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Paliskuntain yhdistys 2020 
 
Kuten maailmassa muutoinkin myös Paliskuntain yhdistyksessä järjes-
telimme toimintaa vuonna 2020 uusiksi koronapandemian sanelemin 
ehdoin. Maaliskuussa siirryimme hajautettuun työhön siten, että korkein-
taan puolet toimiston väestä oli paikalla toimistotiloissa samaan aikaan. 
Toinen puolikas porukasta työskenteli etänä. Tämä poisti riskin koko hen-
kilöstön samanaikaisesta sairastumisesta ja toiminnan lamaantumisesta. 

Siirtymä etätöihin sujui ongelmitta. Etäyhteyksien käyttö oli henkilökun-
nasta valtaosalle tuttua jo ennestään. Viikoittaiset henkilöstön yhteiset 
toimistopalaverit ovat varmistaneet, että yhteydenpito pysyy tiiviinä ja 
etäyhteyksillä työskentely sujuu kaikilla hyvin. Matkustus keskeytettiin 
maaliskuussa ja yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta kaikki osallistu-
minen on hoidettu etäyhteyksin. On ollut ilahduttavaa huomata, että jopa 
valtionhallinnossa on viimein opittu etäyhteyksien hyödyntämiseen. Tämä 
todennäköisesti auttaa yhteydenpitoa ilman matkustamista myös pande-
mian jälkeisessä ajassa, säästäen rutkasti aikaa ja energiaa matkustami-
selta.

Porotuholain mukaiset prosessit käynnistettiin helmikuussa MMM:lle 
toimittamamme poikkeusoloilmoituksen myötä. Luonnonvarakeskus 
selvitti ja totesi 2019–20 talven olojen täyttävän poikkeusolojen määri-
telmän lähes koko poronhoitoalueella. Tuhot ovat olleet mittavat. Tämä 
jälkeen olemme käyneet keskusteluja tuhojen lainmukaiseksi korvaami-
seksi asianosaisten viranomaistahojen kanssa. Asiaa ei kuitenkaan saatu 
valmiiksi vuoden 2020 aikana.  

Poronhoitolain arvioimislautakuntapykälät uudistettiin. Ns maallikkolau-
takunta muutettiin virkavastuulla toimivaksi ammattilaislautakunnaksi, 
joka toimii Ruokaviraston puitteissa. Toimintaa ei kuitenkaan saatu alulle 
vielä vuoden 2020 aikana. 

Teimme Euroopan komissiolle kantelun KHO:n linjauksesta Natura-ar-
vioinnin tarpeesta ahman poikkeusluvanvaraisessa pyynnissä Natu-
ra-alueilla ja niiden läheisyydessä. Teimme kantelun myös petojen 
haaskakuvaustoiminnasta, joka on Suomessa päästetty kasvamaan ja 
aiheuttamaan haittaa holtittomasti, erityisesti pitkin itärajaa. Kanteluihin 
vastaaminen vie komissiossa aikaa noin vuoden.  

Järjestimme verkossa ajankohtaisiin asioihin pureutuvia suoria Neu-
vontaLive-tilaisuuksia sekä yksin että yhteistyössä Lapin ELY:n ja Lapin 
ammattikorkeakoulun kanssa. Osallistujien määrä tilaisuuksissa vaihteli 
aiheen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden mukaan. Tilaisuuksista 
jaettiin myös tallenteet.
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Edustajakokous ja hallitus
 
Edustajakokous siirrettiin kesäkuulta elokuulle koronaepidemiasta johtu-
vien rajoitusten vuoksi. Kokoukseen osallistuivat ainoastaan poroisännät. 
Ensimmäisen päivän aikana kuultiin suurten ja pienempien poronlihan-
jalostajien mietteitä koronan aiheuttamista vaikutuksista poronlihan 
markkinatilanteeseen. Toisena päivänä käsiteltiin poronhoitolain mu-
kaiset kokousasiat. Jukka Knuutin 15 vuotta kestänyt puheenjohtajuus 
päättyi vuoden lopussa. Edustajakokous valitsi yhdistykselle uudeksi 
puheenjohtajaksi poroisäntä Mika Kavakan ja varapuheenjohtajaksi Tiina 
Sanila-Aikion. 
 
