
Lappiin 
muuttajan opas 



Tervetuloa 
Lappiin

Moni suomalainen haaveilee Lapista. Eikä vain käydäkseen 

vaan jäädäkseen. Luet tätä, joten saatat hyvinkin olla yksi 

heistä. Tämä opas on sinua varten.

Haluamme auttaa sinua siirtymään haaveesta harkintaan 

ja harkinnasta käytäntöön. Antaa järjelle keinot tehdä se, 

minkä sydän jo tietää.

Töitä, palveluja, edullisia asuntoja – Lapista löytyy kaikki 

olennainen ja vielä Lapin lisä päälle. Sitä saat asumis-

neliöihin, elintasoon, vapaa-aikaan, tunnelmaan ja 

maisemiin. Sitä saat arkeen ja elämyksiin. Lapin lisä 

on totta, yhtään liioittelematta.

Muutossa uuteen paikkaan on aina haasteensa. Miten 

löydän kodin, työpaikan, opiskelupaikan? Voinko elää itseni 

näköistä elämää? Onko lapsille päiväkoteja ja kouluja? 

Miten saan arjen rattaat rullaamaan? Onneksi nämä ovat 

vain käytännön asioita, ja sellaiset on tehty ratkottavaksi. 

Ohjeita ja vastauksia löydät tästä teoksesta sekä sivuil-

tamme lapland.fi

Hyödynnä siis vinkit ja linkit 

ja hanki elämääsi Lapin lisää. Tervetuloa.



Tämä on sähköinen opas, joten linkeistä pääset 
suoraan oikeaan paikkaan. Ja jos tulostit tämän, 
niin sitten eikun naputtelemaan.

Lapin 
linkkivinkit Testi: 

löydä paikkasi Lapista

Myytävät 
asunnot

Vuokrattavat
asunnot

Työpaikat Opiskelu-
paikat

Meidän 
kotisivumme

Meidän 
some-
kanavamme

https://www.lapland.fi/fi/asuminen/asuminen/.
https://www.lapland.fi/fi/asuminen/loydapaikkasilapista/
https://www.lapland.fi/fi/asuminen/tyo/.
https://www.lapland.fi/fi/asuminen/tyo/.
https://www.lapland.fi
https://www.lapland.fi/fi/asuminen/loydapaikkasilapista/
https://www.facebook.com/MunLappi
https://www.instagram.com/munlappi/
https://www.facebook.com/MunLappi


1. Aloita ajoissa
Koska asuntoja ei tupsahtele markkinoille kuin 
sieniä sateella, kannattaa etsintä aloittaa jopa en-
nen kuin lopullista muuttopäätöstä on edes tehty. 
Samalla saa myös paremman kuvan markkinoista 
ja tietää mitä on realistista tavoitella.

2. Hyödynnä 
verkkoportaalit
Erilaisista virallisista verkkopalveluista kuten 
Etuovesta, Torista ja Oikotieltä löytyy niin vuok-
rattavia kuin myynnissä olevia asuntoja. Kan-
nattaa katsoa myös alueen kiinteistövälittäjien 
kohteet.

Myytävien asuntojen pitkäaikaisessa seurannas-
sa on sekin hyvä puoli, että jos huomaat jonkun 
asunnon pyörineen pitkään myynnissä, saattaa 
myyjä lämmitä kohteen vuokraamiselle. Yhteyden-
otolla et voi mitään hävitäkään.

3. Some ja verkostot 
hyötykäyttöön
Facebookissa on alueellisia asuntoryhmiä, joihin 
kannattaa ehdottomasti liittyä. Jos juuri asunto-
ryhmää ei meinaa löytyä, niin kylän tai kunnan 
yleinen Facebook-ryhmä on todennäköisesti hyvä 
paikka kysyä ohjeita eteenpäin. Ensimmäiseksi 
askeleeksi sopii esimerkiksi Mun Lapin Elämää 
Lapissa -ryhmä, jossa apua saa muihinkin askar-
ruttaviin asiohin, jotka liittyvät täällä elämiseen.

5
Viidakkorummun paukuttamiseen voi löytyä 
vastakaikua yllättävistä suunnista, joten sekin on 
ehdottomasti suositeltavaa toimintaa.

