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1. JOHDANTO 

Elinvoima on käsitteenä laaja ja monimerkityksinen. Inarissa lähdetään siitä, että kunnan elinvoimaa edistetään parhaiten tukemalla 

monipuolista elinkeinoelämää, kuntalaisten toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ohjelman tavoitteet nousevat koko kunnan ja sen 

kylien erityispiirteistä ja paikallisista lähtökohdista.  

Elinvoima rakentuu kuntalaisten ja ulkopuolisten tahojen mielikuvissa. Paikallisesta elinvoimasta viestiminen on kunnan tehtävä, sillä 

positiivinen kuntaviestintä tukee hyvän kierrettä ja vahvistaa paikallisten ylpeyttä Inarista ja sen arktisista erityispiirteistä.  

Inarin elinvoimaohjelman kolme keskeistä kehittämisen painopistettä ovat: 

 Yrittäjän Inari 

 Saavutettava Inari 

 Arktinen Inari 

Valittuja painopisteitä lähdetään toteuttamaan näiden teemojen alle sijoittuvin alatavoittein ja toimenpitein. 

 

Elinvoiman toteuttamista ja kehittämistä toteutetaan kunnan budjettirahoituksella ja osin myös tulorahoituksella. Merkittävä 

kehittämisväline on hankerahoitus, johon myös yritykset voivat osallistua yritysosuuksin. Inarin kunnassa elinvoiman resursointi on 

hajautettu kunnan eri toimialoille eli hallinto- ja elinkeinotoimelle, tekniselle toimelle, sivistystoimelle sekä sosiaali- ja 

terveystoimelle. Yritysyhteistyöstä vastaa pääasiassa Elinkeinot & kehitys Nordica. 

Elinvoima-ajattelun mukaisesti keskeistä on saada kuntaorganisaation lisäksi kaikki muutkin toimijat mukaan toteuttamaan tämän 

ohjelman linjauksia. Käytettävissä olevat resurssit moninkertaistuvat, kun kunnan henkilöstön ja budjettivarojen lisäksi onnistutaan 

aktivoimaan kansalaisjärjestöt, yksittäiset kuntalaiset, yritykset, valtionhallinnon toimijat ja muut sidosryhmät yhteisen Inarin 

tekemiseen. 
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KUNNANJOHTAJAN TERVEISET 

Inarin elinvoiman rakennuspalikoiden kartoittamista on alettu valmistella syksystä 2018. Laajempi 

kuntastrategiatyö on käynnistymässä keväällä 2019. Elinvoimaohjelman on tarkoitus toimia 

kuntastrategiatyön kovana ytimenä ja siksi sen painotus on varsin elinkeinoperustainen. Elinvoima 

kietoutuu luonnollisesti kaikkeen kunnan toimintaan ja tulee siten olla näkyvillä vahvasti kuntastrategiassa. 

Erityisesti elinvoiman pehmeämpiä ulottuvuuksia tullaan painottamaan kuntastrategiatyössä. 

Kokonaisuus kietoutuu kolmen tematiikan ympärille, yrittäjyyteen, saavutettavuuden ja olosuhteiden 

tarjoamien elinvoimatekijöiden maksimoimiseen arktisuuden käsitteen kautta. Kyseessä on kunnan 

dynaamisen hallinnan ulottuvuus, pyrkimys maksimoida kuntaan imettävät pääomien, työn ja osaamisen 

energiavirrat ja maksimoida niiden toimintaedellytykset arktisessa ympäristössä. Kuntastrategiassa tullaan 

painottamaan puolestaan toista elinvoimakysymystä, miten institutionaalisen hallinnan kautta syntyvä 

hyvinvointi jaetaan edelleen kuntalaisille ja alueyhteisön kehittyminen ja hyvinvointi varmistetaan. 

Olosuhteet Inarissa ovat toisaalta vaativat mm. etäisyyksien vuoksi, mutta toisaalta olosuhteet ovat juuri se tekijä, joka luo Inarin 

vetovoiman poikkeuksellisena asuinpaikkana, elämäntapana ja vierailukohteena. 

