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Pienen ihmisjoukon harjoittaman aktiivisen porovastaisen viestintäkampanjoinnin seurauksena poron-
hoidon ja muiden kansalaisten välisestä elämästä on mahdollisesti päässyt muodostumaan virheellinen 
käsitys kampanjoinnin kohteeksi valikoituneille. Haluamme tällä kirjelmällä oikaista tuon väärinkäsi-
tyksen. Kampanjoinnissa on kyseenalaistettu poronhoito-oikeus sekä poronhoidon merkitys elinkeinona 
ja kulttuurina. Tämän vuoksi kerromme myös poronhoidon harjoittamisoikeuden perustoista sekä po-
ronhoidon yhteiskunnallisesta merkityksestä. 
 
Tausta 
 
Viime aikoina muutamat viljelijät ja vapaa-ajan asukkaat ovat toistuvasti esittäneet vaatimuksia porojen 
ympärivuotisesta tarhaamisesta tai poronhoidon lopettamisesta. Kärkevimmät ovat ilmoittaneet ”porot-
tomien oikeuksien” toteutuvan vain, jos poron vapaa laidunnusoikeus loppuu. Keskustelua on käyty eri 
mediakanavilla äänekkään vähemmistön ehdoilla. Näiden ”porottomien” pyrkimyksenä on ollut raken-
taa käsitystä poronhoitoa koskevan yleisen asenneilmapiirin kiristymisestä. Tällainen käsitys on kuiten-
kin väärä.  
 
Tilasimme maaliskuussa gallupin suomalaisten poronhoitoa koskevista asenteista ja tuntemuksista. Gal-
lupin toteutti Kantar TNS Agri js siihen vastasi 1161 suomalaista koko maasta, pois lukien Ahvenanmaa. 
Kuvakooste gallupin tuloksista löytyy tämän kirjelmän lopusta. Tulokset osoittavat yksiselitteisesti, että 
suomalaiset arvostavat poronhoitoa elinkeinona ja näkevät poron pohjoisen Suomen tärkeimpänä tuo-
tantoeläimenä. Poron ja poroelinkeinon imago on erinomainen ja suomalaiset näkevät niiden säilymisen 
myös tulevaisuudessa tärkeänä.   
 
Teimme myös laajan haastattelututkimuksen eteläisen poronhoitoalueen lypsy- ja lihakarjatilallisten pa-
rissa. Haastateltavien joukossa ei ollut poronomistajia. Viljelijät kokevat pääsääntöisesti poronhoidon ja 
maatalouden tärkeinä maaseudun elinkeinoina. He eivät vaadi poronhoitoa lopetettavaksi, eivätkä pidä 
porojen ympärivuotista aitaamista ratkaisuna elinkeinojen välisiin ongelmatilanteisiin. Myöskään 
MTK:n alueellisen tason organisaatiot eivät ole tällaisia vaatimuksia allekirjoittaneet. Viljelijähaastatte-
luista koostettiin raportti, joka on tämän kirjelmän liitteenä ja lisäksi saatavilla osoitteessa: https://palis-
kunnat.fi/py/poronhoito-maatalous/ 
 
 
Poronhoidon merkitys 
 
Poro on tänä päivänä niin tuotteena kuin imagollisesti kysytympi kuin koskaan. Poronlihan menekki on 
erinomainen, mitään ei jää myymättä. Tuottajahinta on noussut tasaisesti, ollen nyt kymmenen euron 
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kilohinnan tuntumassa. Kansainvälinen muotiteollisuus on löytänyt suosikkimateriaalikseen suomalai-
sen poronnahan, josta luotua muotia nähdään säännöllisesti maailmantähtien yllä. Matkailun kasvussa 
poron rooli on äärimmäisen tärkeä ja valtaosa turisteista haluaa paitsi poroajelulle myös poronlihaa lau-
taselleen. Perustellusti voi todeta, että vapaana laiduntava poro on kirkkaasti Pohjois-Suomen tärkein 
tuotantoeläin. 
 