Myös työnantajilla on kova intressi löytää uusille 
työntekijöilleen asunnot paikkakunnalta, joten 
kannattaa viestiä asiasta myös siihen suuntaan. 
Usein esimerkiksi matkailun sesonkitöissä asunto 
järjestyy työnantajan kautta, mutta vaikka asuntoa 
ei olisikaan suoraan tarjota, työnantajien verkos-
toista on varmasti hyötyä asunnonhaussa.

4. Sanomalehti elää 
ja voi hyvin
Tuntuuko ilmoitus maakuntalehti Lapin Kan-
sassa tai paikallislehdissä vanhahtavalta idealta? 
Turhaan. Ei kannata missään tapauksessa ylen-
katsoa muutaman rivin ilmoitusta alueen lehdissä. 
Vaikka Lapissa 4G laulaa huimalla vauhdilla, ei 
perinteinen media ole menettänyt vielä jalansi-
jaansa ja lehti-ilmoitus voi kirvoittaa tarjouksia 
hiljaisilta markkinoilta.

5. Pohdi suhdettasi 
välimatkoihin
Lapissa välimatkoihin suhtaudutaan vähän 
mutkattomammin kuin muualla Suomessa, sillä 
kilometreissä mitattuna täällä on kaikki melko 
kaukana. Kannattaa siis pohtia, että mitä etäisyy-
det oikeasti tarkoittavat ajassa arkea pyörittäessä. 
50 kilometriä Lapissa voi tarkoittaa ajassa lyhyem-
pää työmatkaa kuin keskivertoduunarilla pääkau-
punkiseudulla. Jos auto löytyy, tarvitseeko oman 
majan olla aivan tunturin juurella ja palveluiden 
aivan oven takana?

vinkkiä 
asunnon 
hakuun 
Lapissa

Kuinka löytää 
koti Lapista?
Asunnon löytäminen voi olla yksi stres-
saavimmista asioista uudelle paikkakun-
nalle muuttaessa. Ja turha sitä on kau-
nistella, paikoin etenkin vuokra-asunnon 
löytäminen voi olla haastavaa joillakin 
puolilla Lappia.

Yhtä takuuvarmaa kikkaa asunnon löy-
tämiseksi ei ole, mutta tässä muutama 
vinkki kodin etsimiseen.

Vapaat 
asunnot 
Lapissa



1. Älä pelästy 
etäisyyksiä
Pohjoinen saattaa etelästä päin katsoen sijaita 
kaukana, ja pitkät välimatkat ovat usein arkipäi-
vää Lapin sisälläkin. Kartalla pitkältä näyttävää 
matkaa ei kuitenkaan kannata arkailla.

– Kilometrien sijaan kannattaa ajatella aikaa, 
TE-toimiston yrityspalvelujen asiantuntija Mikko 
Niemelä sanoo.

Kun puolessa tunnissa etenee Helsingin ruuhkas-
sa muutamia kilometrejä, posottaa pohjoisen teitä 
useita kymmeniä kilometrejä. Välimatkat eivät 

5 vinkkiä 
työn-
hakuun 
Lapissa

Lappi vetoaa moneen työnhakijaan rau-
hallisuutensa, luonnon ja aitoudensa 
kautta. Mutta mitä pohjoiseen työllistymi-
sestä haaveilevan kannattaa ottaa huo-
mioon? Lue viisi vinkkiämme työnhakuun 
Lapissa!

myöskään näy työpaikkailmoituksissa korostunee-
na ajokortin tarpeena, arvioi henkilöstöpalvelu-
yritys Baronan Rovaniemen palvelupäällikkö Jyry 
Lehtoniemi.

Moni työnantaja tai kunta saattaa myös auttaa 
paikallisen asunnon etsimisessä. Esimerkiksi 
monen matkailukeskuksen järjestämä majoitus 
saattaa sijaita varsin lähellä itse työpaikkaa, jolloin 
oma kulkuneuvo on tarpeen lähinnä vapaa-ajan 
kulkemiseen.

