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VETOOMUS
25.5.2021
Dnro: 340/D.a.2/2021

Valtioneuvosto

Saamelaiskäräjien vetoomus valtioneuvostolle poronhoidolle poikkeusvuoden
olosuhteista aiheutuneiden vahinkojen oikeudenmukaiseksi korvaamiseksi
Arvoisat valtioneuvoston jäsenet,

käsittelette 27.5.2021 yleisistunnossanne poronhoidolle aiheutuneen tuhon toteamista lain
porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta (987/2011) nojalla. Asia on saamelaisen
poronhoidon jatkuvuuden turvaamiseksi erityisen tärkeä, sillä suurimmat vahingot on kärsitty
saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa paliskunnissa. Saamelaiskäräjät vetoaa Teihin, jotta
vahinkojen korvaamiseen osoitetaan oikeudenmukainen ja suuruudeltaan riittävä määräraha, joka
kohdennetaan niille alueille ja poronhoitajille, jotka ovat erityisesti kärsineet vahinkoja vuosien 20192020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden vuoksi.
Saamelaiskäräjien tiedon mukaan maa- ja metsätalousministeriö esittää vahinkojen korvaamiseen 6
miljoonaa euroa. Saamelaiskäräjät pitää hyvänä sitä, että ministeriö on nostanut määrärahaa aiemmin
kaavaillusta, mutta toteaa edelleen, että poronhoidolle aiheutuneen taloudellisen vahingon määrä on
23 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon vahinkoalueen maantieteellinen laajuus,
lisäruokintakulujen kasvu, teurasmäärien romahdus ja kuolleiden porojen määrä, vahinkoja voidaan
pitää poronhoidon näkökulmasta ennennäkemättöminä ja sellaisina, joihin ei porovahinkolain
kirjoitushetkellä ole osattu edes varautua. Edellä mainittu huomioon ottaen 6 miljoonaa euroa ei ole
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan riittävä määräraha kaikkien aiheutuneiden vahinkojen
korvaamiseen, vaan sekä kuluvalle että seuraavalle poronhoitovuodelle tulisi varata kummallekin 10
miljoonan euron määräraha. Saamelaiskäräjät vetoaa Teihin, jotta tarkastelisitte määrärahan
suuruutta vielä yleisistunnon yhteydessä.
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan korvausten kohdentaminen tulee tapahtua siten, että pahiten
vahinkoja kärsineet alueet ja poronhoitajat saavat aidosti apua. On tarpeen edelleen kiinnittää
huomiota myös omavastuuosuuksiin, sillä omavastuuosuudet ovat tietyiltä osin jopa yli 100
prosenttia. Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa poronhoitajat ovat kärsineet
sellaista vahinkoa, johon he eivät ole itse voineet millään tavalla vaikuttaa tai varautua, on
kohtuutonta, että omavastuuosuudet ovat voivat olla yli 100 prosenttia.
Saamelaiskäräjät pyytää Teitä ystävällisesti kiinnittämään huomiota käsillä olevassa vetoomuksessa
sanottuun sekä aiemmin lausuttuun ja tekemään oikeudenmukaisen päätöksen, joka osaltaan turvaa
saamelaisen poronhoidon jatkuvuuden. Mikäli poronhoitajat eivät saa oikeudenmukaisia korvauksia
kärsimistään vahingoista, joutuvat he turvautumaan raskaisiin oikeusprosesseihin ja se ei ole
yhdenkään osapuolen etu.
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Vetoomuksesta päätti puheenjohtaja 25.5.2021 kuultuaan II varapuheenjohtaja Leo Aikiota.
Lisätietoja antaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio, leo.aikio@samediggi.fi, puh. 040 621 6505
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