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HARRI KUVAJAN VALITUKSET HOSSA-IRNIN PALISKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ 

29.5.2017 §:t 11 JA 12 
 

 

Hossa-Irnin paliskunta on 29.5.2017 pitämässään kokouksessaan päättänyt kohdassa 11 kieltää porojen 

tuonnin paliskunnan alueelle (01089/17/7304) ja kohdassa 12 paliskunnalle maksettavan vasahävikki-

korvauksen jakoperusteista (01088/17/7304).  

 

Hossa-Irnin paliskunta päätti kohdassa 11, että paliskunnan alueelle ei saa tuoda muita kuin urosporoja 

matkailukäyttöön. Näillekin poroille pitää pyytää paliskunnan hallitukselta lupa. Poronhoitolain ( 

848/1990) 10 § mukaan ”Milloin siihen on erityisiä syitä, paliskunnan hallitus voi päättää, että palis-

kunnan alueelle ei saa tuoda poroja. Muiden kuin ajo- tai teurasporojen tuominen hoidettavaksi sellai-

sen paliskunnan alueelle, jonka hallitus ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua päätöstä, edellyttää 

paliskunnan hallituksen lupaa.” Lähtökohtaisesti poronhoitolain 10.2 § mukaan muiden kuin ajo- tai 

teurasporojen tuonti ilman hallituksen lupaa on aina kielletty. Hossa-Irnin paliskunta on muistuttanut 

tekemällään päätöksellä poronhoitolain 10.2 §:stä. Paliskunnan tekemä päätös sitoo myös paliskunnan 

hallituksen, joka ei tämän mukaan pysty antamaan lupaa muuta kuin matkailuporojen tuonnille. 

 

Etelä-Norjassa tunturipeuroilta 2016 löytyneet CWD-tautitapaukset asettavat välittömän uhan taudin 

leviämiselle myös Suomeen. Euroopan komissio on tehnyt CWD:n liittyen suojapäätöksen (EU 

2016/1918), jonka mukaan Ruotsista ja Norjasta on mahdollista tuoda Suomeen ainoastaan teurasporo-

ja. Suomeen levitessään CWD voisi pahimmillaan lopettaa koko nykymuotoisen poronhoidon. Poroilla 

on todettu erilaisia tarttuvia tauteja ja loisia, jotka leviävät porojen siirtämisen myötä. Erilaisia viruk-

sen aiheuttamia taudinpurkauksia on ollut lähes vuosittain jossain päin poronhoitoaluetta. Esimerkiksi 

1993 ORF-viruksen eli suurokon ja 2001 suu- ja sorkkatautiepidemian aikaan kiellettiin kokonaan po-

rojen kuljettaminen poronhoitoalueella ja muun muassa porokilpailut peruttiin. 

 

Hossa-Irnin paliskunta päätti kohdassa 12 jakaa paliskunnalle maksettavan vasahävikkikorvauksen 

osakkailleen seuraavasti: Vasonnan ja 30.11. välisenä aikana löytyneestä vasasta korvataan omistajalle 

210 €. Loppusumma jaetaan osakkaille niin sanottujen vasattomien vaatimien lukumäärän mukaisessa 

suhteessa. Vasattomien vaatimien määrä lasketaan seuraavasti: Elämään luetut vaatimet + Teurastetut 

vaatimet – Elämään luetut vasat – Teurastetut vasat – Edellisen poronhoitovuoden elämään luetut naa-

rasvasat. Edellisen vuoden naarasvasat lasketaan kuluvana vuotena vaatimiin, mutta luonnollisestikaan 

nämä eivät ole vielä itse vasovia. Porovaadin vasoo ensimmäisen kerran keskimäärin kolmevuotiaana. 
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Riistavahinkolain (105/2009) 14.1 § mukaan ”paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edelleen 

jaettavaksi vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän väliseltä ajalta laskennallisin perustein määräy-

tyvää korvausta suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi kadoksiin jääneistä poronvasoista (vasa-

hävikkikorvaus)”. Vasahävikkikorvaus on laskennallinen korvaus maasuurpetojen tappamista vasoista, 

jolla pyritään korvaamaan löytymättä jäävä osuus. Suurin osa kesäaikaisesta maasuurpetojen tappamis-

ta poroista ja etenkin vasoista jää kokonaan löytymättä. Vasahävikkikorvaus on riistavahinkolain mu-

kaan tarkoitettu ”poronomistajille edelleen jaettavaksi”. Riistavahinkolaissa ei ole otettu kantaa siihen, 

miten korvaus tulee paliskunnissa jakaa. Vasahävikkikorvauksen jakotavat vaihtelevat paliskunnittain. 

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että Hossa-Irnin paliskunnan tekemät päätökset ovat poronhoitolain mu-

kaisia ja kohtelevat osakkaita yhdenvertaisesti. 
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