Vuonna 2014 valmistuneen ruotsalaisselvityksen mukaan poronhoito on meillä erittäin mittavaa liike-
toimintaa, miljardibisnes, ja tuottaa sivuvirtoineen Suomessa vuosittain noin 10 000 työpaikkaa. Kysei-
sen selvityksen valmistumisen jälkeen erityisesti Lapin matkailun huomattava kasvu on lisännyt edel-
leen poroon kytkeytyvien työpaikkojen määrää. Poron taloudellinen merkitys osana lihan- ja muiden 
porotuotteiden jalostusta sekä matkailu- ja ravintola-alaa on valtava. Selvien talouslukujen lisäksi poron 
ja poronhoidon merkitys Suomen matkailuimagolle on korvaamaton. Poro on poikkeuksetta niin koti-
maisissa kuin ulkomaisissa matkailijagallupeissa maamme vetovoimatekijöiden kolmen kärjessä. Suomi 
tunnetaan poroista, lumesta ja revontulista.  
 
Pohjoisen matkailun voimakkaan kasvun keskellä eletään juuri nyt tilanteessa, jossa matkanjärjestäjät 
puurtavat saadakseen tarjolle kysyntään nähden riittävästi poro-ohjelmapalveluita, ja ravintolat saadak-
seen raaka-aineekseen riittävästi poronlihaa. Suomalaisen porotilamatkailun kaltaista matkailukonseptia 
ei ole missään muualla maailmassa. Matkailijat ovat tarkkoja autenttisuudesta. He haluavat kokea aitoja 
poroelämyksiä, nähdä vapaana kulkevia poroja luonnossa, tavata oikeita poromiehiä ja kuulla elävästä 
poronhoitokulttuurista. Pohjoisen matkailun kantavana voimana toimii todellinen elävä porohoitokult-
tuuri ja elinkeino.  
 
 
Vapaa laidunnusoikeus eli poronhoito-oikeus  
 
Poronhoidon välttämätön perusta on poronhoito-oikeus eli porojen vapaa laidunnus. Poroja laidunnetaan 
vuodenkierron eri vaiheissa erilaisilla alueilla, joilla ne hyödyntävät noin 350 erilaista ravintokasvia eri 
vuodenaikoina. 
 
Poronhoitolain 3 § määrittelee poronhoito-oikeuden: ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoi-
tuksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.” Tämä tarkoittaa, 
että porot saavat vapaasti oleskella luonnossa ja ottaa sieltä ravintonsa. Poronhoito-oikeus ei kuitenkaan 
ole syntynyt lainsäädännöllä, vaan ollut olemassa jo kauan ennen lainsäädännön syntyä.  
 
 
Porojen vapaalla laidunnusoikeudella on vuosisatojen mittainen historia. Poronhoito-oikeus on ikimuis-
toinen nautintaoikeus, joka on ollut olemassa jo ennen kuin alueet ovat siirtyneet Ruotsin kruunun omis-
tukseen. Poronhoitolain esitöiden (HE 244/1989) mukaan poronhoito-oikeus on tarkoitettu ja tunnustettu 
pysyväksi oikeudeksi.  
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Ensimmäisen poronhoitolain valmistelun yhteydessä vuonna 1929 mietintönsä jättänyt poronhoitolaki-
komitea laati vapaasta laidunnusoikeudesta historiallisen katsauksen. Perustelujaksossa komitea toteaa, 
että poronhoidon perustajilla, lappalaisilla, oli sekä ikivanhaan käytäntöön perustuva että kuninkaallisil-
la kirjeillä vahvistettu oikeus kenenkään häiritsemättä käyttää lapinkylien alueita muun muassa poron-
hoitotarkoituksiin. Historiallisen Lapinmaan ulkopuolella harjoitetusta poronhoidosta komitea toteaa, 
että myös tällä alueella rinnakkainen ja yhdenmukainen käytäntö on luonut ”täysin edellä mainittua 
vastaavan maankäyttöoikeuden”. Nykyisellä poronhoitoalueella poronhoitoa on harjoitettu niin kauan, 
että poronhoidolle katsotaan syntyneen oikeudellisesti suojattu maankäyttöoikeus. 
 