Suomen Tasavallan Presidentin myöntämän kunniamerkin saivat Matti 
Semenoff Vätsärin ja Jaakko Kantola Alakylän paliskunnasta. Paliskun-
tain yhdistyksen hallituksen myöntämän ansiomerkin pitkästä ja ansiok-
kaasta toiminnasta porotalouden parissa saivat Tapio Kiviniemi Näätä-
mön, Risto Semenoff Vätsärin, Seppo Riskilä Poikajärven, Mika Satta 
Kolarin ja Mikko Koskenniemi Orajärven paliskunnasta, Heikki Kauppinen, 
Muonion kunnasta ja Petteri Länsman.

Paliskuntain yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän ker-
taa. Kokouksista neljä pidettiin etäkokouksina. Hallitus käsitteli kokouk-
sissaan muun muassa 332 porokarjakauppaa, neljä uutta poromerkkiano-
musta, viisi päämerkkimuutosta ja seitsemän paliskuntamuutosta sekä 
rauetti kuusi poromerkkiä.
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Neuvonta, koulutus ja työryhmätyö
 
Osallistuimme aktiivisesti sidosryhmäneuvotteluihin, ohjaus- ja 
työryhmiin sekä kokouksiin. Esitelmöimme ja luennoimme lukuisissa 
paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa muun muas-
sa poronhoidon taloudellisista mahdollisuuksista, poronhoidon ja muun 
maankäytön yhteensovittamisesta sekä petoasioista. Pääasiassa osallis-
tuminen hoidettiin etäyhteyksin. 

Jatkoimme työtämme kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Olimme 
mukana useissa luonnonvara- ja maankäyttöhankkeiden ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyissä, kaavoissa sekä muissa viranomaismenet-
telyissä ja erilaisissa maankäytön suunnittelun ohjaus- ja seurantaryh-
missä ja maankäyttöasioita käsittelevissä seminaareissa ja työpajoissa.

Maankäyttöasioista eniten työllistivät metsäpuolen prosessit (alueelliset 
neuvottelukunnat ja neuvostot, metsähallitussopimuksen uudistaminen 
sekä Lapin alueellinen metsäohjelma, PEFC-metsäsertifioinnin päivitys 
sekä merkkipiirineuvottelut), Pohjois-Lapin ja Kainuun maakuntakaavat 
sekä kaivos- ja tuulipuistohankkeet eri puolilla poronhoitoaluetta. Osal-
listuimme paliskuntien tukena hankkeiden tapaamisiin, neuvotteluihin ja 
viranomaismenettelyihin. Vastasimme metsäsertifikaattien auditointei-
hin. Lisäksi järjestimme yhteistoimintapalavereita eri viranomaistahojen, 
kuntien ja porotalouden kesken. Työskentelimme kaivoslain ja luonnon-
suojelulain uudistamisen työryhmissä.

Jatkoimme työtä EU:n petofoorumilla, tuoden esiin poronhoidon erityisky-
symyksiä maasuurpetojen kanssa elämiseen liittyen. Erityisesti pidimme 
esillä haaskakuvauksen aiheuttamia ongelmia petojen kesyyntymisen ja 
suurten porovahinkojen aikaansaajana. 

Järjestimme helmikuun lopulla poro- ja varaporoisäntien sekä hallitusten 
jäsenten koulutuspäivät. Pidimme koulutuksia ja luentoja eri oppilaitosten 
opiskelijoille ja annoimme asiantuntija-apua useille ammattikorkeakoulu-
jen ja yliopistojen tutkijoille sekä opiskelijoille opinnäytetöihin. Toimimme 
verottajan apuna porotalouden verotuksen valmistelussa. Toimimme 
eläinkilpailujen antidopingtoimikunnassa.



