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JOHDANTO 

 

Kalastus ja metsästys ovat suosittuja vapaa-ajan aktiviteetteja niin Suomessa kuin kan-

sainvälisesti (Mikkola & Yrjölä 2001; Lovelock 2008; Mordue 2009; Matilainen ym. 

2010), ja niiden merkitys on kasvanut viime vuosina myös matkailun yhteydessä (Rey-

nolds & Braithwaite 2001; Bauer & Herr 2004; Meyer-Arendt 2004; Barnes & Novelli 

2008; Keskinarkaus ym. 2009; Mordue 2009). Yleisesti matkailua pidetään nykypäivä-

nä jopa maailman suurimpana ja nopeimmin kasvavana elinkeinona. Matkailun kasvulla 

on tärkeä rooli myös Suomessa etenkin Pohjois-Suomen aluetalouden ja paikallisten 

asukkaiden jokapäiväisen elämän kannalta (Saarinen 2003: 92). 

Wildlife-matkailun suosio sai alkunsa 1960-luvulla. Matkailijoiden lisääntynyt 

kiinnostus luontoa ja sen suojelua kohtaan, matkustamisen muuttuminen edullisemmak-

si sekä syrjäseutujen saavutettavuuden paraneminen loivat sysäyksen wildlife-matkailun 

kehittymiselle erityisesti Afrikassa (Novelli ym. 2006: 65). Wildlife-matkailu lähti mer-

kittävään kasvuun kuitenkin vasta 2000-luvun vaihteessa luontoon perustuvien aktivi-

teettien kysynnän jatkuvan kasvun myötä. Wildlife-matkailun osalta luontoaktiviteetit 

yhdistetään usein toimintaan, joka ei suoranaisesti kuluta luontoa, kuten eläinten katse-

luun ja valokuvaukseen. Toisaalta myös luontoa kuluttavat toiminnot, kuten metsästys 

ja kalastus, ovat tietyille alueille merkittäviä wildlife-matkailuaktiviteetteja (Barnes & 

Novelli 2008: 153). Reynoldsin ja Braithwaiten (2001: 32) mukaan wildlife-matkailusta 

on tullut yksi johtavista ulkomaanvaluutan tuottajista useissa maissa, ja esimerkiksi 

Meyer-Arendt (2004: 430) korostaa erityisesti metsästys- ja kalastusmatkailun olevan 

tänä päivänä tärkeä osa taloudellista toimintaa.  

Suomessakin kiinnostus kalastus- ja metsästysmatkailua kohtaan on kasvanut 

viime vuosikymmenellä (Puhakka & Salonen 2005; Keskinarkaus ym. 2009). Matkailu 

syrjäisillä maaseutualueilla perustuu pitkälti luontoon ja luontoaktiviteetteihin, kuten 

kalastukseen, jolloin kalastusmatkailu tuo syrjäseuduille ulkopuolisia tuloja piristäen 

näiden alueiden taloutta ja kehitysnäkymiä. Useita vuosikymmeniä maaseutualueet 

ovatkin kärsineet sosio-taloudellisesta taantumisesta taloudellisten rakenteiden muuttu-

misen, työttömyyden sekä väestön poismuuton ja ikääntymisen myötä (Kauppila & Kar-

jalainen 2012: 88). Nygårdin ja Uthardtin (2001: 383) mukaan yhtenä syynä myös met-

sästysmatkailun kiinnostuksen kasvuun on nimenomaan syrjäisten maaseutualueiden
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taloudellisen taantumisen estäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Erityisesti Poh-

jois- ja Itä-Suomen syrjäiset maaseutualueet ovat kärsineet rakennemuutoksesta ja ta-

louden taantumisesta (Saarinen 2003), mutta toisaalta kyseiset alueet tarjoavat parhaat 

edellytykset juuri metsästysmatkailun kehittymiselle (Keskinarkaus ym. 2009: 11).  

Matkailun kasvun myötä myös sen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset 

vaikutukset ovat kasvaneet voimakkaasti (Wall & Mathieson 2006: 4), joista nimen-

omaan taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä alueiden kehittymisen kannalta (Kaup-

pila ym. 2009). Lovelockin (2008: 14) mukaan wildlife-matkailun, eli siten myös kalas-

tajien ja metsästäjien, tuottamat aluetaloudelliset vaikutukset ja hyödyt kohdealueen 

matkailuyrittäjille, paikallisille yhteisöille ja alueiden talouksille ovat huomattavia. 

Wildlife-matkailun kasvun myötä onkin tärkeä selvittää, kuinka tärkeässä roolissa luon-

to on ihmisten hyvinvoinnille, ja tunnistaa wildlife-resurssien käytön tuomat sosiaaliset 

ja taloudelliset hyödyt (Reynolds & Braithwaite 2001: 31).  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää wildlife-matkailun alue-

taloudellisia vaikutuksia Pohjois- ja Itä-Suomessa. Esimerkkinä ovat kalastus- ja met-

sästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa. Aineisto on kerätty osana Metsähallituk-

sen eräpalveluiden aluetaloushanketta, jossa kehitetään Metsähallituksen kalastus- ja 

metsästyslupa-asiakkaiden aluetaloudellisten vaikutusten seurantamenetelmää yhteis-

työssä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Keskinarkauksen ym. (2009: 11) 

mukaan suurin osa Pohjois- ja Itä-Suomen maa-alueista on valtion omistuksessa, jonka 

myötä Metsähallitus valtion alueita hallinnoivana viranomaisena on keskeisessä ase-

massa erätalouteen kuuluvan metsästyksen ja kalastuksen järjestelyissä.   

Metsähallituksen luontopalveluissa onkin tunnistettu tarve aloittaa säännöllinen 

kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden tuottamien aluetaloudellisten hyötyjen seuranta. 

Myös julkisen riistakonsernin strategian (2012–2016) päätavoitteen ”Riistatalous luo 

hyvinvointia” yhtenä mittarina ovat nimenomaan taloudelliset vaikutukset (ks. Riista-

konsernin strategia). Aluetaloushankkeen tarkoituksena on kehittää Metsähallituksen 

käyttöön työkalu, jolla kalastajien ja metsästäjien tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia 

voidaan seurata vuosittain. Hanke on pilotinomainen, sillä valtion maiden ja vesien met-

sästyksen ja kalastuksen tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole ennen kartoitettu 

valtakunnallisessa mittakaavassa. Näin ollen tämän tutkimuksen aihe ja tarkoitus on 

ajankohtainen myös kalastus- ja metsästysmatkailun näkökulmasta.  
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TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Maantiede ja matkailu 

Maantieteen keskeisempiä käsitteitä ja teemoja ovat tilaan, paikkaan, aikaan ja ihmisiin 

liittyvät tutkimusaiheet (Hall & Page 2006: 352). Matkailu soveltuu hyvin osaksi maan-

tieteen tutkimuskenttää, sillä se liittyy aina paikkoihin ja alueellisiin suhteisiin (Leiper 

2004: 112). Huomattavaa kaikille matkailun määritelmille ovat myös tilan ja ajan käsit-

teet, sillä matkailijat matkustavat tilassa ja ajassa heidän liikkuessaan pois kotoa tietyksi 

ajaksi (Hall 2005: 17). 

Maantieteen ja matkailun suhdetta voidaan tarkastella lähemmin esimerkiksi 

Leiperin (2004: 49–51, 53) matkailusysteemimallin kautta. Malli koostuu viidestä eri 

elementistä: matkailijasta, lähtöalueesta, matkareiteistä, kohdealueesta ja matkailupalve-

luista. Matkailijat aloittavat matkan lähtöalueelta eli usein kotoaan, ja matkustavat eri 

reittialueiden kautta matkan varsinaiselle kohdealueelle, joita voi olla myös useampia. 

Nimenomaan nämä kolme aluetta ovat maantieteellisiä elementtejä. Alueiden ja reittien 

ohella malli ottaa huomioon myös matkailupalvelut, joita matkailijat yleensä käyttävät 

tavalla tai toisella matkansa yhteydessä. Näiden viiden elementin lisäksi erilaiset ympä-

ristötekijät (esim. sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, fyysiset) vaikuttavat ja muutta-

vat koko matkailusysteemiä jatkuvasti, sekä päinvastoin.   

Maantieteellistä tutkimusta voidaan lähestyä neljästä eri lähtökohdasta, joita voi-

daan hyödyntää myös matkailututkimuksen yhteydessä. Näitä lähtökohtia ovat ihmisen 

ja ympäristön vuorovaikutus, spatiaaliset analyysit, alueelliset synteesit sekä fyysiset 

luonnonprosessit. Kyseisistä lähestymistavoista ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta 

tutkittaessa on matkailun osalta keskitytty erityisesti matkailun ympäristöllisten, sosiaa-

listen ja taloudellisten vaikutusten tutkimiseen (Wall 2000: 249). Näin ollen myös tä-

män työn tutkimusaihe kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista 

Lapin ja Kainuun maakunnissa soveltuu kaiken kaikkiaan hyvin matkailumaantieteelli-

seen tutkimuskenttään.   
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Aikaisempi tutkimus 

Kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu verrattain vä-

hän niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kalastuksen osalta tutkimus on painottunut 

vapaa-ajankalastuksen ja virkistyskalastuksen taloudellisten vaikutusten ja hyötyjen 

analysointiin varsinaisen kalastusmatkailun sijasta.  

Esimerkiksi Kauppila ym. (2011) sekä Kauppila ja Karjalainen (2012) ovat tut-

kineet kalastusmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Iijoen valuma-alueen kunnissa 

pohjoismaisen mallin menomenetelmää soveltamalla. Vähä ym. (2013) ovat seuranneet 

lohi- ja meritaimenkantoja Tornionjoen vesistössä, minkä yhteydessä on selvitetty lyhy-

esti myös kalastusmatkailijoiden rahankäyttöä. Storhammar ym. (2011) ovat selvittäneet 

osana laajempaa lohenkalastuksen taloudellisten vaikutusten tutkimusta myös vapaa-

ajan kalastuksen ja kalastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia panos-tuotosmallilla 

Tornio- ja Simojoella. Seppänen ja Salmi (2010) ovat luoneet katsauksen Suomessa 

julkaistuihin vapaa-ajankalastustutkimuksiin. Siinä yhtenä osana käsitellään myös ka-

lastusmatkailuun liittyviä tutkimuksia, kuitenkin huomioiden vain muutamia taloudelli-

siin vaikutuksiin keskittyviä selvityksiä. Toivonen (2008a) on selvittänyt kalastusmat-

kailun yleisiä tunnuslukuja valtakunnallisesti, mutta selvitys ei käsittele varsinaisia ka-

lastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia laajemmin.  

 Suomen ulkopuolella Borch ym. (2011) ovat selvittäneet panos-tuotosanalyysin 

avulla kalastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia Norjassa. Samaan menetelmään poh-

jautuen myös Upneja ym. (2001) ovat selvittäneet kalastuksen taloudellisia vaikutuksia 

Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa, mutta tutkimus ei keskity suoranaisesti kalastusmat-

kailuun, vaan yleisesti kalastukseen. Myös Pohjois-Carolinassa (Bohnsack ym. 2002), 

Texasissa (Chen ym. 2003) ja Mississipissä (Hutt ym. 2013) on tutkittu kalastusmatkai-

lun sijasta virkistyskalastuksen taloudellisia vaikutuksia panos-tuotosanalyysin pohjalta.   

Metsästysmatkailun aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyvä tutkimus on ollut vä-

häistä etenkin Suomessa. Tutkimusta on tehty esimerkiksi North Hunt -hankkeen (ks. 

North Hunt 2007) yhteydessä, jonka tarkoituksena oli selvittää vuosien 2008–2010 ai-

kana metsästysmatkailun kehittymismahdollisuuksia Suomessa, Ruotsissa, Islannissa, 

Skotlannissa ja Kanadan pohjoisilla syrjäseuduilla huomioiden niin ekologiset, taloudel-

liset kuin sosiaaliset näkökohdat. Hankkeessa Keskinarkaus ym. (2009) selvittivät yh-
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teistyössä Metsähallituksen kanssa muun muassa pienriistan metsästykseen perustuvan 

metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia yhdeksällä ruuhkaisimmilla Metsähal-

lituksen lupa-alueella Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lisäksi tehtiin tarkempi selvitys Itä-

Lapin osalta. Heiðarsson ym. (2010) selvittivät hankkeen yhteydessä metsästysmatkai-

lun taloudellisia vaikutuksia Islannissa.  

Muita ulkomailla tehtyjä metsästyksen aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä 

tutkimuksia löytyy lähinnä Afrikasta. Esimerkiksi Samuelsson ja Stage (2007) sekä 

Humavindu ja Barnes (2003) ovat selvittäneet metsästyksen ja metsästysmatkailun ta-

loudellisia vaikutuksia Namibiassa. Saayman ym. (2011) ovat käyttäneet Samuelssonin 

ja Stagen (2007) tapaan panos-tuotosanalyysiin perustuvaa sosiaalitilinpitomatriisia 

selvittäessä metsästyksen taloudellisia vaikutuksia Etelä-Afrikassa, mutta tutkimus ei 

kohdennu suoraan metsästysmatkailuun, kuten useiden kalastukseen ja kalastusmatkai-

luun liittyvien tutkimusten kohdalla. Lisäksi Lovelock ja Robinson (2005) ovat selvittä-

neet tutkimuksessaan metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia Uudessa-

Seelannissa.  

Käsillä olevan tutkimuksen aihe kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudelli-

sista vaikutuksista Pohjois- ja Itä-Suomessa onkin näistä lähtökohdista katsottuna erit-

täin ajankohtainen, sillä kalastusmatkailun ja etenkään metsästysmatkailun taloudellisia 

vaikutuksia ei ole juuri selvitetty Suomessa niin paikallisessa kuin alueellisessakaan 

mittakaavassa.  

 

Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu kokonaisuudessaan kahdeksan eri osion ympärille. Johdannon (1) 

jälkeen esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehitys (2), joka koostuu pääasiassa 

kahdesta keskeisestä osasta: wildlife-matkailusta sekä matkailusta ja aluetaloudesta. 

Ensimmäiseksi käsitellään yleisesti wildlife-matkailuun liittyvää teoriakeskustelua, jon-

ka jälkeen paneudutaan tarkemmin kalastus- ja metsästysmatkailuun sekä niiden kehit-

tymiseen ja nykytilaan Suomen kontekstissa. Matkailu ja aluetalous -osiossa tarkastel-

laan matkailun aluetaloudellisia hyöty- ja haittavaikutuksia sekä käydään läpi taloudel-

listen vaikutusten muodostumista. Lisäksi käsitellään lyhyesti yleisimmät matkailun 

aluetaloudellisten vaikutusten tutkimuksissa käytetyt tutkimusmenetelmät, jonka jälkeen 
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paneudutaan tarkemmin tässä tutkimuksessa sovellettavaan pohjoismaisen mallin me-

nomenetelmään ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin. Seuraavaksi esitellään tutkimusalue, -

aineisto ja -menetelmät (3-5). Tulososiossa (6) käsitellään kalastus- ja metsästysmatkai-

lun aluetaloudellisista vaikutuksista välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset ensin Lapin 

maakunnan ja sitten Kainuun maakunnan osalta, jonka jälkeen maakuntien välisiä tu-

loksia vertaillaan keskenään. Lisäksi selvitetään koko matkan aikana tapahtunutta kulu-

tusta yhteensä. Lopuksi esitellään tulosten pohdinta (7) sekä yhteenveto ja johtopäätök-

set (8).  
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista 

vaikutuksista välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa. 

Aineistoa analysoidaan pohjoismaisen mallin menomenetelmällä ja siinä hyödynnetään 

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia ilmaisia aineistoja. Mene-

telmä perustuu kokonaisuudessaan Kauppilan ym. (2011) ja Kauppilan ja Karjalaisen 

(2012) kehittämään prosessimalliin, jonka menetelmällisenä lähtökohtana on arvioida 

matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia käyttämällä mahdollisimman paljon hyödyksi jo 

olemassa olevia tilastoja. Tarkoituksena on myös vertailla tuloksia maakuntien ja ryh-

mien välillä, sekä arvioida kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat 

rahaa yhteensä koko matkan aikana.  

 

Tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaiset olivat kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvai-

kutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013? 

 

2. Millä tavoin välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset eroavat kalastus- ja metsäs-

tysmatkailijoiden sekä Lapin ja Kainuun maakuntien välillä?  

 

3. Kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat matkallaan Lapin ja 

Kainuun maakuntien ulkopuolella sekä yhteensä koko matkan aikana vuonna 

2013?  
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MATKAILUN PERUSKÄSITTEISTÄ WILDLIFE-MATKAILUUN 

Matkailu ja virkistäytyminen 

Matkailun, matkailijan ja virkistäytymisen käsitteitä on vuosien saatossa määritelty 

useiden eri tutkijoiden toimesta (Boniface & Cooper 1994; Butler ym. 1998; Jafar 2000; 

Vuoristo 2002; Leiper 2004; Hall ym. 2009; Urry & Larsen 2011). Jafarin (2000: 585) 

ja Vuoriston (2002: 20) määritelmissä matkailu nähdään lähtö- ja kohdealueiden välise-

nä vuorovaikutuksena. Matkailijat liikkuvat ja toimivat tavanomaisen asuin- ja työym-

päristön, eli lähtöalueen, ulkopuolella. Näillä ulkopuolisilla kohdealueilla matkailijat 

ovat vuorovaikutuksessa heitä palvelevien matkailupalveluiden ja -verkostojen kanssa. 

Urryn ja Larsenin (2011: 4) mukaan matkailu on vapaa-ajan aktiviteetti. Vapaa-ajalla 

tarkoitetaan säännöllisen ja organisoidun työn vastakohtaa.  

Leiper (2004: 35) on tiivistänyt matkailijan määritelmän kattamaan kaikki edellä 

mainitut elementit, sillä hän määrittelee matkailijan henkilöksi, joka matkustaa väliai-

kaisesti normaalin asuinympäristönsä ulkopuolelle vähintään yhdeksi yöksi. Matka ta-

pahtuu vajaa-ajalla vuorovaikutuksessa kohdealueen kanssa. Hall ym. (2009: 7) koros-

taa kuitenkin myös työmatkailun tärkeyttä osana nykypäivän matkailua.  

Virkistäytymisellä viitataan yleensä erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotka 

voivat tapahtua joko kotona tai kodin ulkopuolella (Boniface & Cooper 1994; Butler 

ym. 1998: 3–4). Boniface ja Cooper (1994: 2) jakavat virkistäytymisen kotona tapahtu-

vaan virkistäytymiseen, muualla kotipaikkakunnalla tapahtuvaan virkistäytymiseen, 

päivämatkoihin ja varsinaiseen matkailuun. Tässä työssä matkailija käsitetään sellaisek-

si henkilöksi, joka on matkustanut väliaikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuo-

lelle. Määritelmä pitää sisällään niin yöpyjät kuin päiväkävijät, mutta ei sisällä maakun-

tien sisäistä matkailua.  

Matkailun ja virkistäytymisen rajat ovatkin tänä päivänä hämärtyneet, ja usein 

erot näiden kahden käsitteen välillä perustuvat kohteen tai aktiviteetin sijaintiin ja ta-

pahtuman kestoon (Boniface & Cooper 1994; Butler ym. 1998). Myös Hall ja Page 

(2006: 4–5) ottavat huomioon matkailua määriteltäessä matkailun, virkistäytymisen ja 

vapaa-ajan suhteet (kuva 1), jossa matkailu ja virkistäytyminen nähdään lähinnä osana 

vapaa-ajan määritelmää.  
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Kuva 1. Matkailun, virkistäytymisen ja vapaa-ajan suhde (Hall ym. 2004: 4; Hall & Page 2006: 

5; kirjoittajan muokkaamana). 

 

Rajat käsitteiden välillä ovat kuitenkin häilyvät, eikä tarkkoja rajoja voida vetää. Työ on 

erillään vapaa-ajasta, lukuun ottamatta työmatkustamista, jossa työ on matkustamisen 

motiivina. Vapaa-ajan matkustaminen sisältää elementtejä niin matkailusta kuin virkis-

täytymisestä, päiväkävijät voidaan puolestaan luokitella joko vapaa-ajan, virkistäytymi-

sen tai matkailun alle (Hall ym. 2004; Hall & Page 2006).   

Newsome ym. (2005: 12–13) jakavat matkailun joko massamatkailuun tai vaih-

toehtoiseen matkailuun. Massamatkailulla tarkoitetaan niitä matkailijoita, jotka matkai-

levat omaa kulttuuriaan muistuttavissa maissa vakiintuneissa olosuhteissa ja ovat vähän 

yhteydessä matkakohteen paikallisväestön kanssa. Myös Fennellin (2003: 4) mukaan 

massamatkailu ei ota huomioon paikallisia, jonka myötä esimerkiksi matkailutulot eivät 

jää kohdealueelle, kun taas vaihtoehtoisessa matkailussa kiinnitetään erityistä huomiota 

ympäristön hyvinvointiin ja paikallisten tarpeiden huomioimiseen. Hallin ym. (2009: 

131) mukaan luontomatkailu ja ekomatkailu määritellään usein vaihtoehtoisen matkai-

lun alaisuuteen. 
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Luontomatkailu 

Meyer-Arendt’n (2004: 425–432) mukaan useat eri aatteet, perinteet ja aktiviteetit ovat 

vuosikymmenien saatossa vaikuttaneet luontomatkailun kehittymiseen ja leviämiseen. 

Esimerkkeinä ovat muun muassa romantiikan-aika, lähteisiin ja merenrantaan liittyvät 

perinteet, puisto- ja virkistäytymisliikkeen kehittyminen sekä kalastus ja metsästys. Saa-

risen (2005: 42) mukaan luontoon perustuvaa matkailua ja ekomatkailua pidetään ylei-

sesti yhtenä nopeimmin kasvavista kansainvälisen matkailun muodoista. Ympäristömi-

nisteriö (2002) arvioi 2000-luvun alussa luontomatkailun kasvavan Suomessa 8–10 % 

vuosivauhdilla. Luontoon perustuvan matkailun suosio on edelleenkin kasvussa, sillä 

esimerkiksi Metsähallituksen (2014) mukaan Suomen kansallispuistojen käyntimäärät 

kasvoivat vuoden 2013 aikana kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta.  

Luontomatkailu on luonnonympäristössä tapahtuvaa matkailua, jonka vetovoi-

maisuus ja eri aktiviteetit perustuvat luontoon (Saarinen 2002: 12). Myös Järviluoma 

(2006: 56) painottaa, että luontomatkailussa kohdealueen luonto toimii matkustamisen 

tärkeimpänä vetovoimatekijänä. Jokisen (2001) mukaan nimenomaan luonnosta saata-

villa elämyksillä ja siellä tapahtuvalla toiminnalla on keskeinen merkitys koko matkai-

lutapahtumalle. Näin ollen luontomatkailijat ovat Fredmanin ja Tyrväisen (2011: 5–6) 

mukaan matkailijoita, jotka vierailevat luonnonalueilla, osallistuvat yleensä erilaisiin 

aktiviteetteihin ja käyttävät matkailupalveluita.  

Hall ja Boyd (2005: 3) näkevät luontoon perustuvan matkailun laajana katego-

riana, joka pitää sisällään perinteisen luontomatkailun lisäksi myös muun muassa luon-

non yksityiskohtiin keskittyvän matkailun, esimerkiksi safari- ja wildlife-matkailun, 

sekä luonnonsuojelua ja säilyttämistä edistävän matkailun, kuten ekomatkailun. Fennell 

(2003: 25) määritteleekin ekomatkailun kestäväksi luontomatkailuksi, jossa keskeisessä 

asemassa ovat luonnosta oppiminen sekä luontoalueiden säilyttäminen ja suojeleminen. 

Ekomatkailu on luonteeltaan ei-kuluttavaa, sillä on vähän vaikutuksia ympäristöön ja se 

ottaa huomioon myös paikallisväestön. Myös Fredmanin ja Tyrväisen (2011: 6) mukaan 

yleisesti luontomatkailulla on keskeinen rooli kohdealueen paikallisyhteisöille. Matkai-

lijoiden käyttämät luonnonresurssit ovat yleensä myös paikallisten aktiivisessa käytössä 

ja siten sidottuina heidän perinteisiinsä ja kulttuuriinsa. 
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Wildlife-matkailu  

Wildlife-matkailu voidaan luokitella osaksi niin luontomatkailua, ekomatkailua kuin 

maaseutumatkailua. Lisäksi ihmisten suhteet ja yhteydet eläimiin, sekä luonnonresurs-

seja kuluttava toiminta – kuten metsästys ja kalastus – liittyvät vahvasti wildlife-

matkailuun (Reynolds & Braithwaite 2001: 32). Wildlife-matkailulla tarkoitetaankin 

matkailua, joka perustuu kohtaamisiin ja kanssakäymisiin luonnoneläinten kanssa 

(Shackley 1996; Reynolds & Braithwaite 2001; Bauer & Herr 2004; Higginbottom 

2004; Newsome ym. 2005; Lovelock 2008; Newsome & Rodger 2013). Wildlife-termi 

pitää sisällään sekä kasvit että eläimet, mutta useimmiten matkailun yhteydessä se liite-

tään lähinnä maalla ja vedessä eläviin selkärankaisiin luonnoneläimiin (Shackley 1996).  

