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1 ALUEEN PALISKUNTIEN NYKYTILANNE 

Kuva 1 Suomen paliskunnat (Paliskuntain yhdistys, paliskunnat.fi) 

Tunturi-Lapin alueeseen kuuluvat Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Kolarin kunnat. Näin ollen 

Tunturi-Lapin paliskunniksi lasketaan edellä mainitulle alueelle sijoittuvat paliskunnat, eli Alakylä, 

Kolari, Kuivasalmi, Kyrö, Käsivarsi, Muonio ja Näkkälä. Näistä paliskunnista poroluvultaan suurimmat 

ovat Käsivarsi ja Näkkälä, jotka sijaitsevat myös Saamelaisten kotiseutualueella. Lisäksi erityisesti 

poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella sijaitsevat Muonion, Kyrön ja Kuivasalmen paliskunnat. 

Muulla poronhoitoalueella taas Kolarin ja Alakylän paliskunnat.  



 
 

Paliskunnat ovat pinta-aloiltaan ja poromääriltään erikokoisia poronhoitoyksiköitä. Jokainen 

paliskunta on osakkaidensa muodostama yhteisö, joka vastaa poronhoidosta alueellaan. Kukin 

poronomistaja kuuluu vain yhteen paliskuntaan. Poronhoitolaki (848/1990) säätelee paliskunnan 

toimintaa ja organisaatiota.  

Tunturi-Lapin paliskunnissa poronomistajia on 879 kappaletta, eli viidennes koko poronhoitoalueen 

poronomistajista. Alueen todellinen eloluku vuonna 2020 – 2021 oli 39 476 poroa eli reilu viidennes 

koko poronhoitoalueen todellisesta eloluvusta.  

 

 

Kuva 2 Kesämerkitys Masanpalossa Alakylän paliskunnassa 

1.1 Alakylä 

Alakylän paliskunta sijaitsee Kittilän kunnan eteläosassa ja on pinta-alaltaan 2 950,5 km2. Paliskunta 

rajoittuu lännessä Muonion ja Kolarin, etelässä Jääskön ja Poikajärven, idässä Syväjärven ja 

pohjoisessa Kuivasalmen ja Kyrön paliskuntiin.  

Paliskunnan alueesta 60 % valtionmaata ja 40 % yksityismaata. Eri puolilla paliskuntaa on runsaasti 

suojeluohjelmiin kuuluvia alueita, lähinnä soidensuojelualueita. Poronhoitoon olennaisesti 



 
 

vaikuttavia maankäyttömuotoja paliskunnan alueella ovat metsätalous, matkailu, metsästys, 

moottorikelkkailu ja muu maastoliikenne. Myös malminetsintä- valtaus ja varausalueet, sekä 

tuulipuistojen hankealueet ovat aiheuttaneet liikennettä alueella, sekä työtä erinäisten 

lausuntopyyntöjen muodossa. Paliskunnan alueella liikenne vahinkoja tapahtuu vuosittain noin 100 

kappaletta. Maasuurpetojen tappamia poroja löydetään vuosittain muutamia. 

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 5300 kappaletta ja poronomistajia on 94 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 4822 kappaletta.  Päätoimisia 

poromiehiä on noin 32 kappaletta ja porotöihin osallistuu vuosittain keskimäärin 60 

poronomistajaa. Poronomistajien ikäjakauma paliskunnassa on laaja. Nuoria paliskunnassa 

muutamia ja lapsia useissa perheissä.  

Paliskunnassa on 20 porojen käsittelypaikkaa, jotka sijaitsevat eripuolilla paliskuntaa. Näistä eniten 

käytettyjä ovat Mäntyvaara, Palviselkä, sekä Saariselkä. Poronhoitotyöt tapahtuvat kairoittain. 

Jokaiselle alueelle on valittu työnjohtaja. Erotus- ja kesämerkintätyöt tehdään talkoilla. 

Poronhoitotyöt tapahtuvat pääsääntöisesti mönkijöillä ja kelkoilla.  

Alakylän paliskunnassa vasat pyritään merkitsemään kesällä kesä-heinäkuun vaihteessa. 

Paliskunnassa monilla poronomistajilla on omat/vuokratut heinäpellot, joista poroille tehdään 

heinää talveksi. Kesällä ja alku syksystä tehdään niin paliskunnan kuin osakkaiden omien aitojen 

korjaustöitä. Paliskunnassa erotustyöt alkavat syys-lokakuun vaihteessa, hieman vuodesta riippuen. 

Suurin osa poroista saadaan käsiteltyä marraskuun loppuun mennessä.  

Porojen lisäruokinta aloitetaan lumen tultua yleisimmin marraskuussa, riippuen luonnonoloista. 

Poroja lisäruokitaan pääsääntöisesti osakkaiden omissa aidoissa, mutta myös jonkin verran 

maastoruokintana. Poroja lisäruokitaan talven aika ja vapautetaan luontoon vasomaan 

mahdollisimman ajoissa keväällä. Yksittäiset poronomistajat saattavat vasottaa poronsa.  

Alakylän paliskunnassa teuraista 65% menee suoramyynnin kautta. Paliskunnan alueella 

harjoitetaan porotilamatkailua, sekä paliskunnassa on muutamia porokäsityöntekijöitä. 

Paliskunnassa on yksi porolihan rahtipalvaamo/jalostamo. 

Viestintään paliskunnassa käytetään tekstiviesti ilmoituksia erotuksista ja kokouksista, sekä 

paliskunnan WhatsApp-ryhmää. Paliskunta on myös vastaikään perustanut Facebook, sekä 

Instagram sivut, joita ylläpitämään on valittu kaksi nuorta poronomistajaa.  

 

1.2 Kolari 

Kolarin paliskunta sijaitsee Kolarin kunnan alueella ja sen pinta-ala on 1 998,8 km2. Paliskunta 

rajoittuu pohjoisessa Muonion, idässä Alakylän ja Jääskön, etelässä Palojärven ja Orajärven 

paliskuntiin ja lännessä valtakunnan rajaan. Paliskunnan pohjoisosassa sijaitsee Teuravuoman – 

Kivijärvenvuoman soidensuojelualue. 

Paliskunnan alueesta noin 70 % on valtionmaata ja 30 % yksityismaata. Rautatie Torniosta Kolariin 

kulkee paliskunnan alueella ja mikäli Pajalan ja Kolarin kaivokset avataan, niin liikennemäärä 

rautatiellä kasvaa moninkertaiseksi. Vuosittain poroja tuhoutuu liikennevahingoissa (auto ja juna) 



 
 

noin 100 kappaletta. Maasuurpetojen tappamia poroja on löydetty viime vuosina noin 20 kappaletta 

vuodessa.  