Apua etäisyyksienhallintaan on saatavilla myös 
ennen työpaikan saamista, sillä työ- ja elinkein-
oministeriö voi avustaa työnhakuun liittyvissä 
matka- ja yöpymiskustannuksissa. Esimerkiksi 
työhaastattelumatkan kuluja voidaan tietyin 
ehdoin korvata työttömälle työnhakijalle, Niemelä 
muistuttaa.

Lappiin tai Lapissa pitkän matkan perästä muut-
tava työtön työnhakija voi myös olla oikeutettu 
Kelan tai oman työttömyyskassan tarjoamaan liik-
kuvuusavustukseen, joka on tarkoitettu työmatka- 
tai muuttamiskuluihin.

Ja jos työpaikan sijainnista on valmis jousta-
maan, löytää tekevä varmasti töitä. Vaikka jollakin 
paikkakunnalla olisi ylitarjontaa juuri sen oman 
ammatin osaajista, saattaa toisessa taas saman 
ammatin edustajista olla pulaa.

2. Innostu luonnosta
Vaikka Lapissa on myös kaupunkiympäristöä, on 
maakunnan keskiössä monella tapaa sen ainutlaa-
tuinen luonto.

Metsäinen ympäristö näkyy ja tulee näkymään 
myös työmarkkinoiden kehityksessä. Moni tällä 
hetkellä käynnissä oleva teollisuuden suurprojekti 
liittyy pohjoisen metsän hyödyntämiseen ja biota-
louteen, ja puhtaana, eksoottisena sekä rauhallise-
na näyttäytyvä Lapin luonto houkuttelee matkaili-
joita enenevän ympärivuotisesti niin kaukaa kuin 
koto-Suomestakin.
Uusia työpaikkoja voi siis odottaa niin teolli-
suuspaikkakunnille, matkailuvetoisiin kaupunki-
keskuksiin kuin pienillekin paikkakunnille, sillä 
lappilaista luontoa löytyy kaikkialta.

Myös moni vapaa-ajanviete liittyy Lapissa luon-
toon. Tekemistä keksii siis aina, mikäli ulkoilu 
on lähellä sydäntä. Varsinkin pohjoisen pienelle 
paikkakunnalle haikailevan on hyvä myös pohtia, 
millaisia harrastusmahdollisuuksia itselleen kai-
paa, Lehtoniemi muistuttaa.

– Hakijan kannattaa miettiä realistisesti sitä, 
viihtyykö vapaa-ajalla luonnossa tai esimerkiksi 
rinteessä. Vapaa-aika on iso osa elämänlaatua.

Vapaat 
työpaikat 

Lapissa



3. Ole liikkeellä 
oikeaan aikaan
– Juuri nyt Lapissa ovat työnhakijan markkinat 
ja samaan aikaan isompi kohtaanto-ongelma, kun 
tilannetta vertaa parin vuoden takaiseen, Baronan 
Lehtoniemi sanoo.

Kuinka ajoissa työnhaku kannattaa aloittaa, jos 
tavoitteena on viettää ensi talvi pohjoisessa? 
Talvisen sesonkityön osalta parhaita kuukausia 
ovat usein alkukesä ja -syksy, jolloin moni yritys 
suunnittelee seuraavaa kauttaan ja samalla pohtii 
tulevia työntekijätarpeitaan, Lehtoniemi arvioi.

Heti talvisesongin jälkeen moni yritys viettää hil-
jaisempia kuukausia tiiviin työrupeaman jälkeen 
lomaillen, eivätkä rekrytointiprosessit välttämättä 
etene loppukeväästä. Jatkuva työnhaku kuitenkin 
kannattaa, sillä moni taho hakee tekijöitä ym-
pärivuotisesti. Vaikka unelmien työnantajalla ei 
paikkoja juuri nyt olisikaan avoinna, jättää yhtey-
denotolla ja hakemuksella itsensä muistiin tulevaa 
varten.

– Moni rekrytointitarve ilmenee jälkipolttoisesti. 
Ja mitä pienempi yritys, sitä enemmän virallinen 
rekrytointiprosessi vie resursseja, Lehtoniemi 
vinkkaa.

Kaikki työpaikat eivät siis koskaan löydy julkisesta 
hausta Baronan kaltaisten henkilöstöpalvelujen 
tai työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Yritykset 
ilmoittavat tarpeistaan myös sosiaalisen median 
kanavien ja omien kotisivujensa kautta, eli oikea 
työnhakuaika on käynnissä jatkuvasti.