Wildlife-matkailuaktiviteetit tapahtuvat joko vapaana liikkuvien eläinten luon-

nollisessa elinympäristössä tai vankeudessa eläville eläimille varatuilla suljetuilla alueil-

la. Näin ollen useat aktiviteetit tapahtuvat luonnossa ja ovat osa luontomatkailua. Wil-

dlife-matkailua voidaan pitää ekomatkailuna, mikäli matkailu perustuu ekomatkailun 

tärkeimpiin periaatteisiin kestävyydestä, suojelusta ja koulutusta edistävästä toiminnasta 

(Higginbottom 2004: 2–3; Newsome ym. 2005: 20). Matkailu syrjäisillä maaseutualu-

eilla perustuu pitkälti luontoon (Kauppila & Karjalainen 2012: 88), jonka myötä wildli-

fe-matkailulla on merkittävä rooli myös maaseutumatkailussa. 

Wildlife-matkailu voidaan määritellä joko ei-kuluttavaksi (non-consumptive) tai 

kuluttavaksi (consumptive) matkailuksi siihen sisältyvien aktiviteettien perusteella. Ei-

kuluttavaa wildlife-matkailua ovat esimerkiksi eläinten katselu ja valokuvaaminen, kun 

taas kuluttavasta wildlife-matkailusta esimerkkeinä ovat kalastus ja metsästys (Love-

lock 2008: 4). Freesen (1998: 11–12) mukaan käsitteitä ”kuluttava” ja ”ei-kuluttava” 

käytetään sen perusteella, millainen vaikutus ihmisten toiminnalla on yksittäisiin eliöi-

hin. Luonnon kuluttamisella tai kuluttavalla käytöllä tarkoitetaan eliöiden tarkoituksel-

lista hävittämistä tai eliön minkä tahansa osan hyödyntämistä, kun taas ei-kuluttavaan 

käyttöön ei tällaista toimintaa sisälly.  

Wildlife-matkailun ja ekomatkailun suhteesta on käyty keskusteltua etenkin ka-

lastuksen osalta, missä aiheena on ollut nimenomaan kalastuksen ”kuluttavuus” ja ”ei-

kuluttavuus” (ks. Holland ym. 1998, 2000; Fennell 2000, 2013). Hollandin ym. (1998) 

mielestä ”pyydä ja päästä” -kalastus (catch-and-release fishing), jossa kalat päästetään 
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pyydystämisen jälkeen takaisin luontoon, voidaan luokitella ei-kuluttavaksi aktiviteetik-

si, ja siten ekomatkailuun kuuluvaksi. Fennellin (2000) mukaan kalastusta ei yleisesti-

kään voida luokitella osaksi ekomatkailua sen kuluttavan luonteen takia, jonka myötä 

myös pyydä ja päästä -kalastusta ei voida luokitella ekomatkailuksi. Puolestaan esimer-

kiksi Novelli ym. (2006) ja Gunnarsdotter (2006) ovat nostaneet tutkimuksessaan esille 

metsästyksen ja ekomatkailun suhteen. Kyseisissä tutkimuksissa metsästys luokitellaan 

kuluttavasta luonteestaan huolimatta ekomatkailuun kuuluvaksi, mikäli se muuten hyö-

dyttää alueen taloutta, ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä.   

Huonosti hoidettu luontoa kuluttamaton wildlife-matkailu voikin vaikuttaa eläi-

miin ja ympäristöön negatiivisesti, kun taas hyvin hoidettu kalastus tai metsästys voi 

olla ekologisesti kestävää (Higginbottom 2004: 4). Lovelockin (2008: 11) mukaan ka-

lastusta ja metsästystä hallinnoidaankin kala- ja riistapopulaatioiden pitkä-aikaisen kes-

tävyyden ehdoilla. Myös Weaverin (2001: 81) mukaan ei-kuluttavat wildlife-

matkailuaktiviteetit voivat pitää sisällään useita kuluttavia elementtejä, kuten ympäris-

tön tuhoutumisen eroosion, kasvillisuuden tallaantumisen ja matkailupalveluiden raken-

tamisen myötä.   

Higginbottom (2004: 3) on luokitellut wildlife-matkailun neljään eri luokkaan. 

Eläintenkatselu-matkailu perustuu nimensäkin mukaisesti eläinten katseluun tai muuhun 

kanssakäymiseen luonnossa vapaana liikkuvien eläinten kanssa. Keinotekoinen wildli-

fe-matkailu tarkoittaa eläinten katselua ihmisten rakentamissa ympäristössä, kuten 

eläintarhoissa ja -puistoissa. Näiden lisäksi wildlife-matkailun kaksi muuta luokkaa ovat 

kalastusmatkailu ja metsästysmatkailu. Reynolds ja Braithwaite (2001: 33–34) ovat 

jakaneet wildlife-matkailutuotteen seitsemään eri luokkaan, johon sisältyy neljän edellä 

mainitun kategorian lisäksi myös erikoistunut eläinten tarkkailu, esimerkiksi lintubon-

gaus, sekä erityyppisiä kiertomatkoja luonnoneläinten elinympäristöissä, kuten safa-

riajelut. Jaottelusta tuleekin hyvin ilmi, kuinka laajasti erilaisia tuotteita ja aktiviteetteja 

voidaan luokitella wildlife-matkailuun kuuluvaksi.    

Bauer ja Herr (2004: 60) ovat jaotelleet kuluttavaan wildlife-matkailuun kuulu-

van metsästysmatkailun kolmeen eri kategoriaan ja kalastusmatkailun kahteen kategori-

aan aktiviteettien ja markkinasegmenttien perusteella (kuva 2). Lisäksi niin kalastus- 

kuin metsästysmatkailua on luokiteltu useisiin alakategorioihin. 
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Kuva 2. Kuluttavan wildlife-matkailun jaottelu (Bauer & Herr 2004: 60; kirjoittajan muokkaa-

mana). 

 

Metsästysmatkailu on jaettu suurriistan metsästykseen, pienriistan metsästykseen sekä 

”taito-metsästykseen” (skill hunting). Suurriistan metsästyksessä painotetaan kokemus-

ta, seikkailua, mahdollista vaaraa ja metsästysmuiston eli trofeen saamista. Pienriistan 

metsästäjille olennaisempaa on metsästyskokemus ja taitojen osoittaminen. ”Taito-

metsästys” luokitellaan erikseen, koska siinä erityishuomiota saavat erilaiset metsäs-

tysaseet kuten jousi sekä erilaiset ansat ja loukut. Kalastusmatkailu jaotellaan merelli-

seen ja makeanveden kalastukseen. Rajat etenkin kalastusmatkailun kategorioiden välil-

lä ovat kuitenkin joustavia ja päällekkäisiä (Bauer & Herr 2004: 60), mistä huolimatta 

jaottelu tuo kokonaisuudessaan hyvin esille, kuinka monista lähtökohdista wildlife-

matkailun kuluttavaa puolta voidaan lähestyä.   

Useissa tapauksissa wildlife-matkailu kuitenkin yhdistetään ainoastaan ei-

kuluttavaan matkailuun. Esimerkiksi Newsome & Rodger (2013: 346) näkevät wildlife-

matkailun joko yleisesti luontomatkailuna, johon eläimet sisältyvät, erityisinä wildlife-

kohteina tai erikoistuneina wildlife-kiertueina, jotka kohdistuvat tiettyyn eläinryhmään 

tai lajiin. Heidän määritelmänsä noudattelee samaa linjaa Reynoldsin ja Braithwaiten 
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(2001) luokituksen kanssa, mutta ei sisällä keinotekoisia wildlife-kohteita tai kalastus- 

ja metsästysmatkailua. Newsome ym. (2005: 5) mukaan wildlife-matkailun tulisi edistää 

eläinten suojelua, minkä myötä metsästys wildlife-matkailuaktiviteettina on epäjoh-

donmukaista, aiheetonta ja tarpeetonta. Myös Matkailun edistämiskeskuksen Wildlife 

matkailutuotteiden kehittämisstrategia määrittelee wildlife-matkailun Suomessa eläinten 

tarkkailuksi, katseluksi, kuunteluksi ja valokuvaamiseksi eläinten luontaisessa ympäris-

tössä maalla tai merellä (Wildlife-matkailutuotteiden… 2009–2013).  

Tässä työssä wildlife-matkailun määritelmä sisältää myös kuluttavan wildlife-

matkailun. Työ ja aineisto keskittyvät nimenomaan kalastus- ja metsästysmatkailuun, 

erityisesti pienriistan metsästäjiin (vesi- ja kanalinnut) ja makeanveden virkistyskalasta-

jiin. 

 

Vapaa-ajankalastus ja kalastusmatkailu  

Kalastus voidaan jakaa joko vapaa-ajankalastukseen tai ammattikalastukseen. Ammatti-

kalastajalla tarkoitetaan sellaista kalastajaa, joka saa tuloja kalastuksesta, ja yleensä 

kuuluu myös kalastajarekisteriin (Seppänen & Salmi 2010: 5). Näin ollen vapaa-ajan 

kalastuksella tarkoitetaan kaikkea vapaa-aikana tapahtuvaa kalastusta, ja se voidaan 

edelleen jakaa kotitarvekalastukseen ja virkistyskalastukseen (Koskela 1995: 21).  

Virkistyskalastus tarkoittaa sellaista kalastusharrastusta, joka ei ole kaupallista 

eli sillä ei tavoitella taloudellista hyötyä (Koskela 1995: 21; European Anglers Alliance 

2004). Hemmin (2005: 357) mukaan virkistyskalastuksen pyyntitapoja ovat yleensä 

joko kiinteät pyydykset tai vapakalastusvälineet. Kiinteillä pyydyksillä tarkoitetaan 

esimerkiksi verkkoja sekä katiskoita, kun taas vapakalastus viittaa niin sanottuihin ak-

tiivisiin pyyntitapoihin. Aktiivisia kalastusmenetelmiä ovat onginta sekä viehekalastus, 

joka tapahtuu pilkillä, heittouistimella, vetouistimella tai perholla. Puolestaan kotitarve-

kalastuksessa Kauppilan ym. (2011: 9) mukaan saaliilla on keskeinen merkitys kotita-

louden ravinnonlähteenä. Myös kotitarvekalastus tapahtuu vapaa-ajalla, mutta sillä ei 

ole yhtä suurta virkistyksellistä merkitystä kuin virkistyskalastuksella, eikä siihen sisäl-

ly matkailullista näkökulmaa.  

Metsähallitus hoitaa valtion vesiomaisuuden haltijana satoja tuhansia hehtaareja 

järvi-, joki- ja merialueita, jotka ovat erittäin suosittuja vapaa-ajankalastuksen kohteita 
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(Aho ym. 2007: 9). Metsähallituksen hallinnoimista vesialueista yksityiset vesialueet 

muodostavat tärkeimmän kokonaisuuden kalastusoikeuden käytön ja vesien hoidon 

kannalta. Kyseiset vesialueet on edelleen jaoteltu kalastuskäytön mukaan virkistys-, 

viehe-, pyydys- ja ammattikalastusvesiin sekä vuokravesiin. Metsähallitus hallinnoi 

valtion vesialueiden kalastuslain mukaista kalastusoikeutta ja myy erilaisia kalastuslu-

pia (Laakkonen ym. 2012: 5). Erilaisia kalastuslupamuotoja ovat kiinteille pyydyksille 

myytävät luvat ja viehevälineille myytävät luvat, sekä erityisiin virkistyskalastuskohtei-

siin myytävät virkistyskalastusluvat (Aho ym. 2007: 11). Laakkosen ym. (2012: 6) mu-

kaan lupamäärillä mitattuna nimenomaan virkistyskalastusvedet ovat Metsähallituksen 

suosituimpia kalastuskohteita.  

Kirjavaisen (1997: 12) sekä Hännisen ja Tonderin (2001: 1) mukaan kalastuksen 

ja matkailun yhdistelmät voidaan luokitella kahteen päätyyppiin, kalastusmatkailuun ja 

matkailukalastukseen. Luokittelu perustuu siihen, kuinka keskeisessä asemassa kalastus 

on matkailijan arvostuksissa. Jaakkolan ym. (1990: 4) määritelmässä kalastusmatkailu 

on matkustamista ja viipymistä vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella. Matkan 

tarkoituksena on kalastuksen harrastaminen ja siitä saatava virkistys. Samaan tapaan 

Borch ym. (2008: 268) määrittelee kalastusmatkailijan sellaiseksi henkilöksi, joka mat-

kustaa kalastamaan kotipaikan ulkopuolelle virkistystarkoituksessa, ja käyttää hyväksi 

monitahoisia matkailupalveluita. Hemmin (2005) mukaan kalastuksen merkitys kalas-

tusmatkailussa on keskeinen ja matkailija matkustaa kalastaakseen. Sen sijaan Laihon 

ym. (2005) määritelmässä kalastusmatkailu tarkoittaa kalastuksen harrastamista matkai-

lun yhteydessä muualla kuin koti- tai kesäpaikan läheisillä pyyntivesillä, jolloin siis 

kesämökille suuntautuvaa matkaa ja sen yhteydessä tapahtuvaa kalastusta ei kyseisen 

määritelmän mukaan luokitella kalastusmatkailuun kuuluvaksi. Puolestaan matkailuka-

lastuksessa matkailija harrastaa kalastusta satunnaisesti muun lomailun ohessa matkai-

lun ollessa keskeinen motiivi (Jaakkola ym. 1990: 3).  

Kauppila ja Karjalainen (2012) ja Kauppila ym. (2011) ovat tarkastelleet kalas-

tusmatkailun ja matkailukalastuksen eroja soveltamalla kulttuurimatkailusta tuttuja kä-

sitteitä kulttuurimotivoitunut, kulttuuri-inspiroitunut ja kulttuuriattraktoitunut matkailija 

(ks. Bywater 1993 Kauppilan ja Karjalaisen 2012 mukaan). Kalastusmotivoituneelle 

matkailijalle kalastus on päämotiivi matkakohteen valinnassa, jolloin voidaan puhua 

kalastusmatkailijasta (kuva 3). Puolestaan kalastusinspiroituneelle matkailijalle kalastus 
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on vain yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa. Tällöin matkailija määritel-

lään matkailukalastajaksi. Matkailukalastajaksi luokitellaan myös kalastusattraktoitu-

neet matkailijat, joille kalastuksella ei ole vaikutusta kohteen valinnassa, mutta se voi 

olla yksi matkan aktiviteeteista muiden aktiviteettien joukossa.  

 

 

Kuva 3. Kalastusmatkailu ja matkailukalastus (Kauppila & Karjalainen 2012: 90; kirjoittajan 

muokkaamana).  

 

Kalastusmatkailun kehittyminen ja nykytila Suomessa  

Suomessa kalastusmatkailulla on pitkät perinteet, sillä englantilaiset virkistys- ja urhei-

lukalastajat ottivat kalastusmatkailun ensiaskeleet Suomessa jo 1800-luvulla (Hirn & 

Markkanen 1987: 128; Arffman 1993: 6). Ensimmäiset varsinaiset kalastusmatkat jär-

jestettiin 1900-luvun vaihteessa Kajaanin- ja Oulujoelle. Vuonna 1935 Suomen Urhei-

lukalastajain liitto perusti yhdessä muiden kiinnostuneiden kanssa kalastusmatkailuko-

mitean, jonka suositusten myötä Lapin matkailutoimintaa ryhdyttiin kehittämään asiak-

kaiden tarpeita vastaaviksi (Arffman 1993: 7). Samalla vuosikymmenellä Suomen mat-

kailijayhdistys teetti erityisen matkaoppaan ulkomaalaisille urheilukalastajille (Hirn & 

Markkanen 1987: 288). Tiitisen (2007: 9) mukaan kalastusmatkailu kuitenkin unohdet-

tiin sotien jälkeen noin neljäksi vuosikymmeneksi, jolloin kalastusmatkailu oli esillä 

sekä kalastusalan järjestöjen lehdissä että Suomen matkailuliiton julkaisuissa vaihtele-
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vasti. Tilanne muuttui radikaalisti 1980-luvulla, jolloin niin keskeiset kalastusjärjestöt 

kuin viranomaiset kiinnostuivat kalastusmatkailusta uudelleen.  

Kalastusmatkailun laajamittainen kehitystyö lähti kuitenkin uuteen nousuun vas-

ta 1990- ja 2000-luvuilla, jolloin Suomessa alettiin määrätietoisesi kehittää tuotteistettua 

kalastusmatkailua (Puhakka & Salonen 2005). Esimerkiksi 1990-luvulla toteutettiin 

useita EU:n rakennerahaston tukemia kalastusmatkailuhankkeita, jotka lisäsivät kalas-

tusmahdollisuuksien ja kalastusmatkailun näkyvyyttä (Laiho ym. 2005; Hänninen & 

Tonder 2001). Hankkeiden lisäksi kalastusmatkailu huomioitiin useissa Maa- ja metsä-

talousministeriön (1995, 2002, 2007) strategioissa ja suunnitelmissa, joiden tavoitteissa 

Suomi muun muassa yritetään liittää eurooppalaisten kalastusmatkailumaiden joukkoon 

sekä edistää kalastusmatkailua vakiinnuttamalla alan asemaa liiketaloudellisesti kannat-

tavana elinkeinona. 

Tänä päivänä kalastus on merkittävä vapaa-ajan viettotapa monille suomalaisille 

(Mikkola & Yrjölä 2001). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (2011) mukaan 

vuonna 2010 vapaa-ajankalastajia oli Suomessa noin 1,7 miljoonaa, joista noin 50 000 

suomalaiselle kalastus oli tärkein tai lähes tärkein harrastus. Toivonen (2008a) on selvit-

tänyt kalastusmatkailun nykytilaa Suomessa. Selvityksestä ilmenee, että Suomen yli 

tuhannella kalastusmatkailuyrityksellä on vuosittain noin 210 000 asiakasta, joista noin 

neljännes on ulkomaalaisia. Kalastusmatkailuala työllistää noin 510 henkilötyövuotta ja 

liikevaihto on noin 18,6 miljoonaa euroa. Kuitenkin vain hyvin pieni osa kalastusmat-

kailutoimintaa harjoittavista yrityksistä oli erikoistunut juuri kalastusmatkailuun.  

Toivosen (2008a) ohella myös Laiho ym. (2005) ovat arvioineet, että Suomessa 

toimii nykyisin 1200–1400 sellaista maaseutumatkailuyritystä, jotka saavat säännölli-

sesti tuloa kalastusmatkailijoilta. Kuitenkin yli puolet liikevaihdostaan kalastusmatkai-

lusta saavien yritysten lukumäärä lienee noin 120 kappaletta. Maa- ja metsätalousminis-

teriön (2008) kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman mu-

kaan kalastusmatkailussa on merkittävää kasvupotentiaalia ja se on yksi luontoon suun-

tautuvan matkailun tärkeimmistä osa-alueista. Kuitenkin Toivosen (2008b) mukaan 

kalastusmatkailualan potentiaalista huolimatta alalta puuttuvat edelleen omat käytännöt 

ja virallinen asema Suomen matkailussa.   
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Metsästys ja metsästysmatkailu 

Suomen metsästyslaissa (28.6.1993/615) metsästyksellä tarkoitetaan ”luonnonvaraisena 

olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän 

haltuun. Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkuttele-

minen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai 

muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai 

jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon”. 

Lain mukaisesti metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Useimmat 

metsänomistajat kuitenkin vuokraavat maansa metsästysseuroille, jolloin heillä on käy-

tettävissään huomattavasti suurempia metsästysalueita (Hemmi 2005; Keskinarkaus & 

Matilainen 2010).  

Valtion omistamien maiden ja vesien metsästysoikeuden haltijana ja lupien myy-

jänä toimii Metsähallitus (Liukkonen ym. 2007: 9). Valtion maille myytävät metsästys-

luvat voidaan jakaa pienriistan metsästyslupiin, pienpetolupiin, suurpetojen metsästys-

lupiin ja hirven metsästyksen alue- ja vuorokausilupiin. Pienriistan metsästysluvat on 

jaettu edelleen kanalintulupaan, joka sisältää kaiken pienriistan, sekä vesilintu- ja jänis-

lupaan, joka pitää sisällään kaiken pienriistan kanalintuja lukuun ottamatta (Kieppi 

2013). Liukkosen ym. (2007: 9) mukaan hirvenmetsästäjiä on noin 40 000, pienriistan 

metsästäjiä noin 25 000 ja turkisriistan sekä karhun metsästäjiä muutama tuhat.    

Vuoden 2005 alussa voimaan tullut Metsähallituslaki (ks. Laki Metsähallitukses-

ta) säätelee metsästyksen järjestämistä valtion mailla. Lain mukaan lupamyynnin tulee 

pohjautua kiintiöpäätöksiin, jotka perustuvat tutkittuihin riistakantatietoihin, alueittain 

käytäviin sidosryhmäneuvotteluihin ja aiempien vuosien saalistietoihin (Liukkonen ym. 

2007: 9). Keskinarkaus ym. (2009: 11) mukaan lainsäädäntö ohjaa Metsähallitusta prio-

risoimaan metsästyksen valtion mailla niille metsästäjille, joilla ei ole muuta kohtuullis-

ta metsästysmahdollisuutta, kuitenkin turvaten samalla kuntalaisten oikeudet. Metsäs-

tyslaissa (28.6.1993/615) onkin säädetty Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaille niin sanottu 

vapaa metsästysoikeus. Lain mukaan niillä henkilöillä, joiden kotipaikka on Lapin, 

Koillismaan tai lähes kaikissa Kainuun alueen kunnissa, on oikeus metsästää kotikun-

nassaan valtion omistamilla alueilla.  
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Nygård ja Uthardt (2011: 386) ja Rutanen ym. (2007: 20) määrittelevät metsäs-

tysmatkailun aktiviteetiksi, jonka tarkoituksena on riistaeläinten metsästys ja kaatami-

nen alueella, joka ei ole metsästäjän tavanomaista metsästysaluetta. Matilainen (2010: 

5) täydentää määritelmää sillä, ettei metsästyksen tarvitse olla matkan ainoa motiivi, 

mutta sen pitäisi kuitenkin olla matkan keskeinen aktiviteetti.  

Metsästyksen ja matkailun yhdistelmiä voidaan motiivien perusteella luokitella 

vielä pidemmälle soveltamalla Kauppilan ym. (2011) ja Kauppilan ja Karjalaisen (2012) 

luokittelua (ks. myös Bywater 1993) kalastusmatkailijan ja matkailukalastajan välillä. 

Kyseisen luokittelun perusteella metsästysmatkalle lähtenyt henkilö voidaan luokitella 

metsästysmatkailijaksi, mikäli metsästys on päämotiivi matkakohteen valinnassa (kuva 

4). Tällöin puhutaan metsästysmotivoituneesta matkailijasta. Puolestaan matkailumet-

sästäjälle metsästys on vain yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa, jolloin 

kyseessä on metsästysinspiroitunut matkailija. Lisäksi matkailumetsästäjiksi määritel-

lään metsästysattraktoituneet matkailijat, joille metsästyksellä ei ole vaikutusta kohteen 

valinnassa, mutta se voi olla yksi matkan aktiviteeteista muiden aktiviteettien joukossa.  

Kuva 4. Metsästysmatkailu ja matkailumetsästys (soveltaen Kauppila ym. 2011 & Kauppila & 

Karjalainen 2012; kirjoittajan muokkaamana). 
 

Suomen kontekstissa on kuitenkin todennäköisesti hyvin satunnaista, ettei metsästyksel-

lä olisi minkäänlaista vaikutusta matkakohteen valinnassa. Metsästyslupien saaminen 

hetken mielijohteesta ei ole samalla tavalla taattua, kuin esimerkiksi kalastuslupien 
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kohdalla. Samoin kalastusvälineitä on helpompi hankkia matkan varrelta tai vuokrata 

matkakohteessa, kun taas metsästysaseet ja muut välineet tulee yleensä muun muassa 

aseenkantolupien myötä olla mukana omasta takaa. Attraktoituneita metsästäjiä ovat 

kuitenkin esimerkiksi sellaiset tapaukset, jotka valitsevat kohteen ja lähtevät matkalle 

muista syistä kuin metsästyksestä, esimerkiksi perheen kanssa sukulaisia tapaamaan, 

mutta ottavat varalta mukaan metsästysvarusteet ja käyvät matkan aikana metsällä, mi-

käli aika ja mahdollisuudet antavat myöten. Tällöin metsästyksellä ei ole vaikutusta 

matkakohteen valinnassa, mutta se voi kuitenkin olla yksi matkan aktiviteetti muiden 

joukossa.  

Tässä työssä mukana ovat kaikki ne Metsähallituksen virkistyskalastusluvan os-

taneet kalastusmatkailijat ja matkailukalastajat tai lyhyen (1–7 vrk) pienriistan metsäs-

tysluvan ostaneet metsästysmatkailijat ja matkailumetsästäjät, jotka ovat matkustaneet 

väliaikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuolelle.  

