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1.  Toteuttajan nimi 
Lapin yliopisto, Arktinen keskus ja Saamelaisalueen koulutuskeskus 

2.  Hankkeen nimi ja hanketunnus 
PANTA –Porotalouden digitalisoituminen 

Hanketunnus: 11960 

3. Yhteenveto  
Hankkeessa selvitettiin miten porotyön kannattavuutta ja jatkuvuutta voitaisiin 

kehittää digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Porotalouden käytössä olevia 

paikkatiedon ja digitaalisten työvälineiden käyttötapoja sekä paikannusteknologian 

hyödyntämistapoja selvitettiin. Tämä toteutettiin haastatteluiden, 

kirjallisuuskatsausten ja kenttähavainnoinnin keinoin.  

Hankkeen tavoitteina oli esittää ehdotuksia porotalouden pitkän aikavälin 

kehittämiseksi digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Kehityskohteita ja 

ratkaisumalleja lähdettiin kartoittamaan erityisesti poronhoitajilta. Aineistonkeräys 

kohdennettiin nuoriin, päätoimisiin poronhoitajiin. 

Selvitys jaettiin viiteen toimenpiteeseen. Ensimmäisessä toimenpiteessä selvitettiin 

kuinka nuoret poronhoitajat kokevat porotyön houkuttelevuuden. Toisessa 

toimenpiteessä kartoitettiin paikkatiedon käytön nykytilaa poronhoidossa. 

Toimenpiteessä kehitettiin myös erämaaolosuhteissa toimiva liikuteltava 

mittauslaitteisto matkapuhelinverkkojen peittävyysmittauksia varten. Tätä laitteistoa 

käyttäen toteutettiin Kemin-Sompion ja Näkkälän paliskuntien alueilla 

peittävyysmittauksia digitaalisten työvälineiden käytön mahdollisten esteiden tai 

rajoitteiden selvittämiseksi erämaa-alueilla. Kolmas toimenpide keskittyi digitaalisten 

sovellusten käytön mahdollisuuksiin porotalouden maastotöiden riskienhallinnassa. 

Neljännessä toimenpiteessä tarkasteltiin digitaalisten menetelmien käytön 

mahdollisuuksia petovahinkojen välttämisessä. Viidennessä toimenpiteessä selvitettiin 

porotaloudessa tapahtuvaa horisontaalista ja vertikaalista tiedonvaihtoa. 

Digitalisoitumiskehitys vaikuttaa parhaillaan porotalouteen enenevässä määrin. 

Digitaalinen tekniikka on jo luontevasti läsnä poronhoidon arjessa varsinkin 

nuoremman sukupolven poronhoitajilla. Poronhoidon digitalisoituminen on kuitenkin 
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vasta alkuvaiheessa ja kehitettävää on vielä paljon. Porotalouden digitalisoitumisen 

prosessien kehittäminen ja tukeminen voi avata merkittävät kehitysnäkymät koko 

alalle. Selvityksessä esitetään kehitettäväksi porotalouden digitalisoitumisprosesseja 

työn koordinoinnin, työturvallisuuden, kirjanpidon, paikkatiedon käytön ja koulutuksen 

sektoreilla. 

Hanke toteutettiin Lapin yliopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. 

Kemin-Sompion, Näkkälän ja Poikajärven paliskunnat toimivat hankkeen 

yhteistyökumppaneina, joiden alueella selvitystyö toteutettiin. 

4. Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Hanke nojaa tavoitteiltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-

2020) ensimmäiseen prioriteettiin, P1: Tietämyksen siirron ja innovaatioiden 

edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla ja Lapin alueellisen ohjelman 

Maaseutuyrittäjyyden ja porotalouden painopisteisiin. Hankkeen pitkän aikavälin 

tavoitteita ovat porotalouden kannattavuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen. 

Lähtökohta on, että porotaloutta voidaan kehittää ja uudistaa digitalisaation avulla.  

Digitalisoituminen on yksi nykyhetken keskeisimpiä valtavirtoja. Siitä huolimatta 

käsitteellä ei ole yhtenäistä määritelmää. Pääpiirteissään digitalisoitumisella viitataan 

yleensä niin digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon arkielämässä kuin 

organisaatioiden prosessien ja toimintamallien perustavaan uudistamiseen digitaalisten 

teknologioiden avulla. Usein korostetaankin, että pelkästään uusien, digitaalisten 

teknologioiden käyttöönotto ei riitä digitalisoitumisen kriteeriksi ellei se muuta 

toimintamalleja ja tuo lisäarvoa. Tässä selvityksessä porotalouden digitalisoitumisen 

prosesseja lähestytään molemmat edellä esitetyt näkökulmat huomioiden.  

Toimenpiteet keskittyvät tietotekniikan hyödyntämiseen ja siihen liittyvien uusien 

toimintamallien kehittämiseen ja jalkauttamiseen porotalouden piiriin. Kehittämällä 

poronhoitajien digitaalisten menetelmien osaamista pyritään parantamaan 

porotalouden houkuttelevuutta ja helpottamaan sukupolven vaihdoksia. Porotalouden 

tuottavuuden kasvu on yhteydessä yksikkökustannusten alentamiseen ja resurssi- ja 

energiatehokkuuden parantamiseen. Tähän voidaan vaikuttaa kehittämällä 
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paikannusteknologioiden käyttöä, joiden avulla pyritään vähentämään petovahinkoja ja 

kasvattamaan energiatehokkuutta maastoliikenteen osalta. 

 

Hankkeen tavoitteena oli: 

a) Kartoittaa porotaloudessa käytettäviä digitaalisia menetelmiä ja työkaluja. 

b) Selvittää kuinka digitaalisia välineitä kehittämällä voisi kehittää porotalouden 
työprosesseja. 

c) Kehittää hankkeen tulosten pohjalta hankesuunnitelma porotalouden 
kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittämiseksi. 

 

4.2 Toteutus 

4.2.1 Toimenpiteet 

4.2.1.a Porotalouden houkuttelevuus 

Menetelmä: Nuorten poronhoitajien haastattelut: 

Merkittävä osa hankkeen aineistonkeruuta toteutettiin haastattelututkimuksella. 