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 2600 kappaletta ja poronomistajia on 62 kappaletta, 

joista noin 20 harjoittaa porotaloutta päätoimisesti. Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku 

paliskunnassa on ollut 2596 kappaletta. Nuoria poronhoitajia paliskunnassa on muutamia, 

vanhempaa väkeä on enemmän. Töihin osallistuvissa on kuitenkin eri-ikäistä porukkaa hyvin 

mukana.   

Paliskunnassa on kolme työnjohtoaluetta (ettoporukkaa) ja viisi virallista paimentopaikkaa. 

Paliskunnan poronhoitotyöt hoidetaan talkooperiaatteella.  Pääkesämerkitysaitoja on kolme ja 

pääerotusaitoja neljä kappaletta. Paliskunnan erotuspaikkoja ovat Kukkarolaki, Karkulainen, 

Karjalainen, Rantalehto, Vuolittaja, Ylinenvaara, Ruostevaara, Ruokovaara, Hinttarova, Kaivoslaki ja 

Otosmaa. Porojen kokoamistyöt tehdään pääsääntöisesti mönkijää ja kelkkaa käyttäen. 

Paliskunnassa käytetään myös työkoiria porojen paimentamiseen ja kuljettamiseen erittäin paljon. 

Kolarin paliskunnassa suurin osa vaatimista vasoo luonnossa ja vasat merkitään kesällä kesä-

heinäkuun taitteessa luonnonoloista riippuen. Kesän töihin kuuluvat myös heinänteko, sekä aitojen 

mahdolliset korjaukset. Syksyn erotukset alkavat lokakuun lopulla ja jatkuvat marraskuun 

puoleenväliin. Tällöin saadaan noin 80 prosenttia teurasporoista eroteltua. Yleensä porot tulevat 

ruokinta-aidoille itsekseen talven tultua ja viimeiset talvierotukset pidetään tammi-helmikuun 

vaihteessa.  

Osa poronomistajista ruokkiin porojaan tokkaan, yksin tai yhdessä muutaman muun osakkaan 

kanssa, kuljettaen tokkaansa maastossa. Osa ruokkii poronsa aitoihin tai aitapaikoille. 

Ruokintatapoihin vaikuttavat monet tekijät ja eroja löytyy ettoporukoittain, mutta myös 

poronomistajien välillä. Porot löysätään / kuljetetaan kevään tultua vasoma alueille. Yksittäiset 

poronomistajat saattavat vasottaa poronsa.  

Teuraista noin puolet myydään ostoliikkeelle ja puolet myydään suoramyyntinä. Paliskunta on 

osakkaana Kittilän teurastamossa, jonne viedään osa teuraista. Kenttäteurastusta paliskunnassa on 

jonkin verran. Lisäksi paliskunnassa on jonkin verran porotilamatkailua, sekä porokäsityöntekijöitä.  

  

Kuva 3 Kolarin paliskunnan Ristivuoman aita 



 
 

1.3 Kuivasalmi 

Kuivasalmen paliskunta sijaitsee Kittilän kunnan koillisosassa ja on pinta-alaltaan 3 518,9 km2. 

Paliskunnan naapuripalkisia ovat pohjoisessa Näkkälä ja Sallivaara, idässä Sattasniemi ja Lappi, 

etelässä Alakylä ja lännessä Kyrön paliskunta. Paliskunnan pohjoisosa ulottuu Lemmenjoen 

kansallispuiston alueelle. Lisäksi paliskunnan luoteisosassa on Puljun erämaa-alue ja koilliskulmassa 

pienehkö ala Hammastunturin erämaa-aluetta.  

Paliskunnan alueesta 70 % on valtionmaata ja 30 % yksityismaata. Paliskunnan keskelle sijoittuu 

Kittilän Suurikuusikon kultakaivos, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2009. Toinen merkittävä ja 

kasvava toimiala paliskunnan alueella on matkailu. Levin matkailukeskus sijaitsee aivan paliskunnan 

rajan vieressä. Kuivasalmen ja Sattasniemen rajalla on Kuolavaara-Keulakko 

tuulivoimantuotantoalue. Vuosittain poroja tuhoutuu liikennevahingoissa 60-90 kappaletta. 

Maasuurpetojen tappamia poroja on löydetty viime vuosina noin 20-50 kappaletta.  

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 6000 kappaletta ja poronomistajia on 153 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 5295 kappaletta.  

Paliskunnassa nuoria ja perheellisiä poronomistajia on hyvin ja noin 90 % poroista onkin nuorilla 

päätoimisilla poronomistajilla. Paliskunnassa on neljä työporukkaa, joiden toimesta poronhoitotyöt 

toteutetaan. Kursujärvenmaa ja Sammalselkä ovat paliskunnan pääerotuspaikat.  

Paliskunnassa kesämerkitykset ovat kesä-heinäkuun vaihteessa. Kesällä valmistaudutaan talveen 

heinien ja kerppujen teolla, sekä aitojen kunnossa pidolla. Porojen luontainen kulku on muuttunut 

kaivoksen myötä, jolloin porojen kokoaminen ja käsittely on myös kokenut muutoksia. Tähän yhtenä 

apuna ovat olleet gps-pangat, joiden avulla on pystytty seuraamaan porojen muuttunutta kulkua.  

Syksyn porotyöt hoidetaan paliskunnan työnä ja talvella poroja lisäruokitaan pääosin aitoihin, tämän 

lisäksi maastoruokintaa on jossain määrin. Keväisin osa poronomistajista vasottaa porot ja osa 

löysää vasoma-alueille.  

Kuivasalmen paliskunta on osakkaana Kittilän teurastamossa. Kuivasalmelaisilla on oma 

nylkyporukka, joka nylkee paliskunnan Kittilän teurastamolle menevät teuraat. Paliskunnan alueella 

on useita porotilamatkailuyrityksiä, joista suurin osa on paliskunnan osakkaiden omistamia.  

 

 

Kuva 4 Porokoira töissä Kuivasalmen paliskunnassa 



 
 

1.4 Kyrö 

Kyrön paliskunta sijaitsee Kittilän kunnassa, ulottuen länsiosistaan myös Muonion kunnan alueelle. 

Paliskunta on pinta-alaltaan 1 721,6 km2. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Näkkälän, idässä 

Kuivasalmen, etelässä Alakylän ja lännessä Muonion paliskuntiin. Paliskunnan pohjoisosassa 

sijaitsee Raakevuoman soidensuojelualue ja länsiosassa Pallastunturi, joka on osa vuonna 2005 

perustettua Pallas-Yllästunturin 1020 km²:n suuruista kansallispuistoa.  