Inarin elinvoima voidaankin ehkä kiteyttää lausahdukseen: Maksimoi ympäristösi tarjoamat edut ja viljele sitä, mikä menestyy 

maaperässäsi. 

Toni K. Laine 

kunnanjohtaja 

 

  

 

 



- 4 - 
 

2. MITEN ELINVOIMAOHJELMA TEHTIIN? 

 

Inarin elinvoimaohjelmaa työstettiin Inarin kunnan luottamushenkilöiden, toimialajohtajien, Elinkeinot & kehitys Nordican 

työntekijöiden, paikallisten yrittäjien sekä järjestöjen edustajien kanssa yhteistyössä helmi-huhtikuussa 2019. Työssä hyödynnettiin 

Elinkeinot & kehitys Nordican ja elinvoimalautakunnan vuonna 2018 aloittamaa suunnittelutyötä. Kevään 2019 prosessissa ohjelman 

työstämisen tueksi järjestettiin yhteensä kolme teematyöpajaa sekä käytiin aktiivista keskustelua elinvoimaohjelmatyöhön 

osallistuville tarkoitetulla Elinvoimaa Inariin! -digialustalla.  
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Elinvoimaohjelman työstämisen punainen lanka oli elinvoiman johtamisen kolme näkökulmaa; resurssit, vuorovaikutus ja uuden 

luominen. Elinvoimaohjelmaan haluttiin tuoda näkyväksi Inarin olemassa olevat resurssit ja valjastaa tavoitteiden avulla koko yhteisön 

voimavarat käyttöön. Inarin kunta, alueen yritykset ja erilaiset yhteisöt toimivat keskenään verkostomaisessa vuorovaikutuksessa, 

jossa jaetaan tietoa ja osaamista sekä voimistetaan yhteisöllisyyttä ja paikallista identiteettiä.  

Ohjelman työstämisen aikana otettiin katse tulevaisuuteen ja pohdittiin ennakkoluulottomasti, miten Inarin elinvoimaa ja 

monipuolista elinkeinoelämää vahvistetaan tulevina vuosina. Kevään 2019 prosessissa näkökulma elinvoimaan fokusoitui erityisesti 

yritysten toimintaedellytysten ja elinkeinopolitiikan teemoihin. 

Kevään 2019 aikana Elinkeinot & kehitys Nordica toteutti ohjelmatyön tueksi 24 paikallisen yrittäjän kattavan haastattelukierroksen, 

jonka tulokset otettiin huomioon ohjelman viimeistelyssä sekä toimeenpanon suunnittelussa.  

 

 

Kuva 1. Inarin elinvoimaohjelman kolme näkökulmaa (Mukaillen Paananen, Haveri, Airaksinen 2014). 

Resurssit, 
materiaalinen 

pääoma

(elin-
kelpoisuus)

Uuden luominen
(ennakko-

luulottomuus)

Vuoro-
vaikutus, 

sosiaalinen 
pääoma

(toimeliaisuus)
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Elinvoimaohjelman tausta-ajattelun ennen muuta johtamisen näkökulmasta voi tiivistää seuraavasti:  

- Resurssit: kunta ammentaa elinvoimansa eväät väestörakenteestaan, taloudestaan, elinkeinopolitiikastaan, 
yhdyskuntarakenteestaan ja työllisyydestään ja toimii aktiivisesti siten, että resurssien kehittyminen on tulevaisuudessakin 
mahdollista. 

- Vuorovaikutus: avaa elinvoimaan ikkunan, jossa kunnan tuntosarvet kansalaisyhteiskuntaan nousevat keskeisiksi. Kunnan 
on kurottauduttava uudella intensiteetillä kohti yhteisöjään ja toimijoitaan sekä annettava mahdollisuus erilaisilla rajapinnoilla 
tapahtuvien oivallusten syntymiseen. 