Haastateltaviksi tavoiteltiin nuoria, päätoimisia poronhoitajia. Haastateltavat 

valikoituivat paliskunnan kautta. Yhteistyöpaliskuntien poroisänniltä kysyttiin 

mahdollisia nuoria poronhoitajia haastateltaviksi. Paliskuntien (Poikajärvi, Näkkälä ja 

Kemin-Sompio) poroisännät toimittivat yhteystiedot ja kertoivat taustatietoja 

hankkeesta haastateltaville. Tämän jälkeen haastateltaviin otettiin yhteyttä ja pyrittiin 

järjestämään haastatteluajat. Haastateltavat olivat kaikki alle 35-vuotiaita. 

Sukupuolijakauma oli miesvoittoinen. Haastateltavista naisia oli vain yksi ja miehiä13. 

Poronhoitajien työn luonteesta ja etäisyyksistä johtuen aikataulujen 

yhteensovittaminen osoittautui haastavaksi. Haastateltavia saatiin 5 Kemin-Sompiosta 

ja Poikajärveltä sekä 4 Näkkälästä. Haastattelut aloitettiin sidosryhmähaastatteluiden 

jälkeen ja ne toteutettiin kesä-heinäkuussa 2016 Kemin-Sompiossa ja Poikajärvellä sekä 

loka-marraskuussa Näkkälässä. Samalla tehtiin myös paliskuntien poroisäntien 

haastattelut. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltaville esitettiin 

samat kysymykset (Liite 1.), mutta niiden järjestely vaihteli keskustelun etenemisen 

ehdoilla. Haastatteluissa annettiin tilaa vapaammalle keskustelulle käsiteltyjen 
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teemojen puitteissa. Haastatteluiden tavoitteina oli selvittää miten nuoret poronhoitajat 

suhtautuvat digitaalisiin työmenetelmiin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin muutoksiin 

porotyössä sekä selvittää mitä digitaalisia työvälineitä porotyössä käytetään ja ennen 

kaikkea miten niitä hyödynnetään. Näiden lisäksi selvitettiin kehityskohteita, joissa olisi 

mahdollista hyödyntää digitaalisia työvälineitä merkittävästi aiempaa enemmän ja 

selvittää millainen koulutustarve nuorilla on digitaalisiin työmenetelmiin. 

Haastatteluissa käsiteltiin myös porotalouden sisällä tapahtuvaa tiedonvaihtoa ja 

verkostoja. Tässä selvitystyössä luottamuksen rakentaminen oli keskeisessä roolissa 

tiedonkeräämisen kannalta. Haastattelut onnistuivat erinomaisesti ja kerätty aineisto 

osoittautui rikkaaksi. 

Nuorten poronhoitajien lisäksi selvityksessä haastateltiin hankkeen teemoihin liittyviä 

porotalouden sidosryhmiä. Haastateltavat olivat Paliskuntain yhdistys (Matti Särkelä, 

Aarre Jortikka, Anna-Leena Jänkälä, Angeli Maaren, Merja Anttonen), Rovaniemen 

maaseutusihteeri (Katja Äijälä), Savukosken elinkeino-maaseutusihteeri (Outi Kantia), 

Lapin ELY-keskus (Päivi Kainulainen), Suomen Riistakeskus (Harri Norberg), 

Maatalousyrittäjien Eläkelaitos (Jarno Ronkainen), Lapin Ammattikorkeakoulu (Veikko 

Maijala, Merja Mattila), Arctic Power (Ari Karjalainen), Luonnonvarakeskus (Jouko 

Kumpula) ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (Leena Magga, Outi Jääskö). 

Menetelmä: Webropol –kysely 

Selvitystä varten tehtiin Webropol –ohjelmiston avulla sähköinen kyselytutkimus. 

Kyselyä jaettiin Paliskuntain yhdistyksen verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta 

(Porotalousneuvonnan Facebook). Kysely avattiin maaliskuun alussa ja päätettiin 30.3. 

Vastauksia tuli yhteensä vain yhdeksän (9) kappaletta. (Liite 2.). Sähköinen kysely 

otettiin haastatteluiden rinnalle sen kustannustehokkuuden ja laajan otoskoon 

mahdollisuuden vuoksi. Sähköisten kyselyjen kustannustehokkuuden kääntöpuolena on 

kuitenkin vastaajajoukon rajautuminen, minkä merkitys korostuu digitalisoitumista 

koskevassa selvityksessä. Kysely todennäköisesti tavoittaa henkilöt, jotka jo 

entuudestaan käyttävät digitaalisia välineitä, kuten sähköpostia ja sosiaalista mediaa. 

Kohdejoukon rajautuminen menetelmävalinnan vuoksi rajoittaa tuloksista saatavan 

tulkinnan yleistystä merkittävästi. 
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Menetelmä: Kirjallisuuskatsaukset 

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin keräämällä systemaattisesti aineistoa 

tutkimustietokannoista, asiantuntijaorganisaatioiden julkaisuista, 

koulutusorganisaatioiden opinnäytetietokannoista ja Poromies –lehdistä. Lähteiksi 

valittiin pääasiassa Suomen porotaloutta käsittelevää kirjallisuutta, jotta alueelliset 

erityispiireet tulisivat huomioiduiksi. Aineistoa kerättiin lopuksi myös ulkomaisista 

lähteistä ja hakua laajennettiin koskemaan myös maataloutta yleisemmin, koska 

erityisesti porotaloutta ja digitalisoitumista käsittelevän aineiston määrä on vähäistä.  

Haut jaettiin teemoihin hankkeen selvitystyön osakokonaisuuksien mukaan.  

Tulokset: Haastattelut 

Haastatteluissa käsiteltiin porotalouden houkuttelevuutta neljän teeman suhteen. 

Yhtäältä selvitettiin porotyön vetovoimaa ja mahdollisuuksia, toisaalta sen 

luotaantyöntäviä piirteitä ja uhkakuvia. Tavoitteena oli selvittää voisiko 

digitalisoituminen ja digitaaliset työvälineet itseisarvoisesti toimia houkuttelevuuden 

lähteenä porotyössä. Keskustelun pohjana selvitettiin mitkä seikat ovat olleet 

houkuttelevuuden lähteitä. Tällä tavalla pyrittiin lähestymään porotalouden 

digitalisoitumista yleisenä teemana ohjaamatta keskustelua ja ajattelua tiukasti 

digitalisoitumisen teemaan. 