Paliskunnan alueesta noin 80% on valtionmaata ja loput yksityismaita. Yksityismaat sijoittuvat 

paliskunnan kylien ja maanteiden läheisyyteen. Ounasjoki virtaa paliskunnan halki. Valtaosa Puljun 

erämaa-alueesta sijaitsee Kyrön paliskunnan talvilaidunalueella. Muita merkittäviä 

maankäyttömuotoja alueella ovat metsätalous, metsästys, matkailu, moottorikelkkailu ja muu 

mastoliikenne. Vuosittain poroja tuhoutuu liikennevahingoissa noin 50 kappaletta. Maasuurpetojen 

tappamia poroja löydetään vuosittain 150-200 kappaletta. 

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 3500 kappaletta ja poronomistajia on 85 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 2535 kappaletta.  

Paliskunnan poromäärä on pudonnut muutamassa vuodessa reilusti alle suurimman sallitun määrän 

johtuen lisääntyneestä petokannasta sekä vaikeista lumiolosuhteista. Poronomistajista noin 20 

osallistuu säännöllisesti paliskunnan töihin. Osakkaista vajaa puolet on alle 40-vuotiaita. 

Sukupolvenvaihdoksia tehtiin muutamia vuosia sitten useita.   

Paliskunnan pääerotus- ja merkitysaitana toimii Puksuvaaran erotusaita. Muita käytössä olevia 

aitoja on 9 kappaletta ja niitä käytetään tarvittaessa. Paliskunnassa on toimiva laidunkierto. 

Laidunkierto perustuu porojen luontaiseen kulkuun ja laidunmaiden sijaintiin. Laidunkiertoa on 

tehostettu laidunkiertoaidoilla. Paliskunnan poronhoitotyöt tehdään yhdellä työporukalla ja 

hoidetaan talkoo periaatteella.  

Kyrön paliskunnassa suurin osa vaatimista vasoo luonnossa ja vasat merkitään kesällä kesä-

heinäkuun taitteessa luonnonoloista riippuen. Syksyn erotukset aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa 

ja suurin osa poroista saadaan käsiteltyä marraskuun loppuun mennessä. Suurin osa poroista 

käsitellään laidunaidan varressa olevalla erotusaidalla Puksuvaarassa, josta käsitellyt eloporot 

kuljetetaan Ounasjoen yli talvilaitumille. Porojen kokoamisessa käytetään mönkijöitä ja 

moottorikelkkoja. 

Tammikuulla, talven sääolosuhteista riippuen pidetään niin sanotut pohjaerotukset, joista 

poronomistajat, talven sääolosuhteista riippuen, ottavat poronsa lisäruokinnan piiriin. Talvella 

porot hoidetaan pääosin yhdessä tokassa. Lisääntyneestä petojen määrästä johtuen, sekä 

lumiolosuhteista, poroja joudutaan paimentamaan yhä enenevissä määrin. Porojen lisäruokinta 

aloitetaan tammi-helmikuulla riippuen sää- ja luonnonolosuhteista, talven tulosta ja porojen 

siirtymisestä talvilaitumille. Paliskunnan poroista noin 75 % on talvilaitumella osittaisen 

lisäruokinnan piirissä. Loput poroista on tarharuokinnassa läpi talven. Maastoon viedään 

pääsääntöisesti esikuivattuja pyöröpaaluja sekä väkirehuja. Heinät ostetaan pääsääntöisesti 

paliskunnan osakkailta.  



 
 

Teuraista noin puolet myydään ostoliikkeelle ja puolet myydään suoramyyntinä. Pääsääntöisesti 

kaikki porot teurastetaan Kittilän poroteurastamolla, jossa paliskunta on osakkaana. Teurastaminen 

hoidetaan paliskunnan toimesta. Suoramyyntiporot teurastetaan pääsääntöisesti erotuspaikalla tai 

porotiloilla. Paliskunnassa on muutamalla osakkaalla lihanjalostamoita, jotka ostavat paliskunnan 

teurasporoja. Lisäksi paliskunnassa on jonkin verran porotilamatkailua, sekä porokäsityöntekijöitä. 

 

Kuva 5 Talvitokan ruokinta Kapperrassa Kyrössä 

  

1.5 Käsivarsi 

Käsivarren paliskunta sijaitsee Enontekiön kunnassa, nimensä mukaisesti Käsivarren alueella. 

Paliskunta on pinta-alaltaan 4 839,7 km2. Paliskunta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. 

Paliskunnan rajoina ovat Ruotsin ja Norjan valtakunnan rajat, sekä etelä-/itäpuolella rajanaapurina 

on Näkkälän paliskunta.  

Paliskunnan alueesta noin 95% on valtionmaata ja loput yksityismaita. Yli puolet paliskunnan 

alueesta on erämaa- ja soidensuojelualueita.  Kilpisjärven luoteispuolella on Mallan luonnonpuisto. 

Valtaosa paliskunnan alueesta on tietöntä ja asumatonta erämaata. Muita maankäyttömuotoja 

alueella ovat metsästys, matkailu ja moottorikelkkailu. Lisäksi alueella on viimevuosina ollut 

useampia kaivosvarauksia. Vuosittain poroja tuhoutuu liikennevahingoissa 160-240 kappaletta. 

Maasuurpetojen tappamia poroja löydetään vuosittain keskimäärin 700 kappaletta. Myös kotkien 

aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi viimevuosina, kuten myös merikotkien määrä 

alueella.  

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 10 000 kappaletta ja poronomistajia on 189 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 9 957 kappaletta. 



 
 

Paliskunnassa on käytössä perinteinen siida järjestelmä. Siidoja paliskunnan alueella on 4 

kappaletta, Erkunat, Kova-Labbat, Kaijjukat ja Vasara.  

Paliskunnan pääerotusaidat ovat Raittijärvi, Njamakka, Saarikoski, Kultima ja Palojärvi. Muut 

aitapaikat ovat Salvasjärvi, Jehkas ja Pihtsusjärvi. Njamakan ja Saarikosken välillä on 15 kilometrin 

pituinen teuraskuja.  

Paliskunnan poronhoitotyöt tehdään siidoittain ja perheittäin, näin vuodenkierron poronhoitotöissä 

on jonkin verran eroja siidoittain. Poronhoitotöissä käytetään kelkkoja ja mönkijöitä. Porokoirat 

ovat merkittävässä roolissa porojen kuljetuksessa.  

