
 

 

1 

 
 
 

Lapin liitto LAUSUNTO        

PL 8056       

96101 Rovaniemi 

info@lapinliitto.fi 14.10.2019 Dnro 355/2019 

 

 

 

 

Asia:  Paliskuntain yhdistyksen lausunto, lausuntopyyntönne 25.9.2019. 

 

 

 

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 

 

Lapin liitto pyytää Paliskuntain yhdistykseltä lausuntoa Lapin matkailustrategiasta vuosille 2020-2023. 

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökoh-

dat ja painopistealueet. Matkailustrategia on koottu laajapohjaisessa yhteistyössä matkailuelinkeinon, 

tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja muiden matkailutoimijoiden kanssa. Valmistelussa on ollut 

mukana useita porotilamatkailuyrityksiä. 

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Poro 

ja poronhoito ovat Suomen ja Lapin matkailuimagon olennaisinta ydintä. Poro on yksi pohjoisen tär-

keimmistä vetovoimatekijöistä: matkailijoita kiinnostavat poronliha ja erilaiset pororuoat, porotilamat-

kailupalvelut ja poroon liittyvät aidot ihmiset ja tarinat sekä paikalliset porokäsityöt ja muut porotuotteet. 

Vapaana luonnossa laiduntavan poron näkeminen on suurimmalle osalle matkailijoista Lapin matkan 

kohokohta. Porokuvasto näkyykin kaikkialla matkailun, pohjoisen alueen ja suomalaisten tuotteiden 

markkinoinnissa. Lapin elinvoimainen, vahva porotalous tuottaa näitä palveluita alueen matkailuteolli-

suudelle. Toisaalta matkailu osaltaan myös laajentaa poronhoitajien toimeentulon mahdollisuuksia työl-

listämällä porotilamatkailun ja lihan jalostamisen parissa. 

 

 

Strategialuonnos 

 

Lapin matkailua aiotaan strategialuonnoksen mukaan kehittää siten, että liiketoiminta on kestävää ja 

vastuullista kaikilla osa-alueilla: sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti. ”Vastuulli-

sessa matkailussa otetaan matkailupalvelujen tuottajien lisäksi huomioon matkailupalvelujen kuluttajat 

eli matkailijat. Tässä maakunnallisessa matkailustrategiassa huomioidaan erityisesti myös poliittisten ja 

taloudellisten vaikuttajien päätökset. Kun matkailu on poliittisesti vastuullista, matkailuun liittyvissä 

asioissa otetaan huomioon myös ne sidosryhmät, joilla on vähemmän valtaa.”  

 

Lapin matkailustrategian tavoitteena on erityisesti ympärivuotiseen matkailuun panostaminen. Tämä voi 

lisätä matkailutoimintaa poronhoidolle tärkeillä laidun- ja toiminta-alueilla. Siksi olisikin entistä tärke-

ämpää panostaa myös maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen. Matkailustrategiassa onkin tunnistettu 

se, että matkailuelinkeinolla voi myös olla negatiivisia vaikutuksia paikallistasolla ja matkailun kasvu 

voi aiheuttaa maankäytön ristiriitoja. Näin tapahtuu esimerkiksi hallitsemattomasti reittien ulkopuolella 

jokamiehenoikeudella tapahtuvan koiravaljakkotoiminnan sekä kaavojen ulkopuolisille alueille tapah-

tuvan matkailupalveluiden rakentamisen vuoksi. Matkailustrategian mukaan tästä syystä on laadittu oma 

matkailun maankäyttöstrategia, joka muun muassa tarjoaa käytännön työkaluja ja hyviä käytäntöjä mat-

kailun maankäytön suunnitteluun. Tästä huolimatta matkailun maankäyttö kasvaa kestämättömästi esi-

merkiksi joidenkin Inarin paliskuntien alueilla aiheuttaen laidunten menetyksiä ja häiriötä porojen  
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laidunnukselle, poronhoitotöille sekä poronhoidon järjestämiselle. Matkailustrategiassa peräänkuulu-

tettu matkailun poliittinen vastuullisuus olisi siksi tärkeää saada toteutumaan käytännössä alueen kun-

tien, maankäytön suunnittelijoiden ja matkailutoimijoiden päätöksenteossa. Myös saamelaiskäräjät on 

strategialuonnoksen mukaan kiinnittänyt huomiota alueella rajusti lisääntyneen matkailun vaikutuksiin 

saamelaiskulttuurille, -kulttuuriympäristölle ja elinkeinoille sekä alueen arktisen luonnon asettamien 

reunaehtojen kestävälle käytölle.  

 

Poron merkitys Lapin matkailun brändin osana on tunnistettu luonnoksessa. Paliskuntain yhdistys esit-

tää, että poro ja poronhoito nostettaisiin esille myös alueen vetovoimatekijöitä lueteltaessa. Missään 

muualla pohjoismaissa ei ole sellaisia porotilamatkailun kattavia palveluita ja palveluverkostoa kuin 

Suomessa. Organisoitunut porotilamatkailu on Lapin vahvuus ja porotilamatkailun tarjoamat tuotteet ja 

tarinat perustuvat ympärillä toimivaan elinvoimaiseen porotalouteen. 

 

Poronhoito on poronhoitoalueella keskeinen osa elinkeinoelämää ja kulttuuriperintöä. Poro alueelle so-

peutuneena laiduntajana ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja samalla alueen ominta kulttuuria. Laa-

jojen maa-alueiden tarvitsijana poronhoito on altis muun maankäytön vaikutuksille ja siksi poronhoidon 

huomioon ottaminen maakunnan eri suunnitteluvälineissä on äärimmäisen tärkeää. Poronhoito tulee ot-

taa huomioon ja turvata sen toiminta ja kehittämisen edellytykset Lapin matkailun kehittämisessä ja 

ennen kaikkea matkailun maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa, jotta elinkeinon edellytykset ja sen 

suuri merkitys alueella säilyvät jatkossakin.  
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