Pohjoisten työmarkkinoiden tulevaisuutta voi hah-
motella myös Ammattibarometrin kautta, Niemelä 

muistuttaa. TE-toimistojen kahdesti vuodessa 
päivittävä barometri ennakoi noin 200 ammattini-
mikkeen tilannetta, Lapin ELY-keskuksen alueen 
neljään paikalliseen työmarkkinaan jaoteltuna.

4. Sähköinen 
työnhaku kuntoon
Pohjoisen pitkät etäisyydet näkyvät myös rekry-
tointivaiheessa. Moni työhakemus kulkee sähköis-
ten järjestelmien kautta, mutta kaukana sijaitse-
van työpaikan hakemiseen kannattaa valmistautua 
myös muilla tavoin.

Moni työnantaja käyttää varsinkin hakuprosessin 
alkuvaiheessa video- tai Skype-haastattelua, joten 
puitteet persoonan esiintuomiseen ei-kasvokkain 
kannattaa valmistella hyvin. Tekniset asiat, kuten 
hyvä valaistus ja teknisesti siedettävä video ovat 
perusasioita, joilla hyvä hakija jää rekrytoijan 
mieleen.

Luontevaa etäyhteydellä esiintymistä kannattaa-
kin harjoitella, mikäli mielii Lappiin pidemmän 
matkan takaa. Mikäli digitekniikka tuottaa haas-
teita, on työnhakuvalmennuksissa tarjolla apua 
myös siihen, Niemelä vinkkaa.

Erityisesti niin kutsutun hiljaisen haun kannalta 
työnhakutietojen ajantasaisuus erilaisissa sähköi-
sissä järjestelmissä ja palveluissa on elintärkeää. 
Oman osaamisen, pätevyyksien sekä työnha-
kualueen päivittäminen ovat pitkälti työnhakijan 
oman aktiivisuuden varassa.

– Työnantajat hakevat jo nyt paljon tekijöitä, jotka 
eivät asu alueella mutta ovat ilmaisseet tiedois-
sansa Lapin kiinnostavan, TE-toimiston Niemelä 
muistuttaa.

5. Kokeile rohkeasti
Vaikka pohjoisen elämänrytmi saatetaan mieltää 
keskimääräisestä rennommaksi, tehdään täällä työ 
kädet savessa, kurassa ja aina aidolla asenteella.

– Lapissa keskitytään tekemiseen, ja syy on usein 
käytännöllinen. Kun välimatkat ovat pitkiä, käy-
tetään yhteinen aika tehokkaasti. Näin jää myös 
enemmän tehokasta vapaa-aikaa, Lehtoniemi 
sanoo.

Kun pohjoinen tekeminen on tehokasta, voi myös 
kommunikointi olla joskus suoraa. Hyvän työnte-
kijän perusominaisuuksilla pääsee pitkälle, eikä 
aitoutta arvostavassa ympäristössä omaa persoo-
naa kannata peitellä.

Mitä muuta positiivisuuden ja iloisuuden lisäksi 
kannattaisi osata? Koska Lapin työelämän piirit 
ja tekijäresurssit ovat kohtalaisen pienet, näkyy 
työnantajien toiveissa monesti moniosaajuus, 
Niemelä sanoo.

Laaja-alaisen osaamisen vaatimusta ei kuitenkaan 
kannata säikähtää. Sekä Niemelä että Lehtoniemi 
mainitsevatkin asenteen merkityksen korostuneen 
Lapinkin työmarkkinoilla. Yhä useampi työnantaja 
etsii kokeneen ja kouluttautuneen sijaan tekijäksi 
ensisijaisesti hyvää tyyppiä, joka on rehellinen 
osaamisestaan sekä innokas kokeilemaan uutta.

Omaa Lapin unelmatehtävää kohti edetessä kan-
nattaakin ottaa huomioon lyhyetkin pätkät, myös 
oman osaamissektorin ulkopuolella.

– Kaikki työ opettaa ja on arvokasta kokemusta. 
Työ vie aina eteenpäin, Niemelä sanoo.