Paliskunnassa osa vasottaa eli kannattaa poronsa ja osa merkitään kesällä. Vuosittain on jonkin 

verran vaihtelua vasottajien määrässä. Erkunoista suurin osa jättää poronsa vasottamatta ja ne 

merkitään kesällä Salvasjärvessä.  

Talven tultua porot kootaan erotusaitoihin. Erotuksissa otetaan teuraat ja luetaan porot, mutta ne 

myös erotellaan talvitokkiin. Yleisimmin talvitokassa on yhden perheen tai suvun porot samassa. 

Esimerkiksi Kova-Labboissa porot erotellaan talveksi 5-6 eri tokkaan. Erotusten jälkeen tokat 

kuljetetaan talvimaille ja niitä yleisimmin joudutaan myös lisäruokkimaan talven ajan. Keväällä porot 

joko kuljetetaan vasotusaitoihin tai löysätään vapaaksi vasomaan.  

Teuraat myydään pääsääntöisesti ostoliikkeille Eliassonille tai Lapin lihalle, jotka hakevat porot 

myyntiaidoilta. Muutamat paliskunnan osakkaat suoramyyvät poronsa tai osan niistä. Kiinnostusta 

suoramyynnin kasvattamisen on, mutta asiaa hankaloittavat välimatkat, sekä ajalliset esteet. 

Käsivarren paliskunta on ainoa Tunturi-Lapin paliskunnista, joka ei olet osakkaana Kittilän 

teurastamossa. Paliskunnassa on jonkin verran porotilamatkailua ja alueella on 

porokäsityöntekijöitä.  

 

Kuva 6 Kesämerkitykset Salvasjärvessä Käsivarressa 



 
 

1.6 Muonio 

Muonion paliskunta sijaitsee Muonion kunnan lisäksi (80 % paliskunnasta) Kolarin ja Kittilän kuntien 

alueilla. Paliskunta on pinta-alaltaan 2666,4km2. Paliskunta rajoittuu lännessä Ruotsin rajaan, 

pohjoisessa Näkkälän, idässä Kyrön ja Alakylän ja etelässä Kolarin paliskuntiin. 

Paliskunnan alueesta 70 % on valtionmaata ja loput yksityismaata. Paliskunnan koillis- ja itäosassa 

on Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Paliskunnan alueella on kaksi suurta matkailukeskusta 

Äkäslompolo-Yllästunturi ja Olostunturi. Oloksen matkailukeskuksessa on tuulipuisto ja Kolarin 

Hannukaiseen on suunnitteilla rautakaivos. Autotestaamo sijaitsee Olostunturin eteläpuolella 

paliskunnan alueella. Pienet suojelualueet ja kansallispuiston alue käsittävät noin 20 % paliskunnan 

pinta-alasta. Muita maankäyttömuotoja alueella ovat metsätalous, matkailu, metsästys, tuulivoima, 

moottorikelkkailu ja autotestaus. Liikennevahinkoja sattuu vuosittain noin 230-350 kappaletta. 

Petojen tappamia eloporoja löytyy vuosittain noin 50-160 kappaletta. 

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 6000 kappaletta ja poronomistajia on 135 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 6858 kappaletta. 

Poronomistajista noin 25 osallistuu säännöllisesti paliskunnan töihin. Eloporotuen piirissä on 

arviolta noin 20 ruokakuntaa. Paliskunnan alueella ei ole viime vuosina toteutunut varsinaisia 

sukupolvenvaihdoksia. 

Paliskunnan pääerotusaita on Lamumaa ja yli puolet paliskunnan poroista käsitellään siellä. Muita 

erotus- ja merkitysaitoja on 11 paliskunnassa. Paliskunnassa on kolme epävirallista tokkakuntaa. 

Tokkakunnat sijaitsevat alueen etelä-, keski- ja pohjoisosissa. Tokkakunnat hoitavat alueensa 

kesämerkinnät ja erotukset. Tokkakuntien alueet ovat muotoutuneet aikojen saatossa. Tokkakunnat 

muodostuvat useamman perheen poroista.  

Kesämerkitykset alkavat juhannuksen tienoilla ja ne kestävät yleensä 3-4 viikkoa. Syksyllä etto- ja 

erotustyöt alkavat syyskuun loppupuolella. Joinakin vuosina paliskunta on käyttänyt helikopteria 

ettotöissä. Paliskunnan poroista noin 20 % on tarhoissa keväällä. Porotarhat sijaitsevat yksityismailla 

porotilojen läheisyydessä. Noin puolet lisäruokinnan piirissä olevista poroista kulkee vapaasti 

Kuva 7 Kesämerkitys Juutilaisessa Muonion paliskunnassa 



 
 

metsässä saaden sieltä osan ravinnostaan. Pääsääntöisesti heinät ostetaan poronhoitoalueen 

ulkopuolelta.  Paliskunnan poroista suurin osa, noin 80 % jää luonnonlaitumille talveksi ja näitä 

poroja ruokitaan maastoon. Pohjoisosan tokkakunta ruokkii poroja talven yhdessä. Noin 20 % 

poroista on vasotusaidoissa ja loput vasovat vapaana luonnossa.  

Yleensä paliskunnan teurasporoista puolet menee suoramyyntiin ja puolet ostoliikkeelle. Muonion 

paliskunta on osakkaana Kittilän poroteurastamossa. Suoramyyntiporoista suurin osa teurastetaan 

erotusaitojen yhteydessä olevilla kenttäteurastamoissa. Suurin osa teurasporoista teurastetaan 

Kittilän poroteurastamolla. Samassa rakennuksessa toimii Levi Food Oy, jossa paliskunnan osakkaita 

on osakkaina. Paliskunnalla on oma teurasporukka, joka teurastaa poroja tarvittaessa. Alueella on 

myös poromatkailua sekä pienjalostustoimintaa harjoittavia pienyrittäjiä. 

1.7 Näkkälä 

Näkkälän paliskunta sijaitsee Enontekiön kunnassa, toisena paliskuntana Käsivarren kanssa. 

Paliskunta on pinta-alaltaan 3 557 km2. Näkkälän paliskunta kuuluu saamelaisten 

kotiseutualueeseen. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Norjan rajaan, idässä Sallivaaran, etelässä 

Kyrön, Kuivasalmen ja Muonion paliskuntiin ja lännessä Ruotsin rajaan sekä Käsivarren paliskuntaan. 

