kemi-Tornion seudulla. Kolme neljäsosaa Rovaniemen seudun jalostuksen työpaikoista on keskittynyt Rovaniemen kaupunkiin. Maaseudulla alle 13 prosenttia työpaikoista
on jalostuksessa, kun seutukunnan keskiarvo on 15 prosenttia. Maaseutualueella jalostuksen työpaikat ovat sijoittuneet tasavahvasti teollisuuteen ja rakentamiseen.
Rovaniemen seudulla elinkeinollisia mahdollisuuksia nähdään elämystuotannon, matkailun, hyvinvointiteknologian sekä kylmä- ja talviteknologian aloilla. Alueelle ollaan myös rakentamassa ICT-turvaklusteria. Rovaniemellä matkailun pääpaino on joulun tuotteistamisessa ja ympärivuotisessa hyödyntämisessä. Ranuan painopistealueina ovat elektroniikka
ja informaatioteknologia, maaperärikkaudet ja kaivostoiminta, maatalous ja elintarviketuotanto, matkailu sekä metsätalous ja mekaaninen puu.
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2.6 Kemi-Tornion alue
Kemi-Tornion alueella on viisi kuntaa: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio. Näistä
Kemi ja Tornio ovat kaupunkeja. Ensin mainittu on ympäristöltään kaupunkimainen, Tornioon sen sijaan sijoittuu selkeästi myös alkutuotantoa.
Kemi-Tornion alueen väestökehitys noudattelee Lapin yleisiä kehityssuuntia: väkiluku kohosi 1990-luvun alussa kääntyen hitaaseen laskuun vuosikymmenen puolivälissä. Muuttotase ja väkiluvun kehitys on ollut negatiivista kaikissa kunnissa. Ainoa poikkeus on Tornio,
missä väkiluku on viime vuosina pysynyt ennallaan ja siten Tornio on kasvanut väestömäärältään lähes Kemin kokoiseksi. Vuoden 2004 lopussa seutukunnassa oli 61 339 asukasta, joista noin 37 prosenttia asui Kemissä ja 36 prosenttia Torniossa.
Työttömyys yli kaksinkertaistui Kemi-Tornion seutukunnassa 1990-luvun alkuvuosina, mutta alueen työttömyysaste on lähes koko ajan ollut parisen prosenttiyksikköä Lapin keskiarvoa alhaisempi. Vuoden 2004 lopussa koko seutukunnan työttömyysaste oli 15,6 prosenttia. Paras työllisyystilanne oli Torniossa, missä työttömyysaste oli 14,8 prosenttia ja heikoin Tervolassa, jonka työttömyysaste oli 17,3 prosenttia.
Kemi-Tornion työpaikat toimialoittain
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Kuvio 8. Kemi-Tornion työpaikat eräillä toimialoilla. Vuodet 1993-2000 TOL95 –
luokituksen mukaan ja vuodet 2001-2003 TOL02 –luokituksen mukaan. Lähde: Lapin liitto.
Kemi-Tornion seudulla oli vuonna 2003 yhteensä 23 688 työpaikkaa, joista runsaat 10 500
sijaitsi Kemissä. Torniossa työpaikkoja oli 8 733 ja loput 4 427 työpaikkaa Keminmaan,
Tervolan ja Simon kunnan alueilla. Päätoimialoista alkutuotanto on ainoa, jolla on selkeä
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aleneva trendi seutukunnan työpaikkakehityksessä. Kymmenessä vuodessa alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet lähes 43 prosenttia. Alkutuotanto on voimakkainta Simossa ja Tervolassa, missä alkutuotannon osuus on noin neljäntoista prosentin luokkaa. KemiTornion alueen erityinen piirre on jalostusvaltaisuus. Alan työpaikat ovat lisääntyneet miltei
38 prosenttia kymmenessä vuodessa ja jalostuksen osuus seutukunnan työpaikoista oli
runsaat 35 prosenttia vuonna 2003. Myös yksityisten palvelujen osuus seutukunnan työpaikoista on kasvanut. Suurinta kasvu oli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, mutta tärkein yksityisten palveluiden työllistäjä on kuitenkin tukku- ja vähittäiskauppa. Seutukunnan
keskiarvoina tarkasteltuna yksityisten palvelujen osuus työpaikoista oli 27 prosenttia ja
julkisten palvelujen osuus maakunnan alhaisin eli 32 prosenttia työpaikoista vuonna 2003.
Kemi-Tornion alueen erityispiirteenä on kahden kaupungin seutukunta, johon on linkittynyt
myös Ruotsin Haaparanta. Alueella on vahvaa suurteollisuutta ja teollisuuden toimintaedellytysten parantaminen on seutukunnan kehitystyössä keskeistä. Maaseudun kehittämismahdollisuuksina nähdään lähiruoan tuotanto, luonnontuotteiden jatkojalostus ja käsija taideteollisten tuotteiden valmistaminen.

2.7 Maaseudun kehittämisyhdistysten näkökulma Lapin maaseudun nykytilaan ja
kehittämiseen
Lapissa toimii neljä maaseudun kehittämisyhdistystä, Peräpohjolan Kehitys ry., Outokaira
Tuottamhan ry., Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry. ja Pohjoisimman Lapin Leader. Kehittämisyhdistykset edistävät kylien ja maaseudun kehittämishankkeita neuvonnan ja rahoituksen kautta omien kehittämisohjelmiensa puitteissa. Kehittämisyhdistykset ovat onnistuneet kumppanuuteen perustuvan toiminnan eli maaseudun osallistumisen, omatoimisuuden ja yhteistyön lisäämisessä.
Lapin maaseudun kehittämisyhdistysten tulevaisuusverstaissa Lapin maaseudun nykytilaa
pohdittiin kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen teema oli maaseudulla asumisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ja toisena peruslinjauksena työn ja yrittämisen mahdollisuudet Lapin maaseudulla. Maaseudulla asumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisin ongelma
on palvelujen saatavuus ja niiden osittainen puuttuminen. Väestön ikääntyminen on maaseudulla tekijä, joka aiheuttaa omat muutospaineensa palvelurakenteelle. Kun työikäinen
ja nuori väestö muuttaa kasvukeskuksiin, henkinen ja toiminnallinen pääoma keskittyy
harvemmille ihmisille. Siten kehittämistyö kuormittaa aktiivisia maaseudun asukkaita entistä enemmän ja seurauksena voi olla jaksamisen puute, etenkin kun nuoria ei ole saatu
riittävästi mukaan kehittämistoimintaan. Kylien toimeliaisuuden heikentyminen johtaa myös
siihen, että kulttuurimaisema rapistuu ja näin maaseudun vetovoima houkuttelevana
asuinympäristönä vähenee.
Kehittämisyhdistysten mielestä Lapin maaseudulla ei vielä kannusteta riittävästi yrittämiseen, sillä yrityskulttuuri on ohutta ja pääomista on puutetta. Myös yrittäjäosaamista ja yrittäjähenkisyyttä on liian vähän. Lapin maaseutu on käynyt läpi rakennemuutoksen perusmaataloudesta ja poronhoidosta palvelukulttuuriin ja uusien toimintatapojen omaksuminen
vaatii aikansa. Maaseudulla tarvitaan kannustusta ja rohkeutta uuteen tekemiseen, sillä
muutosvastarinta ja yhteistyön puute jarruttavat elinkeinojen kehittämistä. Myös heikot tietoliikenneyhteydet voivat olla esteenä yrittäjyydelle.
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Maaseutu on kuitenkin mahdollisuus. Luonto tarjoaa asumiselle puhtaan, turvallisen ja
rauhallisen ympäristön. Kyläyhteisöissä yhteiset tapahtumat ja talkooperinne sekä sukupolvien toiminnallinen ketju luovat yhteisöllisyyttä. Elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittämisessä verkostoituminen ja yhteistyö yli hallinnollisten rajojen lisää tehokkuutta ja antaa
pohjaa menestystuotteiden ja –palvelujen kehittämiseen. Tulevaisuudessa Lapin maaseudulla yrittäjyyteen kasvetaan työelämä- ja elinkeinolähtöisesti. Perinteen ja luonnon hyödyntäminen ovat elinkeinojen vahvuuksia, jotka nostetaan uuden kulttuurisen toimintaympäristön voimavaroiksi. Lapin maaseudun vetovoimainen ympäristö houkuttelee uusia
asukkaita ja yrityksiä ja maaseudun asukkaat saavat toimeentulonsa asuinseudultaan.
Maaseudun näkyvyyttä ja tunnettavuutta korostetaan siten, että Lapin haja-asutusalueesta
tulee valo- ja vetovoimainen Lapin maaseutu.

3 VALO- JA VETOVOIMAINEN LAPIN MAASEUTU
3.1 Lapin maaseutu 2010 –visio ja ohjelman strategiset linjaukset
MAA PONTEVA 2010 –VISIO
Lapin maaseudulla harjoitetaan vireää ja monialaista yritystoimintaa. Kannattava ja luova
yrittäminen koostuu korkealaatuisesta arktisesta alkutuotannosta ja jalostuksesta. Voimakkaasti kehittyviä veturialoja ovat pohjoinen luonnontuoteala ja kylien paikalliskulttuuria
hyödyntävä matkailu. Koulutus vastaa Lapin maaseudun osaamistarpeita ja liiketoimintaosaamisen taso on korkea.
Julkinen sektori, yritykset ja maaseudun yhdistykset tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä
palveluja, jotka turvaavat hyvän elämän mahdollisuudet ja synnyttävät uudenlaista palveluja kulttuurialan yritystoimintaa.
Lapin maaseudulla eletään viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Kotiseudun kehittäminen on tavoite, joka yhdistää lappilaiset maaseudun asukkaat toimimaan tasavertaisessa yhteistyössä toistensa arvoja kunnioittaen.

ELINVOIMAINEN LAPIN MAASEUTU – MAA PONTEVA 2010 -ASKELEET

Edistetään Lapin maaseudun monialaista yrittäjyyttä
Lapin maaseudun elinvoimaisuuden ytimen muodostavat kannattava yritystoiminta ja yrittäjämäinen elämäntapa. Alkutuotannon kannattavuuden ja monialaisen maaseutuyrittäjyyden edistäminen ovat lähtökohtia Lapin maaseudun elinkeinojen kehittämiselle. Maaseudun tuotteiden jalostusastetta nostetaan ja Lappiin rakennetaan elintarvikealan ja luonnontuotealan verkostomaiset klusterit. Lapin maaseudun tuotteiden korkealaatuisuuteen panostetaan ja eri elinkeinojen välistä verkostoitumista etenkin markkinoinnissa edistetään
hyödyntäen Lapissa olevaa luovaa osaamista.
Lapin matkailu tarjoaa maaseudun yrityksille tuotteiden ja palvelujen tärkeän asiakaskunnan ja etenkin matkailukeskusten ja maaseudun välistä sopimuksellista yhteistyötä tiivistetään. Tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa kehitetään vastaamaan käytännönläheisesti
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elinkeinojen tarpeisiin. Yrittäjyyden vahvistaminen vaatii liiketoimintaosaamisen vahvaa
kehittämistä. Monialayrittäjyys edellyttää myös joustavien koulutusratkaisujen kehittämistä.
Rakennetaan Lapin maaseudun asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia
Lapin maaseudun väestörakenteen muutos ja julkisen talouden ongelmat haastavat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja palvelujen tuotantoon hallinnolliset alue- ja toimialarajat ylittäen. Palvelurakenteen kehitystyössä luodaan myös uusia yrittäjyyden mahdollisuuksia
Lapin maaseudulle. Palvelujen asiakaslähtöisyys edellyttää palvelutarpeiden ja –tarjonnan
selvittämistä ja koordinointia siten, että paikallinen, seudullinen ja maakunnallinen palvelutarjonta muodostavat maaseudun asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja palvelut kohdennetaan suunnitelmallisesti maaseudun eri asiakasryhmille. Lisäksi
edistetään informaatioteknologian hyödyntämistä palvelujen tuottamisessa. Palvelutarjonnan turvaaminen on edellytys maaseudun asukkaiden aineelliset, henkiset ja sosiaaliset
tarpeet täyttävälle hyvälle elämälle.
Kehitetään Lapin maaseudun perusrakenteita ja asumisviihtyisyyttä
Liikenneyhteyksien ja kunnallistekniikan hyvätasoinen ylläpito on edellytys, jotta maaseudulla asuminen on kilpailukykyinen vaihtoehto. Tieto- ja viestintäliikenteen infrastruktuuria
kehitetään Lapin laajakaistastrategian mukaisesti sähköisten palveluiden tuottamisen ja
jakelun kanavaksi, vetovoimaisen toimintaympäristön luomiseksi maaseudun yritystoiminnalle ja julkisen sektorin kustannustehokkaan toiminnan ja yhteistyön tiivistämiseksi. Tehokas ja kattava laajakaista tuo maaseudun asukkaiden ulottuville kaupalliset ja julkiset
verkkopalvelut. Lapin maaseudun luonnonmaisemasta ja rakennetusta ympäristöstä huolehditaan suunnitelmallisesti ympäristönhoitotöillä. Maaseudun eri asukasryhmien osallisuutta elinympäristön kehittämiseen edistetään unohtamatta kausiasukkaiden näkemyksiä.
Toimitaan omaehtoisesti ja yhteistyötä tehden
Lapin maaseudun kehittämistyössä tärkeää on tukea verkostomaista kumppanuutta ja yhteisöllisyyttä, joka perustuu tasavertaisuuteen, avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Maaseudun asukkaiden osallistumisen, omatoimisuuden ja yhteistyön lisääminen on perusta maaseudun elinvoimaisuudelle. Maaseudun elinkeinojen, palvelujen ja kylätoiminnan vahvistamisessa maaseudun kehittäjä- ja kyläyhdistyksillä on
merkittävä tehtävä.
Vahvistetaan Lapin maaseudun erityisasemaa Suomen ja Euroopan Unionin maaseutupolitiikassa
Puhdas luonto, erityiset kasvuolot ja pohjoisen kulttuurin omintakeisuus ovat Euroopan
pohjoisimman maaseutualueen arvokkaita erityispiirteitä. Lappi on Suomen ja Euroopan
Unionin erityinen maaseutualue, jonka kehitys perustuu Lapin ihmisen ja luonnon voimavaroihin. Tärkeää on, että eurooppalaiset ja kansalliset puitteet mahdollistavat Lapin maaseudun omaperäisen elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.

4 YRITTÄJYYS LUO ELINVOIMAA LAPIN MAASEUDULLE
Lapin maaseudun elinkeinorakennetta luonnehtii kolme keskeistä piirrettä: alkutuotannon
työpaikat ovat vähentyneet nopeasti viime vuosina, julkinen sektori eli lähinnä kunnat ovat
maaseutupaikkakunnilla tärkeitä työllistäjiä ja jalostustoiminta työllistää Lapin maaseudulla
verrattain vähän. Kuntien heikko taloudellinen tilanne ei mahdollista työntekijöiden lisäämistä, joten Lapin maaseudun menestyksen eväät täytyy löytää kannattavasta yritystoi-
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minnasta ja yrittäjämäisestä työtavasta. Jotta yhteiskunnallisin panostuksin voidaan tukea
yrittäjämäistä toimintaa, seuraavaan on koottu yrittäjyyttä tukevia kehittämisehdotuksia,
jotka monilta osin läpäisevät kaikki maaseudun elinkeinot ja toimialat.
4.1. Edistetään omistajavaihdoksia ja tuetaan aloittavia yrittäjiä
Uusien yrittäjien löytäminen ja tukeminen on edellytys Lapin maaseudun elinvoimaisuudelle. Neuvonta- ja tukiorganisaatioiden tulee kehittää yhteistyötään niin, että tieto yritystoiminnan mahdollisuuksista viedään yrittäjähenkisten maaseudun ihmisten luokse. Yritystoiminnan edellytysten luomista ja liikeideoiden kehittelyä tuetaan monipuolisesti. Neuvonnassa voivat olla mukana kokeneet kummiyrittäjät, jotka sparraavat aloittajan toimintaa.
Myös omistajavaihdoksia on edistettävä uusien yrittäjien saamiseksi Lapin maaseudulle.
Omistajavaihdoksia suunnittelevista yrityksistä ja omistajavaihdoksien mahdollisista esteistä tulee Lapissa tehdä seikkaperäinen selvitys, jonka pohjalta voidaan ryhtyä toimiin terveiden, suunniteltujen ja kannattavien omistajavaihdosten mahdollistamiseksi. Uuden yrittäjyyden edistäminen edellyttää viranomaisten ja etujärjestöjen, rahoittajien, koulutuksen ja
yritysneuvonnan aktiivista yhteistoimintaa samoin kuin niiden välistä selkeää työnjakoa.
4.2 Tuetaan monialaiseen ja -muotoiseen yrittäjyyteen
Maaseudun elinkeinot ovat tyypillisesti kausiluonteisia: esimerkiksi alkutuotanto elää oman
vuodenkiertonsa mukaan samoin kuin Lapin matkailu on sesonkiluonteista. Eri elinkeinojen toisiinsa soveltuva yhdistelmä on parhaimmillaan monipuolinen ja mielekäs kokonaisuus.. Monissa tapauksissa toimeentulon hankkimista helpottaisi mahdollisuus harjoittaa
monimuoto- tai osavuosiyrittäjyyttä. Tämä edellyttää mm. työvoimapolitiikassa ja työvoimapolitiikan säädöksissä ja niiden tulkinnoissa muutoksia, siten, että em. ovat mahdollisia.
Monialaisuuden hallinta edellyttää räätälöityä koulutusta.
4.3 Edistetään yrityskohtaista neuvontaa ja tutkimustiedon hyödynnettävyyttä yrityksissä
Jotta lappilaisten yritysten toiminta olisi lähtökohtaisesti kannattavaa ja toimivien yritysten
kannattavuus paranisi entisestään, tulee asiakas- ja markkinalähtöistä edistää yrityskohtaisen neuvonnan avulla. Markkinalähtöinen toimintatapa edellyttää markkinoiden tutkimista, seuraamista ja segmentointia. Tutkimuksiin perustuvia yritysten tieto- ja palvelupaketteja tulee siirtää nopeasti yrityksiin. Yrityskohtainen neuvonta edellyttää, että tukiorganisaatiot ja –henkilöt jalkautuvat maaseudulle, tuottavat yrityskohtaisesti suunniteltuja palveluratkaisuja, järjestävät yrittäjille vertaiskouluttajia ja kehittävät yrittäjien johtamistaitoja erityisesti kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta.
4.4 Tuetaan uusia yrityksiä alkuvaiheen rahoituksen järjestämisessä
Uuden kehitysvaiheen kynnyksellä oleva yritys tarvitsee pääomaa muun muassa kehitystyöhön, investointeihin ja markkinoiden luomiseen. Siksi pääomasijoittajia ja riskirahoittajia
on saatava maltillisesti mukaan maaseutuyrityksiin. Lisäksi voitaisiin pohtia maakunnallisen tai seutukunnallisten pääomasijoitusrahastojen perustamista, joiden kautta esimerkiksi
avain- tai veturiyritykset, pankit, ja julkinen sektori kuten kunnat investoisivat nousevaan
toimialaan tai yritykseen. Lapissa uusia nousevia toimialoja ovat esimerkiksi luonnontuoteja bioenergia-alat. Esimeriksi niiden kehittämiseen kaivataan pääomasijoittamista tai riskirahoitusta.

20

4.5 Kehitetään yrittäjien yhteistyötä
Paikallisten ja alueellisten menestystarinoiden takana on usein toimiala- ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö. Yhteistyömallien luomista tulee tukea samoin kuin edistää Lapin
maantieteellistä sijaintia hyödyntäviä, kansainväliset rajat ylittäviä yritysyhteistyökokeiluja.

