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Asia: Paliskuntain yhdistyksen palaute 

 

 

FSC -SERTIFIOINNIN STANDARDIN LUONNOS 

 
FSC Suomi pyytää palautetta ja kehittämisedotuksia FSC-sertifioinnin Suomen metsänhoidon standar-

din ensimmäisestä luonnoksesta. Julkisen kuulemisen jälkeen luonnosta muokataan ja testataan. Ke-

väällä 2020 järjestetään toinen julkinen kuuleminen, jonka pohjalta käydään neuvottelut viimeisestä 

standardiluonnoksesta.  

 

Paliskuntain yhdistys ei ole minkään FSC:n kamarin jäsen, mutta edustaa FSC:n sidosryhmää: kaikki 

Suomen paliskunnat ovat yhdistyksen jäseniä. 

 

Poronhoitolaki ja muu lainsäädäntö 

 

Poronhoito on merkittävä ja pitkän historian omaava maankäyttömuoto koko poronhoitoalueella. Poron-

hoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus, joka on 

suoraan lailla turvattu erityinen oikeus (poronhoitolaki, PHL 848/1990 3 §). Poronhoitolain 53 §:ssä 

säädetään, että suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vai-

kuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajan 

kanssa. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (PHL 2§), johon kuuluu 20 pohjoisinta pa-

liskuntaa, muulla maankäytöllä ei saa aiheuttaa poronhoidolle huomattavaa haittaa. Erityisesti poron-

hoitoa varten tarkoitetun alueen pohjoisin osa (13 paliskuntaa) sijoittuu lisäksi saamelaisten kotiseutu-

alueelle. Poronhoitolaissa mainitut neuvotteluvelvoite olennaisten toimenpiteiden yhteydessä ja huomat-

tavan haitan aiheuttamisen kielto liittyvät olennaisesti metsätalouden harjoittamiseen valtion mailla.  

 

Lisäksi metsätaloutta koskevat seuraavat poronhoitolain kirjaukset: PHL 42 §:n mukaan porojen pelot-

telu on kielletty ja siitä johtuvat vahingot ja haitat on korvattava. Pykälän mukaan hakkuutyöt on suori-

tettava siten, ettei poroille aiheuteta vahinkoa ja tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on 

hakkuuoikeuden omistajan korvattava poronomistajalle. PHL 40 §:n mukaan poronhoitoa varten saa-

daan valtion metsistä ottaa ilman erityistä lupaa korvauksetta poltto- ja kotapuiksi tarvittavia puita. Po-

ronhoitoa varten muutoin tarvittavia puita saadaan valtion metsistä ostaa käyvästä hinnasta sen viran-

omaisen osoituksen mukaan, jonka hallinnassa alue on.  

 

Maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n mukaan poronhoitajilla on oikeus ajaa poronhoitotehtävissä maas-

toajoneuvolla ilman maanomistajan tai haltijan erillistä lupaa. 
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Metsätalouden vaikutukset poronhoidolle 

 

Vapaa laidunnusoikeus ja laajat yhtenäiset laidunalueet ovat poronhoidon perusta. Etenkin varttuneet ja 

vanhat metsät ovat poronhoidolle elintärkeitä. Metsien hakkuut, maanmuokkaus ja niitä seuraavat met-

sien rakenteelliset muutokset heikentävät erityisesti porojen talvilaitumia, koska poronhoidon kannalta 

yhtenäiset varttuneet ja vanhat mänty- ja kuusimetsät ovat parhaita jäkälä- ja luppolaitumia.  Varttunei-

den ja vanhojen metsien määrät ovat viimeisten vuosikymmenien saatossa voimakkaasti vähentyneet 

metsänhakkuiden seurauksena. Ne ovat korvautuneet taimikoilla ja nuorilla kasvatusmetsillä. Nuorissa 

metsissä puolestaan on akuutti tarve taimikonhoidoille ja ensiharvennuksille, mutta ne tuottavat vain 

vähän tai eivät lainkaan rahaa, joten ne on jätetty huonolle hoidolle. Tämän seurauksena ne eivät kasva 

tai järeydy oletettua vauhtia eivätkä myöskään ole porolaitumina hyviä, sillä jäkälä ja muu poron ravin-

tokasvillisuus ei pääse uusiutumaan ylitiheissä metsissä.  