- Uuden luominen: elinvoimalle on mahdollista löytää positiivinen kehä, jossa kunnan kulttuuri tukee yrittäjämäistä asennetta 
ja rohkeutta vahvastikin uudistaa itseään, löytää itsensä uudelleen. 

- Viestintä: elinvoima on mielikuvissa rakentuva ilmiö, miten kunta näyttäytyy asukkailleen ja ulkopuolisille tahoille. Tärkeää 
ei ole pelkästään se, miten asiat ovat vaan myös se, miten ne näyttävät olevan! Paikallisesta elinvoimasta viestiminen on 
nimenomaan kunnan tehtävä. 

- Johtaminen: Johtamisen tehtävä on siis 
o valjastaa resurssit  
o aistia vuorovaikutuksen paikkoja  
o edistää uudistumista sekä 
o huolehtia, että viestintä tukee kunnalle syntyvää elinvoiman kulttuuria. 
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3. INARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ERITYISYYS 

 

Lapin talous kehittyy juuri tällä hetkellä suotuisasti erityisesti matkailuelinkeinon siivittämänä. Samaan aikaan kun suurimmassa 

osassa Suomen kuntia talous heikentyi vuonna 2018, kehittyi Pohjois-Lapin kuntien talous suotuisasti. Matkailun ja mm. 

kylmäteknologian (rengastestaus) vahva vire näkyy kuntien viime vuoden talousluvuissa. Myös yleinen ilmapiiri henkii 

tulevaisuudenuskoa. Esimerkiksi Nordean aluebarometrin mukaan usko talouden vahvaan kehitykseen korostui muuta maata 

selvemmin juuri Lapissa ja Varsinais-Suomessa.  
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Matkailun vahva vire on toisaalta nostanut esiin kestävän kasvun tematiikan. Maan pinta-alaltaan suurimpana kuntana Inarilla on 

onneksi mahdollisuuksia ekologisesti kestävään kasvuun varsinkin määrätietoisen ja suunnitelmallisen kaavoituksen tukemana sekä 

matkailukauden pidentämisen kautta. Arktisuuden ohella saamelaisväestön merkittävä osuus asukkaista antaa mahdollisuuksia 

omaperäisen kulttuurisen perinteen hyödyntämiselle samalla kun sen vaaliminen ja toimintaedellytysten turvaaminen saattavat 

nostaa esiin esim. eri elinkeinojen välisiä vastakkainasetteluja. 

Inarissa kunnallisverokertymä ylitti vuonna 2018 arvioidun 1,4 miljoonalla eurolla.  Tämän seurauksena koko kunnan (peruskunta + 

liikelaitos + taseyksiköt) tilikauden ylijäämä oli 1,652 miljoonaa euroa. Koko kuntakonsernin osalta ylijäämä nousee lähes neljään 

miljoonaan euroon. 

Vahva kasvu on tarkoittanut myös uusia työpaikkoja. Lapissa oli vuoden 2019 maaliskuun lopussa työttömiä reilu 8 800, mikä on lähes 

1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pullonkaulaksi saattaakin osoittautua työvoiman saatavuus, jossa keskeinen tekijä on sopivien 

asuntojen löytyminen sekä kunnan yleinen houkuttelevuus ja vetovoimaisuus. Vuokra-asuntopulaan onkin Inarissa tartuttu ja uusia 

vuokra-asuntoja on valmistumassa ennätysmäärä. Muitakin toimenpiteitä, mm. aktiivista rekrytointia, tarvitaan. Matkailuun ja 

luontaiselinkeinoihin sekä julkisen sektorin työpaikkoihin nojaavan toimialarakenteen monipuolistaminen on niin ikään tae 

suhdanteita paremmin kestävästä elinkeinopolitiikasta. Toimivat yritys- ja työllisyyspalvelut mahdollistavat uusien yritysten 

syntymisen ja toimivien yritysten kasvamisen kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Työvoiman saatavuus ja kansainvälisen 

matkailun merkittävyys Inarille korostavat kansainvälisen vuorovaikutuksen merkittävyyttä läpäisevästi kaikessa toiminnassa. Vuonna 

2017 ulkomaan kansalaisten osuus Inarin väestöstä oli 2,0%. 

