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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSISTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 

HALLINNONALALLA KORONAVIRUSEPIDEMIAN JOHDOSTA VÄLIAIKAISESTI 

SOVELLETTAVIA MENETTELYJÄ KOSKEVIKSI SÄÄNNÖKSIKSI 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt pikaiselle lausuntokierrokselle yllä mainitut hallituksen esitysluon-

nokset. Paliskuntain yhdistys huomauttaa, että asetusluonnoksissa ei ole huomioitu porotalouden erityislakia, 

Poronhoitolakia lainkaan. Poronhoitolaissa määrätyt kevätkokouksen uhkaavat jäädä poikkeusolosuhteiden takia 

pitämättä. Myös Paliskuntain yhdistyksen sääntömääräinen edustajakokous saattaa jäädä pitämättä, mikäli poik-

keusolot jatkuvat kesään saakka. 

 

Poronhoitolaki ja -asetus  

Koronatilanteen takia ja tilanteen jatkuessa paliskuntien kevätkokousten järjestäminen määräajassa todennäköi-

sesti estyy ja tätä myötä kevätkokousasioiden käsittely viivästyy. Kevätkokouksissa päätetään paliskunnan ta-

louden pitoon liittyvistä asioista, toimenpiteistä paliskunnan poromäärän pitämisestä suurimman sallitun poro-

määrän puitteissa (teurastussuunnitelma) sekä hyväksytään päättyvän poronhoitovuoden poroluettelo (Pha 

883/1990, 4§ ja 6§). Mikäli poikkeusolot jatkuvat yli kesän, niin vaarana on myös syyskokousasioiden käsitte-

lyn viivästyminen. Paliskuntien kevät- ja syyskokouksissa päätetään poronhoidon käytännön työn kannalta 

olennaisista asioista ja jotka edellyttävät kokousten päätöstä. Esimerkiksi kokouksessa hyväksytty teurastus-

suunnitelma on ehdoton edellytys sille, että syksyn poronhoitotyöt voidaan aloittaa. Teurastussuunnitelmalla 

kontrolloidaan paliskunnan poromäärää ja sitä, että paliskunnan poroluku pysyy suurimman sallitun poromäärän 

puitteissa. On välttämätöntä, että myös poikkeusoloissa paliskunnat voivat päättää niiden vastuulle kuuluvista 

asioista tehokkaasti ja että poronhoitotyöt alkutuotannon töinä saadaan hoidettua ajallaan. 

Kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset haittaavat paliskunnan kokousten lisäksi käytännössä myös kokousasioita 

valmistelevien hallitusten työskentelyä. Poronhoitolain (Phl 848/1990) 14 § mukaan paliskunnan kokouksen 

kutsuu koolle paliskunnan hallitus ja paliskunnan hallituksen tehtävänä on Pha 8 § kohdan 3 mukaan huolehtia 

kokousten päätösten valmistelusta.  
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Ehdotamme poikkeustilan aikana sovellettavaksi seuraavia poikkeussäännöksiä: 

Pha 2 §: paliskunnan varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa. Mikäli poikkeustilasäädökset 

estävät kokouksen järjestämisen poronhoitoasetuksen määrittämissä aikarajoissa, voi paliskunnan 

hallitus päättää, että paliskunnan kokous pidetään etäyhteyksiä ja tarvittavia poikkeusjärjestelyjä 

käyttäen. Mikäli hallitus päättää, että etäyhteyksin kokoontumista ei ole paliskunnassa mahdollista 

toteuttaa, tulee kokoukset pitää kahden viikon kuluessa poikkeustilasäädösten päättymisestä, kui-

tenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä. 

Pha 11 §: Poroluettelosta on lähetettävä kokouksen jälkeen viipymättä jäljennös Paliskuntain yhdis-

tykselle, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä. 

 

Paliskuntain yhdistyksen säännöt  

Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien Paliskuntain yhdistyksen sääntöjen mukaan (3§ ja 4§) vuosittai-

nen edustajakokous on pidettävä kesäkuussa ja kutsut sinne on lähetettävä kaksi viikkoa aikaisemmin kirjeellä. 

Edustajakokouksen päivämäärän päättää Paliskuntain yhdistyksen hallitus. Mikäli poikkeustilasäädökset ovat 

voimassa vielä kesäkuussa, niin nämä tulevat estämään myös edustajakokouksen pitämisen määräajassa. Rajoi-

tukset haittaavat jo nykyisellään Paliskuntain yhdistyksen hallituksen normaalia toimintaa.  

Ehdotamme poikkeustilan aikana sovellettavaksi seuraavia poikkeussäännöksiä: 

3 §: Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään kahden kuukauden kuluttua poikkeustila-

rajoitusten päättymisestä, hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus voi päättää, että edustajakokous 

pidetään etäyhteyksiä ja tarvittavia poikkeusjärjestelyjä käyttäen.  

4 §: Kutsun yhdistyksen kokoukseen voi lähettää myös sähköisesti.  

5 §: Mikäli kokous pidetään etäyhteyksiä hyödyntäen, kokoukselle valitaan yksi puheenjohtaja, tar-

vittava määrä sihteereitä ja ääntenlaskijoita sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.   
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