
Saamelaisten kotiseutualueen 
luonnonvarasuunnitelma

Suunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallitusta 
alueen luonnonvarojen käytössä vuosina 2022–2027

L uonnonvarasuunnittelun tavoitteena on yhteensovittaa valtio-omistajan 
Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Metsähallitus laki 

velvoittaa turvaamaan saamelaiskulttuurin edellytykset, ja luonnon varasuunnittelu 
on tässä keskeinen väline. 
Luonnonvarasuunnitelman yhteydessä käytetään Metsähallituksen, Saamelais-
käräjien ja Kolttien kyläkokouksen yhdessä luomaa Akwè: Kon -toimintamallia. 
Toimintamalli auttaa tunnistamaan saamelaiskulttuurin säilyttämisen kannalta 
tärkeät seikat sekä reagoimaan niihin.

Lait ja raamit 
ohjaavat 

suunnittelua

Metsähallitusta koskeva 
laki 234/2016 ja asetus 247/2016

Omistajapolitiikka 
ja -tavoitteet

Metsähallituksen 
strategia

Saamelais-
käräjistä 

annettu laki 
974/1995

Poron-
hoitolaki 
848/1990

YK:n Kestävän kehityksen toiminta-
ohjelma (Agenda 2030) ja muut YK:n 
yrityksiä ja ihmis oikeuksia ohjaavat 

periaatteet sekä muut kansain välisesti 
tunnistetut vastuullisuuden periaatteet

Metsähallituksen 
johtoryhmän 

päätökset luonnon-
varasuunnittelun 
toteuttamisesta

Metsähallituksen 
tasa-arvo- ja 

yhden vertaisuus-
suunnitelma

Akwè: Kon 
-toimintamalli

Suunnittelualue kattaa valtion 
maa- ja vesialueet Enontekiöllä, 
Inarissa ja Utsjoella sekä Lapin 
paliskunnan alueen Sodankylässä.

Utsjoki

Inarijärvi
Inari

Enontekiö
IvaloLuonnonpuisto

Kansallispuisto
Muu lakisääteinen ls-alue
Muu suojelualue
Erämaa-alue
Luontaistalousalue
Valtion monikäyttömetsä

Suunnitelma 
tehdään yhdessä
Luonnonvarasuunnitteluun 

osallistuu laaja joukko saamelaisten 
kotiseutualueen asukkaita ja 

Metsä hallituksen sidosryhmiä. 

Yhteistyö
ryhmän 
työpajat

Työpajat 
teema

ryhmille* 

Nuorten 
työpaja 

Kaikille 
avoin kartta

kysely 

*elinkeinot ja luonnon kestävä käyttö, 
virkistys ja matkailu, kulttuuriperintö, 

kunnat, metsätalous

(Akwé: Kon työryhmä)
(Paliskunta kohtaiset neuvottelut)

45 % 
valtion maista Lapissa 
kuuluu saamelaisten 
kotiseutu alueeseen.

Saamelaisten 
kotiseutu alueen 
pinta-alasta

91 % 
eli 2,9 miljoonaa 
hehtaaria, 
on valtion 
hallinnoimaa 
aluetta.




Accessibility Report


		Filename: 

		mh-lvs-factsheet2020.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