  5

Lausunnot ja rekisterit
 
Poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisiin aloitustukiin teimme 
12 liiketoimintasuunnitelmaa. Paliskuntien aitainvestointeihin laadimme 
91 ja paliskuntien aitojen kunnossapitotukihakemuksiin 10 kustannusar-
viota. Luovutuslupahakemuksista annoimme 37 lausuntoa. 

Neuvoimme paliskuntia erityisesti maankäyttöön liittyvien lausuntojen 
laadinnassa ja maankäytön suunnittelun prosesseihin osallistumisessa. 
Eri yhteistyötahoille ja viranomaisille laadimme 95 asiantuntijalausuntoa 
tai muuta kannanottoa, joista 48 koski maankäyttöasioita. Lisäksi an-
noimme asiantuntija-apua poronhoitoalueen eri toimijoille, kuten rahoi-
tuslaitosten henkilökunnalle sekä valtion ja kuntien viranomaisille.

Koirien tappamien porojen korvausarvosta kirjoitimme 46 lausuntoa. Met-
sästyskoiriin liittyvien ongelmien vuoksi pidimme neuvotteluita Suomen 
riistakeskuksen, Metsähallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa. Totesimme yhdessä, että koira-ongelmista ja niiden laajuudesta 
tarvitaan lisää tietoa. Perustimme aina auki olevan nettipohjaisen kyse-
lyn, jonne poronomistajat voivat ilmoittaa koirien aiheuttamia vahinkoja ja 
häiriöitä. Teimme paliskuntien poroisännille haastattelun liittyen koirava-
hinkoihin ja hirvenmetsästysajan muutoksesta tehtyyn esitykseen.

Hoidimme porotalouden kannattavuuskirjanpidon (Kapi) liittyvien tietojen 
hankinnan. Kävimme rahastonhoitajien luona avustamassa arvonlisäve-
rotilitysten ja tilinpäätösten teossa.

Vastasimme neuvonnan roolissa yhteydenottoihin koskien piha- ja pel-
toporoja ja osallistuimme asiaa käsitteleviin hankkeisiin. Ylläpidimme 
porovahtipuhelinta Rovaniemen kaupungin taajama-alueella yhdessä 
alueen paliskuntien kanssa.  

Rekisteröimme poronomistajille 12 070 pilttaa, 182 matkailuporoa ja 
141 kilpaporoa. Matkailuporoja oli rekisterissämme kaikkiaan 1293 ja 
kilpaporoja 725. Käsittelimme 471 raideliikennevahinkoa, 51 matkailu- ja 
kilpaporoja koskevaa liikennevahinkoa sekä 69 pantavahinkoa. 

Pidimme yhden toiminnan ja talouden tilannekatsauksen yhdistyksen 
laatukäsikirjan pohjalta. Kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti tilitoimisto 
Administer Oy.
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Kehittämistyö
 
Saimme keväällä rahoituksen Poroelinkeinon uudet toimintamallit ja 
imagomarkkinointi koronakriisissä -hankkeelle (Euroopan aluekehitysra-
hasto) ja vuoden lopulla Poronlihan neljä vuodenaikaa - poronlihakaupan 
sesonkivaihteluiden tasaaminen ja ympärivuotisen kysynnän herättämi-
nen -hankkeelle (AKKE -rahoitus). Ensin mainittu hanke päättyi vuoden 
lopussa. Sillä uudistettiin pororeseptit.fi -sivusto ja ostettiin poronlihalle 
julkisuutta printtimediassa. Toisella hankkeella rakennamme kysyntää 
poronlihalle eri vuodenajoille. 

Olimme mukana myös muissa hankkeissa: Porojen peltovahinkojen 
arvioinnin ohjekirja (Luonnonvarakeskus), Porukkaoppi ja sen jatkohanke 
Porotalouden uudet pedagogiset ratkaisut (Lapin ammattikorkeakoulu) ja 
PORTTI (Suomen metsäkeskus). 