”Kaikki työ opettaa 
ja on arvokasta 
kokemusta. 
Työ vie aina 
eteenpäin”



MUUTTOKUUME
Kuten muillakin sairauksilla, myös muuttokuumeella on selkeitä 
oireita. Tunnistatko ne itsessäsi? Muuttokuumeen oireet iskevät 
yleisimmin niihin, jotka haaveilevat uudesta ja jännittävästä. 
Oireet hankaloittavat päätöksentekoa. Alta saat helpotusta oireisiin 
ja löydät oman paikkasi Lapista. Tsemppiä paranemiseen!

LAPPI ON SUURIMPIA SYITÄ MUUTTOKUUMEESEEN
Tiesitkö, että et ole yksin? Tutkimuksemme mu-
kaan ainakin 144 000 suomalaista haaveilee Lap-
piin muuttamisesta jossain vaiheessa elämäänsä.

Vaikka Lappi vetää puoleensa, muuttokuumeinen 
oireilee epäröimällä: riittävätkö palvelut, tarjoaako 
arki tarpeeksi tekemistä? Kuinka käy koulunkäyn-
nille, päivähoidolle ja lempiharrastuksille? Mistä 
kaikesta joudun luopumaan?

Jahkailu on ymmärrettävää – Lappi on jännä 
paikka. Täällä ei kuitenkaan tarvitse jäädä mistään 
paitsi. Alla kerromme, miksi varmin lääke muutto-
kuumeen oireisiin on muuttaminen.

Oire 1
KROONINEN UNELMOINTI JA HAAVEILU
Saitko taas itsesi kiinni selaamasta kuvia laavu-
piknikeistä tunturimaisemissa? Onko jokainen 
postaus laskureissuista ja revontulista yksinker-
taisesti pakko lukea? Ja taas toppuuttelet itseäsi, 
ettei elämä Lapissakaaan ole yhtä ulkoilun juhlaa.

Olet oikeassa. Täällä voi tehdä paljon muutakin, 
kuten siistejä sisätöitä. Voit myös ostaa sisäpeli-
kengät, sisäistää uusia asioita itsestäsi ja päästä 
sisään paikallisyhteisöön. Sisäministeriökin toimii 
täällä. Olisiko aika laittaa hakemusta sisään?

Oire 2
SYVÄLTÄ KUMPUAVA TARVE MUUTOKSEEN 
(TYÖ)ELÄMÄSSÄ
Koska ääni sisälläsi ei suostu vaikenemaan, täytyy 
tehdä päätös suuntaan tai toiseen. Otatko uuden 
askeleen vai jäätkö paikallesi? Olet jo tutkinut 
uravaihtoehdot ja todennut että töihin pääsee 
pohjoisessakin. Sen jälkeen tuleekin muu elämä 
– kaverit, perhe, harrastukset ja palvelut. Onko 
siellä Lapissa mitään?

Takuulla yllätyt. Kun olet kierrättänyt muuttolaa-
tikot, huomaat jo pelaavasi pipolätkää uudessa 
porukassa ja viikonloppuna onkin meno työkave-
reiden kanssa keramiikkakurssille. Ei aikaakaan, 
kun kahdeksan vuodenajan konkarina löydät itsesi 
asettamasta askelmerkkejä seuraavalle Lapin ryt-
miä tapailevalle tulokkaalle.

LAPISSA ELÄT HELPOMPAA ARKEA
Lapissa voit elää aivan tavallista elämää – helpom-
min ja halvemmalla. Ruuhkien puute helpottaa 
asiointia ja lisää vapaa-aikaa. Pienissä yhteisöissä 
elo on huoletonta ja turvallista, kun ihmiset ovat 
tottuneet vetämään yhtä köyttä.

Tietysti arkea täytyy päästä pakoonkin. Asumis-
kustannusten säästöillä liidät Lapin lentokentiltä 
suoraan Pariisiin kahville tai Lontooseen kon-
serttiin. Hyvät liikenneyhteydet palvelevat myös 
silloin, kun kaipaat sukulaisia ja ystäviä.