Lentokentän ja toimivien lentoyhteyksien merkitys on valtava koko matkailualueen kehitykselle. Maantie- ja vesiliikenteen toimivuus 

saattaa korostua lentoliikenteen häiriöiden ja toimintaedellytysten uhkakuvien mahdollisesti realisoituessa. Toimivat 

tietoliikenneyhteydet mahdollistavat digitalisaation hyödyntämisen läpileikkaavasti kaikessa palvelu-, viihde- ja tuotantotoiminnassa. 

Onnistuminen liikenneinfran ja -yhteyksien rakentumisessa edellyttää vahvaa panostusta edunvalvontaan.  
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Elinvoimaohjelman laadinnan yhteydessä kerättiin joukko tilastollisia indikaattoreita kuvaamaan Inarin asemaa suhteessa valittuihin 

verrokkikuntiin (Lieto, Kittilä, Sodankylä, Kolari, Sotkamo ja Muurame), Lapin maakunnan muihin kuntiin ja maan keskiarvoon. 

Tilastollisen vertailun mukaan 

- työttömyysaste marraskuussa 2018 on yli kaksinkertainen vertailukuntiin nähden ja yli koko maan keskiarvon, Inarin 
pitkäaikaistyöttömyysaste on vertailuryhmän korkein 

- julkisen sektorin työpaikkojen määrä on laskenut selvästi 
- työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta heikommin kuin vertailukunnissa 
- 2005-2016 yksityisen sektorin osuus työpaikoista on kasvanut 6 prosenttiyksikköä, mutta se on silti alle vertailukuntien tason 
- kuntapuolen työpaikkojen osuus on pysynyt ennallaan ja valtion työpaikat ovat vähentyneet 
- kuntapuolen työpaikkojen osuus on koko maan tasoa ja valtion työpaikkojen osuus selvästi suurempi kuin vertailukunnissa 

yleensä. 
- prosentuaalisesti Inarissa 2007-2016 työpaikkojen määrä on eniten kasvanut seuraavissa luokissa: kaivostoiminta ja louhinta, 

kiinteistöalan toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut 
- prosentuaalisesti työpaikkoja on hävinnyt eniten teollisuudesta, maa- ja metsätaloudesta sekä rahoitus- ja 

vakuutustoiminnasta 
- tutkinnon suorittaneiden osuus on koko vertailuryhmän pienin Inarissa ja alle koko maan tason 
- työpaikkaomavaraisuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2008. Inarin työpaikkaomavaraisuus on silti vertailuryhmän 

korkeimpia heti Kittilän ja Sodankylän jälkeen. 
- vuodesta 2012 lähtien Inari on kerryttänyt muuttovoittoa – trendi on nyt positiivinen, ja siten erilainen kuin esim. Kittilässä ja 

Sodankylässä. 
- Inarin verotettavat tulot ovat koko Lapin tasoa ja selvästi alle koko maan tason 
- Inarin sairastavuusindeksi oli 111 vuonna 2017. Se on heikentynyt maltillisesti vuosikymmenen vaihteesta, mutta negatiivinen 

trendi on taittunut. Inarin sairastavuusindeksi on lähellä saman alueen muita kuntia. 
- väestöennusteen perusteella Inarin työikäisten määrä laskee vuoteen 2040 mennessä 16 prosenttia. Samalla ajanjaksolla Inarin 

koko väestö pysyy ennallaan. Koko vertailuryhmän väestöennuste työikäisten osalta on -2 prosenttia. 
- Tarkastelussa Inarin (552 €) panostukset elinvoimaan asukasta kohti ovat kolmanneksi suurimmat Kittilän (585 €) ja Kolarin 

(636 €) jälkeen. Lopuissa vertailukunnissa panostukset elinvoimaan ovat selvästi pienemmät. Inarin panostukset elinvoimaan 
ylittävät huomattavasti koko maan tason.   