 

Metsästysmatkailun kehittyminen ja nykytila Suomessa 

Rutasen ym. (2010) mukaan metsästyksellä on pitkät perinteet ja merkittävä rooli suo-

malaisessa yhteiskunnassa. Metsästys on tärkeä vapaa-ajan aktiviteetti, jonka harjoitta-

misen mahdollistavat etenkin metsästysperinteet, maanomistuskuviot ja laaja metsästys-

seuratoiminta. Metsästäjärekisterin (2014) mukaan metsästyskortteja lunastettiin vuonna 

2013 yhteensä 308 390 kappaletta. Poudan ja Sieväsen (2001: 36) mukaan vajaa 8 % 

koko Suomen väestöstä metsästää.  

Varsinaisten metsästysmatkailijoiden ja metsästysmatkailupalveluita tarjoavien 

yritysten tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska metsästysmatkailusta ei ole olemassa 

omia tilastoja (Matilainen ym. 2010: 31). Joitakin selvityksiä ja tutkimuksia on kuiten-

kin tehty. Keskinarkauksen ym. (2009: 23) mukaan metsästysmatkailua markkinoivia 

yrityksiä on noin 210, joista suurin osa sijaitsee Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomessa. Toi-

saalta Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (Toivonen 2008a) arvioi metsästysmatkailu-

palveluita tarjoavien yritysten määräksi noin 400. Keskinarkauksen ym. (2009: 23) mu-

kaan ero luvuissa johtunee siitä, että metsästysmatkailu on vain pieni osa yritysten toi-

mintaa, eivätkä ne myöskään markkinoi metsästysmatkailua aktiivisesti. Matilainen ym. 

(2010) arvioi omatoimisten kotimaisten metsästysmatkailijoiden määrän olevan vuosit-
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tain noin 35 000–38 000 henkilöä, ja he metsästävät pääasiassa metsäkanalintuja ja hir-

veä valtion mailla. Myös Rutasen ym. (2010: 21) mukaan suomalaiset metsästysmatkai-

lijat ovat hyvin omatoimia ja ostavat usein vain metsästysluvan. Puolestaan ulkomaisia 

metsästäjiä oli Suomessa vuonna 2007 alle 2 000 henkilöä (Keskinarkaus & Matilainen 

2010: 29).  

Viime vuosina Suomessa on ollut meneillään joitakin metsästysmatkailuun liit-

tyviä kehitysprojekteja (ks. North Hunt 2007). Hankkeista ja yritystoiminnasta huoli-

matta toimialan kehitys on vasta alkutaipaleella (Rutanen ym. 2010). Matilaisen ym. 

(2010: 30) mukaan metsästysmatkailun mahdollisuuksia elinkeinon ja toimeentulon 

näkökulmasta ei olekaan vielä täysin tunnistettu. Hemmin (2005: 371) mukaan metsäs-

tysmatkailusta ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole saatu kovin merkittävää matkailu-

tuotetta, mihin tärkeimmät syyt ovat lupajärjestelmän työläys, pienet riistakannat sekä 

paikkakuntalaisen halu käyttää metsästysmahdollisuudet mahdollisimman tarkoin itse 

hyväksi. Matilaisenkin ym. (2010: 30) mielestä metsästysmatkailun pelätään aiheutta-

van ristiriitoja metsästysmatkailijoiden ja paikallisten metsästäjien välille. Toisaalta 

metsästysmatkailijat kuitenkin käyttävät hyväkseen maaseudun palveluita vaikuttaen 

maaseutualueiden talouteen ja elinvoimaisuuteen, ja Rutanen ym. (2010: 22) mainitsee-

kin metsästysmatkailun yhtenä potentiaalisena luontomatkailun muotona erityisesti La-

pin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. 

Liukkosen ym. (2007: 9) mukaan vuonna 2005 voimaan tullut Metsähallituslaki 

(ks. Laki Metsähallituksesta) muutti myös matkailuyrittäjien toimintaa. Yrittäjät eivät 

voi hankkia metsästyslupia asiakkailleen, vaan luvat täytyy jokaisella hankkia itse, sillä 

kaikille luvanhakijoille on taattava lupien myynnissä tasavertainen asema. Näin ollen 

Matilaisen ym. (2010: 31) mukaan matkailuyrittäjät eivät voi taata metsästyslupia asi-

akkailleen, vaikka asiakkaat ostaisivat metsästysmatkailupaketin majoituksineen ja 

muine palveluineen. Toisaalta myöskään matkailijat eivät voi tietää matkailupalveluita 

varatessaan saavatko he metsästyslupia matkansa ajaksi, koska osa nimenomaan pien-

riistan metsästysluvista on niin suosittuja, etteivät kaikki saa lupia haluamalleen alueelle 

tai ajankohdalle. Keskinarkaus ym. (2009: 55) onkin todennut, ettei metsästysmatkailus-

ta ole odotettavissa laajamittaista matkailumuotoa, koska etenkin ekologiset ja sosiaali-

set tekijät rajoittavat sitä voimakkaasti. Sen sijaan metsästysmatkailusta voi kehittyä 

elämystuote, jota erikoistuneet toimijat tarjoavat rajatuille asiakasryhmille.   
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MATKAILU JA ALUETALOUS 

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset  

Matkailun vaikutukset on perinteisesti jaettu ympäristöllisiin, sosio-kulttuurisiin ja ta-

loudellisiin vaikutuksiin. Nämä vaikutukset tasapainoilevat niin hyötyjen kuin haittojen 

välillä, jonka myötä matkailun tuottamat taloudelliset vaikutukset voidaan edelleen ja-

kaa myönteisiin ja kielteisiin vaikutuksiin (Pearce 1981; Mathieson & Wall 1982; Aho 

1997; Williams 1998; Mason 2003; Wall & Mathieson 2006). Lisäksi vaikutukset ilme-

nevät eri aluetasoilla (Hätälä & Kauppila 1999: 37).  

Kehitystyössä matkailun asemaa voidaan tarkastella alueellisten vaikutusten 

kautta (Leinonen ym. 2008), ja matkailu nähdäänkin usein tärkeänä aluekehityksen vä-

lineenä (Saarinen & Kauppila 2002; Saarinen 2003; Leinonen ym. 2008). Kauppilan 

ym. (2009: 425) mukaan matkailu on kiinnostava aluekehityksen väline nimenomaan 

positiivisten taloudellisten vaikutusten myötä. Toisaalta Leinonen ym. (2008) korosta-

vat matkailua ja aluekehitystä koskevia kriittisiä tekijöitä, jotka tulevat esille muun mu-

assa taloudellisten haittavaikutusten ja niiden myötä syntyvien haasteiden kautta.  

Matkailulla onkin useita huomattavia hyöty- ja haittavaikutuksia kohdealueen ta-

louteen. Ensinnäkin matkailu tuo aluetalouteen ulkopuolista rahaa, mikä puolestaan 

tasapainottaa kohdealueen taloutta ja maksutasetta sekä luo alueelle matkailutuloja ja -

työpaikkoja. Toiseksi, matkailua pidetään työllisyysvaltaisena alana, ja matkailun myötä 

syntyvät uudet työpaikat puolestaan lisäävät palkka- ja verotulovaikutuksia (Pearce 

1981; Mathieson & Wall 1982; Williams 1998). Matkailu luo työllisyysmahdollisuuksia 

paikallisille asukkaille, useissa kohteissa erityisesti naisille ja siirtotyöläisille (Hall & 

Lew 2009: 109). Leinonen ym. (2008: 36) korostavatkin matkailuelinkeinon paik-

kasidonnaisuutta, eli matkailun myötä syntyviä työpaikkoja ei voi siirtää muihin maihin 

tai muille paikkakunnille. 

Toisaalta Williams (1998: 86) on kuitenkin usein havainnut matkailun työmark-

kinoilla heikkoutta ja epätasaisuutta, mikä johtuu Ahon (1997: 120) mukaan matkai-

luelinkeinon suurista kausivaihteluista ja sitä kautta aiheutuvasta kausityöttömyydestä. 

Leinosen ym. (2008: 38) mukaan erityisesti syrjäseuduilla ammattitaitoista kausityö-

voimaa ei usein ole riittävästi, joten yritykset joutuvat palkkaamaan ulkopaikkakuntalai-

sia kausityöntekijöitä. Lisäksi Wall ja Mathieson (2006: 133) painottavat kausi- ja osa-
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aikaistyöttömyyden ohella työn matalapalkkaisuutta ja työntekijöiden alhaista koulutus-

tasoa yhtenä matkailuelinkeinon työmarkkinoiden epävarmuustekijänä.  

Kolmanneksi, matkailu rohkaisee yrittäjyyteen ja luo uusia taloudellisia yhteyk-

siä (Williams 1998: 84). Matkailussa tapahtuva kasvu merkitsee paikallistasolla yleensä 

uusien toimijoiden mukaantuloa, ja sitä kautta yrittäjyyden voimistumista alueella, mitä 

pidetään merkittävänä kohdealueen talouden positiiviselle kehitykselle (Aho 1997: 

118). Etenkin kehitysmaissa myös uudet ulkomaiset investoijat ja sijoittajat voivat antaa 

alkusysäyksen koko matkailuelinkeinon laajemmalle kehittymiselle (Williams 1998: 

88). Lisäksi matkailu luo ja vahvistaa moninaisena alana yhteyksiä muiden kohdealueen 

toimijoiden ja elinkeinojen kanssa (Mathieson & Wall 1982: 82; Hall & Lew 2009: 

120).  

Matkailu siis monipuolistaa ja kehittää kohdealueiden taloudellista rakennetta, 

vaikuttaen muun muassa kohdealueen talouden taantumiseen ja muuhun elinkeinotoi-

mintaan (Mathieson & Wall 1982: Aho 1997; Hall & Lew 2009). Saarisen (2007) sekä 

Hallin ja Lewin (2009: 109) mielestä matkailu voi estää talouden taantumisen erityisesti 

niillä alueilla, joissa talous on ollut riippuvainen alkutuotannosta, kuten maataloudesta 

tai metsä- ja kaivosteollisuudesta. Saarisen (2001) mukaan matkailu on onnistunut kor-

vaamaan perinteisiä elinkeinomuotoja erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä mat-

kailu edustaakin nykyään lähes ainoaa elinkeinon muotoa, joka tarjoaa suotuisat toi-

meentulon mahdollisuudet tulevaisuudessa. 

Leinosen ym. (2008: 38) mukaan matkailukehityksestä voi aiheutua myös kiel-

teisiä vaikutuksia kohdealueen muille elinkeinoille, sillä muun muassa niukkojen re-

surssien suuntaaminen matkailun edistämiseen on pois alueen muun yritystoiminnan 

kehittämisestä. Esimerkiksi Saarinen (2003: 108) näkee Pohjois-Suomen matkailun 

myös mahdollisesti kilpailevana ja konfliktejakin aiheuttavana toimialana alueella pe-

rinteisesti esiintyville metsä- ja porotaloudelle. Toisaalta Ahon (1997: 117) mukaan 

matkailu voi tukea ja piristää alueen muuta elinkeinotoimintaa muun muassa tavaroiden 

ja palveluiden kysynnän lisääntymisen myötä, mikä vaikuttaa positiivisesti myös alueen 

palvelutarjonnan ja infrastruktuurin kehittymiseen. Saarisen (2003: 105) mukaan paikal-

listasolla samoja resursseja käyttävien elinkeinojen välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä on 

tärkeää kehittää koko alueen kehittymisen kannalta.  
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Kysynnän kasvaminen voi kuitenkin vuorostaan lisätä mahdollista kilpailua 

muun muassa työvoimasta ja muista tuotannontekijöistä, mistä johtuva hintojen nousu 

voi myös olla haitaksi alueen muulle elinkeinotoiminnalle (Aho 1997: 119–120). Mat-

hiesonin ja Wallin (1982: 88) mukaan inflaatio ja maanhinnan nousu ovatkin yksi esi-

merkki matkailun kielteisistä talousvaikutuksista, mitkä Hallin ja Lewin (2009: 111) 

mukaan vaikeuttavat juuri etenkin paikallisten asukkaiden toimeentuloa. Hintojen nou-

sun lisäksi Wall & Mathieson (2006: 147) korostavat niitä aluetaloudellisia riskejä, jot-

ka liittyvät liialliseen riippuvuuteen yhdestä elinkeinoalasta. Esimerkiksi matkailu on 

erityisen herkkä ja haavoittuvainen niin matkailun kysynnässä tapahtuville muutoksille 

kuin muille kohdealueen ulkopuolisille tekijöille.  

Matkailua kuitenkin käytetään aluekehityksen välineenä erityisesti juuri maaseu-

dulla (Hall & Jenkins 1998: 28; Hall & Boyd 2005: 8), missä maakunnallisena ja valta-

kunnallisena tavoitteena on tasapainottaa alueellisia kehityseroja (Saarinen & Kauppila 

2002: 26). Matkailun vaikutukset kuitenkin vaihtelevat paikasta, ajasta ja matkailun 

luonteesta riippuen, mikä vaikuttaa myös matkailun alueellisiin kehittämistoimenpitei-

siin (Saarinen 2003: 105). Kauppilan (2000: 4) mukaan matkailua käytetään kehittämi-

sen välineenä ja itse kehittämiseen suunnataan resursseja, mikäli matkailulla on alueelle 

suurta taloudellista merkitystä. Saarisen ja Kauppilan (2002: 32) mukaan matkailun 

taloudellisten vaikutusten arviointi on keskeinen väline tarkasteltaessa matkailun roolia 

aluekehityksessä.  

 

Aluetaloudellisten vaikutusten muodostuminen 

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tutkimuksissa käytettyjä peruskäsitteitä ovat 

välittömät, välilliset ja johdetut vaikutukset, mitkä koskevat matkailutuloja ja -

työpaikkoja sekä työpaikoista kertyviä palkkatulo- ja verotulovaikutuksia. Nämä muo-

dostavat matkailun kokonaisvaikutukset (kuva 5) (Jyvälä 1981; Hemmi ym. 1987; Vuo-

risto 2002; Kauppila 2011). Välittömät matkailutulovaikutukset syntyvät, kun matkaili-

jat ostavat tavaroita ja palveluita suoraan alueen yrityksiltä, ja lisäävät rahankäytöllään 

näiden yritysten liikevaihtoa (Jyvälä 1981: 10; Hemmi ym. 1987: 107; Kauppila 2011: 

9). Matkailijat kuluttavat rahaa esimerkiksi majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelma-

palveluihin sekä vähittäiskauppaan ja huoltamotoimintaan (Hemmi ym. 1987; Kauppila 
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2011). Välittömät työllisyysvaikutukset tarkoittavat suoraan matkailun ansiosta synty-

neitä työpaikkoja (Hemmi 1987: 107; Vuoristo 2002: 123).  

Matkailun välilliset tulovaikutukset syntyvät, kun välitöntä matkailutuloa saavat 

yritykset ostavat tavaroita ja palveluita alueen muilta yrityksiltä kasvattaen vuorostaan 

näiden toimittajayritysten liikevaihtoa. Näin ollen välilliset työllisyysvaikutukset tar-

koittavat matkailun ansioista syntyneitä työpaikkoja tavaroita tai palveluita toimittaneis-

sa yrityksissä. Niin välittömästi kuin välillisesti matkailutuloa saavissa yrityksissä työs-

kentelevät henkilöt saavat vuorostansa palkkatuloja matkailun ansioista ja maksavat 

palkasta veroa. Nämä vaikutukset ovat välillisiä ja välittömiä palkka- ja verotulovaiku-

tuksia (Jyvälä 1981: 10; Hemmi ym. 1987:111). Mikäli kohdealueen elinkeinorakenne 

on monipuolinen, voivat toimittajayritykset vuorostansa ostaa tavaroita tai palveluita 

edelleen alueen muilta yrityksiltä kasvattaen ostoketjun pituutta useita kierroksia 

(Hemmi 1987: 111).  

Puolestaan matkailun myötä työllistyneiden henkilöiden ostaessa tavaroita ja 

palveluita syntyy indusoituja eli johdettuja matkailutulovaikutuksia. Edelleen ne henki-

löt, jotka ovat töissä näissä johdettua matkailutuloa saavissa yrityksissä, saavat palkkaa 

ja maksavat veroa, jolloin syntyvät johdetut työllisyys-, palkka- ja verotulovaikutukset. 

Välilliset ja johdetut vaikutukset muodostavat matkailun kerrannaisvaikutukset (Hemmi 

ym. 1987: 112; Kauppila 2011: 9). Kerrannaisvaikutuksilla tarkoitetaan sitä, että mat-

kailijoilta saadut rahat joutuvat kiertokulkuun ja luovat näin kyseisellä paikkakunnalla 

uutta varallisuutta, joka saattaa toistuvastikin joutua verotuksen kohteeksi (Hemmi 

1987: 111). Hallin ja Pagen (2006: 155) mukaan kerrannaisvaikutusten suuruus riippuu 

useista eri tekijöistä, kuten alueen koosta, tuontituotteiden ja -palveluiden määrästä, 

rahan kierrosta, matkailijoiden kulutustottumuksista ja paikallisten palveluiden ja tuot-

teiden saatavuudesta.  
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Matkailijoiden käyttämä rahamäärä 

↓ 
  

 

Välitön tulovaikutus: 
Liikevaihdon kasvu alueen 
matkailuyrityksissä 

 

→ 

 

Välillinen tulovaikutus: 
Liikevaihdon kasvu alueen tavaroi-
den/palvelujen toimittajayrityksissä 

↓ 
 

↓ 
 

Välitön työllisyysvaikutus: 
Matkailun ansiosta syntyneet 
työpaikat 
 

  

Välillinen työllisyysvaikutus:  
Matkailun ansiosta syntyneet työpai-
kat toimittajayrityksissä 

↓ 
 

↓ 
 

Välitön/välillinen palkkatulovaikutus 
 

| 

| 

| 

↓ 

 

↓ 
  

Indusoitu eli johdettu vaikutus: 
Työllisyys ja palkkatulovaikutus 
 

 

↓ 
 

Välitön/välillinen/johdettu alueen verotulovaikutus 
 

Kuva 5. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten muodostuminen (Vuoristo 2002: 124; Kauppi-

la ym. 2011: 12)  

 

Osa välittömistä, välillisistä ja johdetuista vaikutuksista suuntautuu ulos matkailun koh-

dealueelta, jolloin aluetaloudesta ilmenee vuotoja (Sandbrook 2010: 125; Kauppila 

2011: 9). Kauppilan (2011: 9) mukaan vuotoja tapahtuu, kun matkailusta palkkansa 

saavat työntekijät ostavat tavaroita ja palveluita alueen ulkopuolella, mikä vähentää 

edelleen myös kohdealueen verotuloja. Aluetaloudellisiin verotulovuotoihin vaikuttavat 

Saarisen ja Kauppilan (2002: 32) mukaan myös ulkopaikkakuntalaiset kausityöntekijät, 

joita joudutaan palkkaamaan erityisesti syrjäseuduilla. Toisaalta myös yritykset hankki-

vat osan tavaroistaan ja palveluistaan alueen ulkopuolelta, jolloin tavarantoimittajien 
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ostoketjuista saatavat tulot pienenevät. Meyerin (2007: 561) mukaan vuodot ovat suu-

rimmillaan silloin, kun kohteen talous on heikko eikä se voi tyydyttää matkailun koh-

teelle asettamia vaatimuksia.  

Matkailun vuodoista puhutaan myös silloin, kun suurin osa matkailijoiden kulu-

tuksesta palautuu takaisin kotimaahan. Näin voi tapahtua esimerkiksi matkailijoiden 

käyttäessä tuontitavaroita ja -palveluita, tai kun matkailijoiden kulutus ei koskaan edes 

saavuta kohdemaata muun muassa matkatoimistojen tai ulkomaisten lentoyhtiöiden 

käytön myötä (Meyer 2007: 561; Galdon ym. 2013: 760).  Galdonin ym. (2013: 760) 

mukaan vain pieni osa matkailun tuotoista pysyykin kohdemaassa. Sandbrook (2010: 

126) painottaa etenkin mittakaavan merkitystä tarkasteltaessa aluetaloudellisten vuoto-

jen suuruutta. Kohdealueen määritelmä voi vaihdella yhdestä kylästä kunnan tai valtion 

tasolle, joka vaikuttaa myös laskelmien kautta saatujen vuotojen suuruuteen. Puolestaan 

Lejárraga ja Walkenhorst (2010: 419–420) korostavat aluetaloudellisten yhteyksien ja 

kerrannaisvaikutusten tärkeyttä suhteessa aluetaloudellisiin vuotoihin. Hyvät yhteydet 

alueen matkailun ja muiden elinkeinojen välillä sekä korkeat kerrannaisvaikutukset tar-

koittavat yleensä pienempiä vuotoja kohdealueen ulkopuolisiin talouksiin (ks. myös 

Meyer 2007; Lacher & Nepal 2010).  

 

Aluetaloudellisten vaikutusten tutkimusmenetelmät 

Taloudellisten vaikutusten analysointiin on kehitetty useita eri tutkimusmenetelmiä, 

joista muutamat ovat yleisimpiä työkaluja myös matkailun suunnittelussa (Tyrrel & 

Johnston 2006: 3). Matkailun tuottamia taloudellisia vaikutuksia on perinteisesti tutkittu 

kerroinanalyysillä tai panos-tuotosanalyysiin perustuvilla menetelmillä (Huhtala 2007: 

224; Dwyer ym. 2008: 259). Suomessa matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tut-

kittu lähinnä panos-tuotosanalyysillä tai pohjoismaisella mallilla, joista yleisemmin on 

kuitenkin käytetty jälkimmäistä menetelmää (Paajanen 1994, 1995; Kauppila 1999). 

Huhtalan ym. (2009: 288) mukaan pohjoismainen menetelmä muistuttaakin kerroinana-

lyysia. Viime aikoina myös muut menetelmät, kuten matkailun sosiaalitilinpitomatriisi 

(Wagner 1997; Vatanen & Hyppönen 2008), matkailun satelliittitilinpitomenetelmä 

(Konttinen 2006; Dwyer ym. 2008: 268) ja yleisen tasapainon malli (Blake ym. 2006; 
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Dwyer ym. 2004) ovat nousseet esille matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tutki-

muksissa.  

Panos-tuotosmenetelmä (Input-Output analysis) perustuu panos-tuotos-

taulukoihin, jotka kuvaavat kohdealueen taloutta ja sen rakennetta, ja luovat perustan 

panos-tuotosmallille. Mallilla voidaan analysoida niin välittömiä, välillisiä kuin johdet-

tuja vaikutuksia (Fletcher 1995; Miller & Blair 2009). Kansainvälisesti panos-

tuotosmenetelmää on matkailun aluetaloustutkimuksissa hyödynnetty useissa eri tutki-

muksissa (esim. Archer 1995; Archer & Fletcher 1996; Frechtling & Horváth 1999; 

Saayman & Saayman 2006), mutta Suomessa menetelmää on ainakin toistaiseksi hyö-

dynnetty varsin vähän (Tahvanainen ym. 2012: 41). Esimerkiksi Airola ja (1985) ja 

Lankola (1992) ovat käyttäneen panos-tuotosmallia tutkiessaan paikallistasolla matkai-

lun taloudellisia vaikutuksia Turussa, kun taas Huhtala (2007) on arvioinut luontomat-

kailun paikallistaloudellisia vaikutuksia Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa.  

Panos-tuotosmenetelmää on kritisoitu erityisesti aineiston saatavuuden, laadun ja 

käyttökelpoisuuden suhteen eri aluetasoilla (Archer 1996). Dwyer ym. (2004, 2008) 

puolestaan nostavat esille sen heikkouden, ettei panos-tuotosanalyysi huomio kerran-

naisvaikutuksia selvitettäessä tutkimusalueen taloudellista rakennetta ja taloudellisia 

yhteyksiä riittävän laajasti. Suomen kontekstissa Vatasen ja Hyppösen (2008: 27) mu-

kaan panos-tuotosanalyysin suurimpia ongelmia ovat paikallisten panos-tuotostaulujen 

puute, joiden tuottaminen on Paajasen (1994: 42) ja Huhtalan (2007: 228) mukaan kal-

lista ja työlästä.  

Wagner (1997) on esittänyt vaihtoehtoiseksi menetelmäksi matkailun aluetalou-

dellisten vaikutusten laskemiseen sosiaalitilinpitomatriisia (Social Accounting Matrix, 

SAM). Haran (2008: 116) mukaan kyseistä menetelmää voidaan pitää panos-

tuotosmallin laajennettuna menetelmänä, joka huomioi panos-tuotosanalyysiä paremmin 

kohdealueen talouden rakenteen sekä taloudelliset yhteydet eri toimijoiden välillä. Kan-

sainvälisesti menetelmää ovat matkailun kontekstissa hyödyntäneet Wagnerin (1997) 

lisäksi myös esimerkiksi Daniels ym. (2004) sekä Samuelsson ja Stage (2007). Suomes-

sa Vatanen & Hyppönen (2008) ovat tarkastelleet Pallas-Yllästunturin kansallispuistos-

sa vierailevien matkailijoiden rahankäytön vaikutuksia alueen paikallistalouteen SAM-

mallin kaltaisella laajennetulla panos-tuotosmallilla.  
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Myös yleisen tasapainon malli (Computable General Equilibrium, CGE) huomioi 

aluetaloudellisia vaikutuksia analysoitaessa matkailun, alueen muiden elinkeinojen sekä 

ulkomaisten tuottajien ja kuluttajien väliset suhteet. Vaikka menetelmää on hyödynnetty 

laajasti taloudellisten vaikutusten tutkimuksessa lähinnä Australiassa, Pohjois-

Amerikassa ja Iso-Britanniassa, on CGE-menetelmä saanut jalansijan kyseisissä maissa 

matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tutkimuksessa vasta hiljattain (Dwyer ym. 

