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Paliskuntain yhdistys on tutustunut ehdotukseksi uudeksi Lapin maaseutuohjelmaksi, joka on tarkoitet-

tu ohjaamaan Lapin maaseudun rahoitusta EU-ohjelmakaudella 2021-2027. 

 

Yhdistys toteaa maaseutuohjelman koonnin onnistuneen ehkä paremmin kuin koskaan aiemmin. Oh-

jelma sisältää valtavan määrän keskeisiä asioita, joita Lapin maaseudun kehittämisessä pitää edistää. 

Mutta toisaalta, tätä valtavaa esitettyä tieto- ja ideamäärää rasittaa se, että ohjelma tarjoaa ”kaikille 

kaikkea”. Yhdistys esittää, että näin hyvän perustyön päälle pitäisi kuitenkin osata rakentaa 10 kohdan 

ohjelma, tiivistelmä, jossa otettaisiin esille keskeisimmät tavoitteet, joihin tulevalla ohjelmakaudella 

tulisi ennen kaikkea pyrkiä. 

 

Yhdistys esittää, että Lapin luonnolla voisi olla keskeinen arvorooli em. 10 kohdan ohjelman tekemi-

sessä. Lapin luonto on se pääoma, jonka varassa Lappi elää ja menestyy maailman kansoittuessa ja 

elinympäristön käydessä ahtaammaksi ja likaisemmaksi kaikkialla. Yhdistys näkee, että ohjelmassa on 

tältä osin menty liian avoimesti liian pitkälle luontopääoma unohtaen, alkuperäisen luonnon, puhtaan 

ilman, veden ja maan käydessä yhä vähäisemmäksi Euroopassakin. Lapin maaseutuohjelmalla ei pidä 

antaa minkään merkittävän teollisen maankäytön ratsastaa; maailma on täynnä tehometsätaloutta ja 

hylättyjä kaivosreikiä saastuneine ympäristöineen. Yhdistyksen mielestä Lapin maaseutuohjelman pi-

täisi seuraavan seitsemän vuoden aikana rakentua luontoa kestävästi käyttävien elinkeinojen ja tahojen 

palvelulle (ml. Lapin matkailu); niille palveluille, joiden avulla Lappiin luodaan työtä ja toimeentuloa 

luonnosta kestävästi ponnistaen ja joiden avulla näytetään ihmisille luontoa antamalla heidän nauttia 

rauhasta, puhtaasta luonnosta ja puhtaista ja paikallisista elintarvikkeista. Kehityskulut maailmalla pi-

tävät huolen siitä, että tällainen erikoistuminen voisi kerrankin elättää asujaimistonsa siinä, missä 

aiempia vuosikymmeninä on totuttu luottamaan savupiipputeollisuuteen ja metsät steriloineeseen te-

hometsätalouteen. Luontoa ei valmisteta missään ja niin kauan kuin sitä meillä on, olemme vahvoilla. 

 

Yhdistys näkee, että luontoa kunnioittavan 10 kohdan ohjelman tekemisestä hyötyy ennen kaikkea 

myös porotalous, joka laajana maankäyttäjänä näkee muita ihmisryhmiä aikaisemmin, mitä on tapah-

tumassa. Porotalous toivoo, että maaseutuohjelman tekijöillä olisi rohkeutta rakentaa 10 kohdan tiivis-

telmä, joka olisi oikealla ja aidolla tavalla kestävyyteen pyrkivä, eikä vain sanahelinää 

´sellubiotaloudesta´ tai ´kaivosbiotaloudesta´, jotka tarkoittavat vain entisenlaista luonnon riistämisen 

jatkamista ja Lapin alentamista samaan kuluneeseen ympäristöluokkaan ja rähjääntyneeseen ympäris-

tömaisemaan kuin suuri osa Eurooppaa jo on. Miksi meidän olisi hukattava juuri se, mikä meillä on 

nimenomaan arvokasta? 