Yhdessä Eloa -hanke opasti poronhoitajia verkostoitumaan ja opette-
lemaan uusia toimintamalleja kanssakäymiseen. Hankkeelle saatiin 
ESR-rahoitteinen Yhteinen poronhoitoalue - kehittämistä verkostoissa, 
paliskunnissa ja porotalousyrityksissä jatkohanke (Lapin amk), joka alkoi 
vuoden lopulla. 

Osallistuimme ohjausryhmätyöhön seuraavissa hankkeissa: Parasta 
Pohjoisesta - paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys (Pohjoisimman 
Lapin Leader), Parasta palkisilta! (Sodankylän kunta), Porokello (Pohjola 
Vakuutus Oy), Metsäpeura Life (Metsähallitus) ja Porotalouden sopeutu-
minen ilmastonmuutokseen (Arktinen Keskus). Lisäksi toimimme Itä-La-
pin kuntayhtymän tukena Perinneruokahankkeen rahoitushaussa, joka sai 
vuoden lopulla rahoituksen ja jatkoimme Porontaljan hyödyntämishank-
keen suunnittelua yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Olimme mukana seuraavien tutkimushankkeiden ohjausryhmissä: Poron-
hoidon muutokset ja sopeutumiskeinot metsätalouden ja eri maankäyttö-
muotojen ristipaineissa; Porojen talviruokintatapojen vaikutus suoliston 
mikrobiomiin sekä vaadinten ja vasojen terveyteen; Tuotannosta pois-
tettujen turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Poh-
janmaalla; Porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten laskentamallin 
kehittäminen (Luonnonvarakeskus). 

Kehittämishankkeissa saimme valmiiksi oppaan Miten paliskunnan 
taloudenpitoa tulisi seurata?. Päivitimme poronlihan suoramyyjän oma-
valvontasuunnitelman. Tuimme Tarinallistamisen ohjekirjan tekemistä. 
Menekinedistämiseen liittyneen hankkeen tuotokset julkaisimme artik-
keleina: Sähköinen kaupankäynti poronlihan myynnissä; Yritysyhteistyö 
avaa monenlaisia mahdollisuuksia; Poronlihaa netistä.

Jatkoimme tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä ja edistämistä (Luku-
poro, PESÄ, poroteurastamon vaakaohjelma). Eläinkohtaisen tuen sähköi-
nen hakeminen mahdollistui ja tukihakemuksista 70 % tehtiin sähköisesti. 
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Viestintä

Välitimme tietoa ajankohtaisista asioista verkkosivuilla ja sosiaalisen 
median kanavilla. Pororeseptit-verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat 
keskitimme ruokaan. Poromies-lehteä julkaisimme neljä numeroa. Leh-
den sivumäärä vaihteli 60–116 välillä. Neuvonta muistuttaa -sivut kään-
nätimme pohjoissaameksi. Lehden liitteenä julkaisimme kaksi opasta. 
Painosmäärä oli 2 500. Perustimme lehdelle toimituskunnan, jonka uudet 
jäsenet tapasivat ensimmäisen kerran Teamsissa marraskuussa.

Google Analytics:n mukaan suosituin verkkosivustomme vuonna 2020 
oli Pororeseptit 444 499 vierailijalla. Paliskuntain yhdistyksen sivuilla oli 
käyntikertoja 126 992 ja Poro-sivustolla 125 850. Poromerkkejä haettiin 
rekisteristä 144 305 kertaa. Myös sosiaalisessa mediassa pororeseptit-ti-
lien suosio kasvoi vuoden aikana mukavasti. Vuoden lopulla facebook-si-
vulla oli 13 990 seuraajaa ja osallistuminen aktiivista. Myös Instagram ja 
Twitter-tilien käyttöä aktivoimme henkilöresurssien rajoissa. 