5 KANNATTAVAA LAPPILAISTA MAATALOUTTA
Maatalouden tavoite 2010
Lapissa harjoitetaan ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia edistävää maataloutta,
joka tuottaa kuluttajille puhtaita ja korkealaatuisia tuotteita. Maatalouden toimintaedellytykset on turvattu ja maatalousmaa säilyy kestävässä ja taloudellisessa käytössä. Lapin maatalouden perustan muodostavat kannattavasti toimivat, peruselintarvikkeita tuottavat maatilat. Maatalous muodostuu päätuotantosuuntaansa voimakkaasti kehittävistä tiloista, erikoistuvista tiloista sekä monialaisista tiloista. Maatalous on houkutteleva vaihtoehto nuorille yrittäjille. Lappilainen maatalous luo ja ylläpitää hoidettua viljelymaisemaa, sen historiallisia ja kulttuurisia ja maisemallisia arvoja.
Lapissa maatalouden rakennemuutoksen suunta on selkeä: työpaikkojen vähentyminen
pitkällä aikavälillä on ollut hyvin voimakasta. Maatalouden työpaikat ovat vähentyneet Lapissa 5-8 prosentin vuosivauhtia ja vuonna 2003 alalla työskenteli päätoimisesti enää 2
572 lappilaista. Vastaavasti maatilojen määrä on vähentynyt niin, että vuonna 2004 aktiivitiloja oli jo alle 2000. Mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, Lapissa on vuonna 2010
noin 1 800 maatilaa ja maatalouden työpaikkakehitys alenee vastaavasti. Maatilojen vähenemisestä huolimatta maataloustuotannon volyymi ei ole Lapissa juurikaan pienentynyt,
joten tilastollisesti alan työn tuottavuus on parantunut.
Lappilainen maatalous perustuu maidon- ja lihan tuotantoon. Maatalouden myyntituloista
noin 80 prosenttia tulee maidosta. Vuoden 2004 lopussa maakunnassa oli 727 maidonlähettäjää. Maidon merkitys maatilojen tulonlähteenä on Lapissa 2000-luvun alussa hieman
kasvanut, kun samaan aikaan osuus on valtakunnallisesti hiukan pienentynyt. Maidon lisäksi myyntituloja saadaan lähinnä naudanlihasta, jonka osuus vuoden 2002 myyntituloista oli runsaat 10 prosenttia. Kotieläintaloudessa Lappi profiloituu myös lammastaloudessa.
Viime vuosien kehittämistyö lammastaloudessa on tuottanut tulosta. Vuonna 2003 Suomen lampaan lihasta jo noin kahdeksan prosenttia tuotettiin Lapissa. Lammastilojen ja uuhipalkkioon oikeutettujen eläinten määrä on kasvanut koko 2000-luvun alun. Elokuussa
2005 Lapissa oli noin 160 lammastilaa ja niillä lähes 10 500 tukikelpoista eläintä.
Erityisesti luonnonolosuhteista johtuen Lappi erottuu maatalouden valtakunnallisesta tuotantoprofiilista. Useiden tuotantokasvien viljely onkin ilmastollisista syistä Lapissa varsin
vähäistä. Kotieläintuotannon puolella siipikarjan ja sianlihantuotanto on vähäistä Lapissa.
Vuonna 2003 Lapin aktiivitiloista 4,3 prosenttia oli luomutiloja, valtakunnallisen keskiarvon
ollessa 6,6 prosenttia. Lihantuotantoon suuntautuneita luomutiloja oli Lapissa vain muutama. Perunaa ja viljaa tuottavia tiloja oli molempia parisenkymmentä ja mansikkaa tuotti 15
tilaa. Maataloustuotteiden myyntitulot ovat Lapissa hieman supistuneet 2000-luvun alkuvuosina, mikä poikkeaa valtakunnallisesta yleiskehityksestä.
Myös Lappilaista maataloutta harjoitetaan Euroopan Unionin ja kansallisen maatalouspolitiikan asettamissa reunaehdoissa. EU-maatalouspoliittisten linjausten mukaan maataloutta
on voitava harjoittaa kaikkialla unionin alueella. Lappilaisten maatilojen kehittämisen kan21

nalta oleellista on, että Lapin erityisolot tunnustetaan ja vaikeille tuotantoalueille suunnattuja kehittämistoimenpiteitä harjoitetaan jatkossakin. Tämä edellyttää aktiivista lappilaista
maatalouspolitiikkaa, vaikuttamista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, mutta myös
maakunnallisia toimia maaseudun ja maatilojen kilpailukyvyn parantamiseksi.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
5.1 Lappilaisten maatilojen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen erikoistumalla ja tuotantoa tehostamalla
Lappilaisen maatalouden toimintaedellytykset turvataan ja maatalousmaa säilyy kestävässä käytössä. Maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä ylläpidetään ja parannetaan rakennepoliittisin keinoin tavoitteena tuotantokustannusten alentaminen. Kustannuksia alennetaan mm. yrityskokoa kasvattaen, uutta teknologiaa hyödyntäen, erikoistuen tai tilojen
välisen yhteistoiminnan/yhteisyrittäjyyden kautta. Tuotannon rationalisointi ja nykyaikaistaminen edellyttää rahoitusmahdollisuuksien hyväksikäyttämistä, mutta samalla myös panostamista ajantasaiseen koulutukseen ja yrityskohtaiseen neuvontaan. Etenkin liiketoiminnallinen osaaminen ja yritysjohdolliset valmiudet korostuvat laajentavilla tiloilla. Maatalouden perustuotteiden osalta pyritään säilyttämään tuotannon volyymit vähintään nykytasolla. Varmistetaan perustuotteiden pääsy markkinoille.
Erityisen tärkeää on huolehtia viljelijöiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Lomituspalveluita tulee edelleen kehittää vastaamaan maatalousyrittäjien tarpeita. Eläinlääkintähuolto ja siihen liittyvä terveydenhuoltotyö on turvattava koko harvaanasutun Lapin alueella. Maaseudun ja kylien peruspalvelut tulee olla kohtuudella saatavilla ja perusinfrastruktuuri kunnossa myös tulevina vuosina. Lisäksi maatalouden harjoittamisen erityispalveluista kuten lomitus- ja eläinlääkäripalvelujen riittävyydestä ja kattavuudesta tulee huolehtia.
5.2. Kilpailukykyä ja kannattavuutta paremmaksi tuotantoa ja yritystoimintaa monipuolistamalla
Luontaisten maatalouden harjoittamisedellytysten erilaisuudesta johtuen tilojen yksikkökoon kasvattamisen rinnalla varteenotettava mahdollisuus tilojen kilpailukyvyn parantamiseen on tilakohtaisten tuotantosuuntien monipuolistaminen. Lapissa mahdollisuuksia on
esimerkiksi lammastalouden, perunantuotannon ja marjoihin liittyvän erikoistuotannon kehittämisessä. Uusia kokeiltavia mahdollisuuksia voisivat lisäksi olla pohjoisiin erityisoloihin
soveltuvien uusien eläinlajien kasvattaminen lappilaisilla tiloilla tai uusien kasvien tuominen ja kehittäminen lappilaiseen peltoviljelyyn. Mahdollisuuksia on esimerkiksi hillan, mustikan, puolukan, karpalon, kaarnikan ja pensaiden viljelyssä tai ehkä kuntan hyödyntämisessä ympäristönhoitotöissä. Energiakasvituotanto etenkin huonotuottoisilla ja syrjäisillä
peltoalueilla tulee olemaan varteenotettava mahdollisuus myös Lapissa tulevaisuudessa.
Monialainen maaseutuyrittäjyys tarjoaa myös mahdollisuuden toimeentuloon Lapin maaseudulla. Yrittäjän toimeentulo voi maatalouden lisäksi tulla metsätaloudesta, porotaloudesta tai jostakin muusta yritystoiminnasta tai näiden yhdistelmistä. Maatalouden rinnalla
tai omana yritystoimintana tiloilla voidaan harjoittaa esimerkiksi puunjalostusta, matkailua,
urakointia, käsityötuotantoa sekä erilaista palvelutoimintaa. Erityisesti ympäristönhoitoon ja
bioenergiantuotantoon liittyvä yritystoiminta ovat orastavia elinkeinollisia mahdollisuuksia.
Yrittäjyysneuvonta ja -koulutus on pidettävä ajan tasalla.
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5.3 Tuotteiden ensiasteen jalostuksen ja tilojen suoramyynnin kehittäminen
Ensiasteen jalostus on yksi keino maatalouden kannattavuuden parantamiseen ja työllistämiseen. Tuotteiden ensikäsittely avaa mahdollisuuksia suoramyyntiin paikkakuntalaisille
tai Lapin matkailukeskusten keittiöiden raaka-aineeksi ilman suuria investointeja. Suoramyyntiä ja lähiruokaverkostoja tulee kehittää sopimuksellisesti asiakaslähtöisyyden, henkilökohtaisuuden ja luottamuksen pohjalta. Myös pienimuotoisen jatkojalostuksen kehittäminen maatiloilla Lapin elintarvikealan yhteisten kehittämisponnistusten tukemana on luonteva lisä maatalouden tuotantorakenteeseen.
5.4 Lapin maatilayrittäjien työssä jaksamisen ja työn organisoimisen kehittäminen
Karjatilojen tulevaisuus on haastava ja epävarmuuden sävyttämä, ala on työvaltaista ja työ
sitovaa. Maaseutuyrittämisen erityispiirteet huomioiva työhyvinvoinnin kehittäminen on
ensiarvoisen tärkeää, jotta hyvässä työiässä olevat yrittäjät jaksavat kehittää lappilaista
maataloustuotantoa jatkossakin. Maatilojen lomituspalveluita tulee edelleen kehittää vastaamaan yrittäjien tarpeeseen. Viljelijöiden kasvaviin koulutuksellisiin tarpeisiin järjestetään
koulutusta mm. yritysjohdollisten valmiuksien osalta.
5.5 Sukupolven- ja omistajavaihdosten edistäminen ja uusien yrittäjien kannustaminen
Onnistuneet ja riittävän ajoissa tehdyt omistajanvaihdokset turvaavat elinkeinorakenteen
kehittymisen. Tuottajien keski-ikä kohoaa jatkuvasti ja uusia jatkajia tarvitaan elinkeinoon.
Lapin maidontuottajien keski-ikä on tällä hetkellä hiukan alle 50 vuotta. Maaseutuammattien kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta on lähivuosina ponnekkaasti edistettävä mm. imagotyön, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen, koulutuksen ja yleisen maaseutumyönteisen asenneilmaston avulla. Uusien viljelykasvien, kotieläinten ja uuden teknologian käyttöönotto sekä myönteinen asennoituminen maaseudun ammatteihin ja maalla elämiseen ovat keinoja herättää nuorten kiinnostus.
5.6. Lapin ”arktinen maatalous” – uhkat tulevaisuuden mahdollisuuksiksi
Tulevaisuuden maaseudun ja maatalouden kehittämisessä otetaan entistä enemmän
huomioon alueiden erilaisuus heikkouksineen ja vahvuuksineen. Tavoitteena tulee olla
koko maan tasapainoinen kehitys. Tästä näkökulmasta Lapin erityisolosuhteet arktisen
luonnon, etäisyyksien ja harvan asutuksen osalta tulee ottaa entistä paremmin huomioon
maaseutu- ja maatalouspolitiikan suunnittelussa. Tukipolitiikassa tämä näkyisi entistä selkeämpänä porrastuksena maatalouden tuissa epäedullisten tuotantoalueiden hyväksi.
Lapin arktisissa, puhtaissa olosuhteissa tuotettujen tuotteiden imagoa ja sitä kautta myös
hintaa tulee saada kohotettua markkinoilla. Tuotteiden korkeammille hinnoille tulee olla
perusteet, jotta markkinat ovat valmiita maksamaan enemmän. ”Lapissa tuotettu” on tae
hyvästä tuotteesta tulevaisuudessa. Tämä vaatii erityistä panostamista laatuun koko elintarvikeketjussa.
”Arktinen tuotanto” kattaa kaiken tuotannon Lapissa maidontuotannosta uusien luonnontuotteiden viljelyyn. Arktiset, pohjoiset olosuhteet otetaan nykyistä enemmän huomioon
niin maatalousopetuksessa, neuvonnassa ja tutkimuksessa. Vaativat luonnonolosuhteet
käännetään ammattitaitoisten yrittäjien toiminnan ja laadukkaiden tuotteiden kautta lappilaisen maatalouden vahvuudeksi ja mahdollisuudeksi.
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6 METSÄTALOUS TUOTTAA RAAKA-AINETTA MONIPUOLISEN JALOSTUKSEEN TARPEISIIN
Metsätalouden tavoite 2010
Lapin metsätalous on Lapin talouselämän runko. Lapin metsien tuottokyky on turvattu
nuorten metsien tehokkaalla hoidolla. Kestävän kehityksen periaate ohjaa metsän ja puun
monikäyttöä sekä maiseman monimuotoisuuden vaalimista. Lapin metsätaloudella on
vuonna 2010 positiivinen imago. Lapin puuta jalostetaan entistä monipuolisemmin omassa
maakunnassa ja sitä hyödynnetään muun muassa bioenergiana.

Lapin kokonaismaa-alasta 98 prosenttia eli 9,3 miljoonaa hehtaaria on metsätalouden
maata. Metsämaan osuus kokonaismaa-alasta on runsaat puolet, ja siitä on suojelun tai
rajoitetun käytön piirissä vajaa neljännes. Suomen puuston tilavuudesta vajaat viisitoista
prosenttia on Lapissa. Lapin metsätaloutta luonnehtii laaja valtion maanomistus, sillä sen
hallussa on noin 60 prosenttia metsämaan pinta-alasta. Lisäksi Lapissa on varsin paljon
yhteismetsiä: vuonna 2005 Lapissa oli 38 yhteismetsää.
Lapin metsien puuvarat ovat voimakkaassa kasvussa. Puuvaranto on 2000-luvun alussa
341 miljoonaa kuutiota ja puuston vuotuinen kasvu on 11,8 miljoonaa kuutiometriä. Kasvusta 10,2 miljoonaa kuutiometriä on puuntuotantoon luettavalla metsä- ja kitumaalla.
Vuosina 1998-2002 keskimäärin toteutunut hakkuukertymä oli 3,8 miljoonaa kuutiometriä.
Suurin kestävä hakkuumäärä vuosille 2003-2012 on 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien kestävä suunnite ja Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelman hakkuusuunnite
yhteenlaskettuna on 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuu- ja metsänhoitotavoitteiden osalta
pyritään Lapin Metsäohjelman mukaisiin työmääriin.
Metsätalouden työpaikkakehitys on ollut viime vuosikymmeninä Lapissa pääsääntöisesti
aleneva, vaikka yksittäisinä vuosina on ollut havaittavissa kasvuakin. Vuodesta 1993 vuoteen 2003 työpaikat alalla ovat supistuneet 37 prosenttia. Vuonna 2003 metsätaloudessa
ja siihen liittyvissä palveluissa oli työpaikkoja Lapissa noin 1380, missä oli alentumaa edelliseen vuoteen noin 100 työpaikkaa. Seutukunnittain alan työpaikat ovat vähentyneet vuoden 2003 aikana erityisesti Pohjois-Lapissa, Rovaniemen seudulla ja Tunturi-Lapissa. Sen
sijaan Kemi-Tornio alueella ja Itä-Lapissa alan työpaikoissa on ollut hienoista kasvua.
Yleisesti havaittava alan työpaikkojen vähentyminen on liittynyt erityisesti puunkorjuun tehostumiseen, eivätkä markkinahakkuut ole samana aikana vastaavasti supistuneet. Metsä- ja puunjalostussektorin työllistävä merkitys on Lapissa edelleen kuitenkin merkittävä,
sillä metsätalouden ja sen palvelujen vajaan 1400 työpaikan lisäksi mekaanisessa puuteollisuudessa on Lapissa noin 1000 työpaikkaa ja kemiallisessa puunjalostuksessa runsaat
2200 työpaikkaa.
Lapissa tukkipuun kantohinnat ovat olleet valtakunnallisia keskiarvoja selvästi alemmat,
kun taas mänty- ja koivukuidun kantohinta on ollut lähempänä koko maan keskiarvoja. Tilaa kohden metsästä saatava puhdas tulo oli vuonna 2002 Lapissa valtakunnallista keskiarvoa pienempi sekä metsän pinta-alaverotusjärjestelmässä olevilla tiloilla (1052 euroa/tila) että puun myyntituloverotuksen piirissä olevilla tiloilla (2520 euroa/tila). Vastaavat
valtakunnalliset keskiarvot olivat 2440 euroa ja 4321 euroa tilaa kohden.
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Lapin markkinahakkuut vuonna 2004 olivat 4,162 miljoonaa kuutiota, josta yksityisten
osuus oli runsaat 60 prosenttia, Metsähallituksen noin 38 prosenttia ja metsäteollisuusyhtiöiden osuus vajaat kaksi prosenttia. Lapin yksityismetsien markkinahakkuiden osuus oli
vuonna 2004 noin seitsemän prosenttia koko maan yksityismetsien markkinahakkuista.
Lapin yksityismetsien bruttokantorahatulot ovat olleet 2000-luvun alussa runsaat 50 miljoonaa euroa vuosittain, vuonna 2003 bruttokantorahatulo oli noin 57 miljoonaa euroa. Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset ovat puolestaan
olleet keskimäärin 19 miljoonaa euroa vuodessa. Lapin metsäohjelma 2006-2010 antaa
kokonaisnäkemyksen Lapin metsien ja metsäluonnon tilasta ja kestävän metsätalouden
yksityiskohtaisista kehittämistarpeista.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
6.1 Edistetään nuorten metsien hoitoa ja metsävarannon hyödyntämistä
Lapin metsien vuosittainen kasvu ylittää nykyiset hakkuut, joten hakkuumäärien kasvattamiseen ovat edellytykset olemassa. Tukkipuun poistuma on ollut lähellä suurinta kestävää
hakkukertymää, ja Lapin metsien kokonaiskasvu on lisääntynyt erityisesti nuorissa metsissä. Jotta puuston kasvuedellytyksiä ja kasvatettavan puun laatua edelleen parannetaan,
edellytyksenä ovat tehostetut hoitotoimenpiteet: taimikonhoito, harvennushakkuut, kunnostusojitus sekä metsätieverkoston ylläpito. Kun metsänomistus kaupunkilaistuu ja pirstaloituu, tämä edellyttää neuvontaa ja koulutusta sekä mediavaikuttamista faktatietojen avulla,
jotta metsävarannot hyödynnetään ja metsien tuotto tulee maakunnassa hyödynnettyä.
Näin pystytään vastaamaan paremmin myös Lapin teollisuuden tarpeisiin, sillä maakuntaan tuodaan noin 45 prosenttia täällä käytetystä puusta.
6.2 Edistetään metsäalan yhteistyötä matkailun, elintarvike- ja luonnontuotealan ja
porotalouden kanssa
Metsätalous ja muut luontoon perustuvat elinkeinoalat kuten esimerkiksi matkailu koetaan
usein julkisessa keskustelussa toisensa poissulkevina. Siksi matkailun ja metsätalouden
vuorovaikutusta tulee lisätä hakemalla yhteisesti uusia avauksia ja kumpaakin tahoa hyödyttäviä lisäarvoja. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi matkailun ja metsäalan yhteisten tuotteiden kehittämistä ja markkinointia paikallisella yhteistyöllä. Metsä on myös
nousevan luonnontuotealan raaka-ainevarasto ja siksi yhteistyötä metsä- ja luonnontuotealan välillä on syytä lisätä ja arvioida metsän taloudellista merkitystä monikäytön näkökulmasta.
6.3 Vahvistetaan metsäalan positiivista imagoa
Lapin metsien käyttö on ollut laajaan keskusteluun nousseiden ympäristökamppailujen
aiheena aina 1970-1980-lukujen taitteesta alkaen. Pohjoisen metsätalouden myönteistä
imagoa tulee vahvistaa kansallisella ja kansainvälisellä imagotyöllä. Lisäksi jatketaan metsien ekologisen monimuotoisuuden edistämistä.
6.4 Lisätään metsäalan työn ja yrittäjyyden kiinnostavuutta
Metsäsektorille ennakoidaan työvoimapulaa varsinkin suorittavasta metsäosaamisesta.
Suorittavalla metsäosaamisella tarkoitetaan muun muassa metsäkoneenkuljettajia, metsureita ja puutavara-autonkuljettajia. Lisäksi on huomioitava, että metsäalan suorittavat työt
tulevat perustumaan yksityisyrittäjyyteen yhä enenevässä määrin. Viime vuosina on ollut
havaittavissa, että nuorten kiinnostus metsäalan ammatteja kohtaan on hiipunut, mikä vaarantaa tulevaisuudessa metsäalan työvoiman ja osaamisen saatavuuden. Alan houkuttele-
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vuuden lisäämiseksi tulee huolehtia, että luonto on osa lappilaisten nuorten elämää ja tätä
kautta saada osa nuorista kiinnostumaan luonnosta ja metsästä jopa ammattiin asti. Metsäalaa tulee markkinoida nuorille realistisesti ja myönteisesti tuoden esiin metsäalan työpaikkojen monipuolisuuden.
6.5 Edistetään mekaanista puunjalostusta ja lappilaisen puun käyttöä
Lappilaisen puun käyttöä edistetään erityisesti maakunnan matkailurakentamisessa. Tavoitteiseen voidaan pyrkiä yritysverkostoissa tuotetuilla uusilla ja matkailurakentamiseen
erityisesti räätälöidyillä tuote- ja palvelukonsepteilla. Puunjalostuksen kehittäminen edellyttää myös tietoa Lapin puun ominaisuuksista, tuotekehitystä sekä investointeja puun ensiasteiseen jalostukseen.
Markkinapotentiaalia omaavan pienpuun käyttöä rakentamisessa lisätään yritysvetoisilla
hankkeilla. Lappilaista puurakentamista, puun erilaisia käyttömuotoja ja metsätaloutta voidaan esitellä esimerkiksi rakentamalla Napapiirille messualuetyyppinen ja toiminnallinen
Lapin Puukylä, joka toimii lappilaisen puunjalostuksen ja metsätalouden markkinointiveturina.
Puun energiakäytön edistämiseen on edelleen tarvetta. Lapin bioenergiastrategiassa
2003 -2012 (Metsäkeskus Lappi 2004) esitetään tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2012 asti. Strategian mukaan puuenergian käytön välittömät työllisyysvaikutukset ovat n. 300 uutta
työpaikkaa tavoitevuoteen mennessä.