 

Yhdistys esittää myös seuraavat huomiot luonnoksesta: 

 

- Onko Lapin totaalisen surkeaa ruokaomavaraisuutta mainittu koko ohjelmassa kunnolla mis-

sään? Saati onko otettu esille rohkeita ideoita tai toimenpiteitä tämän todella surkean asiaintilan 
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parantamiseksi? Tässä tilanteessa, jossa ollaan tekemässä Lapin maaseutuohjelmaa vuosille 

2021-2017 Lapin surkeaakin surkeamman ruokaomavaraisuuden parantamisen pitäisi olla mo-

nen pitkän kappaleen mittainen kirjoitus ohjelmapaperissa ja ruokaomavaraisuuden parantami-

nen voisi kuulua yhdeksi kohdaksi em. kymmenen kohdan keskeisten tavoitteiden tiivistel-

mään. Missä ovat toimenpiteet sille, että kun huominen ruokamme on matkalla rekassa kohti 

Lappia ja me sitä odotamme, odottamisen sijaan me voisimme luoda työpaikkoja ja toimeentu-

loa Lappiin tuottamalla huomattavasti suuremman osan päivittäistä ravintoamme pohjoisessa. 

Mitä hyötyä Lapin maaseutuohjelmasta on, ellei juuri asioista keskeisintä, ravintoamme, yritetä 

hoitaa tällä ohjelmalla kuntoon? Matkailu tarjoaa oivan apuvälineen tuottaa lappilaista ruokaa 

oman kulutuksemme lisäksi myös matkailijoille, vai haluammeko todella jatkaa tällä linjalla, 

että syömme ja tarjoamme vieraillemme arvokasta poronlihaa etelästä tuodusta rehuperunasta 

tehdyn perunamuusin kanssa? 

 

- Edelliseen liittyen ohjelmasta puuttuu myös maininta Lappiin tarvittavasta elintarvikeosaa-

miskeskuksesta, josta lappilaiset saisivat hankittua tietotaidon niin lappilaisen ruokaraaka-

aineiden tuottamiseen kuin niiden jalostamiseen joko omaan tai matkailijoiden ruokapöytään. 

On ihmeellistä, että vaikka tämä ajatus on ollut esillä jo enemmän kuin vuosikymmenen ajan, 

siitä huolimatta mikään taho, ml. Lapin liitto, ei ole nähnyt tarpeelliseksi ajaa asiaa, että jonkin 

oppilaitoksen yhteydessä olisi 5-7 ruoka-alan ammattilaisen yksikkö, josta niin hankevaroja 

kuin muita varoja hyväksikäyttäen voisi saada tietoa liiketoiminnan toteuttamiseen asti siitä, 

kuinka pohjoinen raaka-aine saadaan Lapissa ruokana pöytään. Tämänkin voisi laittaa em. 10 

keskeisimmän kohdan tavoitteen joukkoon tulevalle ohjelmakaudelle. 

 

- Porotalouteen liittyvät maininnat ovat ohjelma ohjelmalta kehittyneet. Nyt niihin on vihdoin 

saatu sellainen sävy, että porotaloudenkin harjoittajien tahtoa esimerkiksi maankäytössä voitai-

siin todella välillä kuunnella. Niiden tukemiseksi tarvittaisiin ohjelmaan nyt vain se em. arvo-

perusteinen valinnanmahdollisuus, että sillä, mikä on lähellä luontoa ja elää siitä ja sitä kestä-

västi käyttää, sillä on viimeinen sana päätöksenteossa. Esimerkiksi sivulla 20 on erinomainen 

teksti: ”Porotaloudelle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Porota-

lous on merkittävä maankäyttäjä Lapissa, minkä vuoksi sitä on kuultava ja otettava sen tarpeet 

huomioon maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa.” 

 
- Sivulla 17 on mainittu liikkuva lihakarjan teurastamo. Tiedoksi, että Itä-Suomessa on ollut Ah-

vo Röpelisen vetämänä Lihamaisteri -yritys, joka on käynyt paikan päällä tiloilla lihakarjaa 

teurastamassa. Häneltä voisi saada lisätietoja toiminnasta ja sen jälkeen voisi päättää mainin-

nasta tässä ohjelmassa. 