Komitea viittaa myös siihen, että Ruotsissa poronhoidolla on suurelta osin sama historiallinen tausta 
kuin meillä ja että poronhoito-oikeuden katsotaan perustuvan Ruotsissa ylimuistoiseen nautintaan. Ruot-
sissa poronhoito-oikeus on turvattu perustuslaissa samalla tavalla kuin maanomistusoikeus. Ruotsissa 
poronhoito-oikeuden maanomistukseen rinnastuva asema on todettu useasti sekä lainsäädännön esi-
töissä, että oikeuskäytännössä. Tässä suhteessa keskeinen on niin kutsuttu verotunturioikeudenkäynti − 
Ruotsin oikeushistorian laajin oikeudenkäynti − joka päättyi korkeimman oikeuden tuomioon vuonna 
1981. Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan poronhoito-oikeudessa on kysymys yksityisoikeudelli-
sesta oikeudesta, joka on suojattu perustuslaissa samalla tavalla kuin maanomistusoikeus.   
 
Suomessa kysymys poronhoito-oikeudesta perustuslaissa turvattuna oikeutena ei ole tullut tähän men-
nessä lainvalmistelussa esille. Syyt, joiden nojalla poronhoito-oikeus rinnastetaan oikeussuojan osalta 
yksityiseen maanomistusoikeuteen, ovat monessa suhteessa samat sekä Suomessa että Ruotsissa. Oikeus 
harjoittaa poronhoitoa on Suomessa turvattu useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Muun muassa niillä, 
jotka säätelevät vähemmistöjen asemaa ja omaisuudensuojaa.  
 
 
Lopuksi 
 
Toisinaan pihoille ja pelloille harhautuvat porot aiheuttavat harmia ja vahinkoja. Ongelmat ovat kuiten-
kin ratkaistavissa paikallisella tasolla. Kirjelmän lopussa listataan ratkaisutoimia, joita jo nykyisellään 
toteutetaan. Aktiivisella kehitystyöllä ja yhteydenpitoa parantamalla saamme todelliset paikalliset on-
gelmatilanteet kuntoon. Viestintäkampanjaa tekevien ”porottomien” luomaan mediakuplaan pyrimme 
vaikuttamaan jakamalla asioista faktatietoa mahdollisimman laajasti sekä vastaamalla viipymättä meille 
tuleviin yhteydenottoihin. Todelliset tilanteet on kuitenkin kyettävä kaikilla toimijatasoilla erottamaan 
tahallisesta kiusanteosta.   
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö toteutti kaikille avoimen kyselyn Internet-sivuillaan viime vuonna ja jul-
kistanee tulokset jossain vaiheessa. Tekemämme huolellisen taustaselvityksen ja käytännön testien tu-
loksena huomautamme, ettei kyselyyn vastaamista kontrolloitu. Kyselyyn saattoi vastata samasta ip-
osoitteesta täysin rajoittamattomasti. ”Porottomat” ohjeistivat sosiaalisen median kanavilla kyselyyn 
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vastaamisesta. On selvää, että kyselyn tulokset ovat tämän pienen porovastaista kampanjaa vetävän jou-
kon tekemät. Luotamme siihen, että viranomaistahot ja poliitikot ovat medialukutaitoisia, eivätkä lankea 
tähän ns. trollauksen keinoin rakennettuun kuplaan. Katsomme kuitenkin aiheelliseksi tuoda tällä kirjel-
mällä asian julki.  
 
”Porottomat” ovat vaatineet porojen ympärivuotista tarhaamista. Tämä vaatimus on vaatimus poronhoi-
don lopettamisesta. Vuosikymmenten aikana tehdyt tutkimukset ja kokeilut sekä porollisten oma asian-
tuntemus osoittavat kiistattomasti, että porojen ympärivuotinen tarhaaminen on laajassa mittakaavassa 
täysin mahdotonta. Ympärivuotisen tarhaamisen vaatiminen on siis poronhoidon lopettamisen vaati-
mista. Poro ei kestä ympärivuotista tarhaamista isossa mittakaavassa. Asia on todettu lukuisissa kokeel-
lisissa tutkimuksissa vuosikymmenten aikana tutkijoiden, elinkeinonharjoittajien ja poroihin erikoistu-
neiden eläinlääkäreiden toimesta. 
 