7 POROTALOUS JA POROTUOTTEET OVAT LAPIN IMAGOTEKIJÖITÄ
Porotalouden tavoite 2010
Porotalous on lappilaisen maaseudun erityispiirre ja sen jatkuvuudesta on huolehdittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Porosta saatavia raaka-aineita hyödynnetään
ja jatkojalostetaan taloudellisesti kannattaviksi tuotteiksi. Poro-ohjelmapalvelujen tuottamat
matkailutuotteet ovat luonteva osa poroelinkeinoa. Porotalous on kannattava ja mielekäs
elinkeino Lapin maaseudulla sekä tärkeä vetovoima- ja imagotekijä koko Lapille ja Lapin
matkailulle.

Porotalouden työllistävyydestä ei ole olemassa tarkkoja tietoja. Kuitenkin Paliskuntain yhdistyksen arvioiden mukaan poronhoitovuonna 2002/2003 Paliskunnille tehtyjä henkilötyövuosia kertyi Lapissa lähes 650 ja omaa poronhoitotyötä oli miltei 1800 henkilötyövuotta,
jolloin porotalouden välitön työpanos olisi yhteensä 2450 henkilötyövuotta. Laskennallinen
henkilötyövuosien määrä ei kuitenkaan kerro tarkasti todellisten työpaikkojen määrää.
Vaikka porotalouden tuotanto on pysytellyt viime vuosina lähes ennallaan, ovat alan työpaikat todennäköisesti vähentyneet, koska poronomistajia on aiempaa vähemmän: kun
poronhoitovuonna 1994/95 oli Lapissa vielä 4680 omistajaa, oli kaudella 2002/2003 poronomistajia enää 3370. Vuonna 1993 oli MYEL –vakuutettuja aktiivisia poronhoitajia Lapissa noin 2000, kun vuonna 2003 poronhoitaja oli enää noin 1200. Vuonna 2004 poroja
oli noin 200 000, josta tukikelpoisia eloporoja oli noin 150 000.
Poronlihan tuotannossa ei ole tapahtunut yhtä selvää muutosta. Poronlihan tuotanto on
vähentynyt 2000-luvun alussa runsaat puoli miljoonaa kiloa, mikä johtuu suurimman sallitun poroluvun laskemisesta. Vuonna 2003 poronlihaa tuotettiin 2,6 miljoonaa kiloa. Riista-
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ja kalatalouden tutkimuslaitoksen porotalouden taloustutkimusohjelman (2003-2007) mukaan poronlihasta runsaat 70 prosenttia menee edelleen jalostettavaksi ja loppuosan poronomistajat käyttävät itse tai myyvät suoraan kuluttajille. Alan vähittäismyynnin kokonaisarvo oli poronhoitovuonna 2001/02 noin 50 miljoonaa euroa.
Poronlihan reaalinen tuottajahinta on laskenut 1980-luvun lopulta lähtien. Reaalinen tuottajahinta (€/kg vuoden 2003 rahassa) on pysytellyt tasossa 4,5 – 5 €/kg lukuun ottamatta
aivan viime vuosia, jolloin hinta on pudonnut noin neljään euroon kilolta. Pitkällä aikavälillä
poron lihan reaalihinta on selvästi laskenut, sillä 1970-1980-lukujen taitteessa poron lihan
tuottajahinta oli lähes kymmenen euroa kilolta.
Eläinkohtaista tukea voi saada poronomistaja, jolla on yli 80 kymmentä poroa. Tämä on
johtanut porokarjojen koon kasvamiseen ja poronomistajien lukumäärän vähenemiseen.
Porotaloudessa on käynnissä rakennemuutos., jonka seurauksena elinkeino joutuu turvautumaan entistä enemmän konetyövoiman käyttöön.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
7.1 Porotalouden tuet
Porotalouden organisaatiot näkevät elinkeinon olevan uhattuna ja sen vuoksi tarvetta entistä tehokkaammille kehittämis- ja tukitoimenpiteille. Käytännön kehittämisehdotuksia ovat
polttoaineveron palautus poronhoitajille ja aktiiviporonhoitajien työkaluston investointitukiehtojen parantaminen.
7.2 Lisätään laatuosaamista
Laatu on se tekijä, jolla porotalouden tuotteet voivat kilpailla ja menestyä niin kotimaisilla
kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Kesällä 2005 valmistui porotalouden laatustrategia,
joka koskee lihantuotannon koko arvoketjua. Laatuajattelun eteenpäin vieminen porotalouden koko verkostossa on yksi porotalouden lähitulevaisuuden keskeisimmistä tehtävistä.
7.3 Edistetään poron kokonaisvaltaista jatkojalostusta ja porotalouden monialayrittäjyyttä.
Porotalouden piirissä on poronhoidon lisäksi elinkeinollisia mahdollisuuksia, joiden hyödyntämistä tulee tukea muun muassa hanketoiminnalla. Esimerkiksi poronlihan jatkojalostaminen erikoistuotteiksi edellyttää jalostuksen kehittämistä erityisesti tuottajalle vaihtoehtoja ja lisäarvoja tuottavalla tavalla sekä asiakaslähtöistä tuotekehittelyä ja markkinointiosaamista.
Toiseksi poron kokonaisvaltainen käyttö (luu, nahka) koriste- ja käyttöesineiksi edellyttää
muun muassa tuotekehittelyä, muotoilun osaamista, soveltuvaa teknologiaa sekä kustannusten ja hinnoittelun hallintaa.
Porotalouden taloustutkimusohjelman mukaan poronhoitoalueella tai sen läheisyydessä
toimi 2000-luvun alussa noin 70 poroon tukeutuvaa ohjelmapalveluyritystä, mutta porotalouden matkailutuotteiden monipuolistaminen ja poromatkailun kehittäminen on edelleen
keskeinen kehittämistehtävä.
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Matkailun lisäksi poronhoidon monialayrittäjyyden luontevia elinkeinoja ovat muun muassa
maa- ja metsätalous, luonnontuotteiden keräily ja kalastus sekä erilaiset kausityöt. Monialayrittäjyys edellyttää monialaista koulutusta, rahoitusta ja tukijärjestelmien joustavuutta.
Porotaloutta koskeva tutkimustieto on elinkeinon tulevaisuuden suunnittelun kannalta tärkeää ja siksi alan monitieteistä tutkimusta tulee lisätä.
7.4 Kehitetään ja hyödynnetään poron ja poronhoidon imagoa.
Poron ja poronhoidon imago on tärkeä tuotantotekijä elinkeinon kannattavuuden ja jatkuvuuden tukemiseksi. Toimenpiteitä imagotyössä ovat poronhoidon ja tuotantoketjun luonnonmukaisuuden ja laadun korostaminen, tiedottaminen ja yhteistyö myönteisen imagon
vahvistamisessa. Näkyvyyttä edistää isojen kansainvälisten yhtiöiden ja joulupukin liittäminen poroon. Poron imago on tärkeä myös Lapin matkailulle, minkä vuoksi porotalous on
maakunnan merkittävä vetovoimatekijä.
Poronhoidon kulttuurimaiseman vaaliminen on edellytys poromatkailun mahdollistamiseksi
tulevaisuudessa. Saamelaisaluetta voidaan tästä näkökulmasta tarkastella omana erityisalueenaan. Elinkeinon imagon kehittämisen kannalta on tärkeää, että nuoret ovat esillä:
porotalous on nykyaikainen, elinvoimainen ja jatkuva elinkeino. Näin lisätään poroelinkeinon kiinnostavuutta, jotta nuoret hakeutuvat jatkossa alalle – haasteena on moderni poroyrittäjä.
7.5 Edistetään poron elinympäristöä kestävän kehityksen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee korkeimman sallitun poromäärän yleensä kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on ekologinen kestävyys, mutta kestävän kehityksen sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus korostavat myös pohjoisen Suomen perinteisen elinkeinon, porotalouden, jatkuvuutta ja elinvoimaisuutta. Porotalouden reunaehtoihin
vaikuttavat myös muut maankäyttömuodot ja siksi luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelussa tulee huomioida porotalouden näkökulmat. Tätä tarvitaan etenkin metsätalouden ja
porotalouden välisessä kanssakäymisessä, mutta myös matkailun ja porotalouden yhteensovittamisessa.

8 KALATALOUS KEHITTYY OMAN STRATEGIAN VOIMIN
Kalatalouden tavoite 2010
Elinkeinokalatalous on Lapin maaseudulla pääammatti tai monialaisen maaseutuyrittäjyyden osa. Paikallinen kala on lappilaista lähiruokaa, jota hyödynnetään maakunnan matkailusektorilla, suurkeittiöissä ja yksityistalouksissa. Lapissa tuotettua kalaa myydään erikoistuotteena ja lappilaista kalaa menee myös vientiin. Lappilaisella kalalla on puhtaiden ja
kirkkaiden vesien luonnonkalan imago. Matkailukalastuksen elävöittäjä on maakunnan
moni-ilmeinen kalastus- ja eränkäyntiperinne ja kalastusmatkailulla on elinkeinollista merkitystä. Lappilaisen kalatalouden kehittämistä ohjaa kalatalouden kehittämisstrategia.
Vaikka kalastus on yksi Lapin maakunnan tunnusmerkeistä, ei elinkeinokalastuksen työllisten määrä ole kovin suuri: vuonna 2003 koko maakunnassa oli 115 työpaikkaa kalastuksessa, kalanviljelyssä ja niihin liittyvissä palveluissa. Alan työpaikkakehitys on ollut aleneva: vuodesta 1995 lähtien alan työpaikat ovat vähentyneet noin viidenneksen. Elinkeinokalastuksen työpaikoista noin kolmannes on Pohjois-Lapissa, missä ovat kalaisat tekojärvet
ja suuri Inarijärvi. Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson seutukunnissa elinkeinokalastuksen työpaikkoja on vain muutama painopisteen ollessa kalastusmatkailussa. Ammattikalastuksella
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on merkitystä myös rannikkokunnissa, missä vuonna 2005 oli noin kolmekymmentä sellaista kalastajaa, joiden tuloista yli kolmannes muodostui kalastustuloista.
Kalatalouden alalla oli maaliskuussa 2004 kaikkiaan 42 toimivaa yritystä. Lapissa toimi 18
kalanviljelyn yritystä vuoden 2003 toimialaluokituksen mukaan. Niiden ruokakalatuotanto
oli 420 000 kiloa. Vesistöihin istutettava poikastuotanto keskittyi ylivoimaisesti eniten siikaan, seuraavaksi eniten tuotettiin lohen ja meritaimenen poikasia.
Kalastukselle ja siihen nivoutuvalle matkailulle on Lapissa hyvät edellytykset, sillä sopivia
vesistöjä on noin runsaasti. Lapille luonteenomaisia ovat suuret jokivesistöt. Tenojoki on
Euroopan tärkein lohijoki. Näätämöjoen lohikannat ovat paikallisesti ja matkailun kannalta
merkittäviä. Tornion-Muonionjoki ja Simojoki ovat puolestaan matkailunkin kannalta merkittäviä Perämereen laskevia lohijokia. Inarijärvi on järvistä suurin. Sisävesillä ammattikalastus on kuitenkin merkittävintä Lokan ja Porttpahdan tekojärvillä, jonne on kalastuksen yhteyteen kehittynyt kalanjalostusta ja kalastusvälineiden valmistusta. Lapin vesistöt ovat
varsin puhtaita, sillä Lapin järvistä noin 75 prosenttia kuuluu laatuluokkaan hyvä tai erinomainen ja jokivesistä noin 88 prosenttia.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
8.1 Kehitetään kannattavan elinkeinokalastuksen asiakaslähtöisiä tuotantoketjuja
Edellytykset lappilaisen kalan menekille ovat hyvät, sillä kala on puhdasta ja terveellistä
ruokaa, ruoanlaitto on trendikästä ja yleisesti ottaen Suomessa käytetään paljon kalaa.
Elintarvikkeeksi tarkoitetun kalan alku- ja jatkokäsittely sekä logistiikan toimiminen edellyttää säädösten mukaisia käsittelytiloja jäähilekoneineen strategisesti oikeissa paikoissa.
Kalastajia tulee täydennyskouluttaa oikean alkukäsittelyn ja kylmäketjujärjestelmän hallintaan. Lisäksi kalan keräilyä ja logistiikkaketjuja tulee kehittää.
Markkinoinnin edistäminen edellyttää laadun varmentamista tarkastuksilla. ,Lisäksi kalan
kysynnän kasvattaminen edellyttää tuotekehitystä, joka perustuu elinkeinon arvoketjun
yhteistyöhön ja markkina- ja kuluttajaselvityksiin. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu siten jatkuva
kehitystyö.
Merikalastuksen kehittämisessä oleellista on lohisaaliin arvon kehitys, koska rauhoitusten
seurauksena lohen kilomääräiset saaliit ovat alentuneet. Parempi yksikköhinta on mahdollista saavuttaa jalostusastetta nostamalla. Tämän lisäksi merikalastuksessa ahvenen, siian
ja muikun kalastusta ja markkinointia edistetään. Kalastus, vaikkapa vain sesonkiluonteisena monialayrittäjyyden osana, on ammattimaista toimintaa. Konkreettisia kehittämisen
painopisteitä ovat elinkeinokalastuksen imagokampanja, koulutuksen lisääminen ja oppisopimuskäytännön käyttöönotto kalataloudessa.
8.2 Edistetään lappilaisen kalan myyntiä
Lappilainen kala on lähiruokaa, jonka käyttöä maakunnan laitoskeittiöissä ja ravintoloissa
tulee edistää. Kalan laajamittainen käyttö edellyttää toimitusvarmuutta eli yhteistyötä elinkeinon sisällä. Mahdollisuus on kalansaaliin ohjaaminen verkostoituvalle lähiruokaketjulle,
joka pystyy kilpailemaan ostohinnoissa suurten kalatukkujen kanssa. Avainasemassa ovat
ruokahuollon hankintaketjut, ravintolaketjut ja kunnat. Myös kalan suoramyyntiä suoraan
tuottajalta kuluttajalle tulee edistää. Valtakunnallisella tasolla lappilaisen kalan arvoa tulee
edistää markkinoinnilla ja järjestämällä esimerkiksi kokkikoulutusta, jotta lappilaisen tuot-
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teen kulinaristiset mahdollisuudet huomataan. Kalan myynti ulkomaille on mahdollisuus,
jonka edellytykset tulee selvittää. Vienti edellyttää kohdemaiden kalaruokakulttuurin ja kysynnän selvittämistä sekä vientiin kehitettyjä kohdemaahan soveltuvia erikoistuotteita.
Viennin lähtökohtana tulee olla yrittäjävetoinen toiminta.
Keskuspakastamo on edellytys lappilaisen sisävesikalan viennille ulkomaille ja parantaa
paikallisen kalan toimitusvarmuutta. Pakastamon myötä myös ruokakalana vähemmän
arvostettujen kalojen pyynti tulee kannattavaksi, mikä puolestaan edistää Lapin vesistöjen
kalakantojen kunnostamista. Keskuspakastamo palvelee myös muita elinkeinoaloja, kuten
porotaloutta ja luonnontuotealaa.
8.3 Urheilukalastuksella ja kalastusmatkailulla on hyvät kasvumahdollisuudet
Suurten ja erämaisten jokivesistöjen ansiosta urheilukalastuksen ja matkailukalastuksen
lisäämiseen on Lapissa hyvät mahdollisuudet. Esim. Euroopassa on yli kaksimiljoonaa
seuroihin kuuluvaa urheilukalastajaa, jotka tekevät kalastusmatkoja ympäri maailmaa.
Etuna Lapissa on myös kilpailijoihin verrattuna hyvä infrastruktuuri; liikenneyhteydet sekä
majoitus- ja ravitsemispalvelut. Urheilu- ja kalastusmatkailu perustuu Lapissa pääasiassa
lohen kalastukseen. Vahvalla panostuksella uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämiseen, saalisvarmuuden parantamiseen, kohderyhmämarkkinointiin ja yrittäjien väliseen yhteystyöhön voidaan kalastusmatkailusta kehittää entistä vahvempi kesämatkailutuote.
Lapissa voidaan keskittyä myös muiden tuotteiden kehittelyyn kuten esimerkiksi hauenpyyntiin. Hauki on Keski-Euroopassa haluttu ja kysytty saaliskala. Historiaan ja perinteisiin
pohjautuvaa matkailukalastusta kehitetään tuotteiksi ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita
alueen historiasta sekä perinteisistä pyyntitavoista ja menetelmistä. Kalastusta voidaan
esitellä toiminnallisesti kalaretkillä; esimerkiksi nuotanvedossa, talviverkoilla tai pilkillä.
Kalastuksen tuotteistaminen on avainkysymys, jota tulee kehittää kalatalouden ja matkailualan ammattilaisten yhteistyönä eri asiakasryhmät, muun muassa perheet huomioiden.
Lisäksi matkailuyrittäjien ja markkinoinnin ammattilaisten tietämystä kalastuksesta tulee
lisätä. Kalastukseen liittyvät matkailutuotteet ovat hyvä lisä matkailun palvelutarjontaan.
8.4 Kehitetään kalankasvatusta ja –viljelyä
Kalankasvatus on keskittynyt suuriin yksikköihin, jotka tuottavat pääasiassa ruokakalaksi
tarkoitettua kirjolohta. Kirjolohen tuotannon kannattavuusongelmien takia tuotantoon on
etsitty korvaavia lajeja kuten siikaa, harjusta ja rautua, joiden tuotanto on kannattavaa.
Kalankasvatus edellyttää panostuksia juuri uusien lajien poikas- ja teuraskalakasvatukseen. Kalankasvatus on edellytys kalan tuotantovarmuudelle. Kalanviljely puolestaan tuottaa istukaspoikasia kalavesien hoidon tarpeisiin. Nykyinen tuotanto vastaa kysyntää. Sen
sijaan ruokakalatuotannon poikaskasvatus vaatii kehittämistoimia, johon istukkaita tuottavat kalanviljelylaitokset pystyvät parhaiten vastaamaan. Erityisesti olisi kehitettävä ensimmäisen vuoden lämminvesikasvatusta, jota Lapissa ei vielä tehdä.
8.5 Kemijoen pääuoman kalaportaat
Kalaportaiden rakentamisen tavoitteena on turvata lohen nousu kutualueilleen ja siten
luonnonlohikannan säilyminen. Portaiden rakentamisen on suunniteltu tapahtuvan vaiheittain. Niiden toimivuus varmistetaan seurantatutkimuksella.
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8.6 Kalatalouden kehittämisstrategia
Kalatalouden kehittäminen Lapissa edellyttää systemaattista suunnittelua ja siksi elinkeinon kehittämisen pohjaksi tulee laatia kalatalouden kehittämisohjelma, johon on kirjattu
yhteinen visio ja selvä strategia päämäärän saavuttamiseksi. Sen myötä elinkeinon kehittämisestä tulee koordinoitua ja alan kehittämisrahoitus saadaan suunnattua tarkoituksenmukaisesti. Kehittämisohjelman laatiminen edellyttää perusselvitystä vesistöjen nykytilasta
ja kunnostustarpeista sekä kalatalousalan nykytilasta. Lisäksi kehittämisohjelmaan kirjataan kalatalouden tutkimus-, neuvonta- ja koulutustarpeet. Kehittämisohjelmassa tulee
huomioida myös Meri-Lapin ammattikalastuksen kehittäminen ja sen yhteen sovittaminen
sisävesien kalastusmatkailun näkökohtien kanssa. Tavoitteena tulee olla turvata kohtuulliset elinkeinon harjoittamisen edellytykset kaikille osapuolille.