2004: 307; Blake ym. 2006: 301). Suomessa yleisen tasapainon mallia ovat matkailun 

aluetaloudellisia vaikutuksia tutkittaessa käyttäneet ainoastaan Keskinarkaus ym. (2009: 

46), jotka selvittivät pienriistaan perustuvan metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaiku-

tuksia Itä-Lapissa SAM-matriisiin pohjautuvalla CGE-mallilla. Vaikka menetelmää on 

ehdotettu korvaamaan panos-tuotosmallia sen rajoitteiden vuoksi, vaatii myös CGE-

malli kehittämistä muun muassa mallin sovittamisessa matkailututkimuksen kontekstiin 

ja mallin soveltuvuudessa paikallistasolle (Dwyer ym. 2004).  

Yksi viime aikoina suosioon nousseista menetelmistä matkailun taloudellisten 

vaikutusten analysoinnissa on matkailun satelliittitilinpitomenetelmä (Tourism Satellite 

Accounts, TSA) (Saarinen 2003: 109; Vatanen & Hyppönen 2008: 24; Jones & Munday 

2010: 342). Menetelmällä kuvataan matkailun taloudellisia vaikutuksia kansantalouteen 

valtakunnallisen tilastojärjestelmän avulla (Konttinen 2006; Dwyer ym. 2008: 268; 

Frechtling 2010: 136). Spurrin (2008: 292–293) mukaan satelliittitilinpito on muun mu-

assa johdonmukainen ja vertailukelpoinen menetelmä, mutta vaatii Jonesin ja Mundayn 

(2010) mukaan vielä kehittämistä sovellettaessa paikalliselle tai alueelliselle tasolle. 

Suomessa menetelmää on hyödynnetty niin alueellisella (esim. Laakkonen 2002) kuin 

paikallisella tasolla (esim. Rosqvist 2009).   

Tässä pro gradu -tutkielmassa tulosten analysoinnissa sovelletaan pohjoismaisen 

mallin menomenetelmää, sillä se soveltuu parhaiten tutkimuksen lähtökohtien ja aineis-

ton antamiin puitteisiin. Seuraavana pohjoismaista mallia tarkastellaan lähemmin, eri-

tyisesti menomenetelmää ja siihen liittyviä haasteita.  

 

Pohjoismainen menetelmä 

Pohjoismainen menetelmä kehitettiin 1970-luvun loppupuolella matkailun taloudellisten 

ja työllistävien vaikutusten mittaamiseen. Menetelmää testattiin ensimmäisen kerran 
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vuosina 1980 ja 1981 kaikissa Pohjoismaissa. Suomen osalta pilottikohteina olivat Kuu-

samo (Jyvälä 1981) ja Jyväskylä (Holopainen 1981) (MEK 1983). Tämän jälkeen mallia 

on hyödynnetty runsaasti Suomen matkailun aluetaloustutkimuksissa etenkin paikallis-

tasolla (esim. Vuoristo & Arajärvi 1988; Saarinen & Kauppila 2002; Rinne & Saasta-

moinen 2005; Berghäll 2005; Kauppila ym. 2011), ja jonkin verran myös alueellisella 

tasolla (Kanta-hämeen seutukaavaliitto 1984; Kymenlaakson seutukaavaliitto 1985; 

Jyvälä 1988). Suomen kontekstissa alueellisella tasolla tarkoitetaan yhtä kuntaa suu-

rempaa hallinnollista alueyksikköä, kuten seutukuntaa tai maakuntaa, kun taas paikallis-

taso käsittää yhden kunnan (Kauppila 2001: 10).   

Menetelmä on jaettu kahteen eri osaan: menomenetelmään ja tulomenetelmään. 

Menomenetelmällä selvitetään matkailijakyselyn avulla matkailijoiden rahankäyttöä 

tutkimusalueella ja rahankäytön jakautumista eri toimialoille. Menomenetelmän avulla 

saadaan siis selvitettyä matkailijoiden suora kulutus ja vaikutus matkailuliikevaihtoon, 

eli alueen välitön matkailutulovaikutus. Muita välittömiä tai välillisiä ja johdettuja vai-

kutuksia ei voida selvittää menomenetelmän avulla (MEK 1983; Vuoristo & Arajärvi 

1990). Saarisen ja Kauppilan (2002: 28) mukaan menomenetelmää on Suomessa hyö-

dynnetty tulomenetelmää vähemmän.  

Sen sijaan tulomenetelmällä voidaan arvioida niin matkailuliikevaihdon suuruus 

kullakin toimialalla, kuin matkailun synnyttämät välittömät, välilliset ja johdetut vaiku-

tukset (MEK 1983; Hätälä & Kauppila 1999: 46). Tulomenetelmässä näitä taloudellisia 

vaikutuksia selvitetään yrityskyselyn avulla eli yritysten matkailusta saamien tulojen 

kautta. Kysely kohdistetaan tutkittavalla alueella toimiviin yrityksiin, joiden oletetaan 

saavan matkailusta tuloja. Kyselyllä kerätään tietoja muun muassa yritysten liikevaih-

dosta, henkilöstöstä ja palkkamenoista sekä yrityksen ostamista tavaroista ja palveluista 

(MEK 1983; Saarinen & Kauppila 2002: 28; Saarinen 2003: 96).     

Niin pohjoismaisen mallin meno- kuin tulomenetelmää on kritisoitu voimakkaas-

ti, sillä matkailun taloudellisten vaikutusten määrittämiseen pohjoismaisella mallilla 

liittyy monia heikkouksia ja haasteita (Vuoristo & Arajärvi 1990; Paajanen 1993, 1995; 

Kauppila 1999; Kauppila 2001). Havaitut ongelmat voidaan niin meno- kuin tulomene-

telmän osalta jakaa menetelmän soveltamiseen ja tiedonhankintaan (Kauppila 2001: 

16).  
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Menetelmän soveltamisen osalta Vuoristo ja Arajärvi (1990: 172) sekä Paajanen 

(1993: 85, 1995: 228) ovat korostaneet molemmilla menetelmillä tehtyjen tutkimusten 

heikkoa vertailtavuutta. Matkailijaryhmiä ja toimialoja koskevat määritykset ja luoki-

tukset tehdään tutkimuskohtaisesti, mikä alentaa eri ajankohtina ja eri alueilla tehtyjen 

tutkimusten vertailtavuutta. Kauppilan (2001: 16) mukaan menomenetelmän soveltami-

sen ongelmat kohdistuvatkin nimenomaan keskeisiin käsitteisiin, eli matkailun, matkai-

lijan ja menoluokkien määritelmiin, kun taas tulomenetelmän osalta (Kauppila 1999: 

135) suurimmat heikkoudet vertailun osalta liittyvät toimialaluokituksen vaihtelevuu-

teen tutkimuksittain ja Tilastokeskuksen toimialoittaisten liikevaihtotietojen saatavuu-

teen.  

Menomenetelmän soveltamiseen liittyvien käsite- ja toimialamäärittelyjen tuo-

mien haasteiden lisäksi esille voidaan nostaa monia menomenetelmän tiedonhankintaan 

ja aineistoon liittyviä haasteita, jotka Kauppila (2001) on selvityksessään tiivistänyt. 

Ensinnäkin aluetason haasteena on matkailijoiden yöpymisvuorokausien ja päiväkävi-

jöiden lukumäärän määrittäminen, joita tarvitaan menomenetelmässä välittömien tulo-

vaikutusten laskemiseen (Vuoristo & Arajärvi 1990: 162–165; Saarinen 2003: 109; 

Kauppila ym. 2011: 28; Kauppila & Karjalainen 2012: 95). Näiden lukujen määrittämis-

tä vaikeuttavat virallisten tilastotietojen puuttuminen, lukuun ottamatta hotelliyöpyjiä, 

jolloin määritelmät perustuvat muun muassa omiin tilastoihin, tutkimuksiin ja arvioihin 

(Kauppila 2001: 33).  

Puolestaan yksilötason haasteet liittyvät empiirisen aineiston hankintaan, jotka 

Kauppila (2001: 36–39) on jakanut kuuteen eri ongelmakohtaan. Ensimmäisenä kiinni-

tetään huomiota otannan ongelmaan, joka liittyy eri matkailijaryhmien tavoitettavuu-

teen, eli käytännössä missä ja miten otanta suoritetaan (Jyvälä 1981: 67; Vuoristo & 

Arajärvi 1988: 23). Kauppila (2001: 38) korostaa, että aineiston pitäisi saada kattamaan 

eri matkailijaryhmät, joiden täytyy olla ”totuudenmukainen” otos alueen matkailijoista. 

Toisena ongelma korostuu aineiston keräämiskohta (Kymenlaakson seutukaavaliitto 

1985: 23; Rinne 1999: 83; Rämet & Kauppila 2001: 94). Kauppilan (2001: 36–37) mu-

kaan aineistoa kerätään usein vain kesäkautena, vaikka matkailijoiden menot vaihtelevat 

eri vuodeaikoina. Aineistoa tulisia kerätä eri aikoina viikon ja vuoden sisällä, jotta tut-

kimus kattaisi eri matkailijasegmentit mahdollisimman laajasti.  
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Kolmantena aineistoon liittyvänä haasteena esille on nostettu matkailijoiden ky-

ky arvioida ja muistaa alueella kulutettua rahamäärää ja sen jakautumista eri menoluok-

kiin (Jyvälä 1981: 47–48; Kauppila & Malinen 1989: 97; Vuoristo & Arajärvi 1990: 

160; Rinne 1999: 83; Rämet & Kauppila 2001: 94; Kauppila ym. 2011: 29). Huomiota 

on kiinnitetty erityisesti vastausten totuudenmukaisuuteen ja tarkkuuteen (Kauppila 

2001: 37). Neljäntenä useat tutkimukset (Kymenlaakson seutukaavaliitto 1984: 23; 

Kauppila & Malinen 1989: 97; Vuoristo & Arajärvi 1990: 160; Rämet & Kauppila 

2001: 94) painottavat muun muassa keräämistapaan ja -paikkaan sekä mahdollisten 

haastattelijoiden käyttämiseen liittyviä seikkoja. Tavoitteena tulisi olla, että matkailijat 

tavoitettaisiin heidän poistuessa alueelta, ja etteivät haastattelijat vaikuttaisi matkailijoi-

den vastausten tarkkuuteen ja laatuun (Kauppila 2001: 38–39).  

Viidenneksi ongelmaksi määritellään matkailijoiden mahdollinen vastaushalut-

tomuus ja -mahdollisuus (Kymenlaakson seutukaavaliito 1985: 23; Rämet & Kauppila 

2001: 94), ja kuudentena eli viimeisenä esille nostetaan tilastoviiveet (Ikonen 1987: 20). 

Kauppilan (2001: 38) mukaan matkailijamääriä koskevat tilastot ovat vuoden kyselyn 

keräämisvuotta jäljessä. Menomenetelmään liittyvässä selvityksessä painotetaankin, että 

tiedonhankintaan ja aineistoon liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain pyrkimällä huo-

lellisuuteen empiirisen aineiston hankinnassa ja kyselylomakkeen suunnittelussa.  

Tulomenetelmän tiedonhankintaan liittyviä ongelmat on puolestaan tuotu esille 

Kauppilan (1999: 134) Koillismaan tutkimuksessa (ks. myös Vuoristo ja Arajärvi 

1990). Kritiikin kohteena ovat erityisesti yritysten arviot saaduista matkailutuloista, 

joita voi olla vaikea erottaa yrityksen kokonaistuloista, otannan painottuminen vain tie-

tylle alueelle, kuten matkailukeskuksiin, yritysten vastaushaluttomuus, sekä yrittäjien 

haluttomuus luovuttaa lomakkeessa kysyttyjä liikevaihtotietojaan.  

Kaikesta niin meno- kuin tulomenetelmään, eli koko pohjoismaiseen malliin, 

kohdistuvasta arvostelusta huolimatta menetelmä on Saarisen ja Kauppilan (2002: 30) ja 

Saarisen (2003: 109) mukaan suhteellisen luotettava ja käyttökelpoinen tapa matkailun 

aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseen Suomessa, etenkin alue- ja paikallistasolla. 

Pohjoismaisen mallin menetelmiä on vuosien saatossa myös kehitetty eteenpäin. Kaup-

pila (1999) esittelee tutkimuksessaan Koillismaan mallin, jossa tulomenetelmää on ke-

hitetty eteenpäin Piiralan (1997) sekä Hätälän ja Kauppilan (1999) tutkimusten pohjalta. 

Koillismaan mallissa on kiinnitetty huomiota etenkin toimialaluokitukseen, jonka vaih-
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televuutta tutkimuksittain on pyritty vähentämään toimialaluokituksen vakioimisella, ja 

siten parantamaan eri tutkimusten vertailtavuutta. Myös muihin empiirisen aineiston 

hankintaan ja käsitemäärittelyihin on kiinnitetty huomiota (Kauppila 1999: 140–143). 

Useat tutkimukset (esim. Alakiuttu & Juntheikki 1999; Juntheikki 2003; Rosqvist 2008; 

Kauppila 2011) ovat hyödyntäneen Koillismaan mallia selvitettäessä matkailun alueta-

loudellisia vaikutuksia eri aluetasoilla.    

Kauppila ym. (2011) ja Kauppila ja Karjalainen (2012) ovat kehittäneet kalas-

tusmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia tutkittaessa prosessimallin, jossa sovelletaan 

pohjoismaisen mallin menomenetelmää sekä Tilastokeskuksen yritysrekisteriä ja palk-

katilastoja. Esitetyllä mallilla voidaan selvittää välittömän matkailutulon lisäksi myös 

välittömiä työllisyysvaikutuksia, sekä välittömän työllisyyden aikaansaamia palkkatulo-

, verotulo- ja johdettuja vaikutuksia ilman tulomenetelmän ja yrityskyselyn soveltamis-

ta. Kyseisellä prosessimallilla pyritäänkin helpottamaan pohjoismaisen mallin aikaa ja 

resursseja vievää aineiston keruuta, sekä käyttämään enemmän hyödyksi valmiita tilas-

toja.  

Tässä työssä käytetään edellä mainittua prosessimallia, eli pohjoismaisen mallin 

menomenetelmää ja hyödynnetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä saatavia ilmaisia 

aineistoja. Mallin avulla selvitetään kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista 

vaikutuksista välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa.   
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TUTKIMUSALUE 

Lapin maakunta 

Lapin maakunta (Lappi) on Suomen pohjoisin ja suurin maakunta (kuva 6), joka jakau-

tuu kuuteen seutukuntaan ja 21 kuntaan. Lappi on pinta-alaltaan 100 367 neliökilomet-

riä, josta suurin osa peittyy vesistöjen, tuntureiden ja erämaisten metsien alle. Järvien ja 

jokien osuus kokonaispinta-alasta on noin 6,3 % ja merialueiden 1,4 %. Maakunta on 

harvaan asuttua, sillä maakunnan väestöntiheys on kaksi asukasta maa-neliökilometriä 

kohden (Lappi lukuina 2012–2013). Väkiluku oli vuoden 2012 joulukuussa 182 844 

henkilöä (SVT 2012). Vuonna 2010 työpaikoista noin 6 % jakaantui alkutuotantoon, 20 

% jalostukseen ja 73 % palveluihin (Lappi lukuina 2012–2013).  

Matkailu on yksi Lapin elinkeinorakenteen kärkitoimijoista. Maakunnan luon-

nonolosuhteet tarjoavat hyvät edellytykset vetovoimaisen matkailualueen kehittymisel-

le, ja Lappi onkin hyödyntänyt luontoon perustuvia vahvuuksiaan erinomaisesti viimeis-

ten vuosikymmenien aikana (Lapin matkailustrategia 2011–2014). Sesonkiluontoisuus 

on ominaista Lapin matkailulle, ja eri sesongeista joulu on edelleen parasta aikaa. Kui-

tenkin myös kesämatkailu on kehittynyt ja kasvattanut suosiotaan viime vuosina hyvin 

(Lapin matkailustrategia 2007–2010).  

Kalastuksen ja kalastusmatkailun osalta Lapin kahdestatoista matkailualueesta 

esille on erityisesti nostettu Pohjois-Lappi, jonne Tenojoen lohi houkuttelee runsaasti 

kalastusmatkailijoita vuosittain, sekä Tornionlaakson alue, jossa on tehty pitkäjänteistä 

työtä kalastusmatkailun kehittämiseksi (Lapin matkailustrategia 2011–2014: 23, 25). 

Metsähallitus myy Lapissa virkistyskalastuslupia yhteensä 32 virkistyskalastuskohteelle 

(Tuikki 2013) ja pienriistan metsästyslupia yhteensä 43 pienriistan metsästysalueelle 

(Kieppi 2013). Kalastus ja metsästys ovatkin erittäin suosittuja harrastuksia, sillä Met-

sähallituksen mukaan vuonna 2013 Lappiin myytiin yhteensä yli 23 000 virkistyskalas-

tuslupaa ja yli 13 000 pienriistan metsästyslupaa, joista suurin osa oli Lapin maakunnan 

ulkopuolelta tulevien matkailijoiden ostamia. 
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Kuva 6. Suomen maakuntajako. Tutkimusalue (Lappi ja Kainuu) rajattu ja ympyröity punaisel-

la. Taustalla osa valtion kalastusalueista sinisellä ja pienriistan metsästysalueista vihreällä (Met-

sähallitus 2013; kirjoittajan muokkaamana).    
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Yleisesti matkailuelinkeino Lapissa on kehittynyt voimakkaasti, sillä rekisteröi-

tyjen yöpymisten määrä on kasvanut noin 4,5 % vuosivauhdilla (Lapin matkailustrate-

gia 2011–2014). Vuonna 2013 Lapissa rekisteröitiin ennakkotietojen mukaan noin 2,4 

miljoonaa yöpymistä, joista ulkomaisten yöpyjien osuus oli noin 43 % (SVT 2013a). 

Todellisuudessa yöpymisiä arvioidaan olevan noin kolminkertainen määrä, sillä valta-

osa Lapin majoituskapasiteetistä on pienissä majoitusyksiköissä, kuten mökeissä, jotka 

eivät suurimpien matkailukeskusten keskusvaraamojen ja mökkivälittäjien kautta vuok-

rattavia loma-asuntoja lukuun ottamatta kuulu virallisen rekisteröinnin ja tilastoinnin 

piiriin (Lapin matkailutilastollinen vuosikirja 2011). 

Kasvun ja kehityksen myötä matkailulla on huomattavaa merkitystä myös Lapin 

aluetaloudelle. Vuonna 2011 Lapin välittömän matkailutulon arvioitiin olevan noin 544 

miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset noin 3 858 henkilötyövuotta (Satokangas 2013: 

34). Matkailun kehitys on auttanut Lapin kuntien ja kylien elinvoimaisuuden säilyttämi-

sessä ja palvelujen turvaamisessa, sillä vetovoimaisimmat matkailukohteet sijoittuvat 

maakuntakeskusten ohella keskelle harvaan asuttua maaseutua. Matkailualalle syntynyt 

yritystoiminta onkin tuonut mukanaan työtä ja toimeentuloa nimenomaan pienille paik-

kakunnille, sekä saanut välittömien tulo- ja työllisyysvaikutusten lisäksi aikaan positii-

visia kerrannaisvaikutuksia myös muilla toimialoilla (Lapin matkailustrategia 2011–

2014).  

 

Kainuun maakunta 

Kainuun maakunta (Kainuu) sijaitsee Itä-Suomessa (kuva 6). Pinta-alaltaan Kainuu on 

24 453 neliökilometriä, josta vesialueiden osuus on noin 12 % (Kainuu tilastoina 2013). 

Vuoden 2012 joulukuussa väkiluku oli 80 685 henkilöä (SVT 2012), ja väestöntiheys 

3,8 asukasta maa-neliökilometriä kohden. Elinkeinorakenteen osalta työpaikoista 8 % 

oli alkutuotannossa, 19 % rakentamisessa ja teollisuudessa, 19 % kaupassa ja kuljetuk-

sessa ja 52 % muissa palveluissa vuonna 2010 (Kainuu tilastoina 2013).  

Kuten Lapissa, myös Kainuussa luonto ja sen moninainen hyödynnettävyys on 

yksi matkailun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä. Luonnon osalta matkailun valttikort-

teja ovat muun muassa suurpedot, metsät, kirkkaat vesistöt ja erämaat. Kainuun maa-

kunta on jaettu kuuteen eri alueelliseen matkailukeskittymään, joista erityisesti Vuoka-
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tin merkitys koko Kainuun matkailutulon muodostumiselle on huomattava. Luonto- ja 

wildlife-matkailun vahvuudet löytyvät Kuhmon ja Suomussalmen kuntien alueelle si-

joittuvalta Idän Taigan matkailualueelta. Esimerkiksi villieläinten katselua ja valoku-

vausmahdollisuuksia, eli ei kuluttavaa wildlife-matkailua, tarjoavat yritykset ovat kysei-

selle alueelle ominaisia (Kainuun matkailustrategia 2011–2020). Myös kalastus- ja met-

sästysmatkailu on nostettu esille yhtenä alueen tarjoamista kesä- ja syysaktiviteeteista 

(Wild Taiga – Kuhmo ja… 2014).   

Kainuun luonto tarjoaakin hyvät puitteet kalastukselle ja metsästykselle. Metsä-

hallitus myy virkistyskalastuslupia yhteensä 10 virkistyskalastuskohteelle (Tuikki 2013) 

ja pienriistan metsästyslupia 14 pienriistan metsästysalueelle (Kieppi 2013). Metsähalli-

tuksen mukaan vuonna 2013 Kainuun virkistyskalastuskohteille myytiin vajaa 10 000 

virkistyskalastuslupaa, joista arviolta noin kaksi kolmasosaa oli maakunnan ulkopuolel-

ta tulevien matkailijoiden ostamia. Pienriistan metsästyslupia myytiin hieman virkistys-

kalastuslupia enemmän, joista matkailijoiden ostamien lupien osuus oli yli 90 %.    

Kokonaisuudessaan vuonna 2013 Kainuussa rekisteröitiin ennakkotietojen mu-

kaan noin 967 000 yöpymistä, eli hieman vajaa miljoona, joista ulkomaisten yöpyjien 

osuus oli noin 11 % (SVT 2013a). Kainuuseen saapuneiden matkailijoiden tuottamia 

aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty useissa eri tutkimuksissa (esim. Juntheikki 

2003; Kauppila 2011). Kauppilan (2011: 47) tutkimuksessa Kainuun välittömäksi mat-

kailutuloksia arvioitiin noin 138 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa) ja välittömäksi 

työllisyysvaikutukseksi 1 090 henkilötyövuotta vuonna 2009. 
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TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin Metsähallituksen aluetaloushankkeessa, jonka tarkoituksena 

on kehittää Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden aluetaloudellisten 

vaikutusten seurantamenetelmä. Hanke on valtakunnallinen, eli se pitää sisällään lähes 

kaikki Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-alueet koko Suomessa.   

Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat kaikki Metsähallituksen kalastus- ja met-

sästyslupa-asiakkaat, eli ne henkilöt, jotka olivat ostaneet kalastus- tai metsästysluvan 

valtion maille tai vesille. Toisin sanoen perusjoukko kattoi lähes kaikki Metsähallituk-

sen eri lupatyypeillä kalastavat tai metsästävät. Kalastajista mukana tutkimuksessa oli-

vat Metsähallituksen virkistyskalastusluvan, viehekalastusluvan, pyydyskalastusluvan 

tai ravustusluvan ostaneet henkilöt. Metsästyslupien osalta lähestyttiin lyhyen pienriis-

tan metsästysluvan (1–7 vuorokautta) ostaneita henkilöitä. Pienriistan metsästysluvat 

jaetaan edelleen vesilintu- ja jänislupaa sekä kanalintulupaan. Lisäksi hankkeessa lähes-

tyttiin pienriistanmetsästyksen kausiluvan, karhunmetsästyksen kausiluvan tai hirven-

metsästyksen alueluvan hankkineita henkilöitä. 

Aineisto ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä kalastuskyselyn ulkopuolelle ovat 

jääneet vihkolupa-asiakkaat, joita on erityisesti muutamissa Lapin ja Etelä-Suomen koh-

teissa. Käytännön toteutuksen vuoksi vihkolupa-asiakkaita ei vielä otettu mukaan. Ul-

kopuolelle ovat jääneet myös jokamiehenoikeudella kalastavat sekä vapaan metsästys-

oikeuden alueella metsästävät paikkakuntalaiset. Lisäksi ulkopuolelle on jäänyt pienpe-

tojen metsästys ja riekonpyynti talvella.  

