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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERKKIPIIREISTÄ SEKÄ SUURIMMISTA 

SALLITUISTA POROMÄÄRISTÄ 

 

1. Asian tausta 

 

Poronhoitolain (848/1990) 21 §:n 1 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö 

määrää kuultuaan Paliskuntain yhdistystä ja maataloustuottajain liittoja kymmeneksi 

vuodeksi kerrallaan, kuinka monta eloporoa paliskunta saa alueellaan vuosittain pitää ja 

kuinka monta tällaista poroa paliskunnan osakas saa enintään omistaa. Erityisestä syystä 

maa- ja metsätalousministeriö voi muuttaa tästä annettua päätöstä kymmenvuotiskauden 

kuluessakin. Päätöksenteossa ministeriön on lain mukaan kiinnitettävä huomiota siihen, 

että talvikautena paliskunnan alueella laiduntavien porojen määrä ei ylitä talvilaidunten 

kestävää tuottokykyä. 

 

Suurimmat sallitut poromäärät on asetettu edellisen kerran 25. toukokuuta 2010 annetulla 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (450/2010). Asetus on voimassa vuoden 2020 

toukokuun loppuun saakka.  

 

Maa- ja metsätalousministeri asetti 12. lokakuuta 2018 työryhmän valmistelemaan 

esityksen suurimmista sallituista poroluvuista kymmenvuotiskaudelle, joka alkaa 

kesäkuussa 2020. 

 

Työryhmä sai esityksensä valmiiksi 25 marraskuuta 2019. Työryhmään pyydettiin edustajat 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Paliskuntain yhdistyksestä, Lapin 

aluehallintovirastosta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Saamelaiskärjiltä, MTK Pohjois-

Suomesta, Luonnonvarakeskuksesta sekä Metsähallituksesta. Työryhmän puheenjohtaja 

asetettiin maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat 

Käsivarren paliskunnan sekä Ulkoministeriön edustajat. Työryhmä esitti loppuraportissaan 

( https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018 ) seuraavaa:  

Esitys suurimmaksi sallituksi poroluvuksi oli 203 700 eloporoa kaudelle 2020-2030. 

Paliskuntakohtaisiin eloporolukuihin ei esitetty muutosta, mutta työryhmä ehdotti, että kukin 

paliskunta velvoitetaan esittämään kaksi toimenpidettä laidunten kestävyyden 

varmistamiseksi. Osakaskohtaisia lukuja esitettiin yhdenmukaistettavaksi niin, että 

jokaisessa paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu olisi 500 eloporoa. Muutoksen 

tavoitteena on lisätä päätoimisten ja sitoutuneiden poronomistajien määrää paliskunnissa. 

Muutos voisi työryhmän mukaan johtaa porokarjojen keskittymiseen, mikä osaltaan voisi 

edesauttaa pienten paliskuntien yhdistymisiä. 

Työryhmän esitys porolukujen mukaisiksi liitännäistoimiksi: Porojen talvilaidunten kestävän 

käytön varmistamiseksi sekä luonnon monimuotoisuutta edistävän porolaidunnuksen 

optimoimiseksi työryhmä esitti laadittavaksi velvoittavat paliskuntakohtaiset porolaidunten 

hoito- ja käyttösuunnitelmat. Työryhmän esitys oli yksimielinen. 

 

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018


 

2. Ehdotus 

 

Ehdotetun asetusluonnoksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön antaisi asetuksen, 

jolla suurimmaksi sallituksi poroluvuksi asetettaisiin 203 700 eloporoa 1.6.2020 ja 

31.5.2030 väliseksi ajaksi. Suurimmat sallitut paliskuntakohtaiset eloporomäärät sekä 

merkkipiirijako säädettäisiin nykyistä vastaaviksi.   

 

Annettavassa asetuksessa yhdenmukaistettaisiin osakaskohtaisia lukuja niin, että 

jokaisessa paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu poroluku olisi 500 eloporoa.  

Voimassa olevan asetuksen mukaan Utsjoen, Inarin, Enontekiön, Pallastunturin, Kittilän, 

Sodankylän ja Keminkylän merkkipiireissä, yhteensä 22 paliskunnassa, sekä Raudanjoen 

merkkipiirin Pyhä-Kallion paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu eloporoluku on 

mainittu 500 eloporoa, kun taas muissa 31 paliskunnassa eli Sallan, Itäkemijoen, 

Kuusamon, Pudasjärven ja Kainuun merkkipiirin ja Läntisen merkkipiirin paliskunnissa sekä 

Raudanjoen merkkipiirin Vanttauksen ja Poikajärven paliskunnissa vastaava luku on 300 

eloporoa. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee asetuksen myös pohjoisaamen kielellä.  

 

3. Ehdotuksen perustelut  

 

Poronhoitolain 21 §:n 1 momentin mukaan asetus annetaan kymmeneksi vuodeksi ja 

erityisestä syystä sitä voidaan muuttaa.  

 

Esitetyt suurimmat sallitut poromäärät perustuvat suurimpia sallittuja porolukuja 12.10.2018 

– 25.11.2019 selvittäneen työryhmän esitykseen. Osakaskohtaisia eloporomääriä koskevan 

muutoksen tavoitteena on lisätä päätoimisten ja sitoutuneiden poronomistajien määrää 

paliskunnissa. Muutos voi olla omiaan lisäämään porokarjojen omistuksen keskittymistä, 

mikä osaltaan voi edesauttaa pienten paliskuntien yhdistymisiä ja sitä kautta helpottaa 

porolaidunten käytön ja hoidon suunnittelua. 

 

Työryhmä on tehnyt loppuraportissaan ehdotuksen porolaidunten käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien laatimista koskevasta velvoitteesta, jonka avulla turvattaisiin sekä 

porolaidunten käytettävyys annettavan asetuksen mukaiselle poromäärälle, että 

porolaidunten kestävä käyttö. Ehdotus poroluvuista perustuu kokonaisarvioon, jossa ovat 

mukana porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä niiden edellyttämät toimet. Nämä 

muutokset edellyttävät laintason muutoksia, eikä niitä ole mahdollista toteuttaa 

ehdotettavalla asetuksella.  

 

4. Kuuleminen ja lausunnot 

Porolukuja valmistellut ministeriön asettama suurimpia sallittuja porolukuja valmistellut 

työryhmä kokoontui yksitoista kertaa. Jokaiselle paliskunnalle varattiin mahdollisuus antaa 

palautetta työryhmälle. Lisäksi työryhmä kuuli laajasti eri alojen asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden kuulemiset, selvitykset ja paliskuntien kirjallisten esitysten tiivistelmät ovat 

luettavissa hankkeen sivuilla:  

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018  

Maa ja metsätalousministeriö on lisäksi pyytänyt lausunnon asetusluonnoksesta Paliskuntain 

yhdistykseltä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitolta, Svenska lantbruksproducernas 

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018


centralförbuntetilta ja Saamelaiskäräjiltä. (lausuntoyhteenveto lisätään tähän lausuntojen 

vastaanottamisen jälkeen). 

 

 

5. Voimassaoloaika 

 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.6.2020 ja olemaan voimassa 31.5.2030 saakka.  