- Liitteissä nro 1-6 on esiteltynä Inarin kuntaa koskevia tunnuslukuja.  
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4. INARIN ELINVOIMAN PAINOPISTEET  

Inarin elinvoimaohjelman painopisteiksi valikoitui aiemman elinvoimaohjelmatyön pohjalta kirkastetut kärjet: Yrittäjän Inari, 

Saavutettava Inari ja Arktinen Inari. Valituilla painopisteillä korostetaan kunnan tahtotilaa toimia yritysmyönteisesti, edistää Inarin 

saavutettavuutta ulkoisesti ja kunnan alueen sisällä sekä vahvistaa Inarin arktisia erityispiirteitä. Jokainen painopiste on purettu 

tarkemmiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi omassa taulukossaan (Kts. 5. Elinvoimaohjelman toimenpiteet ja mittarit). 

 

 

 

 

4.1 

ELINVOIMAOHJELMAN 

TOTEUTUKSEN 

TIEKARTTA 

 

 

 

Kuva 2. Inarin elinvoiman painopisteet ja mittarit. 

  

Yrittäjän Inari

Saavutettava Inari

Arktinen Inari

MITTARIT 

1. Perustetut yritykset  

2. Yritysten nettomuutos  

3. Myönnetyt avustukset  

4. Yritysten liikevaihdon 

kehitys  

5. Työllisyyden muutos  

6. Yöpyvät matkailijat 

7. Kunnallisveron kehitys 
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Yrittäjän Inari – yritysten toimintaedellytysten edistäminen 

Painopistealueen alatavoitteina ovat osaavan työvoiman saatavuus, sujuvat ja tehokkaat neuvonta- ja kasvupalvelut sekä yritysten 

tarpeita vastaavat tontit ja joustavat tilaratkaisut. Inarilaiset yrittäjät kokevat, että erilaisille kieli- ja täydennyskoulutuksille, 

oppisopimus- ja työkokeilupaikoille on tarve nyt ja tulevaisuudessa. Yrityspalveluiden osalta erityisesti yrittäjäpolun alkuvaiheen tuki 

on tärkeää. Myöhemmässä vaiheessa kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät tukipalvelut ja vertaisverkostot auttavat yrityksiä 

saavuttamaan kasvupotentiaalinsa. Yritystapaamiset koetaan hyvänä vuoropuheluna kunnan ja yrittäjäyhteisön välillä. 

Ammattitaitoisen työvoiman pito- ja vetovoimaan vaikuttavat mm. kunnan asuntotarjonta, saavutettavuus sekä vapaa-ajan 

harrastusmahdollisuudet.  

Saavutettava Inari – fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen 

Painopistealueen alatavoitteina ovat toimivat ja turvalliset yhteydet, kestävät liikenne- ja liikkumispalvelut sekä maakuntakaavan 

kasvukäytävien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Tällä hetkellä edunvalvonta lentoliikenteen toimijoiden suuntaan, keskeisten 

teiden ja reitistöjen turvallisuuden sekä sisäisen liikenteen kehittäminen ovat avainasemassa saavutettavuuden kannalta Inarissa. 

Tulevaisuuden saavutettavuutta pohdittaessa on varauduttava lentoliikenteen mahdollisiin rajoituksiin ja sähköisten 

liikkumismuotojen yleistymiseen.  

Tieto- ja viestintäteknologia avaa mahdollisuuksia asiakaskokemuksen parantamiseen, tuottavuuden ja laadun parantamiseen sekä 

tiedolla johtamisen syventämiseen. Työn painopisteitä niin Inarissa kuin kuntasektorilla laajemminkin ovat tiedonhallinta, 

asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja ja tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, 

kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmien ja tiedon yhteen toimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. 

