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Vilka är enligt din mening de viktigaste möjligheterna och fördelarna som 
renskötseln erbjuder Finland? Välj högst tre alternativ:

Antal svarspersoner: 308, antal utvalda svar: 847
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Porotalous edesauttaa pohjoisten haja-asutusalueiden
elinvoimaisuutta.

Poronhoito on merkittävä elinkeino, joka ylläpitää Pohjois-
Suomen monipuolista elinkeinovalikoimaa.

Poronliha ja muut porosta saatavat tuotteet ovat ainutlaatuisia ja
laadukkaita.

Poronhoito on osa Suomen monipuolista ja elävää kulttuuria.

Porot ovat turisteille elämys ja Suomelle tärkeä matkailun
vetovoimatekijä.

Poronhoidon ainutlaatuisuus – sitä harjoitetaan Euroopan 
talousalueella vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Porot ja poronhoitokulttuuri ovat osa Suomen imagoa.
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Hur tycker du att den gällande renskötsellagen och styrningen av renskötseln 
förverkligar de här möjligheterna? 

Antal svarspersoner: 308

65 kpl
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114 kpl
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Vilka är enligt din mening de största utmaningarna inom renskötseln? Välj 
högst tre alternativ:

Antal svarspersoner: 308, antal utvalda svar: 880

231 kpl

213 kpl

155 kpl

75 kpl

66 kpl

56 kpl

44 kpl
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Petoeläinvahingot

Kilpaileva maankäyttö, joka vähentää porojen
perinteisiä laidunalueita

Kielteinen suhtautuminen poronhoitoon ja
rakentavan paikallisen yhteistyön puute

Taloudelliset tekijät, kuten epävarmat tulot

Muuttuva ilmasto

Poronhoitajien vähentynyt määrä

Liikennevahingot

Ympäristön kestokyky

Porojen laiduntaminen liian lähellä asutusta
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Hur tycker du att den gällande renskötsellagen och styrningen av renskötseln 
svarar på de här utmaningarna? 

Antal svarspersoner: 308

26 kpl

61 kpl

128 kpl

59 kpl

31 kpl

3 kpl
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Vilka anser du är de viktigaste målen som den framtida styrningen och 
lagstiftningen ska sikta till? Välj högst tre alternativ:

Antal svarspersoner: 308, antal utvalda svar: 819

226 kpl

210 kpl

176 kpl

76 kpl

49 kpl

49 kpl

33 kpl
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Poronhoitokulttuurin säilyttäminen

Kehittää kestävää ja kannattavaa porotaloutta, jotta se toisi
tuloja haja-asutusalueiden ja yrittäjien lisäksi koko Suomen

kansantaloudelle.

Luoda rakentava keskusteluyhteys poronomistajien ja muun
yhteiskunnan välille

Turvata Euroopan Unionin ainoan alkuperäiskansan,
saamelaisten, mahdollisuudet poronhoidon harjoittamiseen

Ohjaus, jonka avulla pyritään vähentämään porottomille
yksityishenkilöille muodostuvia porohaittoja

Valvoa, että poronhoitolakia noudatetaan

Poronhoidon ympäristövaikutusten huomioiminen ja
ylilaidunnuksen ennaltaehkäiseminen
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Vad anser du om följande påstående: Målen för renskötseln kan nås och 
utmaningarna lösas genom den gällande lagstiftningen och styrningen om 
intressegrupperna i olika områden diskuterar lösningar tillsammans och 

beaktar särdragen hos varje område. 
Antal svarspersoner: 308

43% 34% 9% 11% 3%
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Vad anser du om följande påståenden? Välj det alternativ som bäst motsvarar din 
åsikt. Antal svarspersoner: 308
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ohjaus, jonka avulla a) Poronhoito on tärkeä elinkeino

b) Porotaloudessa on kasvumahdollisuuksia.

c) Poronhoito on olennainen osa saamelaisten kulttuuria ja elinkeinoa.

d) Poronhoito kuuluu nykyiselle poronhoitoalueelle.

e) Maankäyttömuutokset pirstaloivat porojen perinteisiä laidunalueita.

f) Ilmaston muuttumisella on vaikutusta poronhoitoon.

g) Paliskuntien määrää voisi vähentää yhdistämällä pieniä paliskuntia.

h) Paliskuntiin saa tarvittaessa yhteyden helposti.

i) Tiedän kuinka toimia, jos minulla olisi poroihin liittyviä ongelmia.

j) Poroja tulisi paimentaa nykyistä enemmän.

k) Poronhoitolainsäädännön ja ohjauksen tulisi huomioida porottomia ihmisiä ja
muuttuvaa yhteiskuntaa nykyistä enemmän.

l) Vuosiksi 2010–2020 asetettu eloporojen suurin sallittu määrä poronhoitoalueella 

(203 700 kpl) on mielestäni sopiva.

m) Poroilta suojeltavien alueiden aitaaminen on tarvittaessa hyvä tapa estää
porovahinkoja.

n) Arvioimislautakunta* on toimiva tapa ratkaista ristiriitatilanteita. *Kolmen
arviomiehen muodostama arvioimislautakunta on laissa säädetty työkalu poroihin…

ka 
1,79

*En värderingsnämnd som består av tre medlemmar är ett verktyg för att lösa tvister som gäller renar. Nämnden har till uppgift att objektivt lösa eventuella tvister som rör t.ex. skyldigheten att 
bygga gärden eller att ersätta skador av renar.

Av samma 
åsikt

Av 
annan 
åsikt



Är du i huvudsak nöjd eller missnöjd med den gällande 
renskötsellagstiftningen, -förvaltningen och -styrningen?

Antal svarspersoner: 308
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Vilka är de frågor som de lokala aktörerna i renskötselområdet (t.ex. företag, 
renbeteslag och lokalförvaltning) enligt din mening i första hand ska 

koncentrera sig på ? Välj ett av alternativen:

Antal svarspersoner: 308

114 kpl

37%

87 kpl

28%

55 kpl

18%

52 kpl

17%
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Kestävän ja elinvoimaisen alueellisen
elinkeinorakenteen kehittämiseen

Poronhoitajien ja porottomien välisten
ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja
poronhoidon ympäristövaikutusten

huomioimiseen

Laidunten laatuun ja kuntoon vaikuttaviin
alueellisiin toimenpiteisiin
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Vilka frågor ska statsrådet och riksdagen i första hand fokusera på när det 
gäller att styra renskötseln? Välj ett av alternativen:

Antal svarspersoner: 308

224 kpl

73%

39 kpl
13%

26 kpl

8%

19

6%
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Kestävän ja kannattavan porotalouden
kehittämiseen

Poronhoitajien ja porottomien välisten
ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn

Laidunten kestävän kantokyvyn mukaisten
poromäärien asettamiseen

Poronhoidon ja ilmaston muuttumisen
aiheuttamien ympäristövaikutusten

seurannan rahoittamiseen ja toteuttamiseen
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