Otanta suoritettiin siten, että perusjoukosta lähestyttiin niitä asiakkaita, joille 

suoramarkkinointi oli sallittu, ja jotka olivat ilmoittaneet Metsähallituksen asiakasrekis-

teristä riippuen joko sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Kyseessä ei siis ole varsi-

naisesti otos, vaan näyte. Kaikista luvan ostaneista lupakalastajista oli sähköpostilla 

tavoitettavissa noin 38 % ja lyhyen pienriistanluvalla metsästävistä 65 %. Aineisto ke-

rättiin Internet-kyselynä Webropol-järjestelmän avulla kesän ja syksyn 2013 aikana. 

Erilaisia kyselylomakkeita ja saatteita tehtiin yhteensä kolme: kalastajille (liite I), met-

sästäjille (liite II) sekä kausiluvalla tai hirven alueluvalla metsästäville. Asiakkaiden 

yhteystiedot saatiin kolmesta eri Metsähallituksen asiakasrekisteristä. Jatkossa termillä 
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kalastuskysely tarkoitetaan kalastusluvat kattavaa kyselyä, metsästyskyselyllä lyhyitä 

pienriistan lupia kattavaa kyselyä ja kausilupakyselyllä viitataan pienriistan ja suurpeto-

jen kausilupiin ja hirven aluelupiin. 

Kysely lähetettiin joka maanantai niille henkilöille, joilla lupa oli voimassa edel-

lisellä viikolla. Sähköpostiasiakkaat saivat henkilökohtaisen linkin sähköpostiinsa, mikä 

ohjasi heidät suoraan kyselyyn. Mobiililupa-asiakkaat saivat tekstiviestin, jossa heidät 

ohjattiin hankkeen Internet-sivuille, ja sitä kautta vastaamaan kyselyyn. Kaksi muistu-

tusta lähetettiin kahden viikon sisällä ensimmäisestä viestistä. Syyskuussa lähetettiin 

sähköpostilla viimeinen muistutus kaikille kalastajille, jotka eivät olleet vielä vastanneet 

kyselyyn. Samoin tehtiin marraskuussa metsästäjille. Kausilupien osalta aineistoa kerät-

tiin elo-marraskuun välisenä aikana, ja heille lähetettiin metsästyskauden aikana kol-

mesta neljään muistutusta tutkimukseen osallistumisesta.   

Kyselyyn vastanneille viehekalastuslupakalastajille lähetettiin lokakuussa yksi 

lisäkysymys sähköpostilla, jotta heidänkin vastaukset ja rahankäyttö voitiin kohdistaa 

maakunnittain. Viehekalastuslupa on valtakunnallinen, eikä kyselomakkeessa kysytty, 

minkä maakunnan alueella he olivat kalastaneet. Melkein kaksi kolmasosaa vastasi lisä-

kysymykseen. Vastauksista tuli ilmi, että useat kyselyyn vastanneet henkilöt olivat va-

linneet viehekalastusluvan, mutta kalastaneet oikeasti virkistyskalastusluvalla. Vastaus-

ten ja Metsähallituksen asiakasrekisterin tietojen pohjalta yli puolet viehekalastuslupa-

vastauksista muutettiin virkistyskalastusluvaksi, ja siten todellisuutta vastaaviksi.  

Kyselylomakkeita testattiin Metsähallituksen ja Ruralian henkilökunnalla sekä 

muutamilla kalastajilla ja metsästäjillä ennen lomakkeen julkaisua ja lähettämistä. Ky-

selyssä tiedusteltiin kalastajien ja metsästäjien rahankäyttöä menoluokittain kyseisellä 

kalastus- tai metsästysmatkalla. Rahankäyttöä tiedusteltiin kolmessa osassa: lupamaa-

kunnassa, sekä matkan varrella ja lähtö-alueella, eli lupamaakunnan ulkopuolella. Lu-

pamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa tai maakuntia, jossa lupa oli voimassa. Kalastus- 

ja metsästyskyselyissä pyydettiin vastamaan ja arvioimaan kuluja viimeisimmän kalas-

tus- tai metsästysmatkan osalta, kausiluvalla tai hirviluvalla metsästävät puolestaan ar-

vioivat kuluja yhden matkan osalta kerrallaan. Yksi henkilö on siis voinut vastata kyse-

lyyn useamman kerran, koska kysely lähetettiin jokaisesta luvasta erikseen. Kausilupien 

kohdalla henkilöitä pyydetään vastaamaan erikseen jokaisen tehdyn metsästysmatkan 

jälkeen. Poikkeuksena tähän on kuitenkin se, että mikäli asiakas on saman viikon aikana 
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ostanut useamman mobiililuvan samalle kohteelle (esimerkiksi kaksi kolmen tunnin 

lupaa Iijoelle, toisen maanantaina ja toisen perjantaina), lähtee kysely vain yhden ker-

ran.  

Sähköpostien ja tekstiviestien lisäksi hankesivu on ollut avoimesti löydettävissä 

http://www.eraluvat.fi/aluetalous -osoitteessa, jonka myötä kyselyyn ovat voineet vasta-

ta myös ne henkilöt, jotka eivät kuulu varsinaiseen näytteeseen. Ilman oikeaa lupaa ja 

tehtyä matkaa kyselyyn vastaaminen on kuitenkin kohtuullisen työlästä, joten muiden 

kuin todellisten lupa-asiakkaiden vastauksia ei ole todennäköisesti juurikaan kertynyt. 

Tässä tutkimuksessa mukana tarkastelussa ovat vain virkistyskalastusluvan tai 

lyhyen pienriistan metsästysluvan ostaneet matkailijat. Vuonna 2013 Lapissa myytiin 

virkistyskalastuslupia yhteensä 23 638 kappaletta, joista maakunnan ulkopuolelta tule-

ville matkailijoille 18 390 kappaletta, eli 78 % (taulukko 1). Kainuussa virkistyskalas-

tuslupia myytiin 9 819 kappaletta, joista matkailijoiden osuus oli 66 %. Puolestaan ly-

hyitä pienriistan metsästyslupia myytiin Lapissa yhteensä 13 468 kappaletta ja Kainuus-

sa 10 066 kappaletta. Suurin osa myydyistä luvista (yli 90 %) oli kanalintulupia. Mat-

kailijoille myytyjen lupien osuus oli Lapissa 86 % ja Kainuussa 93 %.  

 

Taulukko 1. Matkailijoille myytyjen lupien osuus virkistyskalastuslupien ja lyhyiden pienriistan 

metsästyslupien kokonaismyynnistä Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013.  

Maakunta 
Matkailijoille  

myydyt virkistys-
kalastusluvat (kpl) 

Osuus  
kokonais-

myynnistä (%) 

Matkailijoille  
myydyt pienriistan 

metsästysluvat (kpl) 

Osuus  
kokonais-

myynnistä (%) 

Lappi 18 390 78 11 610 86 

Kainuu 6 471 66 9 327 93 

 

Lapissa ja Kainuussa paikkakuntalaisten osuus etenkin metsästyslupien myynnistä on-

kin oletetusti vähäinen, koska kyseisten maakuntien asukkaat saavat metsästää valtion 

mailla omalla asuinpaikkakunnallaan. Edellä esitetyt maakunnan ulkopuolelta tuleville 

henkilöille myydyt lupamäärät ovat kuitenkin arvioita, jotka perustuvat Metsähallituk-

sen saalispalautejärjestelmän vastauksista saatuihin postinumeroalueittaisiin jakaumiin. 

Kalastuskyselyn aineisto kerättiin 24.6–15.9.2013 välisenä aikana, joka kattaa 

kiihkeimmän kalastuskauden etenkin virkistyskalastajien osalta. Kalastuskysely lähetet-

tiin yhteensä 10 536 kertaa, joista vastauksia kertyi 1 994 kappaletta (taulukko 2). Koko 
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kyselyn vastausprosentiksi tulee täten 19 %. Aineistosta poistettiin selvästi asiattomat 

tai muuten käyttökelvottomat vastaukset, jonka jälkeen vastauksia jäi jäljelle 1960 kap-

paletta. Asiattomilla vastauksilla tarkoitetaan lähinnä sellaisia lomakkeita, joissa rahan-

käyttö -kysymyksen luvut olivat selkeästi kohtuuttomia. Suurin osa jäljelle jääneistä 

vastauksista oli virkistyslupakalastajilta, 1812 kappaletta. Hankkeen yhteydessä kerätty 

aineisto sisältää myös paikallisten vastauksia, joten matkailijat on eroteltu aineistosta. 

Tässä työssä matkailijoiksi määritellään ne lupa-asiakkaat, jotka ovat matkustaneet väli-

aikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuolelle. Lapin maakunnan osalta virkis-

tyskalastuslupavastauksia kertyi 1 119 kappaletta, joista tutkimukseen soveltuvia maa-

kunnan ulkopuolelta tulevien matkailijoiden vastauksia oli 886 kappaletta. Kainuun 

osalta virkistyskalastuslupavastauksia oli 199 kappaletta, joista matkailijoiden vastauk-

sia oli 147 kappaletta.   

Metsästyskyselyn, eli lyhyiden pienriistan metsästyslupien aineisto kerättiin 

20.8–31.10.2013 välisenä aikana. Mobiililuvan ostaneiden henkilöiden vastausosuus oli 

pieni, joten lokakuussa kyselyä ei enää lähetetty tekstiviestillä. Metsästäjien kohdalla 

mobiililupa-asiakkaat eivät ole niin suuressa roolissa, koska metsästyslupia ostetaan 

Metsähallituksen mukaan mobiilisti vähemmän kuin esimerkiksi kalastuslupia. Lisäksi 

metsästäjien tavoitettavuus sähköpostitse on huomattavasti parempi kuin kalastajilla. 

Kysely lähetettiin yhteensä 17 297 kertaa, joista vastauksia kertyi 4 751 kappaletta (tau-

lukko 2). Vastausprosentiksi tulee näin ollen 27 %. Kuten kalastuskyselyn kohdalla, 

aineistosta poistettiin asiattomat ja muuten käyttökelvottomat vastaukset, jonka jälkeen 

vastauksia jäi jäljelle 4 697 kappaletta. Lapin maakunnan osalta vastauksia kertyi 1 519 

kappaletta, joista tutkimukseen soveltuvia vastauksia oli 1 274 kappaletta. Kainuun 

osuus vastauksista oli 1 026 kappaletta, joista tähän tutkimukseen soveltui 950 kappalet-

ta.  

Taulukko 2. Kalastus- ja metsästyskyselyn lähetetyt kyselyt ja vastausmäärät kokonaisuudes-

saan sekä matkailijoiden osuudet vastauksista Lapin ja Kainuun maakuntien osalta.  

Kysely Lähetetty 
(kpl) 

Vastattu 
(kpl) 

Vastaus- 
prosentti (%) 

Vastattu: Lappi, 
matkailijat (kpl) 

Vastattu: Kainuu 
matkailijat (kpl) 

Kalastus 10 536 1 994 19   

*Virkistys- 
kalastajat 

 1 812  886 147 

Metsästys 17 297 4 751 27 1 274 950 
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Tutkimusmenetelmät 

Lapin ja Kainuun maakuntien kalastus- ja metsästysmatkailun välittömiä tulo- ja työlli-

syysvaikutuksia analysoitiin Kauppilan ym. (2011) sekä Kauppilan ja Karjalaisen 

(2012) tutkimuksissa kehitetyllä prosessimallilla, joka perustuu pohjoismaisen mallin 

menomenetelmän (ks. MEK 1983) soveltamiseen ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimi-

paikkarekisteristä saataviin aineistoihin. Aineistoa käsiteltiin ja kuvaajat muodostettiin 

Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmalla.    

Prosessimalli etenee kahdeksan eri vaiheen kautta. Ensimmäisessä (1) vaiheessa 

määritellään tutkimusalue poliittis-hallinnollisten rajojen pohjalta. Seuraavaksi (2–3) 

valitaan tutkimuksen kohderyhmä ja käytettävä tutkimusmetodi. Neljännessä (4) vai-

heessa kerätään aineisto, jonka pohjalta määritellään tutkimusalueen välittömät matkai-

lutulovaikutukset (5), välittömät työllisyysvaikutukset (6), välittömän työllisyyden 

palkka- ja verotulovaikutukset (7) ja lopuksi välittömän työllisyyden johdetut työlli-

syysvaikutukset ja sen palkka- ja verotulovaikutukset (8). Välittömät matkailutulovaiku-

tukset (vaihe 5) saadaan pohjoismaisen mallin menomenetelmää soveltamalla ja muut 

vaikutukset (vaiheet 6–8) menomenetelmän tuloksia sekä Tilastokeskuksen yritysrekis-

teriä ja palkkatilastoja hyödyntämällä (Kauppila ym. 2011; Kauppila & Karjalainen 

2012).   

Aluksi pohjoismaisen mallin menomenetelmässä täytyy määritellä ja rajata tut-

kimusprosessin lähtökohdat. Nämä rajaukset koskevat tarkasteltavaa tutkimusaluetta, 

kohderyhmän valintaa eli matkailun ja matkailijan määrittelemistä sekä matkailun kvan-

tifiointia eli matkailun laajuuden mittayksikön määrittämistä (kuva 7). Menetelmän ra-

jauksien jälkeen matkailijoiden rahankäyttöä selvitetään menoluokittain ja matkailija-

ryhmittäin (euroa/hlö/vrk) joko aikaisempien tutkimustulosten tai matkailijakyselyn tai -

haastattelun avulla. Vuorokautiset matkailijamenot yleistetään koko matkailijajoukkoon 

siten, että ne kerrotaan yöpyjien kohdalla yöpymisvuorokausilla ja päiväkävijöiden ta-

pauksessa kävijöiden kokonaismäärällä. Lopputuloksena menomenetelmän avulla saa-

daan selvitettyä matkailijoiden suora kulutus ja vaikutus matkailuliikevaihtoon, eli alu-

een välittömät matkailutulovaikutukset. Muita välittömiä tai välillisiä ja johdettuja vai-

kutuksia ei voida selvittää menomenetelmän avulla (MEK 1983; Kauppila ym. 2001: 

17; Kauppila & Karjalainen 2012: 91).  
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Kuva 7. Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutulon muodostuminen Lapin ja Kainuun 

maakunnissa pohjoismaista menomenetelmää soveltaen (Kauppila ym. 2011: 18; Kauppila & 

Karjalainen 2012: 91; kirjoittajan muokkaamana).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusalueeksi on valittu Lapin ja Kainuun maakunnat. Suurin 

osa valtion maista ja vesistä sijaitsee Pohjois- ja Itä-Suomessa (Keskinarkaus ym. 

2009), jolloin myös lupamyynti ja sen myötä kalastus- ja metsästysmatkailukin suuntau-

tuu lähinnä kyseisille alueille. Myös vastauksia kertyi eniten Lapin ja Kainuun maakun-

nista niin kalastus- kuin metsästyskyselyn osalta. Kohderyhmäksi on valittu kalastus-

matkailijoiden osalta virkistyskalastuslupakalastajat ja metsästysmatkailijoiden osalta 

lyhyen pienriistan metsästysluvan ostaneet matkailijat. Muuta matkailijaryhmäjakoa 

esimerkiksi yöpymismuodon perusteella ei tarvitse tehdä, koska kohderyhmä kattoi vain 

kalastus- ja metsästysmatkailijat. Matkailun laajuuden mittayksikkönä käytettiin kalas-

tus- ja metsästysmatkailuvuorokausien sijasta kalastus- ja metsästysmatkojen määrää, 

jolloin kalastus- ja metsästysmatkailijoiden menoja arvioidaan menoluokittain ja yh-

teensä yhtä matkaa kohden. 

Kohderyhmäksi valittiin juuri kyseiset kaksi lupatyyppiä, koska kalastuksen 

osalta muista lupatyypeistä, jotka olivat mukana Metsähallituksen aluetaloushankkees-

sa, vastauksia kertyi vähän. Lisäksi etenkin pyydyslupakalastajat ja ravustajat ovat lä-

hinnä paikkakuntalaisia, joten heillä ei ole suurta merkitystä kalastusmatkailun taloudel-

listen vaikutusten mittaamisen kannalta. Metsästyksen osalta valittiin vain lyhyet pien-

riistan metsästysluvat, koska pienriistan, karhun ja hirven kausiluvalla metsästäviä lä-

hestyttiin hieman eri lähtökohdista kuin lyhyen pienriistaluvan ostaneita. Toisaalta mat-

kailijoiden osuus voi näissä ryhmissä olla huomattava, joten pelkästään pienriistalupien 

analysointi ei anna täydellistä kokonaiskuvaa metsästysmatkailun taloudellisista vaiku-
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tuksista. Kuitenkin Metsähallituksen arvioiden mukaan kaikista lupatyypeistä juuri ly-

hyitä pienriistan metsästyslupia myydään eniten matkailijoille.  

Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutulon lisäksi tutkimuksessa arvioitiin 

matkailun välittömiä työllisyysvaikutuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön Toimiala Onli-

ne tietopalvelusta (ks. Toimiala Online tietopalvelu) saatiin ilmaiseksi tutkimuksen 

käyttöön Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot toimialoittaisesta lii-

kevaihto/henkilöstö-suhteesta Lapin ja Kainuun maakunnista vuosilta 2006–2012. Vuo-

den 2013 tietoja ei vielä ollut saatavilla, joten tämän tutkimuksen yhteydessä käytettiin 

vuoden 2012 tietoja.  

Kyselylomakkeiden (liite I, II) rahankäyttöä koskevan kysymyksen menoluokkia 

vastaamaan valittiin seuraavat Tilastokeskuksen toimialaluokat (ks. Tilastoskeskus 

2008):  

 Majoitus: toimiala 55 Majoitus 

 Ruoka- ja päivittäistavarat: toimiala 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvo-

jen ja moottoripyörien kauppa) 

 Kahvila- ja ravintolaostokset: toimiala 56 Ravitsemistoiminta 

 Polttoainekulut: toimiala 4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 

 Paikallismatkojen kustannukset: toimiala 4931 Paikallisliikenne 

 Kalastus/metsästyspalvelut: toimiala 79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden pal-

velut ym. 

 Muut ohjelma- ja virkistyspalvelut: toimiala 79900 Varauspalvelut, matkaoppai-

den palvelut ym. 

 

”Kalastusluvat”, ”Metsästysluvat” sekä ”Muut ostot ja menot ” -menoluokkien osalta 

välittömiä työllisyysvaikutuksia ei arvioitu, koska yritysrekisterissä ei ole niille vastaa-

vaa toimialaa. Kalastus- ja metsästysluvat jäivät pois myös tulovaikutuksia arvioitaessa, 

koska lupiin kulutetut eurot eivät kohdistu suoraan millekään alueelle, vaan lupatulot 

menevät Metsähallitukselle.  

Muita tietoja ei ole mahdollista saada ilmaiseksi, eli kyseisellä menetelmällä voi tä-

män tutkimuksen yhteydessä arvioida vain välittömiä työllisyysvaikutuksia. Näin ollen 

prosessimalli päättyy tässä tutkimuksessa vaiheen kuusi (6) jälkeen, eli tämän tutkimuk-

sen yhteydessä ei analysoida välittömän työllisyyden palkka- ja verotulovaikutuksia 

(vaihe 7) tai välittömän työllisyyden johdettuja työllisyys-, palkka- ja verotulovaikutuk-
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sia (vaihe 8). Kokonaisuudessaan prosessimallin mukainen sovellettu menetelmä eteni 

tämän tutkimuksen yhteydessä seuraavasti (kuva 8):  

1) Tutkimusalueiden määrittäminen: Lapin ja Kainuun maakunnat. 

2) Kohderyhmän valinta: virkistyskalastusluvan ostaneet kalastusmatkailijat ja lyhy-

en pienriistan metsästysluvan ostaneet metsästysmatkailijat. Matkailijaksi määritel-

lään ne lupa-asiakkaat, jotka ovat matkustaneet väliaikaisesti vakinaisen asuinmaa-

kuntansa ulkopuolelle. Mukana tarkastelussa ovat niin yöpyjät kuin päiväkävijät, 

mutta ei maakunnan sisäistä matkailua.  

3) Tutkimusmenetelmän valinta: Pohjoismaisenmallin menomenetelmä sekä Tilas-

tokeskuksen yritysrekisterin tilastojen hyödyntäminen. 

4) Aineiston kerääminen: kyselomake lähetettiin Internet-kyselynä osana Metsähalli-

tuksen eräpalveluiden valtakunnallista aluetaloushanketta. Hankkeen yhteydessä ke-

rätty aineisto sisältää myös muita luparyhmiä sekä paikallisia kalastajia ja metsästä-

jiä, joten tämän tutkimuksen kohderyhmän mukaiset kalastus- ja metsästysmatkaili-

jat on eroteltu aineiston joukosta. Lisäksi rahankäyttöä tiedusteltiin lupamaakunnas-

sa, matkan varrella ja lähtöalueella, joista tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnissa 

käytetään vain kulutusta lupamaakunnassa. Lupamaakunnalla tarkoitetaan maakun-

taa, jossa lupa oli voimassa.  

5) Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutulon määrittäminen tutkimusalu-

eella: kyselylomakkeen tiedoista laskettiin rahankäyttö menoluokittain ja yhteensä 

yhtä kalastusmatkailijaa ja yhtä metsästysmatkailijaa kohti yhdellä matkalla (eu-

roa/hlö/matka). Tämän jälkeen määriteltiin välitön kalastus- ja metsästysmatkailutu-

lo kertomalla matkailijan yhdellä matkalla kuluttama rahamäärä Lapin ja Kainuun 

maakuntiin suuntautuneiden kalastus- ja metsästysmatkojen kokonaismäärällä. Ka-

lastus- ja metsästysmatkojen määrä arvioitiin myytyjen lupamäärien perusteella, jos-

sa yksi lupa käsitettiin yhtenä matkana.   

6) Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyyden määrittämien tutki-

musalueella: Tilastokeskuksen yritysrekisteristä saatiin toimialakohtaiset liikevaih-

to/henkilöstö-suhteet, joilla jaettiin kunkin menoluokan välitön matkailutulo (ilman 

arvonlisäveroa). Lopputuloksena saatiin välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöl-

lisyys henkilötyövuosina.  
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Tutkimusalueiden määrittäminen (1): 
Lapin ja Kainuun maakunnat 

↓ 
Kohderyhmän valinta (2): 

Kalastus- ja metsästysmatkailijat 

↓ 
Tutkimusmenetelmän valinta (3): 

Pohjoismaisen mallin menomenetelmä ja 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatilastot 

↓ 
Aineiston kerääminen (4): 

Kyselytutkimus osana Metsähallituksen aluetaloushanketta, 
kohderyhmä eroteltu aineistosta 

↓ 
Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutulon 

määrittäminen tutkimusalueilla (5) 

↓ 
Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyyden 

määrittäminen tutkimusalueilla (6) 

Kuva 8. Prosessimalli kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittämi-

sessä Lapin ja Kainuun maakunnissa.  
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WILDLIFE-MATKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo Lapin maakunnassa 

Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen 

mukaan virkistyskalastusluvan ostaneet matkailijat kuluttivat vuonna 2013 keskimäärin 

429 euroa henkilöä kohti yhdellä kalastusmatkalla ja lyhyen pienriistan metsästysluvan 

ostaneet matkailijat 413 euroa henkilöä kohti yhdellä metsästysmatkalla Lapin maakun-

nassa. Jatkossa virkistyskalastusluvan ostaneisiin matkailijoihin viitataan termillä ”ka-

lastusmatkailijat” ja lyhyen pienriistan metsästysluvan ostaneisiin matkailijoihin termil-

lä ”metsästysmatkailijat”. Lapin ja Kainuun maakuntiin voidaan viitata myös lyhenteillä 

”Lappi” ja ”Kainuu”.  

Menoluokittain tarkasteltuna kulutus jakaantui suurimmaksi osaksi niin kalastus- 

kuin metsästysmatkailijoiden osalta majoitukseen (25–27 %), ruoka- ja päivittäistava-

roihin (30–34 %) sekä polttoainekuluihin (20–23 %) (kuva 9). Tämän laskelman mu-

kainen keskimääräinen kulutus yhdellä matkalla sisältää vain lupamaakunnan alueella 

tapahtuneen kulutuksen, ei matkan varrella tai lähtöalueella tapahtunutta kulutusta. Lu-

pamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa, jossa lupa oli voimassa, eli tässä yhteydessä 

Lapin maakuntaa.  

 

Kuva 9. Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräisen kulutuksen (429/413 euroa) suh-

teellinen jakautuminen menoluokittain yhtä henkilöä kohden yhdellä kalastus- tai metsästys-

matkalla Lapin maakunnassa vuonna 2013.   
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Kalastus/metsästyspalvelut 

Paikallismatkojen kustannukset 
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Kahvila- ja ravintolaostokset 
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Kalastusmatkailijat Metsästysmatkailijat 
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Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo saatiin kertomalla kalastus- tai metsästys-

matkailijan keskimääräinen kulutus yhdellä matkalla Lapin maakuntaan suuntautunei-

den kalastus- tai metsästysmatkojen kokonaismäärällä. Tässä tutkimuksessa matkojen 

määrät perustuvat myytyjen lupien määrään, missä yksi lupa käsitetään yhtenä matkana. 