Tällä menetelmällä saatiin rikas ja monisyinen aineisto. Haastateltavat olivat 

päätoimisia poronhoitajia, joten näkökulma aineistossa rajautuu siihen, mikä teki ja 

tekee porotyöstä houkuttelevan heille. Alan kehittämisen kannalta mielenkiintoista olisi 

selvittää myös miten porohoitoperheissä toisen ammatin valinneet kokevat porotyön 

houkuttelevuuden. Poronhoito oli kulkenut kaikkien haastateltavien suvuissa jo 

pitkään, mikä oli myös keskeinen tekijä ammatin valinnassa. 

Porotyön houkuttelevuutta lähestyttiin neljästä tekijän näkökulmasta; vetovoima, 

haastavuus, mahdollisuus ja uhka. Näihin tekijöihin liittyvät, haastatteluissa esiintyneet 

teemat ovat listattu taulukossa 4. 
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Vetovoima Haastavuus 
Luonto Epävarmuus 
Vapaus Investoinnit 
Yhteisöllisyys Sää 
Jalostus Maankäyttö 
Matkailu Petokysymykset 
Digitalisaatio Ilmastonmuutos 
Uteliaisuus Työvoima 

Mahdollisuus Uhka 
Taulukko 1 - Houkuttelevuuden rakentuminen 

Selvityksen taustaoletuksena pidettiin ajatusta, että digitalisoitumisella voisi olla 

keskeinen rooli porotalouden houkuttelevuudessa ja sen kehittämisessä. Haastattelujen 

perusteella voidaan kuitenkin esittää vain, että digitalisoitumisella on pikemminkin 

välinearvo houkuttelevuudelle. Digitaalisen tekniikan lisääminen poronhoitoon ei 

itsessään kasvata sen houkuttelevuutta, vaan lähinnä sen tuoma mahdollinen lisäarvo 

porotyöhön. Digitalisoituminen oli kuitenkin asia, joka nousi esiin myös 

houkuttelevuuteen liittyvissä teemoissa. 

Digitaalisuus vetovoimana. Digitaalisuuden merkitys vetovoimatekijänä koettiin 

erityisesti työn nykyaikaisuutena. Poronhoito on ammatti, jossa perinteillä vankka 

asema ja uusi tekniikka voi kohdata voimakastakin vastarintaa. Digitaaliset työvälineet 

nähtiin nuorien poronhoitajien keskuudessa kuitenkin nykyaikaisuutena. Digitaalisten 

tekniikoiden jyrkkä vastustaminen koettiin ristiriitaisena poronhoitoon vahvasti 

liittyvän vapauden vuoksi.  

Digitaalisuus haasteena. Digitaalisten työvälineiden määrän ja käytön lisääntyminen 

koettiin tuovan ennen kaikkea osaamiseen liittyviä haasteita. Uudet laitteet, ohjelmistot 

ja menetelmät vaativat osaamisen kehittämistä, mitä voi osaltansa haastaa myös 

laitteiden ja ohjelmistojen valtava kirjo. Toisin kuin valtaosa porotyöhön liittyvästä 

osaamisesta, digitaalisten välineiden käyttö ei vielä kulje samalla tavalla porosuvuissa. 

Digitaalisten välineiden käytön valmiudet poikkeavat merkittävästi sukupolvien välillä 

ja digitalisoitumisen tuoman murrosvaiheen aikana se aiheuttaa ristiriitoja.  

Digitaalisuus mahdollisuutena. Digitalisoituminen esitettiin haastatteluissa ennen 

kaikkea mahdollisuutena resurssitehokkuuden kehittämisen mahdollisuuksien vuoksi. 

Uudet menetelmät voivat säästää merkittävästi resursseja useissa porotyön vaiheissa. 
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Työikäisen väestön vähentyminen on kasvava ongelma porotyön arjessa ja se tulee 

korostumaan lähitulevaisuudessa. Digitaalisten työvälineiden avulla voisi kehittää 

nykyisiä työtapoja siten, että pienemmillä resursseilla olisi mahdollista tehdä nykyistä 

vastaava työmäärä. 

Digitaalisuus uhkana. Digitalisoitumisen tuottamana uhkakuvana porotaloudelle 

pidettiin sen mahdollisuutta pitkällä aikavälillä muuttaa porotyötä perustavalla tavalla. 

Porotyön houkuttelevuuden keskiössä oli sen yhteys luontoon. Digitalisoituminen 

nähtiin uhkakuvana siinä tapauksessa, että se katkaisisi tämän yhteyden. Tästä 

huolimatta digitalisoitumista pidettiin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Toisin 

kuin monilla aloilla, digitalisoituminen todennäköisemmin auttaa hyödyntämään 

tehokkaammin väheneviä resursseja kuin korvaa nykyisiä. 

Käsitellään seuraavaksi yksityiskohtaisemmin taulukossa esitettyjä houkuttelevuuden 
teemoja. 

Vetovoima 

”Saa olla mettässä luonnon kans tekemisissä, se on suuri asia.” 

Kaikki haastateltavat mainitsivat ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi porotyön 

vetovoimatekijäksi maastossa liikkumisen ja ylipäänsä luonnossa olemisen. Tähän 

liittyen ihmisen ja poron välinen vuorovaikutus nostettiin myös tärkeäksi luontoon 

liittyväksi vetovoimaksi. Luonto nousi haastatteluissa kantavaksi teemaksi. 

Houkuttelevuuden ehkä tärkein elementti haastattelujen perusteella on luonto 

työympäristönä. 

”Kyllä se on se vappaus se työssä, siinä tekkee ittellensä töitä ja näkkee sen oman työn 

tuloksen. Mitäpä siihen ossaa sen paremmin sanoa.” 

Osin luontoon kytkeytyväksi vetovoimatekijäksi nousi haastatteluissa työn vapaus ja 

autonomisuus. Porovuosi rakentuu luonnon kiertokulun mukaisesti syklinä, mutta itse 

tekeminen on vapaata ja autonomista pääasiassa ympäristön reunaehtojen puitteissa. 