Mikäli poronhoitolakia katsotaan tarpeelliseksi uudistaa, tulee se tehdä huolellisesti valmistellen koko 
lain kokonaisuudistuksena. Se edellyttää perusteellista taustaselvitystä ja hallitusohjelmaan kirjaamista. 
Poronhoito-oikeutta rajoittavia ja poronomistajien velvoitteita koskevia pykäliä ei voi poronhoitajien 
oikeuksia rikkomatta uudistaa, ilman perusteellista elinkeinoa osallistavaa valmistelutyötä. Valmiste-
lussa on huomioitava myös perustuslain suoja poronhoito-oikeutta koskien sekä Suomea sitovat kan-
sainväliset ihmisoikeussopimukset.  
 
Kiitämme kaikkia asianosaisia tahoja luottamuksellisesta ja sujuvasta yhteistyöstä.  
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Käytännön toimenpiteitä, joita on toteutettu ja suunnitteilla: 
 

1. Olemme lisänneet vuoropuhelua ja yhteydenpitoa viljelijöiden kanssa, kehittääksemme paikal-
lista ja alueellista yhteistyötä.  

2. Olemme kokeilleet biologisia karkotteita porojen pitämiseksi pois ongelmallisilta alueilta. Ko-
keilut jatkuvat tulevana kesänä.  

3. Valmistelemme hanketta, jossa etsitään uusia mahdollisuuksia viljelysten suoja-aitojen porttirat-
kaisuihin.  

4. Olemme toteuttaneet haastattelukierroksen maanviljelijöiden keskuudessa eteläisellä poronhoi-
toalueella kartoittaen suoraan viljelijöiltä mielipiteitä poronhoidosta ja viljelijöiden ja poronhoi-
tajien välisten ongelmakohtien ratkaisukeinoista.  

5. Olemme järjestäneet tilaisuuksia eteläisen poronhoitoalueen paliskunnille. Niissä on käyty kes-
kustelua tilanteesta ja sovittu toimenpiteistä, joita paliskunnat alkavat aktiivisesti toteuttaa pai-
kallisten ristiriitojen ratkaisemiseksi.  

6. Paikallisten asukkaiden, mökkiläisten ja poronhoidon keskinäistä yhteistyötä ja ymmärrystä li-
säämme kevään ja kesän aikana eri paikkakunnilla järjestettävillä tilaisuuksilla. 

7. Olemme pilotoineet porovahtipuhelimen käyttöä eri alueilla. Niistä on saatu hyviä kokemuksia. 
Suunnittelemme hanketta porovahtitoiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi edelleen.  

8. Olimme mukana suunnittelemassa paikallista kyselyä pihaporo-ongelmista. Kyselyn tuloksena 
Rovaniemen kaupunki liittää tonttien luovutusasiakirjoihin tietopaketin pihapiiriin eksyvien po-
rojen kanssa toimimisesta. Tämä hyväksi havaittu käytäntö on sovellettavissa muihinkin kuntiin 
ja kaupunkeihin.  

9. Uutta porojen reaaliaikaista IoT-paikannusteknologiaa testataan parhaillaan. Valmistelemme 
hanketta, jossa paikannusteknologiaa ja paikkatietoja hyödyntämällä voidaan nopeuttaa mahdol-
lisuutta reagoida ongelma-alueille meneviin poroihin.  

10. Olemme kehittäneet arvioimislautakuntien toimintaa ja arvioimislautakuntien asiakir-
jaa yhdessä MTK:n, Lapin ELY-keskuksen ja MMM:n kanssa. 

11. Olemme avustaneet ja ohjanneet paliskuntia hakemaan rahoituksia viljelysten suoja-
aitojen rakentamisiin ja peruskorjauksiin. Olemme järjestäneet viime syksynä 17 kou-
lutustilaisuutta, joissa on käyty läpi rahoitusmahdollisuuksia. Huhtikuussa järjestämme 
vielä seitsemän koulutustilaisuutta aiheesta.  
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