Yli puolet paliskunnan alueesta on erämaa- ja soidensuojelualueita.  Valtaosa paliskunnan alueesta 

on tietöntä ja asumatonta erämaata. Muita maankäyttömuotoja alueella ovat metsätalous, 

metsästys, matkailu ja moottorikelkkailu. Paliskunnan alueella sijaitsee Hetan lentoasema. Painetta 

eteenkin matkailun kehittämiseen on ollut alueella runsaasti viimevuosina, myös metsästys alueella 

on aiheuttanut haittaa porotaloudelle. Vuosittain poroja tuhoutuu liikennevahingoissa 150 – 180 

kpl. Maasuurpetojen tappamia poroja löydetään vuosittain 300 – 500 kappaletta. Myös kotkien 

aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi viimevuosina, kuten myös merikotkien määrä 

alueella.  

Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 8 300 kappaletta ja poronomistajia on 161 kappaletta. 

Porohoitovuoden 2020-2021 todellinen eloluku paliskunnassa on ollut 7 413 kappaletta. Nuoria ja 

lapsia paliskunnassa on ihan hyvin, mutta enemmän on vanhempaa väkeä. Keski-ikä on 40-50 

vuoden paikkeilla.  

Paliskunnan porot ovat ympärivuotisesti neljässä eri tokassa. Poronhoitotyöt tehdään 

tokkakohtaisesti ja eroja esiintyy vuodenkierron töissä.  Porot merkitään kesäisin yleisimmin 

heinäkuussa. Pohjoisen tokkien eli Näkkälän ja Kalkujärven siidojen kesämerkitykset ovat 

paliskunnan pohjoisosan erämaassa Pöyrisjärvellä ja Kalkujärvellä.  

Talven tultua porot kootaan erotusaitoihin ja mahdollisesti erotellaan pienempiin talvitokkiin, 

tokkakunnasta riippuen. Erotusten jälkeen tokat kuljetetaan talvimaille ja osa tokista pitää poroja 

mahdollisesti myös aitauksissa talven aikana. Tokista kolme lisäruokkii mahdollisesti porojaan talven 

aikana. Lisäruokinnan määrä ja kesto vaihtelevat vuosittaisten luonnonolojen mukaan, hyvinä 

vuosina lisäruokintaa ei tarvita ollenkaan. Kalkujärven tokka ei lisäruoki poroja ollenkaan, vaan niitä 

paimennetaan talven ajan tunturissa. Paimennuksessa ovat käytössä ajovuorot, jolloin työtaakka 

yksittäisellä tokan osakkaalla kevenee.  



 
 

Teuraat myydään pääsääntöisesti ostoliikkeille, jotka hakevat porot erotusaidoilta. Muutamat 

paliskunnan osakkaat suoramyyvät poronsa tai osan niistä. Kiinnostusta suoramyynnin 

kasvattamisen on, mutta asiaa hankaloittavat välimatkat, tilojen puute, sekä ajalliset esteet. 

Näkkälän paliskunta on osakkaana Kittilän teurastamossa, mutta teurastamon käyttö paliskunnan 

osalta on vähäistä. Paliskunnassa on jonkin verran porotilamatkailua, sekä alueella on 

porokäsityöntekijöitä.  
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2 KEHITYSKOHTEET  

2.1 Toimintamallit 

Paliskunnat ovat rakenteiltaan ja toiminnoiltaan erilaisia, joten varsinaista työtoimintoihin liittyvää 

toimintasuunnitelmaa ei ole kannattavaa tehdä. Poronhoitotyöt poikkeavat paliskunnissa paljolti 

toisistaan. Tähän syynä ovat erilaiset laitumet, maasto ja kasvusto, paliskuntien muoto ja muu 

maankäyttö alueilla, sekä toisistaan poikkeavat luonnonolot. 

Poronhoitotyöt ovatkin hioutuneet paliskunnissa edellä mainittujen olosuhteiden kannalta 

järkeviksi. Poronhoitotöitä tulee kuitenkin muistaa kehittää aikaan ja nykytilanteeseen sopiviksi 

alueittain. Tärkeää on myös kuulla toisten tokkien ja paliskuntien tapoja ja ottaa sieltä itselle sopivat 

toimintatavat/käytännöt/toimintamallit käyttöön. Tiedon, taidon ja osaamisen jakaminen ei ole 

pois keneltäkään, vaan hyödyksi koko elinkeinolle.  

2.2 Laidunkierto ja ruokinta  

Laidunkierron kehittäminen paliskunnissa tulisi nostaa esille. Lisäruokintaa harjoitetaan vähintään 

jossain määrin lähes kaikissa alueen paliskunnissa / tokissa. Lisäruokinnan määrä on noussut viime 

vuosina. Laidunkierron rakentamisella / sen käytön tehostamisella voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan 

lisäruokinnan määrään. Mikäli poroja lisäruokitaan tarhaan, olisi tarhauksen kestoa mahdollista 

lyhentää toimivalla laidunkierrolla. Luontoon ruokkiessa lisäruokinnan kestoa ja määrää voitaisiin 

mahdollisesti vähentää toimivan laidunkierron avulla.  

Laidunkierron toimivuutta tulee tarkastella maaston ja poron luontaisten kulkureittien valossa. 

Tulevaisuudessa tulee nähdä mahdollisuutena tokkien / laidunalueiden muuttaminen tilanteiden ja 

porojen kannalta toimivimmiksi. Laidunkierrot ja alueet olisi hyvä olla paliskunnissa selkeästi 

kirjattuna, jolloin on helpompaa osoittaa, muun maankäytön paineen kohdistuessa paliskuntaan, 

selkeästi porotaloudelle tärkeät alueet.  
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Yhteistyössä ruokinnan järjestäminen ollaan myös nähty näin toimivissa tokissa oman työn taakkaa 

keventävänä tekijänä. Yhteistyötä ruokinnassa tulee harkita ja mahdollisesti kehittää paliskunnissa.  

Lisäksi ilmastonmuutos näkyy porotaloudessa vaihtelevuuden lisääntymisenä ja luonnonolojen 

poikkeamisena niin sanotusta normaalista. Esimerkiksi lumen sataessa sulaan maahan maahomeen 

määrä voi lisääntyä ja märän lumen jäätyessä kaivuu vaikeutua. Tällöin lisäruokintaa joudutaan 

aloittamaan aiemmin. Muutokset normaaliin voivat aiheuttaa poroilla myös luontaisen käytöksen 

muutoksia, joka voi myös vaikuttaa poronhoitotöiden toteuttamiseen.  