 

Metsänhakkuu- ja muokkaustapoja valittaessa on huomioitava paremmin porotalous. Poronhoitoalueella 

hakkuita tulee kohdentaa nuorten metsien harvennuksiin. Mikäli varttuneita tai vanhojen metsiä haka-

taan, tulee niiden kiertoaikaa ehdottomasti pidentää. Peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuita tulee ottaa käyt-

töön nykyistä yleisemmin sekä hoitaa metsää pitkäjänteisemmin nopeiden hakkuiden ja voiton maksi-

moinnin sijaan. Tärkeimmillä porolaidunalueilla tulee hakkuutähteet koota tai läjittää ajourille, sillä ne 

peittävät RKTL:n selvityksen mukaan merkittävästi maa-alaa. Poronhoitoalueella kaiken kaikkiaan met-

sänuudistamisen tapoja tulisi pehmentää entisestään. Poronhoito on nostanut eri yhteyksissä esille myös 

jäkälän ja lupon kylvökokeilut sekä nk. ”no net loss” periaatteen soveltamisen: kun jostain menetetään 

laidunta, niin yhtä aikaa sitä tulee elvyttää saman verran.  

 
Valtionmailla tapahtuvan toiminnan yhteensovittamiseksi Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen 

välille on neuvoteltu sopimus (19.4.2013), johon voi tutustua esimerkiksi osoitteessa: https://paliskun-

nat.fi/py/wp-content/uploads/2015/05/paliskuntain_yhdistys_metsahallitus_yhteistyosopimus.pdf 

 

Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain neuvotteluiden sekä PEFC-metsäsertifioinnin kriteerien 

auditointien kautta (valtion metsätaloudessa ei FSC käytössä). Vastaavan kaltainen sopimus on saame-

laiskäräjien ja Metsähallituksen, sekä Metsähallituksen ja useiden saamelaisten kotiseutualueen palis-

kuntien välillä. Yksityismailla tapahtuvassa metsätaloustoiminnassa ei toistaiseksi ole olemassa vastaa-

via sopimuksia, joiden noudattaminen olisi ehtona poronhoidon huomioon ottamiselle metsätaloudessa. 

Yksityismetsätaloudelle on annettu metsänhoidon suosituksia poronhoidon huomioon ottamisesta toi-

minnassa. Niiden toteutumista ei seurata mitenkään muuten kuin nykyisten FSC-metsäsertifioinnin kri-

teerien toteutumisen kautta. Vuonna 2019 ilmestyi Lapin Metsäkeskuksen Poronhoito ja metsänkasvatus 

-hankkeessa tehty katsaus: ”Poro ja poronhoito talousmetsissä. Katsaus metsätalouden ja porotalouden 

yhteensovittamiseen Suomessa.” Tämä julkaisu tarjoaa esimerkkejä tavoista porotalouden huomioon ot-

tamiseen metsätaloustoimissa ja niiden soisi leviävän metsätalouden toimijoiden käyttöön. 

https://www.metsakeskus.fi/julkaisut/poro-ja-poronhoito-talousmetsissa 

 

Poronhoito FSC-standardin luonnoksessa 

 

Poronhoitoa käsitellään luonnoksessa kohdan 3. alkuperäiskansojen oikeudet -periaatteen alla. Paliskun-

tain yhdistys katsoo indikaattoriehdotusten sarakkeessa A olevan perusteltuja.  
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Poronhoitoa muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella ei ole nostettu lainkaan esille FSC-standardin 

luonnoksessa. Poronhoidolla on kuitenkin lakisääteisiä oikeuksia, jotka pohjautuvat ikiaikaiseen nautin-

taoikeuteen, ja ne on välttämätöntä ottaa huomioon FSC-sertifikaatin standardissa. Paliskuntain yhdistys 

ehdottaa nykyisen standardin mukaisia poronhoitoaluetta koskevia kirjauksia lisättäväksi kohdan ”Peri-

aate 4. Yhteisösuhteet” alle. Kohta on määritelty seuraavasti: ”Organisaation on osallistuttava paikallis-

ten yhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai edistämiseen.” 

 

Kohta 4.1. Organisaation on tunnistettava metsätalousyksikön alueella olevat paikalliset yhteisöt ja 

ne, joihin metsätaloustoimet vaikuttavat. Organisaation on näitä paikallisia yhteisöjä osallistaen 

tunnistettava heidän hallintaoikeutensa, heidän oikeutensa saada haltuunsa ja käyttää metsäresurs-

seja ja ekosysteemipalveluja sekä heidän tavanomaiset oikeutensa ja lakisääteiset oikeutensa ja vel-

vollisuutensa, joita metsätalousyksikössä sovelletaan. 

 

Seuraavat nykyiset indikaattorit (nykyiset numerot suluissa) ovat oleellisia poronhoidon lakisääteisten 

oikeuksien huomioon ottamiseksi metsätalouden toiminnassa ja ehdotamme niitä lisättäväksi kohdan 

4.1. alle. Tummennetulla kohdalla lisäykset/muutokset indikaattoreihin. 