 

- Sivulla 18 on tuotu esille mielenkiintoinen Elintarviketalo -idea. Tämä on juuri oikeanlaista 

uutta ja ennakkoluulotonta etsintää sen puolesta, että lappilaiset saisivat syödä omassa maa-

kunnassa tuotettua ruokaa. Pitäisikö tähän kohtaan tehdä katsaus sähköisiin alustoihin, joiden 

avulla tänään ruuantuottajat ja kuluttajat voivat kohdata toisensa (uusinta uutta!) – Lapissa tä-

hän pitäisi ottaa mukaan myös kuntien keskuskeittiöt ja matkailukeskusten ravintolat. 

 

- Sivu 18 ja osin -lisäys kohtaan Lapin metsätalouden kehittäminen. ”Metsätalous auttaa osal-

taan pitämään yllä Lapin kattavaa yksityistieverkostoa, joka taas mahdollistaa eri elinkeinojen 

toimijoiden, kuten matkailun, metsästyksen, kalastuksen ja osin porotalouden….”  
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- Sivut 20, 21. Pitäisikö tällä kohdin tai jossain muualla mainita se, että kaikki matkailu ei kui-

tenkaan ole hyvä asia. Maasuurpetojen haaskakuvaus on asia, jota Lapin maaseutuohjelman 

avulla ei tule hankkeistaa tai hankkeilla edesauttaa. Viime aikaisten uutisointien perusteella on 

todennäköistä, että haaskakuvaus tullaan saattamaan tiukan säätelyn alle tai myös Suomessa tu-

levaisuudessa kieltämään. 

 

- Sivu 21, kohta Verkostoituminen ja puhdas ympäristö porotalouden vahvuudeksi. Toisessa ala-

kappaleessa mainitaan, että matkailuun liittyen ”…vaativat myös poroelinkeinoa kehitty-

mään.” Poroelinkeino -sana tulee vaihtaa sanaan porotilamatkailu. 

 
- Sivu 24: Toimenpide: Uusia osaajia metsäalalle. Kappaleessa olisi nykyistä voimakkaammin 

tuotava esille monimetsäasia. Metsäasiantuntijoiden tulee Lapissa olla monimuoto-osaajia, joil-

la on kyky tehdä metsien käsittelyssä ratkaisuja, joista hyötyä saavat kaikki metsien käyttäjät. 

On kysyttävä, että eikö ohjelmassa olisi syytä ottaa kantaa avohakkuisiin ja kuivempien kasvu-

paikkojen maanmuokkaukseen tai peitteisen metsänkasvatuksen suosimiseen esimerkiksi mat-

kailun, porotalouden, riistaeläinten ja marjanpoimijoiden tarpeita kunnioitettaessa. 

 
- Sivu 33: Yhdistys huomauttaa, että kaikki poronhoito saamelaisalueella ei perustu nykyään 

paimennukseen, ja että myös muu poronhoito kuin paimennukseen perustuva poronhoito edel-

lyttää elinvoimaisia, riittäviä ja yhtenäisiä laidunalueita ja laidunrauhaa. 

 
- Lopuksi yhdistys kysyy, onko ohjelmassa otettu riittävän painokkaasti esille biokaasun tuleva 

hyödyntäminen Lapissa? Tulevan ohjelmakauden aikana suomalaisella maaseudulla tullaan 

vihdoin siirtymään eurooppalaiseen normaaliin eli muissa maissa jo kauan käytössä olleisiin 

biokaasun hyödyntämisratkaisuihin. Jos Lapin maaseutuohjelma voisi tukea biokaasun hyödyn-

tämistä pienemmissä yksiköissä, sillä voisi olla merkitystä Lapissa paikallisena energiatuotan-

tomuotona ja jopa polttoaineena tulevaisuudessa energiaomavaraisuutta ja kriisinsietoa paran-

tamassa. 
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