2.3 Hallinto 

Työtä paliskunnan hallinnon puolella olisi hyvä kehittää ja organisoida paremmin. Tällä hetkellä työ 

paliskunnissa kasaantuu poroisännän ja mahdollisesti rahastonhoitajan vastuulle hyvin suurissa 

määrin. Heidän työtaakkaansa olisi hyvä pyrkiä keventämään jakamalla työtä hallitukselle, sekä 

osakkaille. Paliskuntien hallinnon tietoa ja taitoa olisi hyvä pitää ajan tasalla osallistumalla 

järjestettäviin koulutuksiin ja infotilaisuuksiin säännöllisesti.  

Paliskuntaan tulee paljon kyselyitä esimerkiksi eri hankkeista ja toimijoilta. Mikäli kyselyt eivät ole 

paliskuntien tehtäviin kuuluvia voi kyselijöille antaa myös suoraan palautetta, ettei tämän 

kertominen ole paliskunnille kuuluva tehtävä. Näiden niin sanotusti turhien kyselyiden pois 

jättäminen keventää paliskuntien työtaakkaa. Muutoin yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja asioiden 

”aukaiseminen” elinkeinon ulkopuolelle on suotavaa ja vähentää mahdollisia ristiriitoja.  

Paliskunnassa hallinnon ja vastuutöiden palkkaa olisi hyvä tarkastella paliskunnissa työnmäärää 

vastaavalle tasolle. Työtä jaettaessa voi paliskunnissa myös harkita niin sanottua työpäivä korvausta 

tehtävien suorittamisesta. Esimerkiksi lausuntojen kirjoittaminen työllistää usein rahastonhoitajaa 

ja/tai poroisäntää. Mikäli paliskunnissa on lausuntojen kirjoittamiseen osaavaa henkilö hallinnon 

ulkopuolelta, voisi häntä käyttää työpalkalla lausuntojen kirjoittamiseen. Myös muissa töissä töiden 

jakaminen joko talkoo periaatteella tai työpalkalla olisi hyvä.  

2.4 Yhteistyö 

Poronhoitotyöt tehdään osin yhdessä; siidat, tokat ja paliskunta toimivat yhdessä, näin ollen 

yhteistyön merkitys porotaloudessa on suuri. Porotalouden modernistumisen myötä porotöitä on 

kuitenkin alettu toteuttaa yhä enemmän yksin / omassa perheessä, mikä toisaalta on myös järkevää. 

Muutoksessa ei kuitenkaan tule unohtaa yhteystyöstä saatavaa hyötyä. Seuraavana esimerkkejä 

yhteistyön keinoista ja niiden hyödystä.  

Paliskuntien hallintojen yhteistyö → Esimerkiksi tuulivoima hanke alueelle tulossa, kysykää 

rohkeasti neuvoa toisesta paliskunnasta, joka käynyt prosessia jo läpi  

Erotukseen tarvitsisi vetomiehiä → Pyydä rohkeasti kaveria tai tuttua, onko jouten ja kiinnostaisiko 

tulla. Hyöty on molemmin puolinen; toinen saa vetoapua, toinen tutustuu erilaisiin 

toimintatapoihin, joita mahdollisesti voi myös hyödyntää omassa toiminnassaan. 



 
 

Vierailut toisaalle → Ilmoittakaa erotuksista / merkityksistä naapuri paliskuntaan erotusmiehen tai 

muun vastaavan kautta. Tämä jakaa tiedon eteenpäin paliskunnassa. Näin toisaalta voi tulla 

vierailijoita tutustumaan toimintaan ja kohde paliskunta saa lisäkäsiä omaan työhön.  

Tunturi-Lapin palkiset samassa kaarteessa, Facebook -ryhmän käyttö → Nylkymiesten, 

lihanleikkaajien, sijaisavustajan tai muiden vastaavien etsiminen Facebook -ryhmän kautta tai 

suoraan kyselemällä tutuilta toisista paliskunnista. Töiden eriaikaisuus mahdollistaa työvoiman 

siirtymisen.  

Yhteisruokinnan hyödyt → Suvun / tokan / paliskunnan yhteisruokinnassa työtaakka yksittäisellä 

poronomistajalla kevenee. Haasteena on kulujen jakautuminen ja osallistuvien sitoutuminen 

työhön, joten tämä ei ole kaikkialla mahdollista.  

 

2.5 Viestintä 

Alueen paliskuntien sisäinen viestintä on paikoin 

hyvällä tasolla ja osittain kehitettävää löytyy 

enemmälti. Sisäisen viestinnän merkitys työjaossa, 

informaation kulussa ja osakkaidentuntemuksissa on 

merkittävä. Viestinnän heikkolaatuisuus ja 

vajavuudet vaikuttavat osakkaiden tietoon ja 

heikentävät yhteistyötä. Viestintää olisi hyvä kehittää 

lisäämällä informaation kulkua paliskunnan sisällä. 

Tähän hyviä keinoja ovat tekstiviesti ilmoitukset, 

WhatsApp -ryhmä tai suljettu Facebook-ryhmä. 

Osakkaiden tietoon on hyvä tuoda muun muassa 

erotukset, yhteiset paliskunnan työt, kokoukset ja 

tärkeät päivämäärät (alv palautuspäivät, eloporotuen 

haut, koulutukset, infotilaisuudet).  

Paliskuntien ulkoista viestintää olisi myös hyvä 

kehittää. Porotaloudesta ulospäin näkyvä viestintä 

vaikuttaa merkittävästi porotalouden imagoon ja 

maineeseen. Porotalouden ulkopuolella olevilla ihmisillä on monesti ennakkoluuloja ja -asenteita 

elinkeinoa kohtaan ja nämä useinmiten johtuvat tietämättömyydestä. Vastuu oikean tiedon 

tuomisesta esille koskee kaikkia elinkeinon toimijoita. Paliskuntien ja poronomistajien tapa viestiä 

elinkeinosta ulospäin vaikuttaa koko elinkeinon imagoon. 

Paliskuntien ulkoisen viestinnän kehittämiseen on useita keinoja. Paliskunnalle voi esimerkiksi luoda 

Facebook-sivun, jolla voisi jakaa porotalouteen liittyviä uutisia, tiedottaa alueen porotöistä, sekä 

tuoda esille tietoa porotaloudesta. Viestintään voi myös luoda Instagram-sivun. Paliskuntien olisi 

hyvä myös tuoda tietoa porotaloudesta kuntien päättäjien ja muun hallinnon keskuuteen 
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Informaatiota porotaloudesta voi tuoda esille myös esimerkiksi vierailemalla alueen oppilaitoksissa 

kertoen poroista, esitellen sarvia, maistattaen poromakkaraa yms. Kouluissa ei juurikaan puhuta 

poroista ja lapsille kun tuodaan esille tietoa poroista, ymmärtävät he myös paremmin poroja, niiden 

käyttäytymistä ja toimintaa. Oppilaitoksia / koululuokkia voisi myös kutsua vierailuille tutustumaan 

paliskunnan erotuksiin tai osallistumaan ruokintaan.  