Vapauteen liittyvä vastuu koettiin rakentuvan niin henkilökohtaisesta yrittäjän 

vastuusta kuin paliskunnan yhteisöllisestä vastuusta. Luonnossa oleminen käsitettiin 

itsessään vapauden lähteeksi.  

”Koko palkisen porukkaa ajatellen porotyöhön houkuttelee elämäntapa ja elinkeinoon 

sisälle kasvaminen.” 
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Poronhoito on perinteisesti kulkenut isältä pojalle taitona, ammattina ja elämäntapana. 

”Synnytään poromiesperheeseen ja sillä sipuli”. Nuoret ovat kasvaneet poronhoitoon ja 

siihen yhteisöön, mikä lopulta on yksi olennainen lähde ammatin houkuttelevuudelle. 

Haastatteluissa korostuikin käsitys poronhoidosta yrittäjyytenä yhteisössä. 

Poronhoitajan kilpailijoita ovat lopulta kollegansa, mutta työtä tehdään silti 

kollektiivisesti. 

Luotaantyötävät  

”Paljon se vaatii epävarmuuden sietokykyä, jos ei ihmisellä vain riitä luonto siihen, niin 

porotyö voi olla tosi vaikeaa. Nuoria pitää innostaa porotyöhön.” 

Päätoimiseksi poronhoitajaksi siirtyvälle nuorelle koettiin isoimmaksi epäilyksiä 

herättäväksi seikaksi poronhoidon yleinen epävarmuus. Epävarmuuden sietokyky 

nostettiin esiin vastaavasti keskeisenä taitona tai ominaisuutena ammattitaitoiselle 

poronhoitajalle. Epävarmuus kumpuaa poronhoidolle koetuista uhkatekijöistä, jotka 

voivat asettaa kyseenalaiseksi koko ammatin jatkumisen alueella. Epävarmuutta 

aiheuttavat uhkakuvat ovat laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin ei ole 

odotettavissa nopeita ja helppoja ratkaisuja.  

”Ja kynnys alottaa nousee isommaksi kun sulla pitää olla yllättävän paljon kalustoa mihin 

menee rahaa, kun alotat nuorena miehenä yrittämään. Eikä ole niin heleppoa pojalle 

sanoa, että katotaan vehkeet ja aletaan pikkuhiljaa hommiin. Ennen riitti hyvät 

kumikengät ja hanskat että pääsit aitatoihin.” 

Keskeisenä kynnyksenä päätoimiseksi poronhoitajaksi alkamiselle nuoret pitivät 

merkittäviä alkuinvestointeja pelkästään työvarusteiden osalta. Digitalisoituminen voi 

näyttäytyä tässä yhteydessä myös negatiivisena. Digitaalisten työvälineiden määrän 

kasvu johtaa helposti alkuinvestointien nousuun. Näiden välineiden kehittämisessä 

tulisikin huomioida tarve vähentää laitteiden määrää uusien lisälaitteiden kehittämisen 

sijaan. Laitteiden määrän lisääntyminen vaikuttaa suoraan myös työturvallisuuteen. 

Tätä aihetta käsitellään laajemmin seuraavassa luvussa. 

”Välillä äityy sää meleko kovaksi. Silloin tulee mieleen että miksi olen täälä. Se on vain 

hyväksyttävä. Silloin ku itekki pääsi irti siitä epävarmuudesta, kyllä sitä aina pärjää.” 
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Vaikka luonto koettiin tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi, se näyttäytyi myös yhtenä 

luotaantyöntävänä tekijänä porotyössä. Toisaalta se on vain olemassa oleva asiaintila, 

joka on vain hyväksyttävä.  

Mahdollisuudet 

”Lihan jalostaminen pienissä yksikoisä, meidän teuraista puolet menee pienjalostajien ja 

suoramyynnin kautta. Sen tehostaminen on mahdollisuus.” 

Isona mahdollisuutena ja lähitulevaisuuden trendinä pidettiin porotuotteiden 

jalostamisen kehittämistä. Pullonkaulana tällä hetkellä on osaaminen ja ajalliset 

resurssit. Lihanjalostukseen liittyvän osaamisen kehittäminen koettiin erittäin 

tarpeelliseksi niin käytännön työn kuin tuotteistamisen näkökulmista. Jalostustyö taas 

ajoittuu kiivaaseen porovuoden vaiheeseen, jolloin ei ole tekijöitä tarpeeksi 

jalostustyöhön. Omavaraisuuden lisääminen ja jalostuksen kautta varallisuuden 

jääminen alueelle koettiin myös tärkeiksi.  

”Poro on iso osa Lappi-brändiä ja oleellinen osa talvimatkailua.” 

Poromatkailussa on valtavat alueelliset erot paliskuntien välillä. Esimerkiksi 

Rovaniemen alueen paliskunnissa poromatkailulla on merkittävä rooli, kun taas 

matkailukeskittymien ulkopuolella se on harvinaista. Matkailu kehittyy 

poronhoitoalueella valtavaa vauhtia, mikä lisää painetta poromatkailun kehittämiseen 

merkittävästi. Yleisen kiinnostuksen ja kehittämispotentiaalin lisäksi poromatkailussa 

nähdään ristiriita perinteisen porotyön välillä, jota pidettiin yhtenä keskeisenä 

porotalouden kulttuurisena sopeutumisen kohteena. Poromatkailuun liittyvä osaamisen 

kehittäminen koettiin ensiarvoisen tärkeäksi. 

”Tekniikan kehittyminen ja sen kohdentaminen porotalouden tarpeisiin, jotka helpottavat 

ja tehostavat työtä.” 

Digitaalisten välineiden tuleminen porotyöhön nähtiin pääpiirteittäin luontevana 

tekniikan kehittymisen seurauksena. Digitalisoituminen nähtiin lähinnä välineellisesti 

houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä. Työkalut muuttuvat ja tehostuvat kuten aina 

ennenkin, mutta varsinaiset porotyön tehtävät pysyvät samankaltaisina. 