9 LUONNONTUOTEALA JA BIOENERGIATUOTANTO OVAT VAHVASTI
NOUSEVIA ELINKEINOALOJA
Luonnontuotealan tavoite 2010
Luonnontuoteala on kansainvälisesti kilpailukykyinen, itsenäinen elinkeinoala. Se tarjoaa
sekä päätoimisen yrittämisen mahdollisuuksia että on osa Lapin monialaisten maaseutuyritysten toimintaa. Tuotanto muodostuu teollisesta tuotannosta ja monimuotoisesta paikallisesta jatkojalostuksesta. Lappilaisella luonnontuotealalla on korkea profiili sekä raakaaine- että jalostustuotannossa.

Lapin luonnontuotealaa on kehitetty voimallisesti jo kymmenisen vuotta. Tänä aikana Lappiin on kehittynyt muutama suuri yritys, useita pieniä yrityksiä sekä paikallisia, ylimaakunnallisia, valtakunnallisia ja jossain määrin myös kansainvälisiä verkostoja. Lapin luonnontuotteista jalostetaan muun muassa muun muassa kosmetiikka-, rohdos- ja lääketeollisuuden komponentteja sekä terveysvaikutteisia elintarvikkeita.
Alan kehittämiseksi maakunnallisesta mahdollisuudesta elinkeinoksi on valmistunut Lapin
luonnontuote- ja erikoiskasviala –raportti toukokuussa 2005 (Jankkila ym. 2005). Sen
mukaan Lapin luonnontuotealan kehittämisessä voidaan nähdä kaksi päälinjaa; alueellinen
ja teollinen linja. Alueellinen linja käsittää paikallisten ja alueellisten pienyritysten, yritysverkostojen ja muiden toimijoiden raaka-ainetuotannon, ensikäsittelyn, jalostuksen, markkinoinnin j kehittämisen sekä luonnontuote-, matkailu- ja hyvinvointialojen yhteistyön edistämisen. Alueellisen toiminnan kehittämisen perustana ovat paikalliset vahvuudet ja tehokas kenttätyö. Teollinen linja puolestaan edellyttää massatuotantovalmiuksien kehittämistä
elintarvike-, juoma-, lääke-, rohdos-, hoito- ja luontaistuote- sekä kosmetiikkateollisuutta
varten. Teollisen linjan kehittämisen lähtökohtana ovat innovaatiot ja teolliset tuoteideat
sekä yhteistyö.
Alan arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan ja kehittyvän merkittävästi. Esimerkiksi luonnonkasveja kerättiin talteen vuonna 2003 noin 3 400 kiloa ja määrän arvioidaan kuusinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Myös keruuverkoston toimintaan osallistuvien määrän
arvioidaan noin kolminkertaistuvan vuoden 2003 tasoon verrattuna niin, että vuonna 2010
luonnonkasvien keruuverkostossa on 350 osallistujaa. Luonnontuotealan merkitys elinkeinojen uudistajana korostuu erityisesti Lapin maaseudulla: jatkojalostusta ja markkinointia
kehittämällä saadaan Lapin maaseudulle pysyviä työpaikkoja. Tavoitteena on kehittää
luonnontuotealasta kansainvälisesti kilpailukykyinen elinkeinoala sekä itsenäisenä alana
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että yhtenä tukijalkana muille Lapin maaseutuyrittämisen aloille.
Luonnonmarjojen kauppaantulomäärissä Lappi on jo nyt hyvin edustettu: 36 prosenttia
mustikasta, 18 prosenttia puolukasta ja 97 prosenttia hillasadosta poimitaan Lapista. Lapille ominaisia luonnontuotealan kasveja ovat myös esimerkiksi katajanverso, mustikanverso, maitohorsma, väinönputki ja ruusujuuri. Arktisten olosuhteiden aromikkaiksi kypsyttämät luonnontuotteet ja viljeltävät tuotteet ovat Lapin maaseudun elinkeinollinen menestystekijä. Lapin maaseudun luonnontuotealan jalosteilla on terveysvaikutuksia, joista on jo
näyttöä. Terveysvaikutteisuuden tutkimusta on kuitenkin tehostettava, jotta pystyttäisiin
vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään. Määrätietoisesta kehittämistyöstä huolimatta
Lapin luonnontuotealan kokonaiskuva on kuitenkin vielä selkiintymätön. Alasta on tutkimustietoa vähän ja alan rajaaminen vaihtelee näkökulmasta riippuen.
Luonnontuotealan kolmanneksi linjaksi voidaan Lapissa lukea bioenergian tuottaminen.
Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Useimmiten se yhdistetään puusta tehtyihin energiatuotteisiin (pilke, hake, pelletit, mustalipeä, kutterinlastu ym), mutta myös peltokasveista ja turpeesta tuotetaan Suomessa bioenergiaa. Bioenergialähteiden merkittävimmät edut uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna ovat niiden pienemmät ympäristövaikutukset ja uusiutuvuus. Bioenergiankäyttö lisää myös energiantuotannon kotimaisuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, hyödyntää kotimaisia alueellisia
energiaraaka-ainepotentiaaleja, parantaa työllisyyttä, luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle sekä edistää metsien hoitoa ja turvaa teollisuuspuun tulevan laadun. Käytön lisäämisen suurin este on vielä nykyisin heikko hintakilpailukyky.
Puu on uusiutuvista energialähteistämme suurin käyttämätön reservi. Lapissa metsien
kasvu on huomattavasti suurempi kuin puun käyttö. Maakunnan suurimmat bioenergian
käyttäjät ovat metsäteollisuus ja asutuskeskusten alue- ja kaukolämpölaitokset. Vuonna
2005 Lapissa käytettiin 200 000 kiintokuutiota puuta lämmöntuotantoon. Tavoitteena on
kaksinkertaistaa käyttö ja samalla luoda n. 300 uutta työpaikkaa.
Lapissa on toteutettu muutamia nk. peltoenergian tuottamista selvittäviä hankkeita. Vaikka
peltoenergian tutanto on Suomessa vielä aivan alussa, tullaan Lapissa aktiivisesti osallistumaan alan kehitykseen.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
9.1 Kehitetään luonnontuotealan koko arvoketjuja
Luonnontuotealan kehittämisen kannalta tärkeää on vahvistaa koko arvoketjun toimivuutta
niin, että toiminta on laadukasta, kustannustehokasta, rationaalisesti verkostoitunutta ja
pitkäjänteistä. Luonnontuotealan keruuverkostoja ja erityisesti viljelyä tulee kehittää niin,
että raaka-aineen saaminen pienjalostustoimintaan ja teollisuuteen on turvattu. Myös kuljetus- ja varastointiketjun toimivuus tulee varmistaa. Tuotannon kehittämisessä oleellista on
paikallisten tuottajien tiivis yhteistyö ketjun lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa ja
kuluttajille tehdyt markkinatutkimukset. Luonnontuotealan alueellisten toimintaedellytysten
vahvistamisessa avainasemassa ovat alan veturiyritykset, toimijarenkaat ja osuuskunnat.
9.2 Kehitetään luonnontuotealan tuotantoprosesseja ja –teknologioita
Luonnontuoteala on uusi soveltavan teknologian ala ja tuotannon kehittäminen edellyttää
myös uuden tuotantoteknologian ja uusien tuotantoprosessien kehittämistä. Alan laitteiden
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ja teknologian kehittämistä varten tehdään kehittämisohjelma Rovaniemen ammattikorkeakoulussa.
9.3 Tehoa luonnontuotealan neuvontaan
Luonnontuotealan neuvontapalvelut tulee integroida saumattomasti muuhun maaseudun
neuvontatyöhön. Myös metsäneuvontaa kehitetään koskemaan luonnontuotteita ja niihin
liittyviä erikoistuotantomahdollisuuksia. Neuvontajärjestöjen ja eri oppilaitosten yhteistyötä
lisätään esimerkiksi räätälöimällä alalla tarvittavaa yritystoiminnan koulutusta.
9.4 Kehitetään Lapin luonnontuotteiden kysyntää
Luonnontuotealan kehitys on voimakkaassa noususuhdanteessa ja kehittymässä kilpailukykyiseksi elinkeinoksi. Luonnontuotealan imagotyö edellyttää tutkimuksen suuntaamista
alalle ja hyvien esimerkkien ja käytäntöjen levittämistä. Imagotyö on tärkeää työvoiman ja
yrittäjien rekrytoimiseksi ja toisaalta tuotteiden kysynnän kasvattamiseksi. Lisäksi selvitetään Lapin luonnontuotealan kansainvälisen tuotemerkin luomista.
9.5 Edistetään Lapin luonnontuotealan verkostoitumista
Luonnontuotealan nostaminen kilpailukykyiseksi, kannattavaksi ja yhtenäiseksi elinkeinoksi edellyttää tehokasta vauhdittamista. Toimintaa suuntaamaan tarvitaan luonnontuotealan
koordinaattori, joka toimii tutkimus-, kehittämis-, ja yritysyhteistyön edistäjänä. Lapin luonnontuotealan klusteri rakentuu alueen neuvontaorganisaatioista, oppilaitoksista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja rahoittajista ja se verkottuu ylimaakunnallisesti valtakunnallisen
luonnontuotealan kanssa. Klusteri on horisontaalisesti saumattomassa yhteistyössä maakunnan elintarvike- ja matkailualan kanssa ja hyödyntää Lapin luovien alojen osaamista.
9.6 Kehitetään luomutuotannon järjestelmiä
Luonnontuoteala yhdistetään mielikuvissa luonnonmukaisuuteen ja luomutuotantoon. Lapin tulee olla aktiivisesti mukana valtakunnallisen luonnontuotealan luomusertifioinnin kehittämisessä, jo aloitettua keruutuotteiden luomukeräilyverkostoa tulisi edistää ja luomumetsäpaikkatiedot ottaa aktiivisesti käyttöön. Puhtaan ympäristön luomaa luonnonmukaisuuden ja terveellisyyden mielikuvaa kannattaa käyttää vetovoimatekijänä markkinoitaessa Lapin maaseudun tuotteita.
9.7 Bioenergiassa on mahdollisuuksia
Lapissa on erinomaiset mahdollisuudet puusta, turpeesta ja peltokasveista valmistetun
bioenergian tuotannon ja käytön lisäämiseen. Lapin bioenergiastrategiassa on esitetty toimenpiteitä joilla kehitetään korjuu-, kuljetus- ja lämmöntuotantoteknologioita, energiapuumarkkinoita, lämpöyrittäjyyttä sekä alan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Kun ohjelma toteutetaan arvioidaan puun käytön kaksinkertaistuvan nykyisestään ja työpaikkoja syntyvän
kaikkiaan 330-370. Puuenergian lisääntynyt käyttö työllistää suoraan metsureita, metsäkoneyrittäjiä, kuljetus- ja haketusyrittäjiä sekä lämpöyrittäjiä. Metsänhoidollinrn toiminta
koskee tällöin n. 5000-6000 ha:n metsäalaa vuosittain. (Honkanen ym. 2004).
Vastaavanlainen strategia tulee laatia myös pelto- ja turve-energiaa koskien. Muualla
Suomessa tehdyt tutkimukset ja kokeilut eivät välttämättä toimi Lapissa, joten myös täällä
tulee käynnistää omaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa.
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10 ELINTARVIKEALA VALMISTAA LAPPILAISIA LAATUTUOTTEITA
Elintarvikealan tavoite 2010
Lapin maaseudun elintarvikeala jalostaa tutkimus-, kehitys- ja yritysyhteistyöverkostona
laadukkaita tuotteita. Jatkuvaan tuotekehitykseen perustuvan pienjalostuksen tuotantoteknologinen taso on hyvä. Vuorovaikutus elintarvikejalostajan ja asiakkaan välillä on aktiivista. Lappilaisissa kotitalouksissa, suurkeittiöissä ja matkailukeskuksissa käytetään lähiruokaa ja lappilaiset erikoistuotteet ovat arvostettuja ja haluttuja myös maakunnan ulkopuolella.
Elintarvikealan työpaikkakehitys on ollut Lapissa viimeisen kymmenen vuoden aikana hitaasti aleneva. Alalla on ollut pääsääntöisesti 700-800 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on
laskenut siten, että vuonna 2003 alalla tehtiin 620 henkilötyövuotta. Puolet alan työpaikoista on Kemi-Tornion seutukunnassa. Elintarvikealan liikevaihto oli vuonna 2003 Lapissa
120 miljoonaa euroa, mikä on vajaat kaksi prosenttia Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Alan työpaikat ja liikevaihto ovat vuoden 2004 aikana jatkaneet laskuaan. Lapin
elintarvikeala koostuu leipomoista, poronlihateurastamoista ja poron pienjalostajista, kalanjalostajista, luonnontuotealan mehujen ja hillojen tuotannosta ja maitotuotteiden, lähinnä leipäjuuston tuotannosta.
Lapin maaseudun elintarviketuotannolle on ominaista jalostusasteen alhaisuus. Kannattavuuden lisäämiseksi tulee Lapin maaseudulla tuotettavien elintarvikeraaka-aineiden paikallista jalostustasetta ja saatavuutta nostaa. Yhteistyötä ja tuotantomenetelmiä kehittämällä
volyymi kasvaa ja kannattavuus paranee. Sopimuksellisuutta edistämällä tasataan markkinoiden epävakaisuutta ja turvataan toimitusvarmuus.
Funktionaalisten, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden arvostus kasvaa jatkuvasti. Myös
turvallisten ja vastuuntuntoisten tuotanto-olosuhteiden ja ympäristöasioiden huomioiminen
sekä maun ja laadun merkitys elintarviketuotannossa kasvaa. Suomessa pyritään tällä
hetkellä ohjaamaan koko elintarvikeketjua tällaisiin korkean lisäarvon elintarviketuotteisiin.
Myös eettinen tietoisuus ja ympäristötietoisuus lisääntyvät yleisesti; kuluttajille ja matkailijoille ympäristökysymykset ovat yhä tärkeämpiä valinta- ja ostopäätöstekijöitä.
Lapin elintarvikealan kehittämissuunnitelma 2005-2010 julkistetaan helmikuussa 2006.
Siinä määritellään Lapin elintarvikealan kehittämisen painopisteet ja kehittämistoimenpiteet. Suunnitelman laatimisesta vastaa ProAgria Lappi ry.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
10.1 Edistetään Lapin elintarvikealan yhteistyötä
Klusterin luominen edellyttää alan tutkimustyötä kehittämistyön pohjaksi: alan kehitystä ja
toimintaympäristöjen muutoksia tulee seurata pitkittäistutkimuksella. Yritysten pienen koon
ja rajallisten resurssien takia tarvitaan yrittäjäkohtaista neuvontaa yritys- ja klusterikohtaisen tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Alan osaamisen ja liiketoimintaosaamisen tukemisessa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat neuvontajärjestöt sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Klusterin rakentaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja esimerkiksi yhteinen tietokanava, yhteystietorekisteri, on tarpeen alan kehittämiseksi.
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10.2 Edistetään elintarvikealan asiakas- ja markkinalähtöisyyttä
Lapin matkailukeskukset tarjoavat paikalliselle elintarviketuotannolle lähimarkkinat, joiden
hyödyntämistä tulee lisätä. Maakunnan ruokahuolto ja erityisesti suurkeittiöt muodostavat
toisen tärkeän asiakasryhmän. Matkailu ja maakunnan omat suurtaloudet ovat erilaisia
asiakasryhmiä, joten tuotekehittelyä varten tulee tehdä kuluttajatutkimuksia, tarvekartoituksia ja luoda toimivat asiakaspalautejärjestelmät. Asiakkaiden kulutustottumusten tuntemus on oleellista myös silloin, kun Lapin huipputuotteita markkinoidaan esimerkiksi kansainvälisille markkinoille. Asiakas- ja markkinalähtöistä tuotekehitystä tuetaan edistämällä
yrittäjien välistä yhteistyötä, jotta toimenpiteet ja resurssit kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Tuotekehitystyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi aistinvaraisia raateja ja tutkimusja oppilaitoksia.
10.3 Kehitetään pienten yritysten toimintavarmuutta, tuotantoteknologista tasoa ja
niiden tuottamien tuotteiden välitystä
Jotta elintarvikealan tuottajat voivat keskittyä oman tuotantonsa kehittämiseen ja alan jatkuvuus on vakaalla ja jatkuvalla pohjalla, raaka-aineen hankinnan ja tuotteiden myynnin
tulee toimia sopimuksellisesti ja pitkäjänteisesti. Tuotteiden menekin vuotuiseksi turvaamiseksi tulee kehittää suoramyyntiverkostoja, edistää ruokapiirimäistä sopimustuotantoa yksityisille kuluttajille ja paikallista sopimustuotantoa esimerkiksi suurkeittiöiden ja ravintoloiden kanssa. Myös raaka-aineiden hankinnan turvaamisessa suositaan sopimuksellisuutta.
Jotta tuottajat pystyvät keskittymään tuotantoonsa, raaka-aineiden keräilyverkostojen ja
tuotteiden jakeluverkostojen kehittäminen on tärkeää. Lisäksi luonnontuotteiden varastointiin tarvitaan ratkaisuja. Pienten yritysten tuotantoteknologisen tason kohottaminen edellyttää investointeja ja yhteistyömuotojen kehittämistä.