Oire 3
SPONTAANIT EPÄILYKSEN TUNTEET
Ehkä mikään ei sittenkään muuttuisi, vaikka 
muuttaisit Lappiin? Epäileminen on luonnollista 
ja tervettä. Huolien hälventämiseksi uskallamme 
luvata ainakin lisää tilaa itsellesi ja ajatuksillesi. 
Lapissa saat kohdata kanssaihmiset vilpittömästi 
ja kiireettömästi. Voit nauttia välittämisestä.

Vaikka Lappi on laaja ja välimatkat pitkiä, kaik-
ki on lähellä. Pienimmilläkin paikkakunnilla on 
huomioitu terveyspalvelut ja ostosmahdollisuudet 
yhdessä lähiseudun kanssa – se mitä et saa omalta 
kylältä, järjestyy naapurista. Ketään ei jätetä pu-
laan, ja apu löytyy aina kun avaa suunsa. Yhteen-
kuuluvuus on mukava tunne.

Oire 4
RUUHKAÄHKY JA PARKKIPAIKANMETSÄSTYSKAMMO
Usko tai älä, aikaa voi saada lisää. Lapissa saat 
päivääsi ylimääräisen tunnin tai pari, sillä ruuh-
kassa kiroilu ja korttelin kyntäminen parkkipaikan 
perässä loppuvat kuin seinään. Töistä lähtiessä-
si nappaat lapset päivähoidosta ja olet vartissa 
kotona. Kauppareissuunkaan ei tuhraannu yhtään 
suunniteltua pidempään.

Kaaos muuttuu järjestykseksi, kun ehtiminen on 
itsestä kiinni. Arki virkistyy, kun hurautat har-
rastamaan hetkessä. Iltaisin jää aikaa kuunnella 
elämänlaadun nousevan kohisten.

Oire 5
JATKUVA KAIPUU TOISAALLE
Jos koko ajan elät jossain muualla kuin käsillä 
olevassa hetkessä, mikset asuisi siinä paikassa, 
jossa elät päässäsi? Meillä kaikilla on tämä yksi 
elämä, jonka voi elää joko haaveillen tai haaveita 
toteuttaen.

Sitäpaitsi – ei muuton tarvitse olla lopullinen. 
Mikäli homma ei lähde Lapissa rullaamaan, aina 
pääsee takaisin. On pohjoiseenkin palattu maito-
junalla etelän apajilta monet kerrat, mutta tulipa 
ainakin kokeiltua.

ELÄMÄ LAPISSA ON NORMAALIA.
TAI SIIS ERITYISTÄ.
 Lapissa voit elää juuri niin kuin muuallakin: tava-
ta ystäviä, käydä ostoksilla ja harrastaa. Lapsetkin 
löytävät mieluisaa tekemistä tanssikoulusta kii-
peilyyn ja musiikista pallopeleihin – kaiken lisäksi 
edullisemmin kuin ruuhkaisemmissa paikoissa.

Täällä asuminen on myös erityistä. Kalavedet ja 
metsästysmaat aukeavat kylän reunalta ja luon-
to vaihtaa asuaan muutaman viikon välein. Voit 
suunnata vaaroille vaeltamaan ja tuntureille laske-
maan, joille ja järville melomaan ja kelkkailemaan. 
Usein hienointa on vain pysähtyä ihmettelemään.

Oire 6
TAIPUMUS RAJUUN VATVOMISEEN
Uhka vai mahdollisuus, uhka vai mahdollisuus… 
epäröinti on luonnollista, mutta muista: raskainta 
on meinaaminen. Tartu tuumasta toimeen, laita 
iso pyörä pyörimään ja kas kummaa, alat kuin 
huomaamatta kulkea määrätietoisesti kohti uutta 
ja jännittävää.

Asiat etenevät, kun laitat ne etenemään. Vapaut-
tava tunne ruokkii itseään. Oman itsensä herrana 
kelpaa tarttua seuraavaa härkää sarvista. Enää on 
vain pohjoinen kesytettävänä.

Oire 7
ALTTIUS ITSENSÄ HUIJAAMISEEN
“Ei minusta ole siihen.” Hei, nyt leuka ylös! Ei La-
pissa tarvitse olla hirvenkaataja tai edes poronpu-
rija selvitäkseen. Ruokaa saa kaupasta, vaatteet ja 
vimpaimet erikoisliikkeistä. Rentoutua voit vaikka 
kylpylässä tai leffateatterissa ja kehoa huollat 
joogassa tai hierojalla. Internetkin on sama kuin 
muualla Suomessa.