Digitalisoitumisen uhkakuvana, joskin epätodennäköisenä sellaisena, pidettiin 

työtehtävien muuttumista ja metsässä toimimisen vähentymistä. Digitalisoitumista 

pidettiin myös mahdollisuutena vastaamaan porotalouden uhkakuviin. 
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”Se on kaikilla, semmonen pieni kipinä, että voisko tehä paremmin tai tuota että se sillä ne 

kaikki vempaimet on tullut että on kiinnostuttu helepottamaan ja seku vain kokkeilemaan 

että voisko se pelata. Ei sitä piä olla juurtunut niihin vanhoihin tyyleihin.” 

Porotalouden yhtenä suurena mahdollisuutena ja tulevaisuudenuskon lähteenä nähtiin 

poronhoitajien luontainen uteliaisuus, joka koettiin tärkeäksi porotalouden 

sopeutumiskyvyssä. Utelias yhteisö löytää pitkällä aikavälillä keinot sopeutua ja 

kehittyä. Yleisellä tasolla poronhoitoon liittyvät uteliaisuuden, sitkeyden ja 

sopeutumiskyvyn arvot ja ominaisuudet nousivat esiin vahvasti tulevaisuudenuskon 

luojina ja porotalouden jatkuvuuden mahdollistavina asioina.  

Uhkakuvat 

” Ylivoimasesti suurin on tuo metsätalous. Siellä ku ne älyäis kehitää niitä menetelmiä niin 

että ne ei olis niin rajuja.” 

Maankäyttö koettiin keskeiseksi uhkakuvaksi. Lapissa metsä –ja porotalouden välisillä 

ristiriidoilla on pitkä historia. Metsätalous koetaan edelleen suurimmaksi uhkakuvaksi, 

mikä korostunee viime aikojen isojen biotalouden hankkeiden kehittymisen vuoksi. 

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa on kuitenkin parantunut viime vuosina ja uudet 

hakkuumenetelmät ovat osin auttaneet elinkeinojen yhteensovittamista. Suomessa on 

ollut viime vuosina vahva ”kaivosbuumi”, mikä heijastuu vahvasti porotalouteen. 

Rompaksen kaivoksen suunnitelmat Rovaniemen ja Ylitornion rajalla, Sokli 

Savukoskella ja Käsivarren alueen geologiset kartoitukset ovat olleet pinnalla julkisessa 

keskustelussa viime aikoina. Nämä alueet sijaitsevat yhteistyöpaliskuntien välittömässä 

läheisyydessä ja ovat konkreettinen uhka ja iso kysymys porotalouden kannalta.  

”Peto-ongelma joka on koko ajan läsnä.” 

Nuoret poronhoitajat ovat nähneet muutoksen petokannoissa ja se tuottaa 

epävarmuutta siitä, jatkuuko petokantojen kasvu ja siitä johtuvien petovahinkojen 

kasvaminen. Viime vuosina tapahtunut poistolupien käsittely ja lyhentyneet 

käsittelyajat ovat tuoneet mahdollisuuden poistaa vahinkoja aiheuttavia petoja. 

Myöskin tänä vuonna myönnetyt ahmojen poistoluvat antavat mahdollisuuden 

vaikuttaa petotilanteen kehitykseen. Ahman poistolupien myöntäminen oli merkittävä 

avaus petopolitiikassa, mutta tilanteen kehittyminen tulevaisuudessa on avoinna. 

”Mettien pöhiköittyminen. Säitten ääri-ilmiöitten lisääntyminen.” 
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Ilmastonmuutos nähdään uhkakuvana, joka ennen kaikkea tuottaa suurta 

epävarmuutta. Ympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia porotalouteen on vaikea 

ennustaa. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen voi aiheuttaa radikaalejakin lyhyen 

aikavälin muutoksia porotyöhön. Hankalinta muutokseen varautumisessa on 

epävarmuus siitä, mitä lopulta muuttuu, jos muuttuu ja millä aikavälillä. Ennakointi ja 

sopeutuminen vaikeutuvat ilman tietoa mihin on sopeuduttava. 

”Ensimmäisenä se että porukka ei riitä ennää tulevaisuudessa, hyvinki selkeästi. Loppuu 

työvoima ammattikunnasta.” 

Väestörakenne muuttuu Suomessa, nuoret työntekijät vähenevät ja porokarja keskittyy 

suurempiin yksiköihin. Näistä johtuen työntekijöiden määrä vähenee merkittävästi, 

mutta porotyön aikaa vievät työt eivät vähene, etenkään paliskunnan tasolla. Perheet 

osallistuvat yleensä isoihin töihin ja porojen keskittyminen vähentää tätäkin saatavilla 

olevaa työvoimaa. Lähitulevaisuudessa on yksinkertaisesti kasvatettava 

resurssitehokkuutta, johon digitalisoituminen voi auttaa, joskin vain tietyissä 

työtehtävissä. 

Tulokset: Kysely 

Kyselytutkimuksella on mahdollista tavoittaa laaja joukko vastaajia, mutta nykyisessä 

toimintaympäristössä kyselyiden vastausprosentit jäävät useimmiten melko alhaisiksi. 

Kyselyyn vastattiin 9 kertaa, mutta kyselyä selattiin 102 kertaa ilman vastausten 

jättämistä. Ottaen huomioon vastaajajoukon koon, kyselyn vaikuttavuus jäi alhaiseksi. 