 

(2.2.6 S) 4.1.x Metsänomistajan tulee sallia Organisaatio tunnistaa porojen vapaan laidunnusoikeuden 

poronhoitoalueella sijaitsevilla maillaan. 
Todentaminen: Sidosryhmähaastattelut, maastotarkastukset 
  
(2.2.7 S) 4.1.x Metsänomistajan tulee Organisaatio kunnioittaa poromiesten maastoliikenneoikeutta 

poronhoitotöissä. 
Todentaminen: Maastoliikenneohjeet, sidosryhmähaastattelut, maastotarkastukset 
 
(2.2.8) 4.1.x Valtion metsien hoitajan tulee neuvotella neuvottelee paliskunnan kanssa suunniteltaessa 

metsätaloustoimia, joilla voi olla olennaista vaikutusta poronhoitoon. Neuvottelujiden piiriin kuuluvat 

asiat ja neuvottelujen järjestelyt menettelyt määritetään sopimuksella Paliskuntain yhdistyksen kanssa. 

Indikaattorin täyttyminen tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa sopimusta ja sopimuksen nou-

dattamista. 
Todentaminen: Sopimukset, kokouspöytäkirjat, Ppaliskuntain yhdistyksen ja paliskuntien haastattelut 
 

(5.4.4) 4.1.x Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (poronhoitolaki 848/1990) metsäta-

loutta harjoitetaan valtionmailla siten, että se ei aiheuta merkittävää huomattavaa haittaa poronhoi-

dolle. Toteutustavat määritellään Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen välisessä sopimuksessa 

(ind. 2.2.8 4.1.x). 
Todentaminen: Metsäsuunnitelma, asiakirjat tapaamisista paliskuntien kanssa, maastotarkastukset, 
Ppaliskuntain yhdistyksen ja paliskuntien haastattelut. 
 
Kohta 4.5. Organisaation on paikallisia yhteisöjä osallistaen ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla tunnis-
tetaan, vältetään ja lievennetään metsätaloustoimien merkittäviä negatiivisia sosiaalisia, taloudelli-
sia ja ympäristövaikutuksia asianosaisiin yhteisöihin. Toimenpiteet on suhteutettava näiden toimien 
ja negatiivisten vaikutusten laajuuteen, intensiteettiin ja riskeihin. 
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Seuraava nykyinen FSC-indikaattori (numero suluissa) on oleellinen poronhoidon lakisääteisten oikeuk-

sien huomioon ottamiseksi metsätalouden toiminnassa sekä FSC-standardin metsänhoidon sosiaalisen 

ja ekologisen kestävyyden parantamiseksi ja ehdotamme sitä lisättäväksi kohdan 4.5. alle. Tummenne-

tulla kohdalla lisäykset/muutokset indikaattoriin. 

 
(2.2.9 S.) 4.5.x Metsänomistaja Organisaatio ottaa poronhoidon vaatimukset huomioon metsätalouden 

toimissa seuraavasti: 
a) poroaitoja ei rikota ja portit pidetään suljettuna 
b) maanmuokkausta vältetään talvilaidunalueiden jäkäläkankailla (karukko- ja kuivat kankaat). 
c) metsätalouden työt poroerotuspaikkojen lähistöllä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että niistä ei 
aiheudu haittaa porojen kuljettamiselle erotusaitaan tai poroerotukselle. 

Todentaminen: haastattelut, maastotarkastukset 
 

Lisäksi ehdotamme kohtaan 4.5. tai 4.7. lisättäväksi seuraavan indikaattorin:  

 

4.5.x Valtio ja M-L, yli 1000 ha omistava: Organisaatio ottaa alueen paliskunnan määrittelemät 

poronhoidolle tärkeät toiminta-alueet huomioon metsätalouden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tärkeillä toiminta-alueilla maanmuokkauksia vältetään, tai käytetään keveimpiä mahdollisia me-

netelmiä sekä suositaan peitteisyyttä ylläpitäviä metsänuudistamismenetelmiä. Tärkeillä toi-

minta-alueilla ei käytetä syväaurauksia maanmuokkausmenetelmänä. Taimikoiden raivausta ei 

tehdä porojen kuljetusreiteillä syvän lumen aikana ylipitkien kantojen välttämiseksi. Poronhoito-

alueella taimikonhoito ja harvennushakkuut tehdään oikea-aikaisesti jäkäliköiden säilyttä-

miseksi. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että muuten kohdassa 4. sarakkeessa A esitetyt indikaattoriesitykset ovat 

hyviä ja edistävät paikallisten yhteisöjen ja elinkeinojen parempaa huomioon ottamista metsätalouden 

toiminnassa. Ne tulisi säilyttää jatkomenettelyssä.  

 

Metsäsertifiointiin liittyvät kysymykset ovat poronhoitoon merkittävästi vaikuttavia ja todennäköisesti-

kauaskantoisia. Varaamme Paliskuntain yhdistyksen hallitukselle mahdollisuuden täydentää annettua 

lausuntoa. Olemme myös mielellämme mukana indikaattoreiden jatkotyöstämisessä. 

 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 

 

 

Anne Ollila 

toiminnanjohtaja 

 

 

    ma/ao 

 


