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LAUSUNTO 

 

Lappi-sopimus 2022-2025 

 
Lapin liitto on pyytänyt Lapin matkailuelinkeinon liitolta (Finnish Lapland Tourist Board ry) 
lausuntoa Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnoksesta. LME lausuu asiasta seuraavan.  

Lappi-sopimus on laaja-alainen kehittämisstrategia, joka luo linjat kehittämiselle ja rahoituksen 
suuntaamiselle Lapissa. Lappi-sopimus huomioi hyvin sekä koko Lapille, että Lapin 
matkailuelinkeinolle tärkeät teemat. Erityisesti   haluamme kiinnittää huomiota 
elinkeinolähtöisyyteen, saavutettavuuteen ja matkailijoiden huomioimiseen myös 
peruspalveluiden mitoittamisessa.  

Elinkeinolähtöisyys 

Lappi-sopimuksen ensimmäinen strateginen painopiste on ”arktinen talous kasvaa kestävästi 
uudistumalla”. Siinä linjataan, miten maakunnan tasolla pyritään tukemaan kärkitoimialojen ja pk-
yritysten kilpailukykyä, uudistumista ja kehittymistä. Tämä elinkeinojen kehittymisen tukeminen on 
ensisijaisen tärkeää, jotta Lappiin saadaan työpaikkoja ja tuloa. Kun harvaan asutuilla ja 
pienemmilläkin paikkakunnilla on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon, pysyvät ne asuttuina ja 
houkuttelevina asuinpaikkakuntina. Matkailuala tuo toimeentuloa Lapissa sekä isoille, että pienille 
paikkakunnille. Matkailuala on yksi maailmanlaajuisesti eniten covid-pandemiasta kärsineistä 
elinkeinoista. Kansainvälinen matkailu on käytännössä ollut mahdotonta 1,5 vuotta ja 
matkailuyritykset ovat kärsineet suuria taloudellisia menetyksiä. Matkailun elpyessä myös 
matkailutoimialan tulee pystyä kehittymään. Kun yritysten taloudellinen tilanne on vaikea, 
tarvitaan kehittämiseen vahvaa julkista tukea ja yhteistyötä. Kilpailu eri matkakohteiden välillä on 
kansainvälisesti entistä kovempaa nyt kun kaikki ovat kärsineet matkailun rajoituksista. Lappi ei saa 
jäädä jälkeen näkyvyydessä eikä kehittymisessä.  

Saavutettavuus 

Strateginen painopiste ” hyvä saavutettavuus kilpailukyvyn ja kasvun mahdollistajana” on erityisen 
tärkeä matkailuelinkeinolle. Saavutettavuus on matkailun perusedellytys. Valtaosa Lapin 
kansainvälisistä matkailijoista saapuu Lappiin lentäen nyt ja tulevaisuudessa. Heille tulee 
jatkossakin turvata toimiva lentoasemainfrastruktuuri sekä hyvät lentoyhteydet.  

Kiinnostus junamatkustusta kohtaan kasvaa, ja sen edellytyksiä tulee kehittää. Lappi-sopimuksessa 
on nostettu esille useita hyviä rataverkon kehittämiskohtia, joiden toteutuminen tulee varmistaa 
sekä Suomessa, että rajat ylittävästi naapurimaihin. Raide-infrastruktuurin lisäksi tulee varmistaa 
sujuva ja riittävällä kapasiteetilla toteutettava liikennöinti.  

Myös maantieverkoston taso ja turvallisuus ovat tärkeitä Lapin matkailulle. Etenkin kotimaisista 
asiakkaista moni saapuu Lappiin maanteitse omalla autolla. Myös lentäen tai junalla Lappiin 
saapuvat siirtyvät matkailukohteisiin maanteitse. Tieverkosto vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja 
kehittämistä. Maantieliikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi tulee myös varmistaa 
vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoston laajeneminen yhteistyössä yksityisen ja julkisen 
sektorin kanssa.   
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Digitaalisen saavutettavuus on ensisijaisen tärkeää toteuttaa laajasti Lapissa. Toimivat ja kehittyvät 
tietoliikenneyhteydet mahdollistavat sekä asumisen, että elinkeinotoiminnan myös harvaan 
asutuilla alueille. Matkailuyritykset tarvitsevat toimivia tietoliikenneyhteyksiä sekä kansainväliseen 
myyntiin ja markkinointiin, että itse palveluiden toteuttamiseen ja niiden turvallisuuden 
varmistamiseen.  

Matkailijoiden huomioiminen peruspalveluiden mitoittamisessa 

Lapissa on useita matkailukeskuksia, joiden asiakasmäärä on sesonkiaikana moninkertaisesti 
kunnan asukkaiden määrä. Tämä tulee huomioida peruspalveluiden kuten sairaanhoidon, 
pelastuspalvelun ja poliisin resurssien mitoituksessa. Ei riitä, että peruspalvelut on mitoitettu 4.000 
henkilölle, jos paikkakunnalla on tämän lisäksi yli 20.000 vuodepaikkaan käytössä. Ihmismäärän 
kasvaessa tapahtuu enemmän sekä onnettomuuksia, että äkillisiä sairastumisia, jotka täytyy pystyä 
hoitamaan. Lappi koetaan turvalliseksi paikaksi asua ja vierailla ja tämä tulee varmistaa jatkossakin 
riittävillä peruspalveluiden mitoituksilla.  

Kehittämislinjausten konkretisointi 

Lappi-sopimuksen 2022 -2025 pitää sisällään hyvän pitkän aikavälin vision ja tavoitteet. Näiden 
toteutuminen ja kehittämislinjausten konkretisointi on tärkeä toteuttaa säännöllisesti laadittavalla 
toimenpidesuunnitelmalla. Vain tarpeeksi konkreettisella suunnitelmalla päästään asetettuun 
visioon.  

 

Kunnioittavasti,  

Lapin Matkailuelinkeinon liitto 

 

 

 
 