Alhaisen vastausprosentin vuoksi kyselystä esitetään vain yksinkertaiset tilastolliset 

kuvailut. 
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Vastaajien taustatiedot: 

Sukupuoli Lukumäärä (N=9) % 
Mies 6 67 % 
Nainen 3 33 % 
     
Ikä    
Alle 35 v. 3 33 % 
35-50 v. 4 44 % 
51-61 v. 2 22 % 
     
Luottamustehtävissä   
Kyllä 3 33 % 
Ei 6 67 % 
     
Merkkipiiri    
Keminkylä 3 33 % 
Inari 2 22 % 
Enontekiö 2 22 % 
Kittilä 1 11 % 
Sodankylä 1 11 % 

Taulukko 2 -Taustatiedot 

 

Kysymykset 9 ja 10 koskivat digitaalisten menetelmien tuomaa lisäarvoa porotyöhön ja 

niiden vaikutusta porotyöhön tähän mennessä. Kysymyksillä 9.4 ja 9.5 selvitettiin 

kuinka digitalisoitumisen koetaan vaikuttavan porotalouden houkuttelevuuteen ja 

mahdollistavan jatkuvuutta. Digitalisaation katsottiin tuovan porotyöhön tehokkuutta, 

parantavan porotyön kannattavuutta ja sitä pidettiin pääsääntöisesti tervetulleena. Sen 

ei kuitenkaan arveltu lisäävän porotyön houkuttelevuutta eikä varmistavan sen 

jatkuvuutta   

Kysymyksellä 11 kartoitettiin kuinka näkevät digitaalisten työvälineiden vaikuttavan 

porotyöhön tulevaisuudessa. Digitaalisuuden nähtiin helpottavan tulevaisuudessa 

erityisesti poronetsintää, porotyön suunnittelua, vasamerkintää, petovahinkojen 

dokumentointia ja kirjanpitoa.  

Vastauksia saatiin niin vähän, että tuloksista ei ole mielekästä tehdä laajempia 

päätelmiä.  



14 
 

4.2.1.b Paikkatiedon nykykäyttö 

Toimenpiteessä selvitettiin kuinka paikkatietoa ja yleisemmin paikkatietojärjestelmiä 

käytetään porotyössä. Samalla selvitettiin mitä digitaalisia työvälineitä porotaloudessa 

käytetään aktiivisesti. Merkittävä osa porotyöstä tapahtuu eräolosuhteissa, jotka ovat 

poronhoitoalueella haastavia alueita tietoliikenneyhteyksien kannalta. Digitaalisen 

tekniikan laaja hyödyntäminen vaatii toimivia tietoliikenneyhteyksiä, jota pidettiin 

yhtenä taustaoletuksena porotalouden digitalisoitumisen pullonkauloista. 

Porotalouden sidosryhmien ja paliskuntien haastatteluissa korostui erityisesti 

porotaloutta koskevan paikkatiedon keräämisen tärkeys maankäytön suunnittelussa. 

Poronhoitoalueella on lähivuosien aikana kasvanut paine uudelle maankäytölle 

kaivosteollisuuden, tuulivoiman, matkailun ja perinteisen metsätalouden laajentumisen 

vuoksi. Maankäyttöön liittyvät lausuntoprosessit ovat työllistäneet erityisesti 

paliskuntien luottamustehtävissä toimivia. Porojen seuraamiseen tarkoitetut GPS -

paikannuspannat (poropannat) ovatkin osoittautuneet arvokkaiksi 

maankäytönsuunnitteluun liittyvään aineiston keräämiseen. Esimerkiksi 

ympäristövaikutusten arvioinneissa on käytetty GPS -pantoja porojen laidunalueiden 

selvittämiseen. Seurannat näissä tapauksissa on toteutettu YVA -menettelyiden 

ajanjaksoilla, joten ne eivät ole mahdollistaneet pitkän aikavälin seurantaa. 

Poropannat toimivat GPS -ja GSM -moduulien avulla. GPS saa paikkatiedon satelliiteilta, 

joka välitetään matkapuhelinverkon (GSM) välityksellä palveluntarjoajan 

pilvipalveluun, josta data on katsottavissa tietokoneen tai älypuhelinsovelluksen avulla. 

Laitteen omistaja tarvitsee siis erillisen matkapuhelinliittymän pantaa varten ja 

matkapuhelinverkko on edellytys paikkatiedon välittämiselle. Tuotetun paikkatiedon 

omistaa pannan ja liittymän omistaja. Poropantoja on ollut käytössä jo lähes 

vuosikymmenen, minkä aikana on ehtinyt kertyä merkittävä määrä paikkatietoa. 

Pantojen tuottama paikkatieto säilytetään pantavalmistajien pilvipalveluissa, josta ne 

ovat omistajan seurattavissa. Paikkatietojen keskitetty käyttäminen esimerkiksi YVA –

menettelyn lausunnoissa on kuitenkin hankalaa tiedon omistajuuteen liittyvien 

kysymysten vuoksi. Liittymäkohtaiset paikkatiedot pidemmältä ajanjaksolta eivät ole 

tällä hetkellä suoraan saatavissa laitevalmistajien ohjelmistojen kautta. 
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Yleisemmät käytössä olevat digitaaliset työvälineet ja paikkatietojärjestelmät olivat 

odotusten mukaiset. Poropantojen tuottamaa paikkatietoa ja online –karttapalveluita 

käytetään porotyön suunnitteluun.  

Laitteet Ohjelmistot 
GPS -laitteet PoMu -Porotalouden kirjanpito 
Älypuhelimet Maanmittauslaitoksen online -karttapalvelut 
GPS -pannat Office -ohjelmistot 
Tietokoneet Pikaviestin -ohjelmat  
Tabletit Sähköinen merkkikirja 
Kopiokoneet  

Taulukko 3 - Digitaaliset työvälineet 

GPS-pannat ovat tuoneet porotyön arkeen merkittävän muutoksen sikäli, että 

pannoitetut porot ovat miltei reaaliaikaisesti seurattavissa. Pantoja seurataan 

aktiivisesti, mikä helpottaa työn suunnittelua merkittävästi. Porojen sijaintitietoon 

suhtaudutaan haastatteluiden perusteella kaksijakoisesti. Paikkatieto keventää arkea, 

mutta toisaalta mahdollisuus seurata porojen liikkeitä jatkuvasti esimerkiksi 

älypuhelimen välityksellä voi aiheuttaa stressiä. Kokonaisuudessaan poropannat ovat 

tehostaneet porotöitä merkittävästi. Merkittävänä esteenä paikkatiedon laajemmalle 

hyödyntämiselle ovat Lapin syrjäseuduilla olevat katvealueet matkapuhelinverkossa. 

Kemin-Sompion paliskunta on esimerkki alueesta, jossa poropantojen tuottamalla 

paikkatiedolla olisi merkittävä rooli resurssitehokkuuden parantamisessa. 