10.4 Lapin elintarvikkeiden alkuperämerkki
Lapin maaseutu profiloidaan arktiseksi alueeksi, josta toimitetaan hyvälaatuisia tuotteita.
Lapin alkuperämerkki kertoo laadusta ja laatuketjusta. Sillä varustetun tuotteen tai raakaaineen on oltava lappilaista alkuperää. Pelkkä valmistajan tai tuotteen nimi ei välttämättä
enää kerro tuotteen alkuperästä, vaan siitä on viestittävä läpinäkyvillä tuotantoketjuilla.
Lappilainen elintarvikeala hyödyntää luovien alojen osaamista alan imago- ja kehittämistyössä.
10.5 Edistetään elintarviketurvallisuutta ja laadun hallintaa
Korkeatasoinen ja kokonaisvaltainen laatujärjestelmä on Lapin maaseudun elintarvikkeiden kilpailuvaltti. Siksi tulee kehittää EU:n ja kansallisten säädösten mukainen laatujärjestelmä ja tuetaan neuvonnan avulla alan yrittäjien laatuosaamista. Laatujärjestelmät kehitetään läpinäkyviksi, jotta tuotteen alkuperää ja käsittelyä voidaan arvioida. Koko tuotantoketjun eri vaiheet aukaistaan kriittisten kohtien ja kehittämistoimenpiteiden löytämiseksi
tavoitteena tehokas ja järjestelmällinen laatutyöskentely.
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11 MATKAILU ELÄVÖITYY LAPPILAISESTA PAIKALLISKULTTUURIA
Matkailun tavoite 2010
Matkailu on yksi Lapin maaseudun vahvoista elinkeinoista. Lisäksi matkailukeskusten ja
ympäröivän maaseudun yhteistyö toimii paikallista taloutta vahvistaen. Paikalliskulttuuriin
ja Lapin maaseutu- ja kulttuuriympäristöön perustuvia matkailutuotteita kehitetään eri asiakasryhmille. Matkailun palvelutarjonta edistää Lapin maaseudun palvelutasoa.
Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 1996 Lapissa
oli 1,4 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä, kun vuonna 2004 yöpymisiä oli jo 1,9 miljoonaa.
Kasvu on aiheutunut erityisesti ulkomaisten kävijöiden määrän kasvusta, joka on lähes
kaksinkertaistunut vuoden 1996 jälkeen. Vuonna 2004 kirjattiin 740 000 ulkomaalaisten
yöpymistä. Ongelmana matkailussa on edelleenkin voimakas sesonkimaisuus: huippukuukausia ovat maaliskuu, heinäkuu ja joulukuu, jolloin yöpymisiä on yli 220 000. Sen sijaan
esimerkiksi toukokuussa ja lokakuussa kirjataan vain noin 50 000 yöpymistä. Matkailun
volyymi on keskittynyt suurimpiin matkailukeskuksiin: yli puolet yöpymisistä tapahtui viiden
suurimman keskuksen alueella (Rovaniemi, Saariselkä, Levi, Ylläs ja Pyhä-Luosto).
Matkailun liikevaihto Lapissa oli vuonna 2003 yhteensä 236 miljoonaa euroa. Seutukunnittain matkailu oli liikevaihdoltaan merkittävintä Tunturi-Lapissa ja Rovaniemen seudulla.
Matkailun liikevaihto oli pienin Tornionlaakson ja Itä-Lapin seutukunnissa. Lapin välitön
matkailutulo oli 377 miljoonaa euroa vuonna 2003. Matkailutulo muodostui erityisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnasta (33 %), vähittäiskaupasta (28 %), matkatoimistojen ja ohjelmapalvelujen tulovirroista (15 %) ja henkilöliikenteestä (12 %). Matkailun työllistävä vaikutus säteilee useille palvelualoille ja matkailun välitön työllisyys oli lähes 3500 henkilöä
vuonna 2003.
Matkailun kehittämistä ohjataan alan omalla strategiatyöllä. Lapin liiton laatimaa Lapin
Matkailustrategiaa uudistetaan parhaillaan. Se ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä
määrittämällä koko Lapin tasolla matkailun kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
11.1 Matkailukeskusten ja niitä ympäröivän maaseudun yhteistyö
Matkailukeskukset ovat Lapin matkailun vetureita ja niiden vetovoimaa tulisi hyödyntää
entistä enemmän ympäröivän maaseudun elinkeinollisten mahdollisuuksien edistämiseksi.
Tavoitteeseen päästään kehittämällä tiedonkulkua, kartoittamalla yhteiset potentiaaliset
asiakkaat, monipuolistamalla maaseudun tuotevalikoimaa ja varmistamalla paikallisten
tuotteiden ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Maaseudun ja mikroyritysten yhteistyötä matkailukeskusten kanssa pienten yritysten olisi hyvä hakeutua alueellisten matkailuorganisaatioiden yhteyteen. Syntyvällä yhteistyöllä voidaan tarjota vanhoille asiakkaille
uusia tuotteita, mutta myös saavuttaa uusia asiakasryhmiä maaseutumatkailun houkuttelevilla tuotteilla.
11.2 Maaseudun matkailuyritysten osaaminen uudelle tasolle
Pienten matkailuyritysten toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantamiseksi tulee järjestää liiketoimintaosaamisen koulutusta uusilla, käytännönläheisillä tavoilla. Koulutuksen
hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että työtä tehdään paitsi yksittäisissä yrityksissä
myös pienissä yritysryhmissä. Tällöin ongelmia ja niiden ratkaisuja käsitellään useammas36

ta näkökulmasta ja samalla syntyy omaehtoista yhteistyötä. Koulutuksessa voidaan kokeilla erilaisia mestari-kisälli –järjestelmiä liiketoimintaosaamisen kehittämisessä sekä perustaa yritysten tueksi monipuolisen osaamisen ja käytännön ammattitaidon omaava asiantuntijaverkosto.
11.3 Maaseudun matkailun perusrakenteet
Maaseutumatkailun edellytyksiä ovat hyväkuntoiset tiestöt ja reitistöt ja ympäristön käytön
ohjaus esimerkiksi paikkatietokantojen avulla. Matkailijoiden käyttämien reittien suunnittelua ja huoltoa tulee kehittää alueellisten erityispiirteiden pohjalta. Reitistöjen rakentamisessa ja huollossa on pidettävä huolta laadusta, paikallisuuden tunnusta ja monipuolisuudesta
ja siten Lapin eri alueille voidaan luoda leimallisesti erilaiset virkistyskäyttörakenteiden
tuotteet. Matkailun perusrakenteen ylläpidon erilaisia rahoitusmalleja tulee kehittää.
11.4 Vahvistetaan matkailun Lappi-osaamista
Matkailun toimijoiden syvällinen ja monipuolinen Lappi-osaaminen on tärkeää: tieto siitä,
mitä Lappi kokonaisuudessaan on. Näin lappilaiset vahvuudet, edellytykset ja arvot luovat
perustan asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa. Kotiseudun perinteen ja nykyisyyden
opetusta järjestetään eri oppilaitosten perusopetuksessa ja avoimessa opetuksessa.
11.5 Edistetään saamelaisalueelle suuntautuvaa matkailua tuotteistamisen, verkostoitumisen ja laatumerkin avulla
Matkailulle halutaan tarjota aitoja kulttuurielämyksiä, tietoutta saamelaiskulttuurista ja siten
lisätä Lapin matkailullista vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla syntyy työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia saamelaisperheille. Aitoon saamelaiskulttuurin perustuvaa matkailua varten kehitetään laatumerkki.
11.6 Kehitetään Lapin maaseutuympäristöön ja paikalliskulttuuriin perustuvia moniaistisia matkailutuotteita
Maailman Matkailujärjestön trendit vuoteen 2020 korostavat perinteen, kulttuurin ja paikallisuuden kasvavaa merkitystä matkailun tuotteistamisessa. Lappilainen maaseutu tarjoaa
monenlaisia mahdollisuuksia matkailutuotteiden kehittämiseksi. Esimerkiksi eräkulttuurin
tietojen, käden- ja keittiötaitojen tuotteistaminen tarjoaa yhden perinteeseen pohjaavan
tuoteryhmän. Lappilaista perinnettä ja kulttuuria voidaan esitellä myös luomalla kulttuurireittejä, jotka on suunnattu erilaisille asiakasryhmille omaleimaista paikallista historiaa ja
nykypäivää hyödyntäen. Matkailutuotteita löytyy myös lappilaisen luonnon erityispiirteistä
ja matkailijoiden harrastustoiminnan pohjalta, esimerkkeinä lintu- ja tähtiharrastajat, kävelymatkailu, metsämatkailu tai hiljaisuusmatkailu. Uusien tuotteiden ideointi edellyttää innovatiivisuutta, laadunvarmistusta ja tuotteiden kohdentamista eri asiakasryhmille.
Lappilaista kylämatkailua voidaan edistää järjestämällä matkailukeskusten asiakkaille kylämatkailupäiviä tai peti, puuro ja poro –paketteja eli majoituksen, ruokailun ja ohjelmatarjonnan kokonaisuuksia. Kylillä oleva kulttuuri on voimavara: kylien runoilijat, kirjailijat ja
nuorisobändit voivat toimia kylämatkailun vetonauloina. Erityinen kylämatkailuidea on
Vanhan maatalouden perinnekylän rakentaminen, jossa voi kokeilla sotia edeltävän ajan
elämäntapaa: maanviljelyä, karjanhoitoa, heinäntekoa, puilla lämmittämistä ja muita arkipäivän askareita perinteitä kunnioittaen, seikkailu- ja selviytymismatkailun hengessä.
Maankäytön ja ympäristön suunnittelussa on tärkeää huomioida matkailulliset näkökohdat
esimerkiksi reittien ja äänimaisemien (melu – hiljaisuus) tarpeet. Luontoon perustuvaa
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matkailua voidaan edistää myös keräämällä matkailulle tärkeitä kohteita koskeva paikkatieto (sijaintitieto + ominaisuustieto) yhteiseen tietokantaan.
11.7 Kehitetään porotilamatkailua osana Lapin matkailua
Kehittämällä porotilamatkailua luodaan työpaikkoja ja hyödynnetään poron imagoarvoa
olennaisena osana Lapin matkailun vetovoimatekijöitä. Yhteistyö syntyvän Porotilamatkailuyhdistyksen kanssa on tärkeää laatu-, tuotemerkki- ja markkinointiasioissa ja matkailijoiden poro-ohjelmapalveluihin liittyvien toiveiden kartoittamisessa.
11.8 Kehitetään Lappiin suuntautuvaa hyvinvointi- ja terveysmatkailua
Matkailuelinkeino tarjoaa asiakkailleen elämänlaatua ja esimerkiksi erityisryhmille suunnattu hyvinvointimatkailu voi jatkaa matkailusesonkeja niin, että matkailusta tulee ympärivuotisesti työllistävä elinkeino. Hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut voidaan ymmärtää
laajasti, jolloin ne voivat hyödyntää esimerkiksi mystiikkaa, kansanperinnettä, hiljaisuutta ja
lappilaista luontoa eri muodoissaan. Hyvinvointi- ja terveysmatkailu tarjoaa myös potentiaalin lappilaiselle lähiruoalle ja luonnontuotteille ja siksi Lapin luonnontuotteita tulee tutkia
terveydenhoidon näkökulmasta niin, että koululääketieteen rinnalla voidaan käyttää vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Esimerkkinä Lapissa kehiteltävästä tuoteperheestä ovat erilaiset
kylmähoidot, joiden edellytykset ovat Lapissa talvisin luontaisesti tarjolla. Jotta tavoite toteutuu matkailuyrittäjien ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteistyöhön pitää rakentaa alihankintaverkostoja, tehdä tuotekehitystyötä, kehittää erityisryhmille suunnattua markkinointia, edistää nuorten yrittäjien suuntautumista alalle ja perustaa alalle pienimuotoisten
yritysten hautomo.

12 KULTTURI EDISTÄÄ HYVINVOINTIA JA ELINKEINOJA
Kulttuurialan tavoite 2010
Kulttuuriala edistää maaseudun ihmisten hyvinvointia ja paikalliskulttuuria hyödynnetään
elinkeinollisesti innovoiden. Lapin maaseudun ihmisillä on mahdollisuus osallistua monipuolisiin kulttuuriharrastuksiin ja –palveluihin, jotka on tuotettu laaja-alaisella yhteistyöllä.
Taide ja kulttuuri ovat lappilaisen maaseudun luovan talouden ponsi.
Lappi on kansainvälisesti kiinnostava maakunta. Lappilainen kulttuuri on vähitellen moniarvoistunut, jonka myötä perinteiden sitovuus on väljentynyt ja yksilölliset valinnanmahdollisuudet laajentuneet. Globaalissa taloudessa paikallisen perinteen ja sen pohjalta uusiutuvan kulttuurin merkitys ei kuitenkaan vähene, vaan päinvastoin kasvaa. Elävä paikalliskulttuuri on alueellisen identiteetin perusta ja siten edellytys sekä omanarvontuntoisen
yksilöllisyyden kehittymiselle että uusien elinkeinojen syntymiselle. Kulttuuri, taide ja kansalaistoiminta auttavat yksilöä sitoutumaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä
antavat välineitä oman elämän hallintaan ja vuorovaikutteiseen luovaan toimintaan. Kulttuuri toimii itseilmaisun ja yhteistyön kehittämisen apuna. Taiteen ja kulttuurisen lukutaidon
edistäminen lisää yksilön ja yhteisön sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista pääomaa. Kulttuuri- ja taidekasvatuksella luodaan pohja eheälle tunne-elämälle, itseilmaisulle ja itseymmärrykselle, siksi kulttuuri- ja taidekasvatusta tulisi tarjota vähintään peruskouluasteella.
Lapin maaseudun elinkeinollisen kehittämisen kannalta olisi kuitenkin hyödyllistä laajentaa
se koskemaan kaikkia kouluasteita ja oppilaitoksia.
Hyvinvointi, myönteisyys ja henkinen vapaus ovat uuden lappilaisen luovan kulttuurituotannon ehtoja, joita ilman ei synny elävää paikalliskulttuuritoimintaa ja uusia innovaatioita.
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Lapin kulttuuriperintö ja taide kumpuavat paikallisesta luovuudesta ja ovat luovan talouden
perusta.
Luova talous tarkoittaa ensinnäkin luovaa toimialaa, jolloin puhutaan kulttuurituotannosta
ja -teollisuudesta sekä taiteen ja kulttuurin taloudellisesta merkityksestä. Luovien toimialojen merkitys on viime vuosina kasvanut, mutta toimiala on edelleen melko pieni: vuonna
2002 alalla oli 120 toimipaikkaa ja 130 työpaikkaa. Toisaalta luova talous tarkoittaa uutta
tapaa tehdä ja yhdistää asioita yritystoiminnassa ja siten parantaa kilpailukykyä. Lapin liitto
on käynnistänyt syksyllä 2005 kulttuurin ja luovien toimialojen koordinointi- ja kehittämishankkeen, jonka puitteissa laaditaan alan kehittämisohjelma. Vuonna 2007 valmistuvan
ohjelman tavoitteena on muun muassa koordinoida yhteistyössä alan toimijoiden, yrittäjien
ja aluekehittäjien kanssa liiketoiminnallista lisäarvoa tuottava yhteistyömalli. Hankkeen
perusteena on se, että kulttuuriosaaminen ja luovat toimialat synnyttävät uusia innovaatioita ja monipuolistavat maakunnan yritystoimintaa ja alueen kehittymistä.
Suomessa on vastikään hyväksytty poikkihallinnollinen Luova hyvinvointiyhteiskunta –
ohjelma, jossa taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa yhteiskuntaa uudistavaa innovaatioperustaa sekä uuden tiedon, taidon, osaamisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta. Kaiken taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan läpäisevä luova kulttuuri on myös Lapin maaseudun voimavara.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
12.1 Kehitetään lappilaista kulttuurimatkailua ja kulttuuriyrittäjyyttä
Aitouteen ja paikallisuuteen perustuva kulttuurimatkailu edistää alueiden työllisyyttä, taloudellista kehitystä ja edesauttaa kulttuurikohteiden säilyttämistä ja elävöittämistä. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää siihen, että kulttuuritapahtumia ja kulttuuriyrittäjyyttä toteutetaan
aidoissa ympäristöissä – niin rakennetussa ympäristössä kuin luonnonympäristöissäkin.
Kulttuurimatkailua voidaan edistää luomalla kulttuurimatkailureittejä, joilla matkailija ohjatusti tutustuu esimerkiksi maisemiin ja rakennustaiteeseen. Kulttuurimatkailureittejä voi
rakentaa joko erilaisten teemojen tai aluekokonaisuuksien varaan. Kulttuuriin perustuva
matkailu edistää Lapin tunnettuutta, vahvistaa lappilaisten identiteettiä, yhteisöllisyyttä,
yhdessä tekemistä ja houkuttelee ammattitaitoista työvoimaa ja nuoria alueelle. Lisäksi
kulttuurimatkailu on kasvatuksellinen areena taide- ja kulttuurikentässä ja toimeentulonlähde kulttuurialan työntekijöille. Kulttuurimatkailun kehittämisessä tärkeää on matkailukeskusten ja veturiyritysten yhteistyö paikallisten kylien kanssa. Kehitystyössä tulee luoda
matkailullisia verkostoja paikallisiin taiteilijoihin ja käsityöläisiin ja yhdistää erilaista osaamista hyödyntäen myös kulttuuri- ja taidelaitoksia sekä oppilaitoksia.
12.2 Kulttuurialan osaamisesta nostetta nousevien elinkeinoalojen kehittämiseen
Lapin maaseudulla voidaan olla eturintamassa kehittämässä alueellista innovaatiopolitiikkaa kohti luovan talouden maaseutuklusteria, jossa ymmärretään taide ja kulttuuri kehityksen strategisena voimavarana. Luovan talouden elinkeinollisia kärkiä ovat kulttuuri- ja hyvinvointialat yhdessä ICT-alan kanssa. Lapin maaseudun elinkeinotoimintaan saadaan
lisäarvoa luovasta taloudesta edistämällä kulttuuritoimijoiden, elinkeinoelämän ja julkisen
sektorin innovatiivista yhteistyötä. Esimerkiksi kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten sekä
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaaminen on mahdollisuus maaseudun palvelujen
ja tuotteiden kehittämiseen. Tällaista yhteistyötä tarvitaan erityisesti uusilla kehittyvillä
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aloilla kuten luonnontuotealalla ja kehittämispanostusten kohteena olevilla aloilla kuten
elintarvikealalla. Myös luovuuskoulutukseen tulee järjestää resursseja.
12.3 Kulttuuripalvelujen ja –harrastusten saatavuus Lapin maaseudulla
Kulttuuri lisää viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja kulttuuripalvelut integroivat ihmiset yhteiskuntaan. Nykytilan tiedostamiseksi tulee kartoittaa maaseudun kulttuuritarjonta ja tarpeet sekä kehittää sivistystoimen keskinäistä yhteistyötä niin
eri alojen välillä kuin aluetasoillakin. Kuntien välinen yhteistoiminta on välttämätöntä kulttuuripalvelujen hankkimiseksi maaseudulle.
12.4 Kehitetään koulurakennuksia elinikäisen oppimisen kulttuuri-, taide-, toimintaja kohtaamispaikoiksi ja oppimisympäristöiksi
Kulttuuriharrastus edellyttää tiloja ja siksi tilakysymysten ratkaiseminen on edellytys maaseudun asukkaiden paikalliselle kulttuuritoiminnalle. Koulurakennus voi olla koko väestöä
palveleva monitoimitalo, jossa on tarjolla muun muassa kulttuuriharrastuspalveluja, kulttuurijuhlia, kirjastopalveluja, informaatioteknologian tukipalvelua ja koulutusta, verkostomaista ja etäopiskelua hyödyntävää koulutustarjontaa ja esimerkiksi vanhus- ja päiväkotipalveluja moni-ilmeisissä ja monikäyttöisissä tilaratkaisuissa. Kohtaamispaikat voivat olla
myös yrittäjien toimitiloja ja matkailijoiden käyntikohteita, joissa paikallinen kulttuuriosaaminen ja –tuotteet esittäytyvät.
12.5 Lapin lastenkulttuuriverkoston vahvistaminen ja laajentaminen koko Lappiin
Lapin lastenkulttuurin kehittämisen tavoite on jokaisen lappilaisen lapsen kasvun tukeminen hänen omassa lähiympäristössään. Tavoitteena on tuoda lapsille suunnatut kulttuuripalvelut myös maaseudun lasten ulottuville ja tukea lasten kasvamista monipuolisella kulttuurikasvatuksella vahvistamalla itseilmaisun taitoja ja kulttuurin lukutaitoa. Nuorten ikäluokkien määrä pienenee Lapin maaseudulla koko ajan ja siksi lastenkulttuuripalvelujen
tuottaminen edellyttää maakunnallista ja paikallista yhteistyötä. Lähiajan haasteista tärkein
on, että koko Lapin maaseutu on vahvasti kehittämässä alueellisiin lastenkulttuurikeskuksiin perustuvaa verkostoa. Tavoitteena on päästä mukaan valtakunnalliseen opetusministeriön Taikalamppu –lastenkulttuurikeskusten verkostoon ja sen kautta saada Lapin omiin
vahvuuksiin perustuvia kehittämistehtäviä ja näkyvyyttä niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Vahva lastenkulttuuriverkosto antaa sisältöä myös laadukkaille
matkailupalveluille: lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetapahtumat luovat aidosti elämyksellisiä kohtaamisia Lapissa asuvien ja täällä matkailijoina vierailevien perheiden kesken.

12.6 Saamelaiskulttuurikeskus
Inarin kirkonkylään suunniteltuun Saamelaiskulttuurikeskukseen tulevat uudet toimitilat
Saamelaiskäräjille. Lisäksi keskus tarjoaa tiloja saamelaisyhdistyksille ja kulttuurin harrastajille. Saamelaiskulttuurikeskus edistää saamelaisten omaehtoista kulttuurin, kielen ja
elinkeinoelämän kehittämistä ja lisää tietoa saamelaisuudesta ja saamelaisista alkuperäiskansana.