Hyvin täällä pärjää. Terveyspalveluihin pääset 
nopeammin ja vastaanotolla olet muutakin kuin 
numero. Pikkuhiljaa muistat tunturien nimet 
paremmin kuin bussilinjojen numerot. Taivaalla 
näet samoja värejä kuin liikennevaloissa, mutta 
niitä jäät mielelläsi katselemaan pidempään.

NOKKA KOHTI POHJOISTA
Joko muuttokuumeen oireet hellittävät? Nyt 
tiedät, että Lapissa pelaavat päivähoito ja liiken-
neyhteydet, ostokset ja palvelut ovat ulottuvillasi 
ja harrastamiseen löytyy muutakin valikoimaa 
kuin suksi ja marjapoimuri! Ota ensimmäinen 
askel ja tutustu Lapin kuntien mahdollisuuksiin 
Löydä paikaksi Lapista -palvelusta. Lisäksi vertais-
tukea muuttokuumeilijoille on tarjolla Mun Lappi: 
Elämää Lapissa -ryhmässä.
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Selviytymis-
opas Lappiin 
muuttajalle

Muutto Lappiin voi olla melkoinen muutos enti-
seen, joten kokosimme lyhyen selviytymisoppaan, 
josta löytyy vinkit tavallisimpiin eteen tuleviin 
haasteisiin

Ota haltuun kaikki kahdeksan vinkkiä, ja kerro 
niistä kavereillekin! Lisäksi  tarinoista asumisesta, 
työskentelystä ja vapaa-ajasta Lapissa voi löytyä 
täsmävinkkejä aiheeseen jos toiseenkin. 

1. Valon määrä
Kun päivänvaloa on kesäisin ympäri vuorokauden, 
herää ihan luonnollinen kysymys, miten ihmi-
nen saa nukuttua. Perusasiat Lapissa toki toimi-
vat unen suhteen kuten muuallakin, eli vastaus 
kysymykseen on ”vaakatasossa ja silmät kiinni”. 
Jatkuva valoisuus voi kuitenkin aiheuttaa levoton-
ta unta ja heräilyä pitkin yötä.

Elämä helpottuu uskomattoman paljon pimen-
nysverhoilla. Ulkona yöpyjien kannattaa harkita 
vakavasti unimaskin hankkimista.

2. Välimatkat
Lappi on aika laaja paikka, ja välimatkoja har-
voin lasketaan kortteleissa. Lapin etelärajalta on 
622 kilometriä Suomen pohjoisimpaan paikkaan, 
Nuorgamiin. Se on parikymmentä kilometriä 
enemmän kuin Helsingistä Ouluun.

Välimatkat Lapissa yksinkertaisesti tuntuvat 
erilaisilta, sillä maisemissa riittää katseltavaa ja 
ruuhkat, joihin ei liity porot, ovat todella harvas-
sa. Auton tankkausta tosin ei kannata jättää ihan 
viime tippaan, ja auton hyytyessä apua saattaa 
joutua odottelemaan hetken jos toisenkin. Lämpi-
mien vaatteiden ja makuupussin säilytys autossa 
eivät ole varsinaisesti surkeita ideoita…

3. Ihmisiin tutustuminen
Kuten Jussi Leinonen kirjoittaa blogitekstissään, 
Lapissa ihmiset ovat helposti lähestyttäviä, mutta 
silti osakseen voi saada rehellistä suun pieksentää, 
olipa sen ansainnut tai ei. Sitä ei kannata säikäh-
tää, kun yrittää tutustua uusiin ihmisiin.

Joku on joskus sanonut, että Lapissa keski-ikäisen 
miehen paras mahdollisuus ihmisiin tutustumi-
seen on hankkia metsästyskortti. Olipa se totta 
tai ei, voivat kaikki (myös keski-ikäiset miehet) 
kokeilla löytää uusia tuttavia vaikkapa erilaisten 
harrastusten parista. Vaihtoehtoja Lapissakin 
riittää.
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4. Kysyvä saa apua
Lapissa kaikki erikoiskaupat eivät olekaan auki 
ympäri vuorokauden, ja joskus avun tarve saattaa 
tulla yllättäenkin vastaan. Sellaisissa tapauksissa 
on aivan normaalia pyytää apua niin ohikulkijoil-
ta, naapurustosta kuin oman kylän Facebook-ryh-
missäkin. Sitä yleensä myös järjestyy, olipa ongel-
ma suuruusluokaltaan millainen tahansa.