   Mittauslaitteisto asennettuna mönkijään 

Matkapuhelinverkon ollessa keskeinen muuttuja digitaalisen tekniikan 

hyödyntämisessä porotaloudessa, hankkeessa toteutettiin matkapuhelinverkon 

(2G/3G) peittävyyden mittaus Kemin-Sompion paliskunnan alueella. Mittauksia tehtiin 

myös Näkkälän paliskunnan alueella. Mittausta varten kehitettiin ja otettiin käyttöön 

vaativissa maasto-olosuhteissa toimiva laitteisto puhelinverkon mittaukseen. 
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Mittausten lisäksi pohdittiin mahdollisia ratkaisumalleja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja 

porotalouden tietoliikenteen toteuttamiseen erämaa-alueilla. 

Matkapuhelinverkon peittävyysmittauksissa käytettiin varta vasten kehitettyä 

ohjelmistoa, joka mittasi ja tallensi kentän voimakkuuden ja paikkatiedon. Mittaukset 

suoritettiin maastossa moottorikelkkoja ja mönkijöitä hyödyntäen. Tavoitteena oli 

suorittaa mahdollisimman kattava mittauspeitto alueella, mutta käytettävissä oleva aika 

ja maastoesteet rajoittivat ajoreittejä merkittävästi. Talviajan mittaukset Kemi-

Sompiossa toteutettiin huhtikuussa 2016 ja kesän mittaukset heinäkuussa 2016. 

Näkkälän mittaukset suoritettiin lokakuussa 2016. 

     Mittauksia Sompiossa 

Mittauksen keskeinen ongelma oli haastavat maastot ja myöhäiseksi venynyt 

aloittamisajankohta. Huhtikuun mittausjakso päästiin aloittamaan liian myöhään, sillä 

alueen vesistöjen jääpeite oli hyvää vauhtia sulamassa ja lumiolosuhteet olivat 

haastavat. Nämä luonnolliset esteet rajoittivat merkittävästi ajoreittien suunnittelua, 

mikä osaltaan antoi perspektiiviä porotyön työturvallisuuden seikkoihin ja 

digitalisoitumisen rajoitteisiin luonnonolosuhteiden vuoksi. Olosuhteiden vuoksi osa 

mittauksista siirrettiin heinäkuulle. Heinäkuun mittauksiin liittyy epävarmuustekijä, 

sillä lehtipuiden lehdet olivat kasvaneet täyteen mittaansa, mikä voi vaikuttaa 

radiosignaalien lukuun talven mittauksiin verrattuna. Talvella ajettiin paliskunnan 

pohjoiset osat hyödyntäen poromiesten kelkkauria ja muita maastossa olevia reittejä, 

koska vesistöjen ylitys olisi ollut muuten jopa mahdotonta.  Toisinaan noustiin 

korkeisiin maastonkohtiin, kun haluttiin kartoittaa tiettyjen vaarojen/tunturien huiput, 

joissa puhelinkentän kuuluvuus on riittävä. Kesäiset mittaukset suuntautuivat alueen 

eteläisiin osiin, joissa puhelinkenttien kuuluvuus oli kohtuullinen. Ajoreitit 
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määräytyivät olemassa olevan metsäautotieverkoston ja mönkijäurien varaan. Edelleen 

ongelmana olivat alueen runsaat joet, jotka rajoittivat mittausreittien suunnittelua.  

 

 

Matkapuhelinverkon peittävyysmittausten ajoreitit. (Värien selitykset ks. seuraava kuva) 
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Matkapuhelinverkon peittävyysmittaukset osoittivat, että Kemi-Sompion paliskunnan 

alueella verkon peittävyys on hyvin vaillinainen ja paliskunnan alueella on laajoja 

katvealueita. Operaattoreiden välillä ei peittävyydessä ollut juurikaan eroa. 

 

 Näkkälän mittausreitti ja mittausten tulokset 
 

Näkkälän paliskunnan alueen matkapuhelinverkon peittävyysmittausten mukaan myös 

siellä on laajoja alueita, joilla kuuluvuus on huono. 

 

4.2.1.c Teknologisten sovellusten hyödyntäminen riskienhallinnassa 

Toimenpiteen tavoitteena oli selvittää miten erämaa-alueilla tapahtuvaan kenttätyön 

riskienhallinnassa voidaan hyödyntää erityisesti paikkatietojärjestelmien 

mahdollistamia sovelluksia. Tässä keskityttiin erityisesti porotyön ympäristöihin 

liittyviin riskeihin. Pohjana tälle toimi Kemin-Sompion alueella toteutettu 
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matkapuhelinverkon peittävyysmittaus. Paikkatietojärjestelmiin liittyvät 

tietoliikennejärjestelmät ovat keskeisessä roolissa paikkatiedon hyödyntämisen 

suhteen. 

Maastotyöhön riskienhallinnassa kaksi seikkaa nostettiin esiin. Ensinnäkin ryhmätyön 

koordinointi ja turvallisuuteen liittyvät käytännöt. Ryhmässä toimiessa maastotyön 

riskit ovat paremmin hallinnassa kuin yksin liikkuessa. Myös suoraviivaiset käytännöt, 

kuten työkohteiden ja reittien ilmoittaminen ovat tärkeitä riskienhallinnan menetelmiä 

alueilla, joissa on merkittäviä katvealueita tietoliikenneverkoissa. Maaston tuntemisen 

lisäksi myös maastossa olevien katvealueiden tuntemus näyttelee isoa roolia 

riskienhallinnassa. Toinen esiinnoussut seikka koskee varustautumista. 

Tietoliikenneverkkojen epävarmuuden vuoksi älypuhelimet eivät ole luotettava 

ratkaisu. Toimintavarmimmat ratkaisut kommunikointiin näissä olosuhteissa ovat 

satelliitti -ja radiopuhelimet, joista erityisesti jälkimmäiset ovat aktiivikäytössä. 

Satelliittipuhelimet -ja hätälaitteet ovat vähemmän käytössä. 