13 LAPIN MAASEUTU ON TOIMIVA JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ
Maaseudun viihtyisyyden tavoite 2010
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Lapin maaseudun yhdyskuntarakenne tarjoaa mahdollisuudet maaseudulla asumiseen ja
yrittämiseen. Maaseutuympäristö on hyvin hoidettu ja siitä pidetään suunnitelmallisesti
huolta. Maaseudun asukkaat osallistuvat aktiivisesti elinympäristönsä suunnitteluun ja
suunnittelutyössä huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet. Maaseudun autiota rakennuskantaa on otettu uudelleen käyttöön.
Elinympäristön viihtyisyys on keskeinen hyvinvointitekijä. Elinympäristön viihtyisyyttä voi
tarkastella neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat fyysinen, toiminnallinen, taloudellinen ja
sosiaalinen näkökulma. Fyysinen ympäristö koostuu luonnonympäristöstä ja rakennetusta
ympäristöstä, johon kuuluvat muun muassa asumismuoto, kunnallistekniikka ja arkkitehtuuri. Toiminnallinen ympäristö pitää sisällään alueen tarjoamat palvelut ja niiden käyttömahdollisuudet, jolloin esimerkiksi liikenneyhteyksien merkitys ympäristön viihtyisyyden
osana korostuu. Taloudellinen ympäristö muodostuu alueen elinkustannuksista, esimerkiksi asumiskustannuksista ja sosiaalisen ympäristön näkökulma puolestaan tarkastelee,
millaisia kanssakäymisen mahdollisuuksia elinympäristö tarjoaa päivittäisissä toiminnoissa.
Elinympäristön viihtyisyys on vahvuus, jolla on tärkeä merkitys alueiden välisessä kilpailussa osaavasta työvoimasta ja yrityksistä. Esimerkiksi asuinpaikan valinnan kannalta ratkaisevaa on, miten yksilön omat arvostukset ja toisaalta asuinympäristön ominaisuudet
sopivat yhteen. Näin ollen on tärkeää ottaa huomioon maaseudun eri asukasryhmät kuten
esimerkiksi lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyneet. Erityisryhmiä ovat myös kausiasukkaat ja maaseudun asukkaat, jotka käyvät päivittäin töissä lähikaupungissa tai kirkonkylässä.
KEHITTÄMISEHDOTUKSET
13.1 Turvataan Lapin maaseudun asumisen ja yrittäjyyden perusrakenne
Toimiva infrastruktuuri on edellytys Lapin maaseudun työ- ja palvelumahdollisuuksille sekä
asumiselle. Tietoliikenneyhteyksien osalta oleellista on riittävän tehokkaan ja kattavan laajakaistan rakentaminen maaseudun asukkaiden, julkishallinnon ja yrittäjien tarpeisiin. Maaseudun näkökulmasta huolestuttavaa on perustienpidon määrärahojen niukkuus, joka vaarantaa etenkin vähemmän liikennöidyn tiestön kunnon. Lapin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2006-2009 mukaan pääteiden peruskorjausta lisätään, päällystetyn tieverkon kunto säilytetään nykytasolla ja sorateiden kunto pidetään tyydyttävänä.
Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämisessä edistetään neuvonnan ja suunnittelun
avulla kiinteistöjen jätevesijärjestelmien toteutusta siten, että talousvesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla toteutuu vuonna 2004 voimaan tulleen asetuksen mukaisesti. Asetuksen myötä on tarpeen myös laajentaa jo olemassa olevia viemäriverkostoja ja rakentaa keskitettyjä pienpuhdistamoja. Haja-asutusalueiden vesihuollon lisäksi Lapin
ympäristökeskus kehittää erityisesti suurten matkailukeskusten vesihuoltoa. Vapaa-ajan
asuntojen lisääntyvän ympärivuotisen käytön takia myös Lapin suurten jokivarsien vesihuolto on painopistealueena.
Kattava ja toimiva jätehuolto on tärkeää niin maaseudun asutuksen kuin elinkeinojenkin
näkökulmasta. Yhdyskuntajätteen kaatopaikat vähenevät merkittävästi vuoden 2007 jälkeen ja vuosikymmenen lopulla Lapin nykyiset viisitoista kaatopaikkaa on korvattu kahdella tai kolmella keskuskaatopaikalla. Kuntiin rakennetaan siirtokuormausasemia, jätelajittelukeskuksia sekä mahdollisesti biojätteen kompostointilaitoksia. Haja-asutusalueen jätehuollon toimivuus taataan kohtuullisesti saavutettavissa olevalla aluekeräyspisteverkostol-
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la. Myös tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotto tulee olla järjestetty koko
läänin alueella riittävän kattavasti. Lapin alueellisen jätesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuonna 2006. Jätehuollon painopisteitä ovat alueellisen jätehuoltoyhteistyön lisääminen ja jätteiden synnyn ehkäisy kierrätyksen ja kompostoinnin tehostamisen avulla.
13.2 Edistetään maaseudun asukkaiden osallisuutta elinympäristön suunnitteluun
Maaseudun väestö koostuu erilaisista väestöryhmistä ja siksi esimerkiksi vanhusten esteettömän ympäristön luominen ja toisaalta lasten ja nuorten erityistarpeet tulee huomioida
elinympäristön suunnittelussa. Alueellisten erityispiirteiden huomioimisen ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi prosessoidaan ja mahdollistetaan osallistumisen muotoja, joiden
kautta lappilaiset aktivoituvat vaikuttamaan esimerkiksi kaavoitukseen ja muuhun ympäristönkäytön suunnitteluun ja toteutukseen.
13.3 Parannetaan maaseudun kulttuuriympäristön laatua
Omaleimainen ja kulttuuriperinnettä arvostava ympäristönhoito edistää viihtyisyyttä ja kotiseutuylpeyttä, minkä lisäksi sillä on matkailun kannalta elinkeinollista arvoa. Kunnat voivat
ohjata maisemasuunnittelua kulttuuriympäristöohjelmalla, joita vuoteen 2005 mennessä on
laatinut vain pari lappilaista kuntaa. Edellytykset työlle luo Lapin kulttuuriympäristöjen inventointi, joka valmistuu vuonna 2007. Lappilaisia kyläyhdistyksiä kannustetaan huomioimaan kyläsuunnitelmissa myös fyysisen ympäristön kunnostus. Kokeiluna voidaan toteuttaa hanke, jossa esimerkiksi osuuskunta ottaa tehtäväkseen hoitaa lähialueen kyläympäristöjä. Myös viihtyisä tilaympäristö on julkishyödyke, joka vaikuttaa positiivisesti niin yrittäjän hyvinvointiin, mielikuviin maataloudesta ja yleisiin maaseutua koskeviin asenteisiin.
Lisäksi tienvarsimaisemien hoito on muun muassa matkailullisesti merkittävää maisemanhoitotyötä, jota tulisi nykyisestään lisätä.
13.4 Edistetään maaseudun autioituneen rakennuskannan käyttöönottoa
Lapin maaseudulla on tuntematon määrä tyhjillään olevia asuinrakennuksia ja muita kiinteistöjä. Käyttämätön rakennuskanta on lappilaista varallisuutta, jonka arvo nykyisellään
rapistuu päivä päivältä. Käytöstä poissa olevan rakennuskannan uusiokäyttö edistää maaseutuympäristön viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yhteistyössä omistajien kanssa tulisi järjestää
rakennusten inventointi ja kunnostaminen sekä käytön edistäminen esimerkiksi ideakilpailujen avulla ja rakennusten välitystä kehittämällä.
13.5 Kehitetään Lapin maaseutu viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi kausiasumisen
mahdollisuudeksi
Lomamökit eivät ole enää pelkästään kesämökkejä, vaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja kakkosasuntoja. Lapissa ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu mökkirakentaminen
yleistyi jo 1980-luvulla. Kausiasukkaat ovat maaseudun kannalta tärkeä mahdollisuus.
Osa-aikaisen asumisen edellytyksiä tulee edistää kuntien ja kausiasukkaiden vuoropuhelua lisäämällä ja kehittämällä palveluja myös kausiasukkaiden tarpeisiin. Esimerkiksi etätyön tekeminen Lapin maaseudulla tarjoaa myös elinkeinollisen mahdollisuuden: pitempään kestävää asumista varten räätälöidään palvelupaketteja, joiden avulla väliaikainen
muuttaminen Lapin maaseudulle tulee mahdolliseksi.

14 PALVELUT MAASEUDUN ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN PERUSTANA
Palvelujen tavoite 2010
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Maaseudun asukkaiden perusturva muodostuu kuntien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen
palvelutarjonnasta. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen on syntynyt uusia yhteistyömuotoja
ja innovatiivisia kokeiluja, joissa hyödynnetään uusimpia teknologisia ratkaisuja ihmisläheisesti, kunnioittaen asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Lapin maaseudun ihmiset ovat
omatoimisia, kokevat työniloa ja voivat hyvin.
Tilastollisilla mittareilla mitattuna hyvinvointi on alueellisesti erilaistunut eri puolilla maata ja
erilaisissa kuntatyypeissä. Maaseudun näkökulmasta huolestuttavaa on, että objektiivisilla
mittareilla mitattuna erityisesti harvaan asutulla maaseudulla alhainen elintaso yhdistyy
psykososiaalisiin ongelmiin. Lapin maaseudun asukkaiden hyvinvointia nakertaa muun
muassa rakenteellinen työttömyys. Muuttoliike vie maaseutualueiden elinvoimaa, kun nuoret ja työikäiset hakeutuvat kaupunkikeskuksiin.
Hyvinvointia voidaan tarkastella erilaisten indikaattoreiden avulla, mutta viime kädessä
hyvinvointi on subjektiivisen kokemuksen tulos: miten ihminen itse määrittelee omat aineelliset, sosiaaliset ja henkiset tarpeensa ja niiden täyttymisen. Vaikka hyvinvointi määrittyy yksilöllisesti, yhteiskunnan tehtävä on kuitenkin pyrkiä tuottamaan edellytykset hyvinvoinnin toteutumiselle eri alueilla. Hyvän elämän perusehdot ovat sosiaalisten ja terveyteen liittyvien perustarpeiden täyttäminen ja riittävä aineellinen elintaso.
Hyvinvointipalveluja ylläpitävät maaseudulla lähinnä kunnat. 2000-luvun alussa Lapin kunnilla on huomattavia vaikeuksia järjestää kuntalaisilleen lakisääteisiä peruspalveluja. Tästä
kertoo muun muassa se, että Lapin läänin kuntien taloudellinen huoltosuhde vuonna 2002
oli keskimäärin 1,7 eli yksi työllinen elättää 1,7 työtöntä tai työvoiman ulkopuolella olevaa.
Lapin lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraportti 2004 ennakoi, että kuntien voimavarat eivät riitä nykyisistä tehtävistä aiheutuviin menoihin ilman verojen korotuksia ja lisälainanottoa.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
14.1 Kehitetään hyvinvointipalvelujen verkostomaista tuottamista asiakaslähtöisesti
yli alue- ja sektorirajojen
Kuntien niukkenevat resurssit käytetään kustannustehokkaasti, kun hyvinvointipalvelut
tuotetaan suunnitelmallisesti seudullisena yhteistyönä. Hyvinvointipalvelujen seudullisissa
osaamiskartoituksissa selvitetään olemassa olevan palvelurakenteen vahvuudet, joiden
pohjalta suunnitellaan seudullinen työnjako ja yhteistyö. Hyvinvointipalvelujen tuottamisen
tulee olla asiakaslähtöistä siten, että paikallinen, seudullinen ja maakunnallinen palvelutarjonta on tarkoituksenmukaisesti kohdennettu eri asiakasryhmille. Seudulliseen työnjakoon
perustuva palvelurakenne edellyttää informaatioteknologian hyödyntämistä, sillä verkostomainen palvelujen tuottaminen ei tarkoita seudullista keskittämistä vaan hyvinvoinnin
palvelujen hajasijoittamista seutukunnan alueelle. Tarvittaessa seudullista työtä edistämään palkataan hyvinvointikoordinaattori.
14.2 Hyvinvointikeskukset
Seudullisen verkostomaisen hyvinvointikeskuksen kokeilussa kootaan yhteen alueen julkisen ja kolmannen sektorin palvelut sekä yksityiset palveluyritykset kustannustehokkaasti.
Osaamiskeskus tarjoaa yrityspohjaisesti uudenlaisia hyvinvointialan asiantuntijatyön muotoja niin yleis- kuin erikoispalveluissa (esimerkiksi etälääkäripalvelut) hyvinvointi- ja informaatioteknologiaa hyödyntäen. Lisäksi keskuksen puitteissa voidaan kehittää vertaisavun
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malleja (kylätyöntekijät, -talkkarit ja –hoitajat), itsehoidon mahdollisuuksia ja contact centerien tyyppisiä neuvontajärjestelmiä. Hyvinvointikeskuksiin voidaan liittää Rovaniemellä
toimivan Neuvokkaan kaltaisia vapaaehtoistyön keskuksia, joiden toimintaa koordinoidaan
alueellisesti. Pilottina kokeiltava yhteistyö edellyttää moniammatillista yhteistyötä, uusien
palveluprosessien kehittämistä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä ja informaatioteknologian hallintaa.
Sosiaali- ja etenkin terveyspalvelujen tuotannossa voidaan kokeilla kiertävää klinikkaautoa, joka tuo palvelut lähelle maaseudun asukasta. Liikkuvien palvelujen toteuttamiseksi
kunnat yhdistävät resurssejaan, jotta Lappiin saadaan seudullisesti toimivia ammattilaisia,
esimerkiksi lääkäreitä, jotka voivat kiertää eri toimipisteissä ja jalkautua maaseudulle esimerkiksi klinikka-auton avulla.
14.3 Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa
Hyvinvointiteknologia palvelee ihmisten hyvinvoinnin tarpeita ja pyrkimyksiä parempaan
elämään, hyvinvointiyhteiskuntamallin toteutumista ja edistää kestävää kehitystä. Hyvinvointiteknologian käyttöönoton tavoitteena on tukea esimerkiksi vanhusten ja vammaisten
mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen edellyttää
muun muassa laajakaistan riittävyyttä ja kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Teknologian myötä kasvaa myös tarve
uudistaa organisaatiorakenteita ja toimintatapoja, ja siksi koulutukseen ja esimerkiksi erikois- ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittämiseen tarvitaan lisää rahoitusta.
14.4 Kehitetään matkailun ja julkisen sektorin yhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi vakituisten asukkaiden ja kausiasukkaiden palvelurakenteeseen. Matkailukeskukset ovat Lapin maaseudun kirkonkylien rinnalla vahvoja palvelukeskittymiä. Hyvinvointi- ja terveysmatkailun kehittyminen tarjoaa palveluja myös maaseudun vakituisille
asukkaille ja kausiasukkaille ja siksi julkisen palvelutuotannon ja matkailupalvelujen yhteistyötä tulee innovatiivisesti edistää. Terveydenhoidon ja matkailun yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia etenkin ennalta ehkäisevässä terveydenhoidossa ja kuntoutuksessa.
14.5 Kehitetään työskentelyolosuhteita ja työhyvinvointia maaseudun ammateissa
Työskentelyolosuhteiden ja työhyvinvoinnin aktiivinen kehittäminen on välttämätöntä, jotta
Lapin maaseudun eri ammateissa työskentelevät voivat työssään hyvin ja tuntevat työniloa. Maaseudun eri elinkeinoaloilla on omat työhyvinvoinnin erityiskysymyksensä. Julkisella sektorilla työn haasteellisuutta ja jaksamisen ongelmia lisäävät esimerkiksi kuntien niukkenevat resurssit. Projektityö on puolestaan luonteeltaan pätkätyötä ja usein projektien
työntekijät ovat pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämisen ulkopuolella. Yrittäjien, julkisen
sektorin työntekijöiden ja projektityöntekijöiden työskentelyolosuhteita ja työhyvinvointia
tulee edistää siten, että hyvien käytäntöjen levittämisestä pidetään erityistä huolta. Myös
ennakoidun työvoimapulan takia on tärkeää, että Lapin maaseutu pystyy tarjoamaan niin
kiinnostavia työmahdollisuuksia, että maaseudulle hakeutuu nuoria osaajia. Työhyvinvoinnilla on myös laaja-alaista merkitystä lappilaisen itsetunnon säilyttämisen ja positiivisen
asenteen kannalta. Yhteistyötä terveysalan ja neuvontajärjestöjen välillä tulee tiivistää niin,
että tieto palvelutarpeesta ja –tarjonnasta voi välittyä neuvontaorganisaation kautta.
14.6 Edistetään Lapin maaseudun turvallisuutta
Harvaan asuttujen seutujen turvallisuuspalvelujen saatavuus linjataan valtakunnallisissa ja
alueellisissa ryhmissä vuoteen 2006 mennessä. Turvallisuuspalvelujen saatavuus varmistetaan palvelutasotavoitteilla. Maaseudun asukkaiden turvallisuudesta huolehditaan viran-
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omaisten, etenkin poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen, yhteistyöllä ja
toimintaan otetaan mukaan myös kolmas sektori ja kansalaiset. Pitkien etäisyyksien Lapissa myös lentopelastustoiminnan turvaaminen on tärkeää. Etelä-Lapin alueella toimii
Oulusta operoiva Sepe-pelastushelikopteri ja pohjoisemmassa Lapissa Sodankylästä operoiva
Aslak-pelastushelikopteri.
Lentopelastustoimintaa
rahoitetaan
Rahaautomaattiyhdistyksen rahoituksella ja lahjoitusvaroilla. Vuoden 2006 alusta sairaanhoitopiirit rahoittavat helikopterien lääkinnällisen toiminnan kustannuksia. Lentopelastustoiminnan varmistamiseksi lähivuosien tavoitteena on saada rahoitus pääasiassa valtion budjetista, sillä RAY:n rahoituksesta on sovittu vuoteen 2008 saakka.
14.7 Edistetään rajayhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa
Lapilla on valtioiden välistä maarajaa Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Länsirajalla yhteisestä
toiminnasta on jo hyviä kokemuksia, Venäjä puolestaan on kiinnostava yhteistyökumppani.
Hyvinvointialan toimijoiden, kouluttajien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä lisätään entisestään valtakunnan rajojen yli tehtävän yhteistyön avulla.