Arktinen Inari – sijainnista etua ja elinvoimaa 

Painopistealueen alatavoitteina ovat luonnon ja kulttuurin erityispiirteet, ympärivuotinen vetovoimaisuus sekä elinkeinorakenteen 

monipuolisuus. Inarin luonto on ainutlaatuinen ja alueen vahva saamelaiskulttuuri tuo oman mausteensa kunnan 

kehittämispotentiaaliin. Inari haluaa profiloitua ekologisesti vastuullisena matkailukohteena ja tarjota tulijoille laadukkaita ja 

alkuperäiskulttuuria kunnioittavia palveluita. Erilaisten luonnontuotteiden jalostaminen ja luontoretkikohteiden tuotteistaminen ja 

niiden markkinointi nostavat Inarin profiilia eksoottisena Lapin kohteena niin uusien yrittäjien kuin matkailijoidenkin silmissä, 

paikallisia asukkaita unohtamatta. 
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Inarin elinvoimatyötä ja sen jokaista painopistettä läpileikkaavat edunvalvonta, turvallisuus, digitaalisuus ja kansainvälisyys.  Jokaisen 

painopisteen kohdalla on pohdittu, miten läpileikkaavat teemat vaikuttavat tavoitteisiin ja kuinka ne otetaan huomioon.  

 

Kuva 3. Inarin elinvoimaohjelman toteutuksen tiekartta.  
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5. ELINVOIMAOHJELMAN TOIMENPITEET  
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5.1. MITTARIT - LAADULLINEN JA KESTÄVÄ KEHITYS 2019-2025 

 

Mittaaminen osalta on olennaista, että valitut mittarit kuvaavat tärkeää asiaa oikein (validiteetti) ja luotettavasti (reliabiliteetti). 

Mitataanko tulosta vai prosessia? Kuinka reaaliaikaisia mittaustulokset ovat ja miten hyvin kertovat kokonaiskuvasta. Jotta mittarit 

tukevat elinvoimatyötä, on hyödyllistä valita mittareiksi sellaisia tunnuslukuja, joissa tiedot saatavissa mahdollisimman helposti, 

automaattisesti, tietovarannon kerääminen ja ylläpito eivät aiheuta ylimääräistä byrokratiaa. Inarin elinvoimaohjelman mittareiksi 

valikoitui osin jo seurannassa olevat mittarit. Joidenkin tavoitteiden osalta, esim.  ympärivuotisen vetovoiman kehityksen mittaaminen 

tulee vielä mietittäväksi erikseen. Tulkitessa mittaustuloksia huomioidaan myös: 

 oman toiminnan rooli ja osuus havaitussa kehityksessä (dial – tin opener), sekä 

 vertailu omaan aiempaan toimintaan, asetettuun tavoitteeseen, muiden samanlaisten organisaatioiden tulokseen, muiden 

erilaisten organisaatioiden tulokseen 

Mittareilla halutaan seurata, että kehitys Inarissa on kestävän kehityksen mukaista.  
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Mittari Lähtötaso 2019 Huomioita 

mittaustulosten 

tulkintaa varten 

Tavoitetaso 2025 ja 

mittausjakso 

Perustetut yritykset 2014: 8, 2015:7, 2016:13, 2017: 16 

16 kpl 

Keskitytään laatuun, ei määrään > 10 yritystä/vuosi 

Yritysten nettomuutos 2014: -10, 2015:-3, 2016:6, 2017: 6 

6 kpl 

Suurten ikäluokkien 

eläköityminen vaikuttaa yritysten 

lopettamiseen 

positiivinen 

Myönnetyt avustukset ELY + Leader: 2016: 2 486t, 

2017: 1 047t, 2018: 164t (ELY 0 

hakemusta) 

164 249 € 

Kertoo investointien määrästä, 

vaihtelu on suurta 

Seurataan vuosittain  

Yritysten liikevaihdon 

kehitys 

2015: 206 931 000 € 

2016: 241 921 000 € 

2017: 301 832 000 € 

301 832 000 € 

Kapasiteetin nopea kasvu 

vaikuttanut viime vuosina, 

markkinat tasaantumassa 

+ 3 % /vuosi 

Työllisyyden muutos Työttömyysaste: 2016: 13,6%, 

2017: 11,2%, 2018: 9,5% 

9,5 % 

Korkea luku johtuu 

rakenteellisista tekijöistä 

< 10 % (työttömyysaste) 