 

2.6 Kittilän teurastamo 

Teurastamossa on teurastettu viime vuosina noin 5000 poroa vuodessa. Kiinnostusta teurastamon 

käytön lisäykselle on, mutta tällä hetkellä varsinkin osa pienemmistä suoramyyjistä näkee itselleen 

edullisemmaksi teurastaa kenttäteurastamolla, jolloin kuljetus ja nylkykustannukset jäävät pois. 

Hyvänä lisänä kiinnostukselle teurastamon käytön lisäykseen olisi saatavien myyntituotteiden 

määrään lisääntyminen ja sivuvirtoina myytävien tuotteiden lisätulo. Tätä mahdollisuutta 

kenttäteurastamoilla ei juurikaan ole, joten se houkuttelisi poronomistajia siirtymään 

kenttäteurastuksesta teurastamon käyttöön.  

Teurastamon nylkyporukan haastattelussa 13.1.2022 esille nousivat seuraavat kehittämiskohteet 

teurastamolla; Tappokopin ”yläkopin” tarve, pintojen uusiminen, vinssin päivitys, uusi tainnutusase, 

suolikourun muuntaminen järkevämmäksi ja päänotto paikan muuntaminen järkevämmäksi. 

Haastattelussa selvisi myös tarve teurastamosta vastaavalle työntekijälle, joka organisoisi ja 

huolehtisi teurastamon toiminnasta. Esille nousi myös toivomus kirjanpidon sähköistämiseksi, joka 

helpottaisi työskentelyä.  

Keskusteluissa teurastamoon liittyen esille on noussut vahvasti tarve peruskorjaukselle 

teurastamolla. Mikäli peruskorjaus toteutetaan, on tarpeen myös samalla parantaa sivutuotteiden 

talteenoton mahdollisuutta.  Peruskorjaukselle ja sivutuotteiden talteenotolle mallia, ennen töiden 
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aloittamista, olisi hyvä lähteä hakemaan toisilta teurastamoilta ja suunnitella työ huolella, jotta 

lopputulos olisi mahdollisimman onnistunut ja toimiva.  

2.7 Lihatuotannon kehitys  

Tapahtuessaan teurastamon käytön lisäys vaikuttaa myös lihatuotannon kehittymiseen ja 

lisääntymiseen alueella. Mitä pidemmälle poronliha pystytään tuottamaan ja jalostamaan 

paikallisten toimijoiden käsissä, sen enemmän se myös tuo alueelle rahaa.  

Lihantuotannon kehittäminen alueella on hyväksi sekä porotaloudelle, että aluetaloudelle. 

Poronomistajien ja paliskuntien olisi hyvä hakea keinoja kehittää lihatuotantoa pidemmälle. Tähän 

hyviä vaihtoehtoja ovat suoramyynnin lisääntyminen, pienien jalostamoiden rakentaminen ja ennen 

kaikkea yhteistyö. Yhteistyössä on mahdollista rakentaa leikkuutiloja, jolloin yksittäisen 

poronomistajan vastuu on vähäisempi. Yhteistyössä rakennettujen tilojen / yrityksen hyötynä on 

myös suurempi tuotanto, joka laajentaa mahdollisuutta lihan myyntiin. Yhteistyötä kannattaa myös 

harkita jo olemassa olevien paikkojen kanssa. 

Tunturi-Lapin paliskunnissa porotöiden eriaikaisuus tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi tilojen 

vuokraamisen, leikkuupalveluiden ostoon, sekä lihojen jalostamiseen toisen alueen toimijan kanssa 

yhteistyössä. Tätä eriaikaisuuden ja ammattitaidon ja työnvoiman käyttämistä tulisi lisätä alueella. 

Porotaloudessa työskennellään hyvin marginaalisella alalla ja esimerkiksi poronlihan leikkaaminen 

ja jalostaminen ovat taitoja, joiden osaaminen on hyvin marginaalista. 

Myös tuotannon jatkuva kehitys on tärkeää ja lihatuotteiden jalostusta tulee muistaa kehittää 

aikaan sopivaksi. Esimerkkinä poroburgeriin tulevat poronlihasta valmistetut pihvit, joiden suosio 

on viime vuosina kasvanut huimasti. Myös vähemmän käytettyjen osien tuotteistaminen on 

tärkeää. Erikoisuutena esimerkiksi saparot, jotka sopisivat ihmisravinnoksi ja olisivat markkinoiden 

erikoisuus oikein tuotteistettuna ja brändättynä.  
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3 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA ALUEELLA  

3.1 Nuorten terveiset paliskunnille  

Nuorille Tunturi-Lapin alueelta järjestettiin työpaja osana hankkeen nuortenpäivää 21.5. Työpajassa 

pohdittiin nuoriin liittyviä asioita ja tulevaisuutta ja työpajan tuloksia käytettiin kyselyn pohjana. 

Viimeisenä nuorille annettiin mahdollisuus lähettää terveisiä paliskuntiin.  

Nuoret halusivat välittää paliskuntiin seuraavat terveiset. Informaation kulkua toivottiin 

parannettavan, jotta osallistuminen töihin olisi helpompaa ja tiedettäisiin asioista, eikä jäätäisi 

pimentoon. Töiden jakoa pyydettiin myös tasaamaan paliskunnissa. Paliskuntien hallintoon 

toivottiin osassa paikoista nuorennusleikkausta, jotta elinkeinon jatkuvuutta ja tulevaisuutta 

voitaisiin toteuttaa järkevällä tavalla. Tulevaisuuteen ja jatkuvuuteen liittyen myös nuorten 

huomioon ottaminen ja kuunteleminen nousi työpajassa esille. ”Nuorilla on paljon annettavaa 

elinkeinolle, mikäli siihen vain annetaan tilaisuus”. 

Esille nousi myös, että työturvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Maastossa kun liikutaan ja 

ollaan pitkien etäisyyksien päässä avusta, olisivat ajan tasalla olevat ensiaputaidot tärkeät, samoin 

kuin perus ensiapuvälineiden tulisi olla kunnossa.  