Metsähallituksen arvioiden mukaan 78 % (18 390 kpl) Lapin virkistyskalastuslupakoh-

teille myydyistä luvista oli maakunnan ulkopuolelta tulevien kalastusmatkailijoiden 

ostamia. Kyselyn mukaan lupia ostettiin keskimäärin 1,7 kappaletta yhtä matkaa koh-

den, jolloin matkojen kokonaismääräksi saadaan 18 390 : 1,7 = 10 818 matkaa. Näin 

ollen Lapin maakunnan välitön kalastusmatkailutulo vuonna 2013 oli 429 euroa x 10 

818 matkaa = 4 640 922 euroa eli noin 4,6 miljoonaa euroa (taulukko 3).  

Pienriistan metsästysalueille myydyistä lyhyistä pienriistan metsästysluvista 86 

% (11 610 kpl) oli metsästysmatkailijoiden ostamia. Lupia ostettiin keskimäärin 1,5 

kappaletta yhtä matkaa kohden, jolloin matkojen kokonaismäärä on 7 740 matkaa. Vä-

littömäksi metsästysmatkailutuloksi saadaan 413 euroa x 7 740 matkaa = 3 196 620 

euroa, eli noin 3,2 miljoonaa euroa. Kalastus- ja metsästysmatkailutulo on jaettu edel-

leen menoluokittain sen perusteella, mikä on kalastus- tai metsästysmatkailijan keski-

määräisen kokonaiskulutuksen suhteellinen jakautuminen menoluokittain yhdellä mat-

kalla. 

Kyselyyn vastanneet kalastus- ja metsästysmatkailijat ovat ilmoittaneet kulutuk-

sen arvonlisäverollisena, joten edellisessä laskelmassa esitetty kalastus- ja metsästys-

matkailutulo pitää sisällään arvonlisäveron. Tutkimuksen menoluokkien arvonlisäverot-

toman matkailutulon laskemisessa käytettiin seuraavia Verohallinnon (2013) määrittä-

miä arvonlisäveroprosentteja: majoitus 10 %, polttoainekulut 24 %, paikallismatkojen 

kustannukset 10 %, kalastus- ja metsästyspalvelut 24 %, muut ohjelma ja virkistyspal-

velut 24 % ja muut ostot ja menot 24 %. Ruoka- ja päivittäistavaroiden sekä kahvila- ja 

ravintolaostosten kohdalla sovellettiin 19 % arvonlisäveroa, mikä on yleisen arvon-

lisäverokannan (24 %) ja elintarvikkeiden sekä ravintola- ja ateriapalveluiden arvon-

lisäverokannan (14 %) keskiarvo. Lapin maakunnan arvonlisäveroton kalastusmatkailu-

tulo oli vuonna 2013 vajaa 4 miljoonaa euroa ja metsästysmatkailutulo noin 2,7 miljoo-

naa euroa. Kokonaisuudessaan wildlife-matkailuun kuuluvan kalastus- ja metsästysmat-

kailun välittömät matkailutulovaikutukset olivat vuonna 2013 Lapin maakunnassa vajaa 

8 miljoonaa euroa ja ilman arvonlisäveroa noin 6,7 miljoonaa euroa.  
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Taulukko 3. Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo (euroa, arvonlisäverollisena ja ilman 

arvonlisäveroa) sekä tulon jakautuminen menoluokittain Lapin maakunnassa vuonna 2013. 

LAPPI Kalastusmatkailijat Metsästysmatkailijat 

Menoluokka % 
Välitön 

matkailu-
tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

% 
Välitön 

matkailu-
tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Majoitus 25 1 160 231 1 054 755 26,7 853 498 775 907 

Ruoka- ja 
päivittäistavarat 

30,1 1 396 918 1 173 881 34 1 086 851 913 321 

Kahvila- ja 
ravintolaostokset 

10 464 092 389 993 8,9 284 499 239 075 

Polttoainekulut 20 928 185 748 536 23 735 223 592 922 

Paikallismatkojen 
kustannukset 

7,5 348 069 316 426 1,7 54 343 49 403 

Kalastus- ja 
metsästyspalvelut 

3,4 157 791 127 251 1,9 60 735 48 980 

Muut ohjelma- ja 
virkistyspalvelut 

1 46 409 37 427 1 31 966 25 779 

Muut ostot ja  
menot 

3 139 227 112 280 2,8 89 505 72 181 

Yhteensä 100 4 640 922 3 960 549 100 3 196 620 2 717 568 

 

Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo Kainuun maakunnassa 

Kainuussa kalastusmatkailijat kuluttivat vuonna 2013 keskimäärin 294 euroa henkilöä 

kohti yhdellä kalastusmatkalla ja metsästysmatkailijat keskimäärin 255 euroa henkilöä 

kohti yhdellä metsästysmatkalla. Menoluokittain tarkasteltuna kalastus- ja metsästys-

matkailijoiden kulutus jakaantui lähinnä majoitukseen (28–33 %), ruoka- ja päivittäista-

varoihin (34–36 %) ja polttoainekuluihin (22–24 %) (kuva 10). Kuten Lapin kohdalla, 

kokonaiskulutus pitää sisällään niin kalastus- kuin metsästysmatkailijoiden osalta vain 

lupamaakunnan alueella tapahtuneen kulutuksen.  
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Kuva 10. Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräisen kulutuksen (294/255 euroa) suh-

teellinen jakautuminen menoluokittain yhtä henkilöä kohden yhdellä kalastus- tai metsästys-

matkalla Kainuun maakunnassa vuonna 2013.   

 

Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo saatiin kertomalla kalastus- tai metsästys-

matkailijan keskimääräinen kulutus yhdellä matkalla Kainuun maakuntaan suuntautu-

neiden kalastus- tai metsästysmatkojen kokonaismäärällä. Myös Kainuun maakunnan 

osalta matkojen määrät perustuvan myytyjen lupien määrään. Metsähallituksen arvioi-

den mukaan 66 % (6 471 kpl) Kainuun virkistyskalastuslupakohteille myydyistä luvista 

oli maakunnan ulkopuolelta tulevien matkailijoiden ostamia. Lupia ostettiin keskimää-

rin 1,6 kappaletta yhtä matkaa kohden, jolloin matkojen kokonaismäärä on 4 044 mat-

kaa. Tällöin Kainuun maakunnan välitön kalastusmatkailutulo vuonna 2013 oli 294 eu-

roa x 4 044 matkaa = 1 188 936 euroa eli vajaa 1,2 miljoonaa euroa (taulukko 4). Pien-

riistan metsästysalueille myydyistä lyhyistä pienriistan metsästysluvista 93 % (9 327 

kpl) oli matkailijoiden ostamia. Metsästysmatkailijat ostivat lupia keskimäärin 1,3 kap-

paletta yhtä matkaa kohden, jolloin matkojen kokonaismäärä on 7 175 matkaa. Välittö-

mäksi metsästysmatkailutuloksi saadaan 255 euroa x 7 175 matkaa = 1 829 625 euroa, 

eli noin 1,8 miljoonaa euroa.  
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Taulukko 4. Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo (euroa, arvonlisäverollisena ja ilman 

arvonlisäveroa) ja tulon jakautuminen menoluokittain Kainuun maakunnassa vuonna 2013. 

KAINUU Kalastusmatkailijat Metsästysmatkailijat 

Menoluokka % 
Välitön 

matkailu-
tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo  
(€, ilman ALV) 

% 
Välitön 

matkailu-
tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Majoitus 32,9 391 160 355 600 27,6 504 976 459 069 

Ruoka- ja 
päivittäistavarat 

34,4 408 994 343 692 36 658 665 553 500 

Kahvila- ja 
ravintolaostokset 

7,5 89 170 74 933 8,1 148 200 124 538 

Polttoainekulut 21,5 255 621 206 146 23,9 437 280 352 645 

Paikallismatkojen 
kustannukset 

0,5 5945 5405 0,5 9148 8316 

Kalastus- ja 
metsästyspalvelut 

0,2 2378 1918 0,4 7319 5902 

Muut ohjelma- ja 
virkistyspalvelut 

1,2 14267 11506 0,7 12807 10328 

Muut ostot ja  
menot 

1,8 21401 17259 2,8 51230 41315 

Yhteensä 100 1 188 936 1 016 459 100 1 829 625 1 555 613 

 

Arvonlisäverottoman matkailutulon laskemisessa käytettiin samoja arvonlisäveropro-

sentteja kuin Lapin maakunnan kalastus- ja metsästysmatkailutulon kohdalla. Kainuun 

maakunnan arvonlisäveroton kalastusmatkailutulo oli vuonna 2013 noin miljoonaa eu-

roa ja metsästysmatkailutulo noin 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Kainuun 

kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat vuonna 2013 noin 3 

miljoonaa euroa ja ilman arvonlisäveroa 2,5 miljoonaa euroa.  

 

Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyys Lapin ja Kainuun maakunnissa 

Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyys henkilötyövuosina määriteltiin jaka-

malla välitön arvonlisäveroton matkailutulo Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimiala-

kohtaisella liikevaihto/henkilöstö-suhteella. Tämän tutkimuksen yhteydessä käytettyjä 

menoluokkia vastaamaan valittiin seuraavat toimialaluokat: toimiala 47 vähittäiskauppa 

(pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa), toimiala 55 majoitus, toimiala 56 

ravitsemistoiminta, toimiala 473 ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa, toimiala 
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4931 paikallisliikenne ja toimiala 799 varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (ks. 

Tutkimusmenetelmät). Kyselylomakkeen menoluokan ”Muut ostot ja menot” kohdalla 

välittömiä työllisyysvaikutuksia ei arvioitu, koska kyseinen menoluokka kattaa kuluja ja 

palveluita useilta eri toimialoilta. Lisäksi on huomioitava, että liikevaihto/henkilöstö-

suhdetta ei ollut saatavilla vuoden 2013 osalta, joten työllisyysvaikutusten arvioimisessa 

käytettiin vuoden 2012 lukuja.  

Lapin maakuntaan suuntautuvan kalastusmatkailun välitön työllisyysvaikutus oli 

vuonna 2013 kokonaisuudessaan noin 22 henkilötyövuotta ja metsästysmatkailun väli-

tön työllisyysvaikutus noin 13 henkilötyövuotta (taulukko 5). Kainuun maakunnan osal-

ta välitön kalastusmatkailutyöllisyys oli noin 6 henkilötyövuotta ja välitön metsästys-

matkailutyöllisyys noin 8 henkilötyövuotta (taulukko 6). Yhteensä työllisyysvaikutukset 

olivat Kainuussa noin 14 henkilötyövuotta ja Lapissa 35 henkilötyövuotta. Molempien 

maakuntien osalta työllisyys jakaantui lähinnä majoituksen, vähittäiskaupan ja ravitse-

mistoiminnan kesken. 

 

Taulukko 5. Liikevaihto/henkilöstö-suhde (euroa), välitön matkailutulo (euroa, ilman ALV) ja 

välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyys (henkilötyövuosina, htv.) Lapin maakunnassa 

vuonna 2013.  

LAPPI  Kalastusmatkailijat Metsästysmatkailijat 

Menoluokka 
Liikevaihto/ 
henkilöstö 

(€) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Välitön 
matkailu-
työllisyys 

(htv.) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Välitön 
matkailu-
työllisyys 

(htv.) 

Majoitus 136 000 1 054 755 7,8 775 907 5,7 

Ruoka- ja 
päivittäistavarat 

301 000 1 173 881 3,9 913 321 3,0 

Kahvila- ja 
ravintolaostokset 

105 000 389 993 3,7 239 075 2,3 

Polttoainekulut 398 000 748 536 1,9 592 922 1,5 

Paikallismatkojen 
kustannukset 

92 000 316 426 3,4 49 403 0,5 

Kalastus- ja 
metsästyspalvelut 

181 000 127 251 0,7 48 980 0,3 

Muut ohjelma- ja 
virkistyspalvelut 

181 000 37 427 0,2 25 779 0,2 

Muut ostot ja 
menot 

 112 280  72 181  

Yhteensä  3 960 549 21,6 2 717 568 13,5 
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Taulukko 6. Liikevaihto/henkilöstö-suhde (euroa), välitön matkailutulo (euroa, ilman ALV) ja 

välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyys (henkilötyövuosina, htv.) Kainuun maakunnas-

sa vuonna 2013.  

KAINUU  Kalastusmatkailijat Metsästysmatkailijat 

Menoluokka 
Liikevaihto/ 
henkilöstö 

(€) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Välitön 
matkailu-
työllisyys 

(htv.) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Välitön 
matkailu-
työllisyys 

(htv.) 

Majoitus 119 000 355 600 3,0 459 069 3,9 

Ruoka- ja 
päivittäistavarat 

304 000 343 692 1,1 553 500 1,8 

Kahvila- ja 
ravintolaostokset 

102 000 74 933 0,7 124 538 1,2 

Polttoainekulut 368 000 206 146 0,6 352 645 0,9 

Paikallismatkojen 
kustannukset 

80 000 5405 0,1 8316 0,1 

Kalastus- ja 
metsästyspalvelut 

211 000 1918 0,01 5902 0,03 

Muut ohjelma- ja 
virkistyspalvelut 

211 000 11506 0,05 10328 0,05 

Muut ostot ja 
menot 

 17259  41315  

Yhteensä  1 016 459 5,6 1 555 613 8,0 

 

Tulo- ja työllisyysvaikutusten vertailu  

Lapissa kalastusmatkailulla oli enemmän vaikutusta alueiden talouksiin kuin metsäs-

tysmatkailulla, kun taas Kainuussa metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvai-

kutukset olivat hieman kalastusmatkailun vaikutuksia suuremmat. Yleisestikin Lapissa 

kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset olivat Kainuuta suurem-

mat, mutta esimerkiksi maakuntien pinta-alaan suhteutettuna välittömät tulovaikutukset 

olivat yhtä vaikuttavia.   

Lappi on pinta-alaltaan noin nelinkertainen Kainuuseen nähden, ja samassa suh-

teessa menevät myös kalastusmatkailun tulovaikutukset, eli Lapissa ne olivat nelinker-

taiset Kainuun vastaaviin lukuihin verrattuna. Sen sijaan metsästysmatkailun tulovaiku-

tukset olivat Lapin osalta vain kaksinkertaiset Kainuuseen verrattuna, joten maakuntien 

kokoon suhteutettuna Kainuussa metsästysmatkailulla näyttäisi olevan enemmän merki-

tystä maakunnan talouksille kuin Lapissa.  



58 

 

Verrattaessa Lapin ja Kainuun matkailutulovaikutuksien jakautumista meno-

luokittain huomattavimmat erot löytyvät lähinnä paikallismatkojen kustannuksista sekä 

kalastus- ja metsästyspalveluista (kuva 11). Lapissa kalastusmatkailijoiden paikallislii-

kenteen ja kalastuspalveluiden suhteelliset osuudet keskimääräisestä kulutuksesta olivat 

reilusti yli kymmenkertaiset Kainuuseen verrattuna. Toisaalta Kainuussa kalastusmat-

kailijat kuluttivat jonkin verran enemmän majoitukseen kuin Lapissa. Myös metsästys-

matkailijat kuluttivat huomattavasti enemmän paikallismatkoihin ja metsästyspalvelui-

hin Lapissa kuin Kainuussa.  

Lapin kalastusmatkailijoiden suurempi kulutus paikallismatkojen osalta voi joh-

tua esimerkiksi siitä, että ainakin Käsivarren alueella kalastajille järjestetään lentokulje-

tuksia tunturijärville (ks. Polar Lento Oy). Myös kyselylomakkeessa oli erikseen sel-

vennetty, että myös lentokuljetukset luetaan paikallismatkojen kustannuksiin. Kalastus- 

ja metsästyspalveluiden kohdalla eroihin vaikuttaa todennäköisesti se, että Lapissa ky-

seisiä palveluita tarjoavia yrityksiä on enemmän kuin Kainuussa (ks. Toivonen 2008a), 

jolloin matkailijoilla on yleensäkin paremmat mahdollisuudet hyödyntää kyseisiä palve-

luita. Yleisestikin kalastusmatkailu on elinkeinona kehittynyt Suomessa metsästysmat-

kailua pidemmälle.   

 

Kuva 11. Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräisen kulutuksen suhteellinen jakau-

tuminen menoluokittain yhtä henkilöä kohden yhdellä kalastus- tai metsästysmatkalla Lapin ja 

Kainuun maakunnissa vuonna 2013. 
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Kainuun maakunnan sisällä kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräisen 

kulutuksen suhteellisessa jakautumisessa menoluokittain ei ollut huomattavia eroja, 

vaan kulutus kohderyhmien välillä jakaantui samansuuntaisesti (ks. kuva 10). Ainoas-

taan majoitukseen kalastusmatkailijat kuluttivat hieman enemmän kuin metsästysmat-

kailijat. Lapissa huomattavin ero oli paikallismatkojen kustannuksissa (ks. kuva 9), sillä 

kalastusmatkailijoiden kulutuksesta vajaa kahdeksan prosenttia suuntautui paikallismat-

koihin, kun metsästysmatkailijoiden vastaava osuus oli noin kaksi prosenttia. 

Kainuun kalastusmatkailun välitön työllisyysvaikutus (5,6 htv) oli noin puolitois-

ta kertaa pienempi kuin metsästysmatkailun (8 htv) välitön työllisyysvaikutus. Puoles-

taan Lapissa kalastusmatkailulla (21,6 htv) oli enemmän työllistävää vaikutusta aluei-

den talouksiin kuin metsästysmatkailuilla (13,5 htv). Lapissa kalastus- ja metsästysmat-

kailua esiintyy Kainuuta enemmän, mikä tekee myös tulovaikutuksista suuremmat ja 

selittää edelleen myös Lapin suurempia työllisyysvaikutuksia Kainuuseen verrattuna. 

Lisäksi kalastus on Suomessa metsästystä suositumpi ja yleisempi vapaa-

ajanaktiviteetti.  

Lupien myyntiä koskevat rajoitukset voivat myös olla yhtenä vaikuttavana teki-

jänä etenkin Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten välisiin 

eroihin. Pienriistan metsästyslupia myydään lupakiintiöiden sallimissa rajoissa (Liuk-

konen ym. 2007), mikä vaikuttaa luonnollisesti myös metsästysmatkailijoiden määrään. 

Jos lupakiintiöt on myyty loppuun, ei lupia tietylle metsästysalueelle tai ajankohdalle 

voi enää myydä. Virkistyskalastuslupien kiintiöt ovat sen sijaan väljiä, jolloin lupia on 

saatavilla hyvin, mikä voi vaikuttaa kalastusmatkailijoiden suurempiin tulo- ja työlli-

syyslukuihin metsästysmatkailuun verrattuna. 

Menoluokittain tarkasteltuna suurimmat erot työllisyysvaikutusten jakaantumi-

sessa löytyvät majoituksesta, paikallismatkojen kustannuksista sekä kalastus- ja metsäs-

tyspalveluista (kuva 12) aivan kuten tulovaikutustenkin kohdalla. Kainuussa kalastus-

matkailu työllisti huomattavasti enemmän majoituspalveluissa kuin Lapissa. Sen sijaan 

Lapin kalastusmatkailu vaikutti huomattavasti enemmän paikallisliikenteen (paikallis-

matkojen kustannukset) työllisyyteen kaikkiin muihin tutkimuksiin kohderyhmiin ver-

rattuna, joissa työllisyysvaikutuksia paikallisliikenteen osalta ei ollut juuri lainkaan. 

Kalastus- ja metsästyspalvelut työllistivät Lapissa muutaman henkilötyövuoden verran, 

kun Kainuussa työllistävää vaikutusta ei ollut käytännössä lainkaan. Eroihin voivat vai-
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kuttaa yhtälailla jo tulovaikutuksien kohdalla mainitut lentokuljetukset sekä kalastus- ja 

metsästyspalveluita tarjoavien yritysten määrät.  

 

 

Kuva 12. Välittömän kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyyden jakautuminen menoluokittain 

Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013  

 

 

Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden kokonaiskulutus matkan aikana 

Tutkimuksen kyselylomakkeessa kalastajia ja metsästäjiä pyydettiin arvioimaan rahan-

käyttöä kolmella eri alueella: lupamaakunnassa sekä matkan varrella ja lähtöalueella, eli 

lupamaakunnan ulkopuolella. Tulo- ja työllisyysvaikutusten laskeminen perustui vain 

Lapin tai Kainuun maakunnassa tapahtuneeseen kulutukseen. Seuraavana arvioidaan 

kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat keskimäärin henkilöä kohti 

yhdellä matkalla matkan varrella ja lähtöalueella, sekä yhteensä koko matkan aikana.  

Lappiin suunnanneet kalastusmatkailijat kuluttivat matkan varrella keskimäärin 

150 euroa ja lähtöalueella 75 euroa henkilöä kohti yhdellä kalastusmatkalla (taulukko 

7). Yhteensä kalastusmatkailijoiden lupamaakunnan ulkopuolinen kulutus oli 255 euroa 

henkilöä ja matkaa kohden. Kainuussa kalastusmatkailijat kuluttivat matkan varrella 

keskimäärin 111 euroa ja lähtöalueella 51 euroa, mikä tekee Kainuun maakunnan ulko-

puolelle suuntautuneesta kulutuksesta yhteensä 162 euroa yhdellä matkalla.  
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Taulukko 7. Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräinen kulutus lupamaakunnassa 

(Lappi tai Kainuu), matkan varrella ja lähtöalueella (Lapin tai Kainuun ulkopuolella) yhtä hen-

kilöä kohden yhdellä matkalla sekä yhteensä koko matkan aikana vuonna 2013. 

 Kalastusmatkailijat, kulutus (€) Metsästysmatkailijat, kulutus (€) 

 Lappi* Kainuu* Lappi* Kainuu* 

Lupamaakunta 429 294 413 255 

Matkan varrella** 150 111 173 69 

Lähtöalue** 75 51 57 51 

Yhteensä 654 456 643 375 

*Lappi ja Kainuu viittaavat lupamaakuntaan eli matkan kohdealueeseen. 

**Kulutus matkan varrella ja lähtöalueella tapahtui Lapin tai Kainuun maakuntien ulkopuolella. 

 

Metsästysmatkailijat kuluttivat lupamaakunnan ulkopuolella Lapissa yhtä matkaa koh-

den yhteensä 230 euroa ja Kainuussa 120 euroa. Niin Lapissa kuin Kainuussa kalastus- 

ja metsästysmatkailijoiden kulutus suuntautui matkan varrella ja lähtöalueella lähinnä 

ruoka- ja päivittäistavaroihin sekä polttoaineeseen. Matkan varrella kulutusta oli jonkin 

verran myös majoituksessa ja kahvila- ja ravintolaostoksissa.    

Laskemalla yhteen lupamaakunnassa, matkan varrella ja lähtöalueella tapahtu-

neen kulutuksen saadaan kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräinen kulutus 

yhdellä matkalla, eli kun matkailijat matkailusysteemimallin mukaisesti aloittavat mat-

kansa lähtöalueelta, liikkuvat erilaisten matkareittien kautta kohdealueelle, ja palaavat 

tietyn ajan jälkeen matkareittien kautta takaisin lähtöalueelle (ks. Leiper 2004). Lappiin 

matkustaneet kalastajat kuluttivat keskimäärin 654 euroa henkilöä kohti koko matkalla 

ja Kainuuseen matkustaneet 456 euroa. Lappiin matkustaneet metsästäjät kuluttivat suu-

rin piirtein saman verran kuin kalastajat, noin 643 euroa henkilöä kohti. Kainuuseen 

matkustaneet metsästäjät kuluttivat koko matkallaan jonkin verran vähemmän kuin Kai-

nuun kalastusmatkailijat, noin 375 euroa. Yleisesti Lappiin matkustaneet kalastajat ja 

metsästäjät kuluttivat koko matkallaan enemmän kuin Kainuuseen matkustaneet.  

Todennäköisin selittäjä Lapin suuremmille luvuille on matkan kesto, sillä kulu-

jen voi olettaa kasvavan, mitä pidempään matka kestää. Lappiin matkustaneiden kalas-

tajien ja metsästäjien matka kesti keskimäärin seitsemän vuorokautta eli yhden viikon, 

kun Kainuuseen matkustavien matka kesti keskimäärin viisi vuorokautta. Luvut sisältä-

vät myös matkustamiseen käytetyt päivät. Lisäksi Lappiin matkustettiin keskimäärin 



62 

 

700–800 kilometrin takaa, kun Kainuuseen matkaa taitettiin puolet vähemmän, noin 

350–400 kilometriä. Tällöin myös kulut etenkin matkan varrella todennäköisesti kasva-

vat, kuten ne Lappiin matkustaneiden kalastajien ja metsästäjien kohdalla olivatkin suu-

remmat verrattuna Kainuuseen matkustaneisiin.         
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POHDINTA 

 

Tutkimuksen onnistumista ja saatujen tutkimustulosten oikeellisuutta sekä vertailtavuut-

ta pohdittiin tutkimusaineistoon ja -menetelmään liittyvien haasteiden kautta, jotka poh-

joismaisen mallin menomenetelmän osalta on tiivistetty Kauppilan (2001) tutkimukses-

sa. Tämän pro gradu -työn aineisto on kerätty alun perin osana Metsähallituksen alueta-

loushanketta, minkä myötä otannan ja kyselylomakkeen suunnittelussa sekä aineiston 

hankinnassa on edetty hankkeen ja siinä mukana olleiden organisaatioiden tarpeiden 

mukaisesti. Näin ollen käsillä olevan tutkimuksen lähtökohdat suunniteltiin vasta aineis-

ton keruun jälkeen sen mukaan, millä tavalla ja tutkimusmenetelmällä aineistoa voisi 

pro gradu -työssä hyödyntää.  