Yöpyvät matkailijat Inari-Saariselkä- matkailualue 

2016: 462t, 2017: 453tt, 2018: 561t 

561 000 yötä 

Majoituskapasiteetin nopea kasvu 

vaikuttanut positiivisesti, 

keskitytään laatuun 

+ 3 % /vuosi 

Kunnallisveron kehitys 2015: 19 358 000 

2016: 19 590 000 

2017: 20 056 000 

20 056 000 € 

Kunnallisveron kehitys kertoo 

kunnan elinvoimaisuudesta 

enemmän kuin yhteisövero. 

Seurataan vuosittain 

Kuva 4. Elinvoimaohjelman mittarit.  
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5.2. MITÄ LISÄÄ INARIIN? 

Kevään 2019 yrittäjähaastatteluissa nousi esille runsaasti ideoita ja ajatuksia Inarin elinkeinoelämän monipuolistamiseksi. Alla on 

lueteltu yrittäjyyttä pohtivien tueksi ideoita, jotka vain odottavat toteutustaan! 

  
- luonnontuotteiden jatkojalostus- ja säilytyspaikkoja 
- tontteja eri tarpeisiin ja eri toimijoille 
- asuntoja sinne missä on työpaikat 
- kansainvälistä matkailukoulutusta, inarilainen palvelutuottajamalli käyttöön 

- jätteenkäsittely, lajittelu ja kierrätys kuntoon, kyläilmeet kuntoon 
- kylmäteknologian vahvistaminen (testilaboratoriot, datakeskukset) 
- konsertti- ja tapahtumasali Saariselälle 
- kesätapahtumia, tapahtumakoordinaattori 
- lisää “herkkupöytiä”, kiinalainen keittiö 
- latukahviloita Ivaloon 
- korjaushalleja Inariin 
- vapaita oppaita, lisäaktiviteetteja matkailuun  
- terveys-, hyvinvointi- ja elämyspalvelut, kuntouttavat palvelut, lääkäripalvelut 
- helikopterilentämistä, yksityislentotoimintaa, revontulilentoja, pienlento- ja vesiliikennettä 
- laadukkaita vaateliikkeitä 
- Ivaloon ”pistäytymispaikka” ja lisää pienyrityksiä, tyhjät tilat Ivalossa käyttöön 
- rekkojen terminaali Peuravuonon sahalle 
- raskaan kaluston katsastusaseman saaminen Inariin 
- tietoliikennekeskus, teknologiateollisuutta 
- ympärivuotinen lumilinna 
- Näätämöön enemmän yrityksiä 
- käsityöteollisuutta ja käsityöläisille työtiloja 

- saamelaisartistien ohjelmatoimisto 
- työelämän “hops” käyttöön työelämän muuttumisen johdosta 
- rakennuslupaprosessin kehittäminen nopeammaksi 
- neuvotteluprosessit sidosryhmien kesken toimiviksi 
- kevyen liikenteen väylä Ivalosta Inariin, Inarista Sarviniemeen 
- kunnan sisäisen liikenteen kehittäminen  
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LIITE 1: Inarin kumulatiivinen nettomuutto vuosina 2014-2017. 
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LIITE 2: Inarin työmarkkinoille tulevat ja poistuvat ikäluokat. 
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Liite 3. Inarin työpaikat toimialan mukaan. 
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Liite 4: Panostus vetovoimaan per asukas Inarissa ja Inarin ”verrokkikunnissa”.  

 

 

 



- 31 - 
 

 

LIITE 5: Yöpymiset Inari-Saariselkä –matkailualueella 2010-2018. Lähde: Visiittori.fi 
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LIITE 6: Lentomatkustajien määrä Ivalon lentoasemalla 2010-2020. Lähde: Finavia.fi 
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