15 OSAAMISPÄÄOMA KASVAA LAPIN MAASEUDULLA
Maaseudun koulutuksen ja osaamisen tavoite 2010
Lapin maaseudun asukkaat voivat kouluttautua ja opiskella läpi elämänsä tietoyhteiskunnan mahdollistamien verkostojen kautta. Koulutus on lähellä yrityselämää ja neuvontaorganisaatiot yhdessä oppilaitosten kanssa luovat pohjaa lappilaiselle maaseutuyrittäjyydelle. Lapin kulttuurin tuntemus juurruttaa maaseutuun, vahvistaa paikallisidentiteettiä ja avaa
mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Luovuus on Lapin maaseudun osaamispääoman ydin.
Lapin maaseudun kehityksen tärkein voimavara on Lapin ihminen. Luonnonvarat tai taloudellinen pääoma ei selitä yksilöjen tai yhteisöjen menestystä, sillä inhimilliset voimavarat
ovat tärkein tuotantotekijä verkostomaisessa informaatioyhteiskunnassa. Inhimilliset voimavarat jaetaan tavallisesti kahteen lajiin. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten
välisestä luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutuksesta syntyviä yhteisöllisiä hyötyjä, kun taas inhimillinen pääoma koostuu kunkin yksilön osaamisesta: tiedoista ja taidoista.
Nykyinen ohjelmaperustainen aluepolitiikka painottaa innovatiivisuutta, omaehtoisuutta ja
ongelmakeskeisyyttä aluekehitystyössä ja siten yhteiskuntapoliittisena päämääränä on
osaamisen yhteiskunta tai oppivat alueet.
Lapin maaseudun osaamispääoman lisäämisessä on monenlaisia haasteita. Koulutustaso
on muuta maata alhaisempi: ammatillinen tutkinto tai korkea-asteen koulutus puuttuu
useimmiten juuri maaseudun asukkailta. Ammattirakenteen muutos edellyttää osaamispääoman kasvattamista esimerkiksi eri alojen johto- ja asiantuntijatehtävissä, hoitotyössä
ja matkailun palvelualoilla. Maaseutuyrittäjyydelle ominainen moniammatillisuus taas vaatii
useamman ammatin hallintaa sekä yleistä liiketoiminnallista osaamista. Innovatiivinen toiminta edellyttää myös lappilaisten luovuuden vahvistamista, sillä yksilöiden luovuus on
innovaatioiden lähtökohta.
Samaan aikaan maaseudun kouluverkko on muutosten edessä, sillä nuoret ikäluokat pienenevät nopeasti ja syntyvyys alenee etenkin Lapin maaseudulla. Peruskoulutuksen ja
toisen asteen koulutuksen turvaaminen edellyttävät uusia ratkaisuja, jotta maaseutu tarjo-
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aa lapsiperheille kilpailukykyisen asuinpaikan ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden kouluttautua myös heidän kotiseudullaan.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
15.1 Turvataan Lapin lasten peruskoulupalvelut omalla kotiseudullaan
Lapin maaseudun lapsilla on oikeus hyvätasoiseen peruskoulutukseen ja kohtuullisiin koulumatkoihin. Kansallisia innovaatioita ja teknologisia sovelluksia hyödyntäen kehitetään
luovia etäopetusratkaisuja: verkostoidutaan maakunnallisesti ja kansallisesti, yhtenäistetään oppimisalustat ja tehdään esimerkiksi ajoittainen kotiopiskelu mahdolliseksi silloin,
kun oppilaan koulumatka on erityisen pitkä. Opettajien etäopetuksen osaamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Seudullisesti edistetään opettajien liikkuvuutta. Maaseudun
opettajille järjestetään vertaistukea esimerkiksi internetin kautta.
15.2 Kehitetään seudullista ja verkostomaisesti toimivaa toisen asteen koulutusta ja
korkea-asteen koulutusta vastaamaan Lapin maaseudun tarpeisiin
Maaseudun koulutustarpeisiin vastaaminen edellyttää muun muassa selvitystä koulutuksen ja elinkeinoelämän vastaavuudesta, jonka pohjalta suunnitellaan seudullista koulutustarjontaa. Opiskelijalähtöinen koulutus edellyttää kuntien ja eri koulumuotojen rajat ylittäviä
yhtenäisiä toimintatapoja ja etäopetuksen kehittämistä seutukoulun eli verkostomaisen
koulutustarjonnan mahdollistamiseksi. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä
tulee tiivistää ja toisen asteen koulutusta kehittää muun muassa verkkokouluhankkeiden
kokemusten pohjalta. Korkea-asteen koulutuksessa Lapin maakuntakorkeakoulu palvelee
maaseudulla asuvia. Hyvin toimiva, seudullinen ja erilaisille tutkintopoluille johtava maakuntakorkeakoulu on vetovoimatekijä Lapin maaseudulla. Maakuntakorkeakoulun edelleen
kehittäminen tutkintorajat ylittäväksi, monialaisuuteen kannustavaksi ja yksilöllisesti räätälöidyksi oppimisväyläksi antaa valmiuksia monipuolisiin maaseutuammatteihin.
15.3 Kehitetään yrittäjyyskasvatuksen jatkuvaa ketjua
Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Yrittäjyyttä ja
yrittäjämäistä elämänasennetta voidaan edistää vahvistamalla yksilön minuutta kasvamaan kohti itseohjautuvaa, omasta elämästä ja ympäristöstä vastuuta ottavaa kansalaista.
Yrittäjyyskasvatuksen tulisi alkaa jo päiväkodissa ja ala-asteella omatoimisuutta, kädentaitoja ja yleisiä kansalaistaitoja vahvistamalla ja vähitellen pienimuotoista liiketoimintaa leikin
kautta harjoittelemalla. Yläasteilla, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa perehdytään
oikean yrittämisen maailmaan ja harjoitellaan käytännössä yrittäjyyden taitoja. Lisäksi esimerkiksi 4H-järjestö tarjoaa mahdollisuuksia yrittämisen harjoitteluun Lapin maaseudulla
yhteistyössä muiden neuvontajärjestöjen kanssa. Yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa
yrittäjyyden opiskelu nivoutuu omaan koulutusalaan ja sitä tuetaan tutkimustiedolla.
15.4 Edistetään yrityslähtöistä koulutusta ja neuvontaa koulujen, neuvontajärjestöjen, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä
Yrittäjyyskoulutuksen tulee olla elinkeinoelämän opiskelijan tarpeista lähtevää ja sidoksissa käytäntöön. Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen edistäminen edellyttää selvitystä
koulutustarpeista, yritysten kehittymishalua sekä oppilaitosten ja neuvontajärjestöjen vahvaa panostusta. Joustavien koulutusvalintojen mahdollisuus on välttämätöntä esimerkiksi
maaseudun monialayrittäjyyden lisäämiseksi, sillä monialainen maaseutuyrittäjyys edellyttää liiketoimintaosaamista ja ammatillista osaamista vähintään kahdelta elinkeinoalalta.
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Lisäksi kehitetään muun muassa oppisopimuskoulutusta, yrityshautomoita ja tupakoulutusta vastaamaan maaseudun osaamistarpeita.
Monialaistuminen haastaa myös neuvontaosaamisen: neuvontaorganisaatioiden tulee kyetä yrittäjäkohtaisesti auttamaan kannattavuuden, monialaistumisen ja erikoistumisen suuntien ja esimerkiksi yhteisyrittäjyyden vaihtoehtojen pohdinnassa. Yrittäjälähtöisen koulutuksen ja neuvonnan edistäminen edellyttää oppilaitosten ja neuvontajärjestöjen yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita.
15.5 Hyödynnetään tutkimusta Lapin maaseutuosaamisen kehittämisessä
Lapin yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten keskinäistä yhteistyötä tiivistetään Lapin maaseudun tutkimuksen kehittämiseksi ja volyymin kasvattamiseksi. Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Lapin tutkimusasemalla tuotetaan pohjoisen maaseudun kannalta ensiarvoisen tärkeää tietoa ja neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli tiedon
viemisessä käytäntöön. Lapista puuttuvien yliopistollisten tieteenalojen, kuten esimerkiksi
luonnontieteellisten ja teknillisten alojen, kehittämisessä hyödynnetään esimerkiksi Oulun
yliopiston osaamista. Perustutkimusta tarvitaan muun muassa Lapin kulttuurihistoriasta,
elinkeinorakenteellisesta kehityksestä, hyvinvoinnista sekä soveltavaa tutkimusta eri elinkeinoaloilta.
15.6 Käynnistetään saamen kielen elvytyshanke varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
Tavoitteena on palauttaa saamen kieli aktiiviseksi käyttökieleksi: elvyttää kieltä ja edistää
saamen kielen käyttäjien määrän lisäämistä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa koltan- ja
inarinsaamen kielten nykyistä heikkoa asemaa.
15.7 Vahvistetaan lappilaisten kulttuurista pääomaa itsetunnon, luovuuden ja elinkeinojen kehittämiseksi
Kulttuurisen pääoman vahvistamiseksi tulee edistää kulttuuriperinteen tallentamista ja siirtämistä. Erilaisia perinteen taitajia tulee osallistaa Lapin maaseutumentoreina muun muassa kylien ja elinkeinojen kehittämistoimintaan. Lapin maaseutuperinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle kuuluu myös koulujen tärkeään tehtäväkenttään. Erityistä huomiota
kiinnitetään taide- ja kulttuurikasvatukseen, sillä ne ovat vahvaan paikalliseen identiteettiin
perustuvan lappilaisen luovan talouden perusta.

16 AKTIIVISTA KYLÄTOIMINTAA JA YHTEISTYÖTÄ KOTISEUDUN PUOLESTA
Kylätoiminnan ja kumppanuuden tavoite 2010
Lappilainen maaseutu on elinvoimainen ja vetovoimainen asuinpaikka, jossa eri elinkeinoalat, erityisosaajat ja julkinen sektori yhdessä järjestöjen kanssa tekevät sitoutunutta ja
pitkäjänteistä työtä maaseudun kehittämiseksi. Kehittämistyö perustuu tasavertaiseen
kumppanuuteen, jonka myötä on syntynyt uusia yhteistyötapoja ja paikallista yhteisöllisyyttä. Lappilainen kylä on oma tuotannollinen yksikkönsä, joka yhteistyössä viranomaisten
kanssa tuottaa palveluja erilaisilla toimenpiteillä. Maaseudun kehittämisyhdistyksillä, Lapin
kyläasiain neuvottelukunnalla ja kyläyhdistyksillä on merkittävä tehtävä Lapin maaseudun
kehittämisessä. Projekti- ja verkostotalous kartuttaa Lapin maaseudun osaamista ja sosiaalista pääomaa.
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Lapin kylissä yhteistoiminnallisuudella on vahvat juuret. Se näkyy edelleen esimerkiksi
elävässä kylätoiminnassa, nuoriso- ja urheiluseuratoiminnassa ja metsästysseuroissa. Lapissa on 300 kylää, joissa kylätoimijayhteisöinä on muun muassa kylätoimikuntia, yhdistyksiä, -seuroja ja maamiesseuroja. Tällä hetkellä kylien toimijayhteisöistä noin puolet
on rekisteröitynyt eli niillä on mahdollisuus harjoittaa elinkeinollista toimintaa ja hanketoimintaa. Kylän toimijayhdistykset ovat suuren haasteen edessä, sillä yhteiskunnan muutosten myötä ne joutuvat ottamaan entistä enemmän vastuuta myös palveluiden ylläpidosta ja
kehittämisestä. Toisaalta tämä antaa kylille suuren mahdollisuuden työllistäjänä ja elinkeinojen kehittäjänä. Perinteisestä talkootoiminnasta siirrytään taloudellisen toiminnan piiriin,
jonka takia myös yhteisötalouden eli vapaaehtoisuuteen perustuvan työn arvo tulee pystyä
määrittelemään. Lappilaista kylätoimintaa koordinoi Lapin kyläasiain neuvottelukunta, joka
perustettiin Suomen ensimmäisenä maakunnallisena kylien yhteenliittymänä vuonna 1989.
Ohjelmaperustainen aluepolitiikka perustuu pitkälti projekti- ja verkostotalouteen. Siten
myös maaseudun kehittämisessä oleellista on yhteistyö ja verkostoituminen, joka muodostuu eri hallinnonalojen viranomaisten, elinkeinoelämän, osaamisen instituutioiden ja laajasti yhteiskunnan eri organisaatioiden kumppanuudesta. Kumppanuus on toimijoiden mahdollisimman tasa-arvoista vuorovaikutusta, jonka lähtökohtina ovat tasavertaisuus, sitoutuminen, innovatiivisuus, yhteisvastuullisuus ja keskinäinen luottamus. Kumppanuuteen
perustuvalla toimintatavalla eli esimerkiksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä saadaan enemmän irti käytettävissä olevista resursseista, päätöksentekojärjestelmä on hierarkkista johtamistapaa demokraattisempi ja yhteiskunnalliseen kehittämistyöhön sitoutuu uusia toimijoita.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
16.1 Tehdään kyläsuunnitelmia osaamiskartoitusten perusteella
Kylien kehittämistyön tulee perustua kunkin kylän omaan osaamiseen ja taitoihin. Kylien
kehittämissuunnitelmia on maakunnassa tehty jo vuosikymmenten ajan. Ongelmana usein
on kuitenkin niiden liian yleinen taso. Kyläsuunnitelmien tuleekin olla aiempaa tavoitteellisempia, aikataulutettuja ja resursoituja ohjelmia. Kyläsuunnitelmat tulee ottaa mukaan
kunnalliseen ja seutukunnalliseen suunnitteluun ja aina maakuntatasolle saakka, jotta eri
osapuolet sitoutuvat kehittämistoimintaan ja suunnitelmat saadaan elämään ja toteutumaan. Jos kyläsuunnitelmien teossa tarvitaan koulutusta tai ohjausta, se on tuotava kylille: esimerkiksi tupakoulutukset ovat hyväksi havaittu menetelmä pienryhmäkoulutuksessa.
Kyläasiain neuvottelukunnan roolia kylien edunvalvojana tulee vahvistaa turvaamalla neuvottelukunnan resurssit kuntien yhteisellä panostuksella.
16.2 Kylien toiminnallisen verkostoitumisen vahvistaminen
Yksittäisten kylien välille rakennetaan aitoon yhteistyöhön perustuvia verkostoja. Hallinnollisilla ym. rajoilla ei tässä ole merkitystä. Kylä omana toimintayksikkönä on usein liian pieni
toimimaan alueensa hyväksi ja siksi yksittäisten kyläyhdistysten lisäksi tulee perustaa kylien yhdistyksiä, joilla on enemmän voimavaroja asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuntakohtaisista kyläneuvostoista on hyviä esimerkkejä muun muassa Kittilässä. Yhteistyössä
oleellista on aito yhteinen asia tai konkreettinen kehittämistyö elinkeinojen ja palvelujen
kehittämisessä. Konkreettinen hankeidea on Jalostavat kylät –hanke, jossa kehitetään kylien jatkojalostustoimintaa toisiaan täydentäen. Esimerkiksi hirsirakentamisessa ja lähiruoan tuotannossa eri kylien raaka-ainetuotannon, jalostuksen ja markkinointiosaamisen verkottuminen tarjoaa elinkeinollisen mahdollisuuden. Erilaisten kyläverkostojen kehittäminen
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edellyttää kylien, Kyläasiain neuvottelukunnan, kehittäjäyhdistysten ja viranomaisten yhteistyötä.
16.3 Edistetään yhteisöllistä yrittämistä muun muassa palvelujen tuotannossa.
Kolmannen sektorin rooli palvelujen tuottamisessa tulee entistä tärkeämmäksi, kun kuntien
taloudelliset resurssit niukkenevat ja kylien väestö vanhenee. Lisäksi palvelutarvetta kasvattavat maaseudun kausiasukkaat. Tällä hetkellä maaseudun osaamistaso ei kuitenkaan
riitä vastaamaan jatkuvasti suurenevaan palvelutarpeeseen. Siksi esimerkiksi osuuskunnat
ja muut kolmannen sektorin toimijat tarvitsevat tukea. Kilpailukykyisten yhteistoiminnallisten yritysmuotojen kehittäminen palvelutuotantoon on Lapin maaseudun haaste, joka edellyttää koulutuksen järjestämistä kylien toimijayhteisöille ja sopimuksellista toimintaa esimerkiksi kuntien ja palveluyrittäjien kesken.
Myös Lapin maatilojen välinen yhteisyrittäjyys on yksi mahdollisuus maaseudun elinkeinojen kehittämisessä. Yhteistyöhön ja kumppanuuteen oppiminen edellyttää muun muassa
vuorovaikutustaitoja ja kykyä muutoksen hallintaan. Verkostomaisen toiminnan ja verkostotalouden osaaminen edellyttää myös koulutuspanostuksia.
16.4 Edistetään projektien välistä yhteistyötä
Ohjelmaperustainen aluepolitiikka perustuu projektien ja hankkeiden kautta tehtävään kehittämistyöhön. Vaikka työtä ohjaavat erilaiset ohjelmat ja strategiat, kehittämistyön ongelmana on usein jatkuvuuden puute. Toimivan tiedonkulun varmistamiseksi ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi seutukunnissa tulisi olla koordinaattoreita, jotka kytkevät yhteen projekteissa karttuneen osaamisen ja hyvät käytännöt. Tällaisia kehittämistehtäviä
löytyy esimerkiksi seudullisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Projektien välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen leviämistä voidaan edistää myös siten, että eri projektitoimijat keskitetään yhteisiin tiloihin.
16.5 Edistetään nuorten osallistumista alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön
Maaseudun nuoret osallistuvat vain harvoin kotiseudun tulevaisuuden suunnitteluun. Nuorten osallistuminen kiinnittää lappilaisen nuorison paikallisperinteeseen, Lapin maaseudun
vahvuuksiin ja arvoihin. Nuorten kuuleminen edistää loppuelämän säilyvää myönteistä
asennetta Lapin maaseutua kohtaan, vaikka opiskelu ja työ veisivätkin aikuistuvan nuoren
pois Lapin maaseudulta. Kuntien nuorisovaltuustojen lisäksi nuorille tulee luoda omia kehittämisfoorumeita, joilla on myös elinkeinollista kehittämisvastuuta ja voimavaroja. Nuoria
tulee kannustaa osallistumaan kyläyhdistysten toimintaan ja niihin perustetaan nuorten
omia jaostoja. Lisäksi maaseudun nuorille tulee järjestää kokoontumistiloja ja kuljetuksia
yhteisiin tapaamisiin ja maaseudun nuorten keskinäisen yhteisöllisyyden lisäämisestä järjestetään nuorten oma ideakilpailu.
16.6 Tuetaan vahvojen elinkeinoalojen ja eri sektoreiden erityisosaajien yhteistyötä
Kumppanuuden tavoitteena on, että kaikki toimintaan osallistuvat tahot hyötyvät yhteistyöstä. Tämä toteutuu parhaimmillaan silloin, kun toimijoilla on erityisosaamista, jonka he
voivat tuoda verkostoon ja eri toimijoiden erityisosaaminen täydentää toisiaan työnjaon
kautta. Lapin maaseudulla toimijoita on varsin vähän, minkä voi kääntää voimavaraksi:
läheisyys on voimavara. Läheisyyden ekonomia ei tarkoita vain maantieteellistä läheisyyttä
vaan korostaa ennen muuta toiminnan sujuvuutta. Pienissä verkostoissa yhteydenpito ja
asioiminen on parhaimmillaan helppoa ja nopeaa, mikä edesauttaa kumppanuuden toteutumista. Kehittämistyössä oleellista on edistää paikallisesti vahvojen elinkeinoalojen ja yrittäjien yhteistyötä. Hanketyössä ja muussa maaseudun kehittämisessä erityisosaamista
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vaativien tehtävien hoitamiseksi tehdään maaseutuosaajien rekisteri ja tietopankki. Näin
turvataan kehittämistyöhön osallistuvien tietotaidon hyödyntäminen maakunnan eduksi ja
edistetään omien osaajien pysymistä maakunnassa.
16.7 Järjestetään Lapin maaseutufoorumeja
Maaseutuohjelman laatiminen on ollut yhteisöllinen prosessi, jonka tavoitteiden edistäminen edellyttää jatkuvaa kumppanuutta: yhteistoimintaa Lapin maaseudun kehittämiseksi.
Maaseutuohjelma vie Lapin uudelle rakennerahastokaudelle ja kauden ohjelmat ovat tärkeimpiä maaseudun kehittämisen välineitä. Jotta Lapin maaseudusta todella syntyy Lapin
maakuntalaulun kuvaama Maa Ponteva vuoteen 2010 mennessä, ohjelman toteuttamiseksi tulee järjestää maaseutufoorumeita, joissa arvioidaan ohjelman toteutumista ja suunnataan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.
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LIITE:3
SAAMELAISKÄRÄJIEN ESITYKSET LAPIN MAASEUTUOHJELMAAN
Saamelaiskäräjät toteuttivat saamelaisten osuuden Lapin maaseutuohjelmasta itsenäisenä
prosessina tammi-maaliskuussa 2005. Ohjelmalinjaukset on hyväksytty Saamelaiskäräjien
hallituksen kokouksessa 29.3.2005. Varsinaiseen Lapin maaseutuohjelmaan sisältyvät
esitykset 3.1.2, 3.2.1 ja 3.2.4.