 

Tiedonhankinnan ja tutkimusaineiston haasteet 

Huomattavin pohjoismaisen mallin menomenetelmän tiedonhankintaan liittyvä haaste 

oli Lapin ja Kainuun maakuntiin suuntautuneiden kalastus- ja metsästysmatkojen koko-

naismäärän arvioiminen. Ensinnäkin menomenetelmässä välittömän matkailutulovaiku-

tuksen arvioimisessa tulisi käyttää matkailijoiden yöpymisvuorokausia ja päiväkävijöi-

den lukumäärä. Tässä työssä menomenetelmää sovellettiin valitsemalla vuorokausien 

sijasta matkat, sillä etenkin Metsähallituksen metsästyslupa-asiakkaiden kohdalla yö-

pymisvuorokausien määrittäminen olisi ollut erittäin työlästä, ellei jopa mahdotonta. 

Virkistyslupakalastajien ja kalastusmatkailijoiden kohdalla tiedot yöpymisvuorokausista 

ja päiväkävijöiden määrästä olisi ollut määriteltävissä, mutta vertailtavuuden vuoksi 

kalastus- ja metsästysmatkailijoiden aluetaloudellisten vaikutusten selvittämiseen valit-

tiin sama mittayksikkö.   

Tässä tutkimuksessa mittayksikkönä siis käytettiin vuorokausien sijasta matkoja. 

Matkojen määrät määriteltiin niin, että yksi lupa ajateltiin yhtenä matkana. Kalastaja tai 

metsästäjä on kuitenkin voinut ostaa yhden matkan aikana useampia lupia. Kyselylo-

makkeessa kysyttiinkin, montako lupaa kalastaja tai metsästäjä oli ostanut kyseisen 

matkan aikana. Tästä saatujen keskimääräisten lukujen sekä lupamäärien avulla pyrittiin 

arvioimaan ja määrittelemään matkojen todellinen määrä. Matkailijoiden osuus hanki-

tuista luvista perustui tässä tutkimuksessa Metsähallituksen tekemään arvioon, mikä 
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etenkin voi vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Kuitenkin arviot matkailijoiden osuuksis-

ta lupamyynnistä Lapissa ja Kainuussa vaikuttavat etenkin pienriistan metsästäjien koh-

dalla paikkansapitäviltä, sillä Lapin ja Kainuun alueen kuntien asukkaat saavat metsäs-

tää paikkakuntalaisen metsästysoikeudella omalla asuinpaikkakunnalla, jolloin suurin 

osa metsästysluvista myydään nimenomaan muualta tuleville matkailijoille. Näin ollen 

tässä työssä käytettyjä matkojen määriä voidaan pitää kohtuullisen paikkansa pitävinä.      

Muut aineistoon liittyvät haasteet on jaettu matkailijaryhmien tavoitettavuuteen, 

aineiston keräämisajankohtaan, matkailijoiden arviointikykyyn, keräämistapaan ja -

paikkaan, matkailijoiden mahdolliseen vastaushaluttomuuteen ja -mahdollisuuteen sekä 

tilastoviiveisiin (ks. Kauppila 2001). Tutkimusaineiston keräämisajankohta sijoittui 

vilkkaimpaan kalastus- ja metsästyskauteen, jonka myötä tutkimuksen kohderyhmät 

tavoitettiin kohtuullisen hyvin. Esimerkiksi pienriistan metsästäjien osalta aineiston 

keräämisajankohta (20.8.–31.10.) kattaa koko kanalintujen metsästyskauden, lukuun 

ottamatta riekon pyyntiä talvella. Eli joka tapauksessa hieman totuuden mukaisempiin 

tuloksiin olisi päästy, mikäli vastauksia olisi kerätty myös talvella. Näin mukaan olisi 

saatu kaikki ryhmät, sekä mahdolliset erot kulutustottumuksissa eri vuodenaikoina.    

Matkailijaryhmien tavoitettavuus aiheutti haasteita, sillä heitä lähestyttiin vain 

sähköpostitse tai tekstiviesteillä. Luvan ostaneista kalastajista sähköpostilla oli tavoitet-

tavissa ainoastaan 38 %, mikä jätti suurimman osan kyseisestä kohderyhmästä otannan 

ulkopuolelle. Metsästäjien osalta tavoitettavuus sähköpostilla oli huomattavasti parempi 

(65 %), mutta ei myöskään täydellinen. Hieman heikko tavoitettavuus sähköpostitse 

etenkin kalastajien osalta on voinut jättää tiettyjä ”erityisryhmiä” tai esimerkiksi lupa-

alueita kokonaan otannan ulkopuolelle, ja siten edelleen vääristää myös tuloksia. Lisäk-

si on huomioitava, että aineisto kerättiin vain Internet-kyselynä. Tällöin ne henkilöt, 

jotka eivät käytä tietokonetta tai omista sähköpostiosoitetta, ovat melkeinpä automaatti-

sesti jääneet kyselyn ulkopuolelle. Toisaalta vain 15 prosenttia 16–89-vuotiaasta väes-

töstä oli Internetin käytön ulkopuolella vuonna 2013 (SVT 2013b).  

Kysely lähetettiin matkailijoille korkeinkaan viikon viiveellä luvan/matkan päät-

tymisestä, jolloin matkailijat vielä muistavat kohtuullisen hyvin matkan aikana alueella 

kulutetun rahamäärän ja sen jakautumisen eri menoluokkiin. Näin ollen kyselyyn vas-

tanneiden arvioita rahankäytöstä voi pitää totuudenmukaisena ainakin mikäli he ovat 

vastanneet kyselyyn heti sen saatuaan. Toisaalta nimenomaan rahankäyttöä koskeva 
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kysymys oli hieman työläs täyttää, koska kuluja kysyttiin jokaisen menoluokan osalta 

kolmella eri alueella. Tämä on voinut vaikuttaa vastausten tarkkuuteen ja siihen, ettei 

kyselyä ole jaksettu täyttää loppuun asti tai tarpeeksi huolella, mikä tulikin ilmi arvioi-

taessa lupamaakunnan ulkopuolista kulutusta matkan varrella ja lähtöalueella. Mikäli 

kalastajalla tai metsästäjällä ei ollut johonkin kohtaan kuuluvia kuluja, heitä ohjeistettiin 

laittamaan kyseiseen kohtaan luku nolla (0). Lupamaakunnan kohdalla myös nollien 

täyttäminen oli pakollista, eli kyselyssä ei päässyt eteenpäin, jos mahdollisia nollia ei 

ollut täyttänyt.  

Sen sijaan matkan varrella ja lähtöalueella sarakkeissa nollia ei ollut pakollista 

täyttää, ja useat kohdat olikin jätetty tyhjiksi. Tässä tutkimuksessa myös tyhjät kohdat 

ajateltiin nolliksi, eli kuluja ei kyseisessä menoluokassa ollut, mikäli siihen oli vastattu 

nolla tai jätetty tyhjäksi. Tämä voi kuitenkin vääristää tuloksia Lapin ja Kainuun maa-

kuntien ulkopuolisen kulutuksen osalta, sillä oikeasti tyhjän vastauksen sijasta kuluja on 

voinut olla, mutta niitä ei syystä tai toisesta (esim. kysymyksen työläys) merkattu lo-

makkeeseen. Vaikka oletettavaa on, että myös tyhjät kohdat tarkoittavat ”ei kuluja”, on 

lupamaakunnan ulkopuolisiin rahankäyttö -tuloksiin suhtauduttava kriittisesti.  

Tulosten analysointivaiheessa kohdattiin myös tilastoviiveisiin liittyviä ongel-

mia. Kalastajien ja metsästäjien rahankäyttö koski vuotta 2013, mutta työllisyysvaiku-

tusten arvioinnissa käytettiin yritysrekisterin liikevaihto/henkilöstö-suhdetta vuodelta 

2012. Vuoden 2013 lukuja ei vielä ollut saatavilla, jonka myötä päädyttiin käyttämään 

edellisen vuoden tietoja. Toisaalta liikevaihto/henkilöstö-suhde on saatavilla ilmaiseksi 

vuodesta 2006 alkaen, joten toisena mahdollisuutena oli myös ollut laskea vuosien 

2006–2012 keskiarvo, ja käyttää sitä vuoden 2013 työllisyysvaikutuksia arvioitaessa. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä vuoden 2012 tiedot kuitenkin todettiin selkeämmäksi 

vaihtoehdoksi. Kuitenkin näin ollen onkin hyvä muistaa, että lupamaakunnan ulkopuoli-

sen kulutuksen ohella myös Lapin ja Kainuun maakuntien tulo- ja työllisyysvaikutus -

tulokset ovat vain tässä tutkimuksessa aineiston- ja menetelmän sallimissa puitteissa 

saatuja arvioita, eivät täysin todellisuutta vastaavia lukuja. 

Lisäksi itse aineiston suhteen on huomioitava, että niin kalastus- kuin metsästys-

kyselyn vastausprosentit eivät ole korkeita. Etenkin kalastuskyselyn kohdalla vastaus-

prosentti voisi olla huomattavasti korkeampi, mutta toisaalta vastausten määrät ovat 

kuitenkin molempien kyselyiden kohdalla hyviä. Heikkilän (1998: 44) mukaan vastauk-
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sia tulisi olla vähintään 200–300, jos perusjoukossa on ryhmiä, joiden välisiin vertailui-

hin tutkimus keskittyy, kun taas valtakunnallisissa kuluttajatutkimuksissa vastausmää-

rän tulisi olla 500–1000 vastausta. Ainoastaan Kainuun kalastusmatkailijoiden kohdalla 

vastausten määrä (n=147) jäi reilusti muita kohderyhmiä alhaisemmaksi, joten erityises-

ti Kainuun kalastusmatkailutuloon ja -työllisyyteen tulee suhtautua kriittisesti. 

 

Menomenetelmän soveltamisen haasteet 

Menomenetelmän soveltamisen haasteet liittyvät heikkoon vertailtavuuteen, sillä tutki-

muksen keskeiset käsitteet määritellään jokaisen tutkimuksen kohdalla erikseen (Vuo-

risto & Arajärvi 1990; Paajanen 1993, 1995). Myös tässä työssä matkailu, matkailija ja 

menoluokat on määritelty niin, että ne soveltuvat tutkimusaineiston antamiin lähtökoh-

tiin.  

Tässä työssä matkailijan määritelmä piti sisällään kaikki ne Metsähallituksen 

virkistyskalastusluvan ostaneet kalastusmatkailijat ja matkailukalastajat tai lyhyen pien-

riistan metsästysluvan ostaneet metsästysmatkailijat ja matkailumetsästäjät, jotka ovat 

matkustaneet väliaikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuolelle. Kyselylomak-

keen yhdeksännen kysymyksen (liite I, II) perusteella olisi kuitenkin voinut vielä tar-

kemmin erotella, ketkä todella olivat motivoituneita, inspiroituneita ja attraktoituneita 

kalastajia tai metsästäjiä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tulevassa tutkimuk-

sessaan viemässä kalastusmatkailun määrittelyä ja tulosten analysointia vielä pidemmäl-

le juuri kyseisistä lähtökohdista. Tässä työssä oletuksena kuitenkin oli, että luvan osta-

minen oli osoitus siitä, että kalastuksella tai metsästyksellä oli keskeinen merkitys mat-

kakohteen valinnassa, joten motiivien merkitystä ei pohdittu sen pidemmälle. Määritel-

mä noudattaa samaa linjaa kuin Kauppilan ym. (2011) Iijoen kalastusmatkailututkimuk-

sessa.  

Kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa menoluokkia vertailtiin Tilastokeskuksen 

toimialaluokituksen kanssa, jotta ne vastaisivat tulosten analysointivaiheessa mahdolli-

simman hyvin toisiaan. Joidenkin menoluokkien kohdalla (esim. paikallismatkojen kus-

tannukset, kalastus- ja metsästyspalvelut, muut ohjelma ja virkistyspalvelut) sopivia 

toimialaluokkia olisi ollut useampia. Työllisyysvaikutuksia arvioitaessa päädyttiin jäl-

leen selkeyden vuoksi käyttämään yhtä ja mahdollisimman sopivaa toimialaluokkaa 
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usean toimialaluokan keskiarvojen sijasta. Lomaketta suunniteltaessa ei myöskään 

huomioitu pohjoismaisella mallilla tehtyä tutkimuksia ja niissä käytettyjä menoluokkia, 

mikä heikentääkin tulosten vertailtavuutta muihin pohjoismaisella mallilla tehtyihin 

tutkimuksiin. Toisaalta kalastus- ja metsästysmatkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia 

maakuntatasolla ei ole aikaisemmin arvioitu pohjoismaisen mallin menomenetelmällä, 

minkä myötä samalla aluetasolla ja tutkimusmenetelmällä tehtyjä vertailukohteita ei 

tällä hetkellä ole.  

Lapin osalta löytyy kuitenkin muutamia tulosten oikeellisuudelle suuntaa-antavia 

vertailukohteita. Esimerkiksi Keskinarkaus ym. (2009) arvioivat Itä-Lapin seutukunnan 

välittömäksi metsästysmatkailutuloksi noin 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2008. Itä-

Lapissa valtion omistamien maiden osuus on suuri, ja se on yksi suosituimmista lupa-

metsästysalueista (Keskinarkaus ym. 2009: 46). Tässä tutkimuksessa koko Lapin maa-

kunnan metsästysmatkailutuloksi saatiin 3,2 miljoonaa euroa, mikä on vain hieman suu-

rempi Itä-Lapin seutukuntaan verrattuna. Lukuja vertailemalla voi karkeasti päätellä, 

etteivät tässä tutkimuksessa saadut metsästysmatkailutulovaikutukset vaikuta olevan 

liioiteltuja. Laajempaa vertailua ei kuitenkaan ole mielekästä tehdä juurikin eri alue-

tasosta ja tutkimusmenetelmästä johtuen. Kalastuksen puolelta Kauppilan ym. (2011) 

selvitys Iijoen valuma-alueen kalastusmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista on 

menetelmän osalta vertailukelpoinen, mutta mittakaavan suhteen ollaan tässäkin tapauk-

sessa eri aluetasolla, minkä myötä vertailua on vaikea tehdä.  

Tuloksia voidaan vertailla suuntaa-antavasti myös koko Lapin ja Kainuun maa-

kuntien matkailutulo ja -työllisyyslukuihin. Lapin välittömäksi matkailutuloksi (ilman 

arvonlisäveroa) arvioitiin vuonna 2011 noin 544 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutuk-

seksi noin 3 858 henkilötyövuotta (Satokangas 2013). Kainuun maakunnan välitön mat-

kailutulovaikutus (ilman arvonlisäveroa) oli noin 138 miljoonaa euroa ja välitön työlli-

syysvaikutus noin 1 090 henkilötyövuotta vuonna 2009 (Kauppila 2011). Näin ollen 

kalastus- ja metsästysmatkailun osuus Lapin välittömästä matkailutulovaikutuksesta on 

noin 1,2 % ja työllisyysvaikutuksesta 1 %. Kainuun kohdalla kalastus- ja metsästysmat-

kailun osuus välittömästä matkailutulovaikutuksesta on noin 2 % ja työllisyysvaikutuk-

sesta noin 1,2 %. Näistäkin osuuksista ja luvuista voidaan päätellä, etteivät tässä tutki-

muksessa saadut tulokset pohjoismaisen mallin menomenetelmää soveltamalla ole to-

dennäköisesti liioiteltuja.  
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää wildlife-matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia, 

joista tarkastelussa oli kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvai-

kutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa. Kalastajien osalta kohderyhmä piti sisällään 

Metsähallituksen virkistyskalastusluvan ja metsästäjien osalta lyhyen pienriistan met-

sästysluvan ostaneet maakunnan ulkopuolelta tulevat matkailijat. Aineiston analysoin-

nissa sovellettiin pohjoismaisen mallin menomenetelmää, sekä hyödynnettiin Tilasto-

keskuksen yritysrekisterin toimialoittaista liikevaihto/henkilöstö-suhdetta. Lisäksi ver-

tailtiin tulo- ja työllisyysvaikutuksia niin kohderyhmien kuin maakuntien välillä, sekä 

selvitettiin matkan kokonaiskulutus. Seuraavana käydään läpi keskeiset tulokset alussa 

esitettyjen tutkimuskysymysten pohjalta.   

 

1. Millaiset olivat kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaiku-

tukset Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013? 

 

Lapin maakunnan kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat 

vuonna 2013 yhteensä vajaa 8 miljoona euroa, josta kalastusmatkailun osuus oli noin 

4,6 miljoonaa ja metsästysmatkailun noin 3,2 miljoonaa euroa (taulukko 8). Ilman ar-

vonlisäveroa tulovaikutukset olivat yhteensä noin 6,7 miljoona euroa. Välitön työlli-

syysvaikutus oli kalastusmatkailun osalta noin 21,6 henkilötyövuotta ja metsästysmat-

kailun osalta 13,5 henkilötyövuotta, mikä tekee Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun 

työllisyysvaikutuksista yhteensä noin 35 henkilötyövuotta. 

Kainuun maakunnassa kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutuk-

set olivat vuonna 2013 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa ja ilman arvonlisäveroa noin 

2,5 miljoonaa euroa. Kalastusmatkailun osuus arvonlisäverollisesta tulosta oli noin 1,2 

miljoonaa ja metsästysmatkailun noin 1,8 miljoonaa euroa. Kalastusmatkailun työlli-

syysvaikutukset olivat Kainuussa noin 5,6 henkilötyövuotta. Metsästysmatkailun vas-

taava luku oli 8 henkilötyövuotta, eli yhteensä Kainuun kalastus- ja metsästysmatkailun 

välitön työllisyysvaikutus oli vajaa 14 henkilötyövuotta. Menoluokkien osalta kulutus 

jakaantui niin Lapissa kuin Kainuussa lähinnä majoitukseen, ruoka- ja päivittäistavaroi-

hin sekä polttoainekuluihin.  
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Taulukko 8. Kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja 

Kainuun maakunnissa vuonna 2013.  

 LAPPI KAINUU 

 
Välitön 

matkailu-
tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo  
(€, ilman ALV) 

Työlli-
syys 
(htv.) 

Välitön 
matkailu-

tulo (€, ALV) 

Välitön 
matkailutulo 
(€, ilman ALV) 

Työlli-
syys 
(htv.) 

Kalastus-
matkailijat 

4 640 922 3 960 549 21,6 1 188 936 1 016 459 5,6 

Metsästys-
matkailijat 

3 196 620 2 717 568 13,5 1 829 625 1 555 613 8,0 

Yhteensä 7 837 542 6 678 117 35,1 3 018 561 2 572 072 13,6 

 

 

2. Millä tavoin välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset eroavat kalastus- ja metsästys-

matkailijoiden sekä Lapin ja Kainuun maakuntien välillä?  

 

Lapissa kalastusmatkailulla oli enemmän vaikutusta alueiden talouksiin kuin metsäs-

tysmatkailulla, kun taas Kainuussa metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvai-

kutukset olivat hieman kalastusmatkailun vaikutuksia suuremmat. Yleisesti Lapissa 

kalastus- ja metsästysmatkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset olivat Kainuuta suurem-

mat, mutta esimerkiksi maakuntien pinta-alaan suhteutettuna kalastusmatkailun tulovai-

kutukset olivat yhtä vaikuttavia. Sen sijaan metsästysmatkailulla oli Kainuun pienem-

mistä luvuista huolimatta suurempi merkitys alueiden talouksille kuin metsästysmatkai-

lulla Lapissa.  

Tarkasteltaessa välittömiä tulo- ja työllisyysvaikutuksia menoluokittain eroja Lapin 

ja Kainuun välillä löytyi lähinnä paikallismatkojen kustannuksista ja kalastus- tai met-

sästyspalveluista, jotka Lapissa olivat jonkin verran tai huomattavastikin Kainuun vas-

taavia lukuja suuremmat. Kalastusmatkailun osalta mainittavia eroja löytyi myös majoi-

tuksesta, joissa tilanne oli päinvastaisesti niin, että Kainuun osalta tulo- ja työllisyysvai-

kutukset olivat Lapin vastaavia lukuja suuremmat.  

Kainuun maakunnan sisällä kulutus kalastus- ja metsästysmatkailijoiden välillä ja-

kaantui tasaisesti. Lapissa merkittävin ero oli paikallisliikenteessä, jota kalastusmatkai-

lijat olivat käyttäneet huomattavasti metsästysmatkailijoita enemmän. 
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3. Kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat matkallaan Lapin ja Kai-

nuun maakuntien ulkopuolella sekä yhteensä koko matkan aikana vuonna 2013?  

 

Lapin maakuntaan suunnanneet kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat lähtöalueella 

ja matkan varrella, eli maakunnan ulkopuolella, reilut 200 euroa ja itsessään Lapissa yli 

400 euroa, mikä tekee koko matkan keskimääräiseksi kokonaiskulutukseksi vuonna 

noin 650 euroa vuonna 2013 (kuva 13, ks. myös taulukko 7). Kainuussa matkan koko-

naiskulutus oli kalastusmatkailijoiden osalta keskimäärin 450 euroa. Kainuuseen suun-

nanneet metsästysmatkailijat kuluttivat muihin ryhmiin verrattuna vähiten, keskimäärin 

vajaat 400 euroa yhteensä koko matkan aikana. Noin kolmasosa kulutuksesta tapahtui 

maakunnan ulkopuolella lähtöalueella tai matkan varrella, aivan kuten Lappiin suuntau-

tuneiden kalastus- ja metsästysmatkailijoiden kohdalla.   

 

 

Kuva 13. Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden keskimääräinen kulutuksen jakaantuminen lupa-

maakuntaan (Lappi tai Kainuu) sekä matkan varrelle ja lähtöalueelle (Lapin tai Kainuun ulko-

puolella) yhtä henkilöä kohden yhdellä matkalla. 

 

 

Tutkimukseen ja tulosten analysointiin liittyvät haasteet huomioiden saatuja tuloksia 

voidaan pitää ainakin suuntaa-antavana pohjana ja arvioina niin mahdolliselle vertailulle 

kuin jatko- ja muille tutkimuksille. Kaiken kaikkiaan pohjoismaisen mallin menomene-

telmä ja matkailijatutkimus soveltuivat hyvin tämän tutkimuksen lähtökohtiin ja puittei-
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siin. Esimerkiksi tulomenetelmän haasteena on matkailutulojen erottaminen yrityksen 

kokonaistuloista (Vuoristo & Arajärvi 1990; Kauppila 1999), jonka myötä erityisen 

kohderyhmän, kuten kalastus- ja metsästysmatkailijoiden, tulojen erottaminen olisi yri-

tysten kohdalla vielä haastavampaa, kuten myös Kauppila ym. (2011) ovat Iijoen kalas-

tusmatkailu -tutkimuksessa todenneet. Toisaalta matkailija- ja yrityskyselyt ovat työläitä 

toteuttaa, ja vertailtavuuden parantamiseksi kalastus- ja metsästysmatkailun aluetalou-

dellisia vaikutuksia olisi mielekästä tutkia muilla menetelmillä, kuten kansainvälisesti-

kin käytetyillä panos-tuotosanalyysiin pohjautuvilla menetelmillä tai matkailun satelliit-

titilinpidolla. Tosin myös kyseisillä menetelmillä on omat haasteensa, ja Tahvanainen 

ym. (2012: 58) ovatkin tutkimuksessaan korostaneet, että tulevaisuudessa matkailun 

aluetaloudellisia vaikutuksia on mahdollista tutkia ilman meno- ja tulomenetelmä työ-

läitä kyselyjä, jos nimenomaan alueelliset panos-tuotostaulukot ja matkailutilinpito va-

kiintuisivat osaksi säännöllistä tilastotuotantoa.  

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää myös välilliset ja johdetut vai-

kutukset, eli kerrannaisvaikutukset, jotta päästäisiin edelleen arvioimaan kalastus- ja 

metsästysmatkailun taloudellisia kokonaisvaikutuksia. Lisäksi vielä kattavammat tulok-

set saataisiin, kun lupametsästäjien osalta mukaan otettaisiin myös suurpetoja ja hirveä 

metsästävät matkailijat. Huomioitavaa on myös se, että tässä tutkimuksessa keskityttiin 

ainoastaan valtion maiden kalastus- ja metsästysmatkailuun, jolloin varsinaisiin kalas-

tus- ja metsästysmatkailun kokonaisvaikutuksiin Suomessa päästäisiin ottamalla tarkas-

teluun mukaan myös yksityisille maa- ja vesialueille suunnanneet matkailijat. Tarkaste-

lun voisi tulevaisuudessa kohdistaa maakunnan sijasta seutukunta- tai kuntatasolle, jotta 

paikalliset päättäjät, toimijat ja yhteisöt voisivat hyödyntää tuloksia osana matkailun ja 

alueiden kehittämistä. Mikäli halutaan täydellinen kokonaiskuva nimenomaan wildlife-

matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista, tulisi jatkossa selvittää myös ei-kuluttavan 

wildlife-matkailun, eli esimerkiksi eläinten katselu matkailun (ks. Eskelinen 2009), 

aluetaloudellisia vaikutuksia laajemmin.  

Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan kalastus- ja 

metsästysmatkailun aluetaloudelliset hyödyt Lapin ja Kainuun maakunnille vaikuttavat 

olevan suhteellisen vähäisiä. Toisaalta maakunta on laaja alueyksikkö, ja maakuntien 

sisällä voikin olla huomattavia paikallistason vaihteluita kalastus- ja metsästysmatkailun 

merkittävyydessä esimerkiksi tietyille kunnille. Hyötyvaikutuksia voitaisiin kuitenkin 
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lisätä, mikäli kalastus- ja metsästysmatkailu kehittyisivät elinkeinoina pidemmälle. Toi-

vosen (2008b) mukaan kalastusmatkailu sisältääkin monia mahdollisuuksia, mutta alalta 

puuttuvat omat käytännöt ja virallinen asema Suomen matkailussa. Myös Keskinarkaus 

ym. (2009) ovat todenneet, että metsästysmatkailun kehittymistä vaikeuttavat erilaiset 

ekologiset ja sosiaaliset rajoitteet. Etenkin suomalaiset kalastus- ja metsästysmatkailijat 

ovat hyvin itsenäisiä matkailijaryhmiä, mikä vaikeuttaakin kalastus- ja metsästysmatkai-

lun kehittymistä laajemmaksi elinkeinoksi. Toisaalta kehitysresursseja kannattaisi näin 

ollen suunnata ulkomaisten matkailijoiden suuntaan, mikäli kalastus- ja metsästysmat-

kailulle halutaan parempi jalansija Suomen matkailussa.    
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Muut lähteet 

Metsähallitus. Metsähallituksen luontopalveluiden raportointijärjestelmä. 



 

 

LIITE I (1/6) 

Kyselylomakkeen Word-versio 

Hyvä lupakalastaja, 

Metsähallituksen eräpalvelut on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on selvit-

tää valtion alueiden lupakalastuksen ja -metsästyksen tuottamia aluetaloudellisia vai-

kutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin kans-

sa.  

Tällä kyselyllä selvitetään kuinka paljon rahaa lupakalastajat kuluttivat kalastusmatkoil-

laan kesällä 2013 ja mitkä ovat tämän rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset. Lisäk-

si kysymme eränkäynnin tuomista hyvinvointivaikutuksista.  

Vastaajien yhteystiedot on poimittu Metsähallituksen asiakasrekistereistä vain tätä 

tutkimusta varten. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja ainoastaan tilas-

tollisina kokonaisuuksina eikä yksittäisiä vastauksia tuoda julkisuuteen erikseen. Vasta-

ukset jäävät vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Ruralia-

instituutin julkaisuna keväällä 2014. Aineistoa hyödynnetään myös Oulun yliopiston 

maantieteen pro gradu -tutkielmassa.  

Vastaamalla kyselyyn vahvistat osaltasi suomalaista erätaloutta ja varmistat kalastuk-

sen ja metsästyksen jatkuvuutta myös omien harrastusmahdollisuuksiesi osalta. Palve-

lujen kehittäminen on vuorovaikutteista!   

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kalastajien kesken arvotaan kaksi 250 €:n lahjakorttia 

ja kolme 100 €:n lahjakorttia Varuste.net -verkkokauppaan. Voittajat julkaistaan syys-

kuussa eräluvat.fi -sivuilla ja heille myös ilmoitetaan henkilökohtaisesti.    

Kiitos vastauksista ja yhteistyöstä! 

 

Metsähallitus                                       Ruralia-instituutti 

 

Lisätietoja: 

Karoliina Sarajärvi, suunnittelija (Metsähallitus), karoliina.sarajarvi(at)metsa.fi 

Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija (Metsähallitus), mikko.rautiainen(at)metsa.fi 

Hannu Törmä, tutkimusjohtaja (Ruralia-instituutti), hannu.torma(at)helsinki.fi 
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Lupakalastus Metsähallituksen vesillä vuonna 2013   

Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä kalastusmatkaa, jonka teit Metsähallituk-

sen lupa-alueelle. Jos teit kuluvan kesän aikana useampia matkoja, vastaa vain viimei-

simmän matkan osalta.  

 

Voit siis saada viestin kyselystä useamman kerran, sillä se lähetetään aina luvan päätyt-

tyä. Pyydämmekin vastaamaan erikseen jokaisen kalastusmatkasi osalta – samalla 

myös mahdollisuutesi voittaa palkintoja paranevat!  

 

 
1. Viimeisimmän kalastuslupasi ID-numero. (Koskee vain mobiililupia! Löydät ID-

numeron luvastasi. Mikäli lupa ei ole tallessa, voit ohittaa kysymyksen)  
___________    
 

2. Minkä tyyppinen kalastuslupa sinulla oli voimassa matkasi aikana? Valitse yksi 
seuraavista  

o Virkistyskalastuslupa  
o Metsähallituksen viehekalastuslupa  
o Pyydyslupa  
o Ravustuslupa  

 
3. Millä Metsähallituksen kalastusalueella viimeisin lupasi oli voimassa? Valitse 

yksi seuraavista. Voit tarkistaa alueen nimen ja numeron kalastusluvastasi tai 
osoitteessa eräluvat.fi.  [vaihtoehdot alasvetovalikossa].   
 

4. Kuinka kauan viimeisin kalastuslupasi oli voimassa? Valitse yksi seuraavista 
o 3 h, 1 vrk, Viikon, kauden tai vuoden  

 
5. Montako Metsähallituksen kalastuslupaa ostit yhteensä viimeisimmän matkasi 

aikana?   
o 1, 2, 3, 4, 5, yli 5  

 
6. Kuinka paljon aikaa käytit lupa-alueelle matkustamiseen? (meno- ja paluumat-

ka yhteensä) 
o vähemmän kuin 1 vuorokautta, 1, 2, 3, 4, 5, yli 5 vuorokautta  

 
7. Montako vuorokautta matkasi kokonaisuudessaan kesti? (mukaan lukien meno- 

ja paluumatkaan käytetty aika/päivät) 
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8–14, 15–20, 21–31, yli kuukauden 
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8. Kuinka pitkä matka maanteitse kalastusalueelle tulee kotoasi kilometreinä?  

o 1–50, 51–100 , 101–150 , 151–200, 201–250, 251–300, 301–350, 351–
400, 401–450, 451–500, 501–600, 601–700, 701–800, 801–900, 900–
1000, 1001–1200, 1201–1500, Yli 1500 
 

9. Mikä oli matkasi ensisijainen tarkoitus? 
o Kalastus lupakohteessa  
o Kalastus sekä jokin muu toiminta tai kohde 
o Muut kuin kalastukseen liittyvät asiat, päätös kalastuksesta tehtiin vasta 

paikan päällä  
 

10. Kenen kanssa kävit kalastusmatkalla? 
o Yksin  
o Kavereiden kanssa  
o Oman perheen kanssa  
o Liikekumppaneiden kanssa 
o Muu: kenen?  

                Henkilömäärä yhteensä ____, joista alle 15-vuotiaita ____ henkilöä 

 
11. Yövyitkö matkasi aikana?  

o Kyllä  
o En  

 
12. Kuinka monta yötä vietit seuraavissa majoitusmuodoissa matkasi aikana?  

Lupamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa/maakuntia, joissa lupa oli voimassa. 
Maakuntarajat voit tarkistaa täältä [linkki karttaan]. Mikäli et yöpynyt matkasi 
aikana, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.  

 
Lupamaakunnassa 

Lupamaakunnan 
ulkopuolella 

Oma mökki   

Vuokramökki   

Hotelli   

Asuntoauto tai -vaunu   

Oma majoite (teltta tms.)   

Autio- tai vuokratupa   

Ystävän tai sukulaisen luona   

Muu, mikä? 
____________________ 
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Kalastusmatkan arvioidut kustannukset 

13. Arvioi, kuinka paljon rahaa käytit kyseessä olleella kalastusmatkalla.  

 

 Ilmoita ainoastaan oma henkilökohtainen kulutuksesi.  

 

 Arvioi kulut koko matkan osalta. Jos olit esimerkiksi viikon reissussa, ar-

vioi kulut koko viikon osalta sekä lupamaakunnassa että lupamaakun-

nan ulkopuolella. Arvioi siis kulusi siltä ajalta, kun lähdet kotoa ja palaat 

takaisin kotiin.  

 

 Lupamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa/maakuntia, joissa lupa oli 

voimassa. Maakuntarajat voit tarkistaa täältä [linkki karttaan: 

http://www.eraluvat.fi/media/kartat/maakunnat_kartta1.jpg].  

 

 Lupamaakunnan ulkopuoliset kulut on jaettu lähtöalueen kuluihin ja 

matkan varrella syntyneihin kuluihin. Jos ostat jotain esimerkiksi koti-

paikkakunnaltasi tai matkan varrelta (lupamaakunnan ulkopuolella!), 

merkitse ne erikseen.   

 

 Mikäli matkustat ainoastaan lupamaakunnassa, ei sinun tarvitse arvioi-

da lupamaakunnan ulkopuolisia kuluja (lähtöalue tai matkan varrella).   

 

 Jos olet tehnyt kesän tai syksyn aikana useamman kalastusmatkan, arvi-

oi kulutus nimenomaan viimeisimmän kalastusmatkasi osalta.  

 

 Voit halutessasi katsoa esimerkin ja täyttöohjeen täältä! [linkki esimerk-

kiin: 

http://www.eraluvat.fi/media/esimerkki_rahankaytto_aluetalouskysely.pdf].  

 

 HUOM! Mikäli sinulla ei ole johonkin kohtaan kuuluvia kuluja, kirjaa ky-

seiseen kohtaan 0 (nolla).  
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Lupamaa-

kunnassa, € 
Matkan 

varrella, € 
Lähtö- 

alueella, € 

Majoitus 

 
   

Ruoka- ja päivittäistavarat (sisältää 

myös mm. matkamuistot, kalastusvälineet, 
Alko) 

   

Kahvila- ja ravintolaostokset    

Polttoainekulut    

Paikallismatkojen kustannukset (esim. 

paikalliset bussi- tai taksimatkat, lentokulje-
tukset) 

   

Kalastuspalvelut (esim. opastus, saaliin 

käsittely, ostetut kuljetukset) 
   

Muut ohjelma- ja virkistyspalvelut 
(esim. opastetut retket, pääsymaksut harras-
tepaikkoihin, tilaisuuksiin ja näyttelyihin, 
sauna) 

   

Kalastusluvat    

Muut ostot ja menot (esim. auton siirto-

palvelu, varusteiden ja välineiden vuokrat, 
kalastusvälineet) 

   

 

Eränkäynnin hyvinvointivaikutukset 

14. Missä määrin koet kyseessä olleen kalastusmatkan vaikuttaneen yleiseen ter-

veydentilaasi ja hyvinvointiisi seuraavilla osa-alueilla? Vastaa jokaiseen kohtaan 

ja valitse se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksiasi. (5 = täysin samaa 

mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 2 = jokseenkin eri 

mieltä, 1 = täysin eri mieltä) 

 

         täysin                                              täysin 

samaa                                                eri 

  mieltä   5       4        3        2      1    mieltä 

 Sosiaalinen hyvinvointini lisääntyi 

 (esim. työkyvyn edistyminen, ihmis-

suhteiden lujittuminen, yksin tai yhdes-

sä tekemisestä nauttiminen) 

         



 

 

  

Psyykkinen hyvinvointini lisääntyi 

(esim. tyytyväisyys elämään, mielialan 

kohentuminen, palautuminen henkises-

tä uupumuksesta, uuden oppiminen) 

         

 Fyysinen hyvinvointini lisääntyi  

(esim. luonto-aistimuksista nauttimi-

nen, fyysisen kunnon ylläpito, uusien 

taitojen omaksuminen, fyysinen hyvä 

olo) 

         

 

15. Minkä arvoisiksi arvioisit rahassa mitattuna tällä kalastusmatkalla kokemasi 

terveys- ja hyvinvointivaikutukset? Voit esimerkiksi verrata rahallista arvoa 

kaupallisiin hyvinvointipalveluihin ja -tuotteisiin (kuntosalikäynti 5 €, hieronta 

60 min 50 €), erilaisiin kulttuuripalveluihin (elokuvissa käynti 12 €, jääkiekko-

ottelu 50 €, konsertti 100 €) tai matkoihin (kotimaan matka 500 €, ulkomaan-

matka 2000 €).   

____________ € 

Taustatiedot 

16. Pysyvän asuinpaikkasi asuinkunta 
____________ 
 

17. Sukupuoli 
o Mies  
o Nainen  

 
18. Ikäluokka 

o Alle kouluikäiset, 6-15-vuotiaat, 16–24-vuotiaat, 25–44-vuotiaat, 45–64-
vuotiaat, 65–74-vuotiaat, 75 vuotta tai vanhemmat 

 
19. Taloutesi yhteenlasketut vuositulot (brutto) vuonna 2012 

o 0 – 9 999 €, 10 000 – 24 999 €, 25 000 – 39 999 €, 40 000 – 54 999 €, 
55 000 – 69 999 €, 70 000 – 84 999 €, 85 000 – 99 999 €, 100 000 – 
149 000 €, 150 000 – 199 999 €, 200 000 € -  
 

20.  Avoin palautteesi ja kommentit 
 

21. Yhteystiedot (mikäli haluat osallistua palkintojen arvontaan) 

LIITE I (6/6) 
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Kyselylomakkeen Word-versio 

Hyvä lupametsästäjä, 

Metsähallituksen eräpalvelut on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on selvit-

tää valtion alueiden lupametsästyksen ja -kalastuksen tuottamia aluetaloudellisia vai-

kutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin kans-

sa.  

Tällä kyselyllä selvitetään kuinka paljon rahaa lupametsästäjät kuluttivat metsästys-

matkoillaan syksyllä 2013 ja mitkä ovat tämän rahankäytön aluetaloudelliset vaikutuk-

set. Lisäksi kysymme eränkäynnin tuomista hyvinvointivaikutuksista.  

Vastaajien yhteystiedot on poimittu Metsähallituksen asiakasrekistereistä vain tätä 

tutkimusta varten. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja ainoastaan tilas-

tollisina kokonaisuuksina eikä yksittäisiä vastauksia tuoda julkisuuteen erikseen. Vasta-

ukset jäävät vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Ruralia-

instituutin julkaisuna keväällä 2014. Aineistoa hyödynnetään myös Oulun yliopiston 

maantieteen pro gradu -tutkielmassa.  

Vastaamalla kyselyyn vahvistat osaltasi suomalaista erätaloutta ja varmistat metsäs-

tyksen ja kalastuksen jatkuvuutta myös omien harrastusmahdollisuuksiesi osalta. Pal-

velujen kehittäminen on vuorovaikutteista!   

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden metsästäjien kesken arvotaan kaksi 250 €:n lahjakort-

tia ja kolme 100 €:n lahjakorttia Varuste.net -verkkokauppaan. Voittajat julkaistaan 

marraskuussa Eräluvat.fi -sivuilla ja heille myös ilmoitetaan henkilökohtaisesti.    

Kiitos vastauksista ja yhteistyöstä! 

 

Metsähallitus                                       Ruralia-instituutti 

 

Lisätietoja: 

Karoliina Sarajärvi, suunnittelija (Metsähallitus), karoliina.sarajarvi(at)metsa.fi 

Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija (Metsähallitus), mikko.rautiainen(at)metsa.fi 

Hannu Törmä, tutkimusjohtaja (Ruralia-instituutti), hannu.torma(at)helsinki.fi 
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Lupametsästys Metsähallituksen alueilla vuonna 2013   

Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä metsästysmatkaa, jonka teit Metsähallituk-

sen lupa-alueelle. Jos teit kuluvan syksyn aikana useampia matkoja, vastaa vain viimei-

simmän matkan osalta.  

 

Voit siis saada viestin kyselystä useamman kerran, sillä se lähetetään aina luvan päätyt-

tyä. Pyydämmekin vastaamaan erikseen jokaisen metsästysmatkasi osalta – samalla 

myös mahdollisuutesi voittaa palkintoja paranevat!   

 

1. Viimeisimmän metsästyslupasi ID-numero. (Koskee vain mobiililupia! Löydät ID-
numeron luvastasi. Mikäli lupa ei ole tallessa, voit ohittaa kysymyksen)  
___________    
 

2. Minkä tyyppinen metsästyslupa sinulla oli voimassa matkasi aikana? Valitse yksi 
seuraavista  

a. Pienriista: kanalintulupa 
b. Pienriista: vesilintu- ja jänislupa  
c. Pienriista: nuorisolupa 

 
3. Millä Metsähallituksen alueella viimeisin lupasi oli voimassa? Valitse yksi seu-

raavista. Voit tarkistaa alueen nimen ja numeron metsästysluvastasi tai osoit-
teessa Eräluvat.fi. [vaihtoehdot alasvetovalikossa].  

 
4. Kuinka kauan viimeisin yksittäinen metsästyslupasi oli voimassa? Valitse yksi 

seuraavista 
o 1 vrk, 2 vrk, 3 vrk, 4 vrk, 5 vrk, 6 vrk, 7 vrk,  

 
5. Montako Metsähallituksen erillistä metsästyslupaa ostit yhteensä viimeisim-

män matkasi aikana?   
a. 1, 2, 3, 4, 5 ja yli 5  

 
6. Kuinka paljon aikaa käytit lupa-alueelle matkustamiseen? (meno- ja paluumat-

ka yhteensä) 
a. vähemmän kuin 1 vuorokautta, 1, 2, 3, 4, 5, yli 5 vuorokautta 

 

7. Montako vuorokautta matkasi kokonaisuudessaan kesti? (mukaan lukien meno- 

ja paluumatkaan käytetty aika/päivät) 

o Luokitus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-14, 15–20, 21–31, yli kuukauden  
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8. Kuinka pitkä matka maanteitse metsästysalueelle tulee kotoasi kilometreinä?  

a. 1–50, 51–100 , 101–150 , 151–200, 201–250, 251–300, 301–350, 351–

400, 401–450, 451–500, 501–600, 601–700, 701–800, 801–900, 900–

1000, 1001–1200, 1201–1500, Yli 1500 

 

9. Mikä oli matkasi ensisijainen tarkoitus? 
o Metsästys lupa-alueella 
o Metsästys sekä jokin muu toiminta tai kohde 
o Muut kuin metsästykseen liittyvät asiat, päätös metsästyksestä tehtiin 

vasta paikan päällä 
 

10. Kenen kanssa ensisijaisesti kävit metsästysmatkalla? 
o Yksin 
o Kavereiden kanssa 
o Oman perheen kanssa 
o Liikekumppaneiden kanssa 
o Muu: kenen?  

 
Henkilömäärä yhteensä ____, joista alle 15-vuotiaita ____ henkilöä 
 

11. Yövyitkö matkasi aikana?  
a. Kyllä  
b. En  

 
12. Kuinka monta yötä vietit seuraavissa majoitusmuodoissa matkasi aikana?  

Lupamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa/maakuntia, joissa lupa oli voimassa. 
Maakuntarajat voit tarkistaa täältä [linkki karttaan].  

 
Lupamaakunnassa 

Lupamaakunnan 
ulkopuolella 

Oma mökki   

Vuokramökki   

Hotelli   

Asuntoauto tai -vaunu   

Oma majoite (teltta tms.)   

Autio- tai vuokratupa   

Ystävän tai sukulaisen luona   

Muu, mikä? 
____________________ 
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Metsästysmatkan arvioidut kustannukset 

13. Arvioi, kuinka paljon rahaa käytit kyseessä olleella metsästysmatkalla.  

 

a. Ilmoita ainoastaan oma henkilökohtainen kulutuksesi.  

 

 Arvioi kulut koko matkan osalta. Jos olit esimerkiksi viikon reissussa, ar-

vioi kulut koko viikon osalta sekä lupamaakunnassa että lupamaakun-

nan ulkopuolella. Arvioi siis kulusi siltä ajalta, kun lähdet kotoa ja palaat 

takaisin kotiin.  

 

 Lupamaakunnalla tarkoitetaan maakuntaa/maakuntia, joissa lupa oli 

voimassa. Maakuntarajat voit tarkistaa täältä [linkki karttaan: 

http://www.eraluvat.fi/media/kartat/maakunnat_kartta1.jpg].    

 

 Lupamaakunnan ulkopuoliset kulut on jaettu lähtöalueen kuluihin ja 

matkan varrella syntyneihin kuluihin. Jos ostat jotain esimerkiksi koti-

paikkakunnaltasi tai matkan varrelta (lupamaakunnan ulkopuolella!), 

merkitse ne erikseen.   

 

 Mikäli matkustat ainoastaan lupamaakunnassa, ei sinun tarvitse arvioi-

da lupamaakunnan ulkopuolisia kuluja (lähtöalue tai matkan varrella).   

 

 Jos olet tehnyt kesän tai syksyn aikana useamman metsästysmatkan, ar-

vioi kulutus nimenomaan viimeisimmän metsästysmatkasi osalta.  

 

 Voit halutessasi katsoa esimerkin ja täyttöohjeen täältä! [linkki esimerk-

kiin: 

http://www.eraluvat.fi/media/esimerkki_rahankaytto_aluetalouskysely.pdf].  

 

 HUOM! Mikäli sinulla ei ole johonkin kohtaan kuuluvia kuluja, kirjaa ky-

seiseen kohtaan 0 (nolla).  
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Lupamaa-

kunnassa, € 
Matkan  

varrella, € 
Lähtö- 

alueella, € 

Majoitus 

 
  

 

Ruoka- ja päivittäistavarat (sisältää 

myös mm. matkamuistot, Alko) 
  

 

Kahvila- ja ravintolaostokset   
 

Polttoainekulut   
 

Paikallismatkojen kustannukset (esim. 

paikalliset bussi- tai taksimatkat, lentokulje-
tukset) 

  
 

Metsästyspalvelut (esim. opastus, saaliin 

käsittely, ostetut kuljetukset) 
  

 

Muut ohjelma- ja virkistyspalvelut 
(esim. opastetut retket, pääsymaksut harras-
tepaikkoihin, tilaisuuksiin ja näyttelyihin, 
sauna) 

  

 

Metsästysluvat   
 

Muut ostot ja menot (esim. auton siirto-

palvelu, varusteiden ja välineiden vuokrat) 
  

 

 

Eränkäynnin hyvinvointivaikutukset 

14. Missä määrin koet kyseessä olleen metsästysmatkan vaikuttaneen yleiseen ter-

veydentilaasi ja hyvinvointiisi seuraavilla osa-alueilla? Vastaa jokaiseen kohtaan 

ja valitse se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksiasi. (5 = täysin samaa 

mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 2 = jokseenkin eri 

mieltä, 1 = täysin eri mieltä) 

 

         täysin                                              täysin 

samaa                                                eri 

  mieltä   5       4        3        2      1    mieltä 

 Sosiaalinen hyvinvointini lisääntyi 

 (esim. työkyvyn edistyminen, ihmis-

suhteiden lujittuminen, yksin tai yhdes-

sä tekemisestä nauttiminen) 

         



 

 

  

Psyykkinen hyvinvointini lisääntyi 

(esim. tyytyväisyys elämään, mielialan 

kohentuminen, palautuminen henkises-

tä uupumuksesta, uuden oppiminen) 

         

 Fyysinen hyvinvointini lisääntyi  

(esim. luonto-aistimuksista nauttimi-

nen, fyysisen kunnon ylläpito, uusien 

taitojen omaksuminen, fyysinen hyvä 

olo) 

         

  

15. Minkä arvoisiksi arvioisit rahassa mitattuna tällä metsästysmatkalla kokemasi 

terveys- ja hyvinvointivaikutukset? Voit esimerkiksi verrata rahallista arvoa 

kaupallisiin hyvinvointipalveluihin ja -tuotteisiin (kuntosalikäynti 5 €, hieronta 

60 min 50 €), erilaisiin kulttuuripalveluihin (elokuvissa käynti 12 €, jääkiekko-

ottelu 50 €, konsertti 100 €) tai matkoihin (kotimaan matka 500 €, ulkomaan-

matka 2000 €).   

____________ € 

Taustatiedot 

16. Pysyvän asuinpaikkasi asuinkunta 
____________ 
 

17. Sukupuoli 
a. Mies  
b. Nainen 

 
18. Ikäluokka 

a. Alle kouluikäiset, 6-15-vuotiaat, 16–24-vuotiaat, 25–44-vuotiaat, 45–64-
vuotiaat, 65–74-vuotiaat, 75 vuotta tai vanhemmat 

 
19. Taloutesi yhteenlasketut vuositulot (brutto) vuonna 2012 

a. 0 – 9 999 €, 10 000 – 24 999 €, 25 000 – 39 999 €, 40 000 – 54 999 €, 
55 000 – 69 999 €, 70 000 – 84 999 €, 85 000 – 99 999 €, 100 000 – 
149 000 €, 150 000 – 199 999 €, 200 000 € -  
 

20.  Avoin palautteesi ja kommentit 
 

21. Yhteystiedot (mikäli haluat osallistua palkintojen arvontaan) 

LIITE II (6/6) 

 