Täällä asuvat kyllä ymmärtävät, että ihan kaikesta 
ei tarvitse yksin selvitä.

5. Hilla ja muut marjat
Lapissa suhtaudutaan intohimoisesti marjoihin, 
erityisesti hillaan. Niille kannattaa antaa itsekin 
mahdollisuus.

Hyvällä marjareissulla saaliin ei tarvitse edes olla 
se pääasia. Soiden ja metsien tarjoama hiljaisuus 
sekä avaruuden tunne yhdistettynä valohoitoon 
lataa akkuja talven varalle vaikkei marjoja löytyi-
sikään.

Vaikkei marjanpoiminta olekaan vakavaa, kanna-
taa silti kunnoittaa luontoa ja varustautua asian-
mukaisesti, tietää mihin on menossa ja muistaa 
ladata puhelimen akku ennen reissua.

6. Pimeys
Sitä voisi kuvitella, että kaamos olisi Lapissa 
pimeää aikaa. Todellisuudessa ainoa todella pimeä 
vaihe pohjoisessa on loppusyksy ennen kuin lumi-
peite valaisee jälleen maiseman. Silloin pimeys voi 
ottaa koville.

Paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä! Ne muutamat 
viikot ovat vuoden ainoa vaihe, kun Lapissa ei ole 
hirveää määrää tehtävää ja nähtävää. Sisällä kyh-
jöttämisestä tarvitse potea huonoa omatuntoa.

Silloin kannattaa nauttia ystävien seurasta, pitkis-
tä yöunista ja vällyjen välissä oleskelusta.

7. Kylmyys
Kerrospukeutumisella selviää säässä kuin säässä.
Varsinaisesta rakettitieteestä ei ole kyse. Arkipu-
keutumisessa sellaisetkin oivallukset kuten kuinka 
tyylikkäältä käytännöllisyys Lapissa näyttääkään 
ja kuinka ylivertainen keksintö pitkät kalsarit 
ovatkaan, vievät jo pitkälle.

Ei ole sattumaa, että tuulta pitävien kuoritakkien 
osuus kylänraitilla on melkoisen korkea verrattu-
na eteläisempään Suomeen…

8. Lumityöt
Oikeastaan lumitöihin liittyen yksi sääntö on 
ylitse muiden: Älä odottele. Se toimii varmasti 
Ruuhka-Suomessa, mutta ei täällä. Harvemmin 
tulee sellaista vesikeliä, joka päästäisi totaalisesti 
pälkähästä.

Yksi vaihtoehto on hankkia lumilinko. Sopiva teho 
riippuu etäisyydestä lähimpään naapuriin sekä sii-
tä, millaiset välit kyseiseen naapuriin haluaa pitää.
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Lappiin muuton 
eteneminen
Suurin syy siihen, etteivät haaveet ja suunnitelmat toteudu, on yksin-
kertainen: niiden eteen ei tule tehtyä yhtikäs mitään. Auta siis itseäsi 
ja ota tästä todella helppo tsekkauslista käyttöön (tai tulosta se vaikka 
jääkaapin oveen) niin näemme Lapissa tuota pikaa.

Herkuttele ajatuksella 
ja innostu siitä

Tee muuttopäätös

Hanki koti Lapista

Hanki työ/opiskelupaikka Lapista

Hanki lapsille (jos on) 
koulu tai päivähoitopaikka 
Lapista

Varaudu siihen todelliseen 
Lapin lisään, jonka huomaat 
arjessa ja elämyksissä 
– esimerkiksi kohentuvissa 
asuinneliöissä, vapaa-ajassa 
sekä maisemissa.

Innostu vielä vähän enemmän

Hommaa muuttolaatikot

Kemi Lumo Image 
Lapland Material Bank