SAAMELAISTEN ERITYISKYSYMYKSET, ESITYKSIÄ LAPIN MAASEUTUOHJELMA
2010:EEN
1 Saamelaisten asema nykyisin, erityisesti saamelaisten kotiseutualueella
Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma historia, kieli, kulttuuri, elinkeinot, elämäntapa ja identiteetti. Suomessa on Saamelaiskäräjien vuonna 2003 keräämien tietojen mukaan vajaa 8 000 saamelaista, joista noin 3 670 asuu saamelaisten kotiseutualueella (jäljempänä saamelaisalue). Saamelaisalue käsittää Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien
alueen sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alueen. Alue on laajuudeltaan 35 000 km². Saamelaiset muodostavat kolmasosan vähemmistön kotiseutualueensa noin 11 000 asukkaasta. Vain Utsjoen kunnassa saamelaiset ovat enemmistönä.
Suomen saamelaisista jo noin 54 prosenttia asuu saamelaisalueen ulkopuolella, heistä
lähes 600 ulkomailla. Ainoa saamelaisenemmistöinen kunta Utsjoki on menettänyt saamelaisväestöä suhteellisesti eniten. Siellä saamelaisten osuus kunnan kokonaisväestöstä on
enää noin 58 prosenttia, kun se vielä neljä vuotta sitten oli yli 70 prosenttia.
Yli 45-vuotiaista saamelaisista 65 prosenttia asuu saamelaisalueella ja alle 45-vuotiaista
63 prosenttia asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Alle kymmenen vuotiaista lapsista 70
prosenttia asuu saamelaisalueen ulkopuolella ja vastaavasti yli 75-vuotiaista yli 90 prosenttia asuu saamelaisalueella. Näin ollen selkeä enemmistö lapsista, nuorista ja parhaassa työiässä olevista aikuisista asuu saamelaisalueen ulkopuolella.
Suomessa on käytössä kolme saamenkieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.
Saamea puhuu vajaa puolet saamelaisista. Pohjoissaamea käyttää 70-80 prosenttia, inarinsaamea ja koltansaamea kumpaakin alle 15 prosenttia saamenkielisistä saamelaisista.
Perustuslaki turvaa saamelaisille Suomen ainoana alkuperäiskansana oikeuden omaan
kieleen ja kulttuuriin (PL 17.3 §) ja näitä seikkoja koskevaan itsehallintoon saamelaisalueella (PL 121.4 §). Saamelaisten kulttuuri ymmärretään perustuslaissa laajasti kulttuurimuotona siihen kuuluvine perinteisine elinkeinoineen kuten poronhoito, kalastus ja metsästys. Julkisen vallan tulee sallia ja tukea kansainvälisistä sopimuksista ilmenevien saamelaisten oikeuksien toteutumista alkuperäiskansan elinolosuhteiden kehittämiseksi heidän omaa kulttuuriperintöään kunnioittaen.
Saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa toteuttaa saamelaisten edustuselin,
Saamelaiskäräjät (L 974/1995), jonka saamelaiset valitsevat vaaleilla keskuudestaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Käräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla valtion varoin.
Saamelaiskäräjät ei ole valtion viranomainen, vaan luonteeltaan itsehallinnollinen elin, jolle
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on tarkoitus antaa perustuslaissa säädetyissä asioissa kunnalliseen itsehallintoon rinnastettava asema. Käräjät hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä saamelaisten
asemaa alkuperäiskansana koskevat asiat. Lisäksi käräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.
Saamelaisten kulttuuri perustuu oman alueen ja sen luonnon tuoton monipuoliseen ja kestävään käyttöön saamelaisväestön perustarpeiden tyydyttämiseksi. Saamelaisen luonnonkäytön edellytyksenä on ollut luonnon ja eläinten käyttäytymisen vuosituhantinen tunteminen. Saamelaisalueella ihminen elää osana luontoa, joka on herkkää, niukkatuottoista
ja hitaasti uudistuvaa tunturi- ja metsäraja-aluetta. Alue soveltuu huonosti luonnonvarojen
teollisluontoiseen hyödyntämiseen voimatalouden, kaivostoiminnan ja metsätalouden alalla.
Poronhoito, kalastus, metsästys ja pienimuotoinen maatalous sekä luonnonvaraisten tuotteiden keräily ja käsityöt ovat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joiden harjoittaminen on
saamelaisille elämäntapa. Niitä harjoitetaan myös yhdistelmäelinkeinona, toisinaan myös
nk. uudenaikaisten elinkeinojen kuten matkailun ja muiden palveluelinkeinojen ohella.
Saamelaisalueella asuvalle saamelaiselle perheelle onkin tyypillistä toimeentulon koostuminen monista eri tulolähteistä. Suuri osa saamelaisista saa kuitenkin toimeentulonsa
pelkästään uudenaikaisista elinkeinoista. Poronhoidolla on silti saamelaisille paitsi suuri
kulttuurinen merkitys, myös huomattava merkitys itsenäisenä elinkeinona. Saamelaiset
omistavat 85 prosenttia saamelaisalueen poroista (85 000).
Saamelainen paikallisasutus ja erityisesti perinteiset saamelaiselinkeinot ylläpitävät saamelaista kulttuuria ja saamen kieltä sekä saamelaisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja
identiteettiä. Kotiseudulle työllistyminen luo saamelaisille edellytyksiä kehittää kulttuuriaan, elinolojaan ja aluettaan kulttuurisen itsehallinnon perustalta. Saamelaisten poismuutto kotiseutualueensa ulkopuolelle vastaavasti uhkaa pirstoa ja murentaa saamelaisyhteisön perustaa, kiihdyttää sulautumista pääväestöön ja heikentää mahdollisuuksia luoda ja
kehittää itsehallintoa saamelaisalueella.
2 Ohjelman kulttuurinen lähtökohta
Pohjoisella sirkumpolaarisella alueella alkuperäiskansat muodostavat vakaimpia pysyvän
asutuksen ihmisyhteisöjä. Yhtenä pohjoisista alkuperäiskansoista saamelaisten kulttuuri ja
elämäntapa ovat kuitenkin hyvin uhanalaisia globalisoituvan maailman yhdenmukaistavassa paineessa. Suomen Saamelaiskäräjien pyrkimyksenä on turvata saamelaiskulttuurin
ydinarvojen säilyminen ja kehittyminen nykyaikaiseen elämään sopeuduttaessa, saamelaisten omia tarpeita ja toivomuksia vastaavalla tavalla. Suomen perustuslaki ja kulttuurisia
oikeuksia ja ihmisoikeuksia turvaavat kansainväliset sopimukset muodostavat oikeudellisen perustan saamelaiskulttuurin suojaksi.
Saamelaiskulttuuri muuntuu ja kehittyy sekä omaehtoisesti että ulkoisesta paineesta. Käytännön haasteena saamelaisilla on kulttuurin ydinarvojen säilyttäminen sopeutumisprosessissa ja niiden vieminen eteenpäin murrosaikojen yli siten, että kulttuurisia ydinarvoja ei
muutoksessa hukata. Lastenkulttuurin osa-alueet ovat välttämätön voimavara kulttuuristen
arvojen siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Saamelainen musiikki, erityisesti joiku, saamenkieli ja kertomaperinne, pukuperinne kulttuurisine koodeineen, perinteinen luonnonvarojen käyttö, elinkeinot ja luontosuhde sekä muut sen kaltaiset erityisalueet ovat lujasti
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kiinnittäneet saamelaisille itselleen läheisiä perinteisen kulttuurin elementtejä saamelaisuuden yleisesti tunnetuiksi ilmentymiksi. Musiikki, elokuva ja media perustuvat uudenaikaiseen tekniikkaan ja kiinnostavat erityisesti lapsia ja nuoria. Ne ovat myös uusia innovaatioita, jotka tarjoavat runsaasti tehokkaita välineitä kielen ja kulttuurin kehittämiseen ja
siirtämiseen. Keskeistä on integroida saamelaisten perinteinen osaaminen osaksi modernia yhteiskuntakehitystä. Saamelaisten omille instituutioille on turvattava mahdollisuus
osallistua tämän kehityksen ohjaamiseen tavalla, joka on näiden instituutioiden itsensä
havaitsemien, tunnistamien ja määrittelemien tarpeiden ja pyrkimysten mukainen.
Saamelaisalueen, varsinkin taajamien ulkopuolisten alueiden, taloudellisen perustan tulee
tulevaisuudessakin rakentua pääosin peruselinkeinojen - poronhoidon, kalastuksen ja
metsästyksen ja eräillä alueilla lisäksi pienimuotoisen karjatalouden - varaan. Niiden rinnalla ja tueksi tulee kehittää sellaista nk. uudenaikaista elinkeinotoimintaa, jota voidaan
harjoittaa sopusoinnussa peruselinkeinojen kanssa. Esimerkiksi suuriin ihmismääriin perustuva massamatkailu sopii huonosti tällaiseen strategiseen linjaukseen. Modernia saamelaista elinkeinotoimintaa on saamelaisalueella monipuolistettava ja kehitettävä saamelaisten oman kulttuurin ja sen perinteisen tietämyksen ja osaamisen perustalta peruselinkeinoja täydentäen.
Seuraavat saamelaiskäräjien esittämät kehittämisehdotukset keskittyvät etupäässä uudenaikaisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen.
3 Kehittämisehdotukset saamelaisalueella
3.1 Saamen kieli, kulttuuri ja hyvinvointipalvelut
Tavoite 2010
Saamen kielen asema ja saamelaisten tietoisuus omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan alkuperäiskansana on vahvistunut. Yhteistyö muiden pohjoismaisten saamelaisten
kanssa on vilkasta. Omista juurista ammentava nuorisokulttuuri on suosittua saamelaisnuorison keskuudessa ja se on laajentunut uusille alueille. Multimediaa ja sähköistä viestintää hyödynnetään saamelaisten tuotteiden markkinoinnissa.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
3.1.1 Perustetaan Inariin rakennettavan saamelaiskulttuurikeskuksen yhteyteen
saamelainen tietopalveluyksikkö.
Keskus palvelee laajasti informaatiota tarvitsevaa yleisöä kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten teemaopetusta, mediaa ja muita tietopalveluja tarvitsevia tahoja.
Näin asiallista ja ajan tasalla olevaa tietoa voidaan jakaa saamelaisista ja erilaisista saamelaiskulttuuriin liittyvistä tietolähteistä. Samalla saamelaiskulttuuri tulee laajemmin tunnetuksi ja sen yhteiskunnallinen asema vahvistuu. Kulttuurikeskuksen yhteyteen perustetaan
saamelainen tietopankki, jonka avulla luodaan tiedotusta palveleva internetsivusto ja toteutetaan valtakunnallisia tiedotuskampanjoita ja kehitetään koulutusta. Tämä mahdollistaa
saamelaisyhteisön auttamisen tiedottamisen järjestämisessä esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä ja muiden tiedotus- ja PR-palveluiden tarjoamisen saamelaisyhteisön
tarpeisiin. Näin myös saamenkielinen mediatoiminta vahvistuu.
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3.1.2 Käynnistetään kielenelvytysprojekti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Saamenkielien elvyttämiseksi ja edistämiseksi, saamen kielen käyttäjien määrän lisäämiseksi ja menetetyn saamen kielen palauttamiseksi aktiiviseksi käyttökieleksi tarvitaan kielenelvytysprojekti. Näin vahvistetaan myös koltan- ja inarinsaamen kielten nykyistä
heikkoa asemaa. Toistaiseksi saamenkielen edistämiseen tarkoitettu määräraha puuttuu
valtion budjetista (valtion budjetissa on saamelaisen kulttuurin, oppimateriaalin, sosiaali- ja
terveyspalvelun määräraha).
3.1.3 Valmistetaan toimintaohjelma sekä käynnistetään projekti nuorten elämänhallintataitojen lisäämiseksi ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.
Harvaan asuttujen kylien uhkana on nuorten sosiaalisten kontaktien yksipuolistuminen
pelkäksi verkkokommunikaatioksi. Projektin tavoitteena on toisaalta ehkäistä saamelaisnuorten syrjäytymistä ja edistää sosiaalisia taitoja lisäämällä nuorten keskinäistä kohtaamista yli paikkakuntarajojen. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä saamelaisnuorten alkoholija huumeongelmien syntyä.
3.1.4 Käynnistetään saamelaisasiamiesprojekti.
Asiamies avustaa, opastaa ja tiedottaa saamelaisia muun muassa erilaisissa viranomaisasioissa. Näin saamelaiset oppivat tuntemaan omat mahdollisuutensa ja oikeutensa alkuperäiskansana sekä käytännön elämäntilanteissa ja saamelaisten elinolot ja mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan paranevat.
3.1.5 Edistetään saamelaisten paluumuuttoa saamelaisalueelle.
Saamen kielen ja kulttuurin elinvoimaisuuden ja saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon vahvistamiseksi. Paluumuuton lisäämiseksi tuetaan poikkeuslailla opiskelua, työskentelyä,
elinkeino- ja yritystoimintaa aluepoliittisin tukitoimin Norjan mallin mukaisesti saamelaisista
lähtökohdista toteutettavan tutkimustoiminnan pohjalta.
3.1.6 Tuotetaan saamelaista nuorisokulttuuria.
Saamenkielisten viihde- ja vapaa-aikapalveluiden (musiikki, multimediapelit, matkapuhelimen oheispalvelut, sarjakuvalehdet, internetsivusto) kautta saamelaisnuoret saavat omakielisiä tuotteita, jolloin saamen kielen käyttö laajenee uusille aloille ja viihtyvyys lisääntyy.
Näin luodaan myös edellytykset saamelaisen taiteen, musiikin ja viihteen tuottamiselle.
3.1.7 Saamelaisalueelle luodaan tietotekninen infrastruktuuri rakentamalla nopeat ja
kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet.
Tietoliikenneyhteydet parantavat paikallisen väestön hyvinvointia ja estävät kylien tyhjentymistä työmahdollisuuksien parantuessa. Kun ihmiset oppivat käyttämään tietotekniikkaa,
toteutuu paremmin kansalaisten yhdenvertaisuus ja kansainvälinen yhteistyö helpottuu.
3.1.8 Hyödynnetään multimediaa ja internetiä saamelaisten tuotteiden markkinoinnissa. Saamelaista osaamista tuodaan tunnetuksi kehittämällä internetpalveluja saamelaisten tuotteiden esiintuomiseksi. Multimedian ja internetin tehokas hyödyntäminen edellyttää tietoliikenneyhteyksien parantamista, koulutuksen tehostamista ja yrittäjien verkostoitumisen edistämistä.
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3.2 Elinkeinot, ympäristö ja osaaminen
Tavoite 2010
Inariin on rakennettu Saamelaiskulttuurikeskus. Palvelualan työpaikat ovat lisääntyneet ja
monimuotoistuneet ja uuden teknologian mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti. Saamelainen kulttuuriyrittäjyys vahvistaa saamelaiskulttuuria ja matkailuelinkeinoa toteutetaan
saamelaisista lähtökohdista käsin. Saamelaisten perinteinen osaaminen on vahvistunut ja
nivoutunut osaksi nykyaikaista yhteiskuntakehitystä. Poronhoidolla on uudistunut elinkeinollinen profiili ja saamelainen poronhoitajayhteisö on vahvistunut.
KEHITTÄMISEHDOTUKSET
3.2.1 Rakennetaan Inarin kirkonkylään saamelaiskulttuurikeskus.
Keskukseen tulevat toimitilat Saamelaiskäräjille ja muille hallinnollisille toiminnoille sekä
tilat saamelaista opetus- ja tutkimus- sekä kulttuuritoimintaa (kirjastotoiminta, lastenkulttuuri ja elokuva) ja saamelaisen elinkeinotoiminnan kehittämistä varten.
Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena on osaltaan luoda saamelaisille paremmat
edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja kulttuuriitsehallintoaan, tukea elinkeinotoimintaansa ja saamelaisten yleisten elinolojen kehitystä.
Tarkoituksena on myös parantaa mahdollisuuksia levittää ja saada tietoa saamelaisista
alkuperäiskansana. Vaikka rakennus fyysisesti sijaitseekin Inarin kirkonkylässä, sen toiminta ulottuu koko saamelaisalueelle.
3.2.2 Perustetaan korkean asteen saamelainen koulutus- ja tutkimusyksikkö Inariin
rakennettavan saamelaiskulttuurikeskuksen toiminnalliseen yhteyteen.
Näin vastataan saamelaiskulttuurin korkean asteen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin
omalla äidinkielellä lähellä saamelaisten omaa kulttuuri- ja elinympäristöä. Yksikkö palvelee saamelaisalueen ja saamelaisen kulttuurin elinvoimaisuutta ja elinympäristön kehittymistä sekä vahvistaa monikulttuurista yhteiskuntaa ja edistää saamelaisten perinteisen
tieto-taidon integroitumista moderniin yhteiskuntaan. Yksikkö pyrkii myös vastaamaan
saamelaisalueen kehittämis- ja työvoimatarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla kansainvälistymisen edellyttämiä kieli- ja monikulttuurisuustaitoja. Saamelaisen koulutus- ja tutkimusyksikön tarkoituksena on tuoda tutkimustyö saamelaisten omalle alueelle ja toteuttaa tutkimusta saamelaisten ehdoilla sekä kehittää saamen kielen- ja –kulttuurin opetus- ja tutkimusohjelmia.
3.2.3 Perustetaan alkuperäiskansojen elokuvakeskus Inariin rakennettavan saamelaiskulttuurikeskuksen yhteyteen.
Alkuperäiskansojen elokuvakeskus tukee saamen kieltä ja kulttuuria sekä antaa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oman äänen ja kuvan näkyä ja kuulua eri puolilla
maailmaa. Keskuksen toiminta luo uusia työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia ja vilkastuttaa muita elinkeinoja saamelaisalueelle hyödyntäen kasvavaa mediateollisuutta ja
uuden teknologian antamia mahdollisuuksia. Alkuperäiskansojen elokuvakeskus tukee
elokuva- ja mediatuotantoa, koordinoi ja suunnittelee elokuva-alan koulutusta, kerää infopankkia saamelaisista elokuvista ja elokuvantekijöistä sekä markkinoi pitkäjänteisesti
saamelaisia ja alkuperäiskansojen elokuvia. Keskuksen toimipiste sijaitsee saamelaiskulttuurikeskuksessa Inarissa. Se toimii kansainvälisenä yhteistyöorganisaationa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen elokuva- ja media-ammattilaisten välillä.
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3.2.4 Tuotteistetaan saamelaismatkailu ja kehitetään saamelaismatkailun verkostot
sekä laatumerkki.
Tehostamalla olemassa olevaa infrastruktuuria ja nykyisiä palveluja sekä lisäämällä perinteisen luontotietämyksen hyväksikäyttämistä, voidaan matkailijoille tarjota aitoja kulttuurielämyksiä, tietoutta saamelaiskulttuurista ja lisätä Lapin matkailullista vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin saamelaisperheille saadaan uusia työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia. Matkailutuotteet kehitetään yhteistyössä saamelaiskulttuurituottajien ja perinteisten elinkeinonharjoittajien kanssa hyödyntämällä olemassa olevaa tietotaitoa yhdistettynä matkailutietoon. Samalla kehitetään myös erä- ja luonto-opaskoulutusta
saamelaisperinteen pohjalta. Kaikessa kehittämistyössä tarvitaan tutkimusta saamelaisista lähtökohdista käsin.
3.2.5 Kehitetään saamelaista kulttuuriyrittäjyyttä saamelaisperheiden elinkeinoksi.
Saamelaiseen kulttuuriin pohjautuvat elämykset tuotteistetaan siten, että se palvelee matkailijoiden lisäksi myös paikallista väestöä. Kulttuuriyrittäjyys monipuolistaa elinkeinorakennetta ja luo uusia työpaikkoja sekä lisää oman kulttuurin tuntemusta ja kykyä hyödyntää sitä elinkeinotoiminnassa murentamatta sen perustaa. Se laajentaa myös käsityöläisten, taiteilijoiden ja muiden elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiä.
Kulttuuriyrittäjyyttä edistetään kehittämällä saamelaiseen elämänmuotoon ja elinympäristöön pohjautuvia kulttuuritapahtumia ja –tuotteita, jotka pohjautuvat saamelaiseen elämänmuotoon ja elinympäristöön. Esimerkkeinä voi mainita poronliha- ja käsityömarkkinat,
saamelaiset luontaistuotteet sekä hoito- ja parannusmenetelmät, saamelaiset musiikkitapahtumat, taidefestivaalit, saamelaiset kirja-, muoti- ja muotoilumessut. Tärkeää on taata
tuotteiden oikeudet luomalla mallisuoja saamelaisille tuotteille.
3.2.6 Perustetaan saamelainen elinkeinotoiminnan kehittämiskeskus ja elinkeinorahasto Inariin rakennettavan saamelaiskulttuurikeskuksen yhteyteen.
Keskuksen tarkoitus on levittää tietoa tulevaisuuden työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä edistää tuottajien ja yrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista, kerätä tietoa tuotteiden ja
palveluiden kysynnästä, tuottaa saamelaisille yrittäjille tietoa markkinoinnista, rahoituksesta ja teknologiasta sekä toimia saamelaisen elinkeinotoiminnan koordinoijana. Keskuksessa järjestetään tukipalveluja yrittäjille sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajille. Toiminnan ohessa toteutetaan saamelaisista lähtökohdista toteutettava tutkimustoimintaa.
3.2.7 Vahvistetaan perinteistä saamelaista poronhoitokulttuuria ja mahdollistetaan
saamelaisen, perinteisen, vapaasti laiduntavan poronhoidon elinvoimaisuus ja kehittäminen.
Näin saamelainen poronhoitajayhteisö vahvistuu ja saamelaisten perinteinen tietämys siirtyy uusille sukupolville. Myös saamenkieli ja saamelaiskulttuuri voimaantuvat ja siirtyminen
sukupolvelta toiselle mahdollistuu. Poronhoidon vahvistuminen parantaa nuorten elin- ja
toimeentulomahdollisuuksia omilla perinteisillä asuinalueilla ja siten saamelaisalueen syrjäkylien autioituminen pysähtyy ja myös paluumuutto saamelaisalueelle mahdollistuu. Poro- ja luontaiselinkeinoja koskevan lainsäädännön kehittämiseksi tarvitaan rakenne- ja
aluepoliittisia toimenpiteitä. Maankäyttöön tulee vaikuttaa lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen keinoin. Myös tästä aiheesta tarvitaan saamelaisista lähtökohdista toteutettavaa
tutkimustoimintaa ja tiedottamista.
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