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Lausuntopyyntö 14.2.2019 Dnro 01786/17/7304 

 

PIIA MAARET MAGGAN VALITUS PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN 

PÄÄTÖKSESTÄ 6.9.2017 §70 

 

Paliskuntain yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 6.9.2017 käsitellyt Veeti Maggan poromerkki-

anomuksen. Hallitus on päättänyt olla hyväksymättä Veeti Maggalle haettua uutta poromerkkiä, sen 

tullessa liian lähelle muita olemassa olevia poromerkkejä. 

 

Veeti Maggalle Muotkatunturin paliskuntaan haettu poromerkki on liian lähellä Näkkälän paliskunnas-

sa käytössä olevaa poromerkkiä. Poromerkkien ainoana erona on hangan sisäänveto, joka on tekona 

pieni ja hyvin samankaltainen pelkän hangan kanssa.  

 
Veeti Maggalle haettu poromerkki ja Näkkälän paliskunnassa käytössä oleva poromerkki. 

 

Aiemmista poromerkkien myöntämiseen liittyvistä käytännöistä johtuen, paliskunnissa eri puolilla po-

ronhoitoaluetta on samoja tai hyvin pienillä eroilla olevia poromerkkejä. Samankaltaiset poromerkit 

ovat kuitenkin aiheuttaneet sekaannuksia ja ristiriitoja. Paliskuntain yhdistyksen hallitus sai aiemmin 

kentältä nyljettäväkseen ja tulkittavakseen poronkorvia, joiden omistajasta oli epäselvyyttä. Tästä on-

gelmasta eroon päästäkseen Paliskuntain yhdistyksen hallitus teki poromerkkiasioihin liittyen linjauk-

sia, joiden avulla epäselvien poromerkkitapausten määrä on vähentynyt merkittävästi, käytännössä 

loppunut kokonaan. Kahden eri teon lisäksi Paliskuntain yhdistyksen hallitus arvioi uusia poromerkke-

jä myöntäessään niiden visuaalista samankaltaisuutta. Visuaalisesti samankaltaisia tekoja ovat pistel ja 

pykälä sekä hangan sisäänveto pelkän hangan kanssa 

 

Käytännössä poromerkit pyritään tekemään niin selviksi, että teot voi erottaa pelkästään katsomalla. 

Porot, joiden merkki on epäselvä tai merkistä tulee kiistaa, käytetään kiinni ja teot tarkistetaan käsin 

koettelemalla. Maastossa poromerkin tunnistaminen käsin on hankalaa ja usein jopa mahdotonta, sillä 

poro pitää ensin saada kiinni. Pyrkimys on aina siihen, että poronomistaja on tunnistettavissa pelkäs-

tään poron korvia katsomalla.  
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Poronhoitoasetuksen (883/1990) 16 § mukaan poromerkin hyväksyminen edellyttää, että merkki eroaa 

selvästi muista poromerkeistä tai samankaltaisilla poromerkeillä varustettuja poroja hoidetaan niin 

kaukana toisistaan, että sekaantumisen vaaraa ei ole. Veeti Maggaan poromerkki on haettu niin sanot-

tuna sukumerkkinä. Sukumerkkinä haettavien poromerkkien tulee myös täyttää poronhoitoasetuksen 

16 §:n edellytykset. Muotkatunturin ja Näkkälän välissä on vain Sallivaaran paliskunta. Paliskuntien 

fyysinen etäisyys on pieni (lähimmillään reilu 30 km). Paliskuntien välillä ja paliskunnissa on aitoja, 

mutta käytännössä ne ovat poroille vain hidasteita. Näin ollen pelkästään aitojen estävän vaikutuksen 

varaan ei voi laskea, sillä niiden kunto vaihtelee ja ne saattavat rikkoutua luonnonolosuhteiden tai esi-

merkiksi hirvien läpikulkemisesta johtuen. 

 

Porokarjat merkkeineen ovat kauppatavaraa ja liikkuvat paliskunnan sisällä. Porojen fyysiset sijainnit 

saattavat vuosien saatossa muuttua kauppojen myötä. Valituksen alaisen asian kannalta ei ole juuri-

kaan merkitystä sillä, kuinka paljon poroja käytännössä kulkeutuu Muotkatunturista Näkkälään.  
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