3.2 Kysely porotaloudessa toimiville nuorille  

Projektipäällikkö on osana omaa opinnäytetyötään tehnyt kyselyn porotaloudessa toimiville 

nuorille. Kysely on tehty koko Suomen poronhoitoalueelle ja vastauksia yhteensä on 60 kappaletta, 

noin 30:stä eri paliskunnasta. Nyt esille nostetaan vain Tunturi-Lapin alueen paliskunnista tulleet 

vastaukset ja niitä analysoidaan hyvin pinta puolisesti. Tarkemmin nuorten näkemykset tulevat 

olemaan esillä varsinaisessa opinnäytetyössä.  
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Tunturi-Lapin seitsemästä paliskunnassa yhteyttä otettiin 42 porotaloudessa mukana olevaan 

nuoreen ja heistä 23 ilmaisi halukkuutensa vastata kyselyyn. Lopulta vastauksia alueelta saatiin 18 

nuorelta, kuudesta eri paliskunnasta. Vastaajat olivat iältään 18-41 vuotiaita ja heistä 61 % oli 

miehiä.  

Positiivisimmiksi asioiksi porotaloudessa esille nousivat vahvimmin porot, elämäntapa ja luonto. 

Negatiivisimpina asioina nähtiin kulujen nousu, ennakkoluulot, ilmastonmuutos ja taloudellinen 

kannattamattomuus.   

Kysyttäessä mikä on kannustanut mukaan elinkeinoon vastauksissa esille nousivat porot itsessään, 

luonnossa työskentely, elämäntapa ja perinteiden ylläpitäminen. Kun taas kysymykseksi esitettiin, 

kuka on kannustanut elinkeinoon, vastauksissa esiintyivät vanhemmat, sukulaiset ja toiset 

poromiehet. Kuitenkin 30 % vastanneista on valinnut vastauksen: ei kukaan. Tämä nousee Tunturi-

Lapin alueella vahvemmin esille, sillä kaikkien vastanneiden kesken sen oli valinnut 20 %.  

Kysyttäessä kokemuksista porotöihin osallistumisessa paliskunnassa vastauksissa nousi esille oman 

aktiivisuuden merkitys osallistumisessa. Kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja 

kannustavia ja hyvinä asioina nähtiin yhteisöllisyys, tokkaruokinta ja aitatyöt. Negatiivisena esille 

nousivat riidat, niin laitumien käytöstä kuin yleensäkin. Myös ajatus, että kaikki pitäisi osata ja tietää 

valmiiksi, eikä opettelulle anneta mahdollisuutta, tuli vastauksissa esille. Oman asemansa 

paliskunnassa nuoret näkivät kuitenkin hyvänä, tasavertaisena, työmäärään nähden oikeana, sekä 

pienenä, mutta merkittävänä. 

Töihin osallistumista helpottaisi nuorten mukaan suoraan matkaan pyytäminen, ei vanhempien tai 

isovanhempien kautta kulkeva tieto. Töiden järjestäminen selkeästi ja niistä ilmoittaminen, jotta 

nuoret tietävät järjestellä ne omaan aikatauluihinsa. Nuorten kuunteleminen nähtiin myös 

tärkeänä. Myös palkan saaminen töistä nähtiin kannustavana asiana osallistumisessa.  Esille nousi 

myös näkemys siitä, että osallistuminen on omasta asenteesta ja mielenkiinnosta kiinni, eikä 

muiden käsissä.  

Tulevaisuuden uhkakuvista voimakkaimmin esille nousivat muu maankäyttö, ilmastonmuutos ja 

kustannusten nousu. Suurimpina mahdollisuuksina taas nähtiin suoramyynti, lihatuotannon 

kehittäminen, sekä sivuvirtojen talteen otto ja myynnin kehitys.  

Kysyttäessä miten nuoret voisivat kehittää elinkeinoa, vastauksissa nousivat esille aktiivisuus, 

yhteistyö, tutustuminen toisten porotöihin ja niistä oppiminen, vanhojen tapojen oppiminen pysyen 

kuitenkin ajanhermolla, porotalouden esille tuominen ulkopuolisille, lihan laadusta ja eettisyydestä 

huolehtiminen, uusien innovaatioiden esille tuominen, sekä tekniikan hyödyntäminen (dronet, 

lihanjalostus). Seuraavat vastaukset ovat esillä kokonaisuudessaan, niiden laajuuden ja tärkeän 

sanoman vuoksi.  

”Jaettujen paliskuntien pyrittävä yhteiseen toimintaan ja kattavaan laidunkiertoon. Säästöalueiden 

turvaaminen laidunkierrossa. Kuluneilla laitumilla nyt tehtävien kesäporoista vapaiden 

säästöalueiden vaikutus näkyy 15 vuoden päästä ja olisi kaikkien etu.”.  

”Lähtemällä rohkeasti suoramyyntiin, uusiin ideoihin, sivutuotteiden kehittämiseen, jotta 

poronhoitaja saisi mahdollisimman hyvän hinnan porosta. Puhumalla poronhoidon puolesta 

jatkuvasti ja rohkeasti. Kehittämällä paliskunnan hallintoa avoimempaan ja innostuvampaan 



 
 

suuntaan. Paliskunnalla olisi mahdollista tehdä monenlaista yhteisöllistä kehittämistä palkisen 

sisällä mutta asenteet monesti estävät ne. Perinteitä ei saa unohtaa mutta turha negatiivinen 

ajattelu poronhoitajien kesken ja riidat eivät edesauta mitään. Yksin on hankala yrittää ja pitää 

kokonaisen elinkeinon lippua korkealla.” 

3.3 Kyselyn vastausten lyhyt yhteenveto  

Vastauksissa esille nousi luonnon, porojen ja elämäntavan merkitys elinkeinossa. Nuoret eivät näe 

elinkeinoa järjin kannattavana ja kustannukset pelottavat heitä. Oman uhkakuvansa tulevaisuuteen 

maalaa myös ilmastonmuutos ja kaventuva elintila. Monet nuorista myös työskentelevät 

porotalouden lisäksi muissa töissä. Kuitenkin elinkeino nähdään tärkeänä ja halua olla mukana on.  

Tulevaisuudessa poronomistajien paras keino turvata jatkuvuutta alueella on antaa nuorille 

kannustusta lähteä mukaan elinkeinoon. Nuoret tulee ottaa mukaan töihin ja informaation kulusta 

tulee huolehtia. Myös kehityskohteissa esitetyt toimenpiteet, kuten teurastamon kehitys, 

lihatuotannon kehittyminen, yhteistyön ja viestinnän merkitys korostuvat myös nuorten 

vastauksissa elinkeinon tulevaisuudesta puhuttaessa.  

 

24 Yöttömän yön merkitykset ovat kohokohta monille lapsille porotaloudessa 