Teimme mediatiedotteen keväällä koirien kiinnipitämisestä. 

Valtakunnan rajan poroesteaidat

Toteutimme raja-aidan kunnossapitoon ja peruskorjaukseen liittyvät 
työtehtävät 1200 kilometrin matkalla 50 aitamiehemme voimin 20:ssä 
raja-alueen paliskunnassa Norjan ja Venäjän vastaisella rajalla. Kun-
nossapitoon sisältyivät kuukausittainen aidantarkastus sekä ilmoitus-
ten perusteella tapahtuva tarkastus ja korjaus. Talvi oli kunnossapidon 
osalta erittäin haastava runsaan lumimäärän vuoksi. Aidan puhdistusta 
ja korotuksia oli tehtävä lähes koko aitaosuudella, kun sitä on normaa-
listi tehty vain paljakkatuntureissa. Kesällä korjasimme lumimassojen 
tekemiä tuhoja. Lisätöistä ja tarvikehankinnoista syntyivät huomattavat 
lisäkustannukset. Aitojen kunnossapidon lisäksi aitamiehet huolehtivat 
työmaa-asuntoina olevien kämppien kunnossapidosta ja huollosta.

Peruskorjausta teimme neljän paliskunnan alueella. Tavoitteena oli 
peruskorjata aitaa 40 km. Koska kunnossapitopuolelle kului resursseja 
huomattavasti suunniteltua enemmän, supistimme peruskorjausta. Aitaa 
peruskorjasimme 22,694 km: Näkkälässä 6,02 km, Näätämössä 5,392 
km, Vätsärissä 5,76 km ja Kemin-Sompiossa 5,522 km.

Suomi-Norja poroesteaitakomissio ei päässyt sopimukseen aidan sijoit-
tamisesta välillä Angeli-Vanha Karigasniemi. Marraskuussa komissio 
päätti ohjata asian välimieskäsittelyyn.



Kutuharjun koeporotarha 
 
Talvi koeporotarhalla sujui kohtuudella, vaikka luminen ja pitkä talvi han-
kaloittivat porojen kaivuuta ja tekivät tutkimusten läpiviemisestä haas-
teellista. Pedot eivät olleet haittana talven aikana. Pääsiäisenä irtokoirat 
repivät aidassa kolmekymmentä poroa, joista kuusi jouduttiin lopetta-
maan ja loput hoidettiin eläinlääkärin kanssa kuntoon. Vasotus sujui 
hyvin ja porot löysättiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä kesälaitumille. 
Syyskuussa porot olivat aitaan tuotaessa hyvässä kunnossa runsaan sie-
nisadon ansiosta. Toimintavuonna korjattiin koeporotarhalla maantieloh-
kon aitaa sekä huonokuntoisia tolppia ympäri aitausta. 

Norjalaisten tutkimus porojen kiimakäyttäytymisestä jatkui. Siinä käy-
tetään apuna urosporoille laitettuja GPS-lähettimiä ja niihin asennettuja 
nauhureita, joiden avulla tallennetaan rykimisääniä. Uusista koevasoista 
otettiin talteen korvamerkkiä tehdessä korvapalat, joiden avulla tehtiin 
dna-määrityksiä isästä. 

Uutena kokeena alkoi kahtena talvena tehtävä ruokintakoe, jossa selvi-
tetään ruokinnan vaikutusta poron mikrobiomiin. Lisäksi koetarhalla tes-
tattiin PORTTI-hankkeen tuotekehityskilpailussa parhaiten menestyneet 
karkotin- ja porttiratkaisut.

Teimme Kutuharjussa yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, Saamelaisalu-
een koulutuskeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskeli-
jat suorittivat opintoja ja tutustumiskäyntejä koeporotarhalla.

Tapahtumat

Livetapahtumat peruttiin Covid-19 vuoksi. 

Kannen kuva  Anne Ollila