Sidosryhmien haastatteluissa korostettiin turvallisuusvarusteiden, kuten kypärien, 

hätälähettimien (esimerkiksi SPOT) ja älyvaatteiden käytön lisäämistä. Hätälähettimiä 

on testattu maasto-olosuhteissa ja kokemukset ovat olleet hyviä (Viite poromieslehti), 

mutta ne eivät toistaiseksi ole yleistyneet käytössä. Älyvaatteet sen sijaan nähtiin 

mahdollisena kehityslinjana tulevaisuudessa, mutta niiden kestävyyteen vaativissa 

porotöissä suhtauduttiin epäilevästi. 

Matkapuhelinverkon mittauksissa havaitut katvealueet vaikeuttavat 

kokonaisuudessaan paikkatietojärjestelmien ja digitaalisten sovellusten käytettävyyttä 

maastotöiden riskienhallinnassa. Digitaalisten välineiden hyödyntäminen maastotöiden 

riskienhallinnassa keskittyy tällä hetkellä työn suunnitteluun ja GPS -karttojen 

käyttöön. GPS -laitteet mahdollistavat tarkan suunnistamisen maastossa 

poikkeuksellisen huonojen sääolosuhteiden vallitessa ja on siten tärkeä 

riskienhallinnan väline. Katvealueiden vähentäminen tai vaihtoehtoisten 

tietoliikenneratkaisujen kehittäminen mahdollistaisi laajan digitaalisten sovellusten 

käytön maastotöiden riskienhallinnassa ja toisi siten huomattavan parannuksen 

porotyön työturvallisuuden sekä tukisi muiden luonnossa liikkujien riskienhallintaa ja 

esimerkiksi helpottaisi pelastuspalveluiden toimintaa.  
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4.2.1.d Petovahinkojen välttäminen teknologiasovellusten avulla 

Toimenpiteessä selvitettiin miten petovahinkoihin liittyvissä prosesseissa käytetään 

paikkatietoa ja digitaalisia työvälineitä. Yhtenä tavoitteena oli selvittää olisiko 

petovahinkoja mahdollista vähentää paikkatietojen hyödyntämisen avulla. Selvityksessä 

haastateltiin poronhoitajia, maaseutusihteerejä ja Suomen Riistakeskuksen virkamiehiä. 

Paikkatiedot ovat merkittävässä roolissa petovahinkojen ilmoittamisessa. Vahingot 

ilmoitetaan GPS:n paikkatietoja hyödyntämällä, jolloin dokumentointi on tarkkaa ja 

viranomaisten näkökulmasta tarkistukset helppo toteuttaa. Ilmoituksiin liittyvät 

käytännöt vaihtelevat alueittain. Ilmoituksista ja suurpetohavainnoista kertyvää dataa 

hyödynnetään petovahinkojen keskittymäalueiden kartoitukseen.   

Kehitetyllä PESÄ-järjestelmällä löydetyt pedon tappamat porot voidaan helposti ja 

nopeasti ilmoittaa sähköisesti eteenpäin. Poroisäntä pystyy tätä kautta tekemään 

virallisen vahinkoilmoituksen kuntaan ja jos poroisäntä on valtuutettu tekemään 

korvaushakemuksen poronomistajan puolesta, toimii vahinkoilmoitus samalla 

korvaushakemuksena. Tiedot siirtyvät PESÄ:stä automaattisesti kunnan IACS-

järjestelmään. 

Porojen paikannuspantojen tuottamaa paikkatietoa hyödynnetään petovahinkojen 

etsinnässä, mutta matkapuhelinverkon katvealueet rajoittavat niiden käyttöä. Erämaat 

ja syrjäseudut sisältävät eniten verkon katvealueita ja ovat samalla alueita, joissa pedot 

usein miten liikkuvat. Poropantojen käyttökelpoisuus on käytännössä heikointa niillä 

alueilla, joissa niiden käytöstä voisi olla eniten hyötyä. 

4.2.1.e Porotalouden toimijaverkostojen tiedonvaihto 

Toimenpiteessä selvitettiin porotalouden sisällä tapahtuvaa tiedonvaihtoa. 

Tarkastelussa oli erityisesti kuinka tieto uusista menetelmistä, työvälineistä ja 

käytännöistä leviää porotalouden piirissä. Selvitys toteutettiin haastatteluilla 

porotalouden koulutusorganisaatiossa, Paliskuntain yhdistyksen 

porotalousneuvonnassa, Luonnonvarakeskuksessa ja nuorten poronhoitajien 

keskuudessa yhteistyöpaliskunnissa. 

Porotalouden koulutus nähtiin laadukkaaksi ja nopeasti reagoivaksi. Erityisesti nykyistä 

digitaalisten käytäntöjen hyödyntämistä arvostettiin, sillä se mahdollisti suurempaa 

joustoa niin opintoihin opiskelijoiden näkökulmasta kuin opintojen järjestämiseen 
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organisaatioiden taholta. Porotalouden koulutus on digitalisoitunut nopeasti ja 

porotalouden kehittymisen edellytyksenä pidettiinkin valmiutta vastaanottaa 

digitaalisia työvälineitä. Koulutusorganisaatiot nähdään keihäänkärkenä porotalouden 

kehittymisessä. 

Haastateltavat poronhoitajat pitivät keskeisenä seikkana käytäntöjen leviämiselle sitä, 

että ne tulevat omista porotalouden verkostoista ”hyväksi havaittuina” käytäntöinä. 

Menetelmien arvioinnissa on keskeistä niiden maantieteellis-kulttuurinen yhteys. 

Olosuhteet ja käytännöt vaikuttavat keskeisesti menetelmien toimivuuteen ja 

hyväksyttävyyteen. Hyvien esimerkkien ja tapojen kautta uusia menetelmiä otetaan 

käyttöön; parhaimmat käytännöt leviävät tarpeesta.  

Nuorilla poronhoitajilla korostui myös sosiaalisen median käyttö käytäntöjen ja 

menetelmien välittämisessä. Tieto ja erityisesti kuva- ja videomateriaali käytännöistä 

leviää nopeasti sosiaalisen median verkostoissa. Parhaissa tapauksissa tiedonvälitys on 

valtionrajat ylittävää. Sosiaalisen median käytössä on kuitenkin valtavat erot 

ikäluokkien välillä. Esimerkiksi 70-80 -luvuilla syntyneiden, digitaaliseen kulttuuriin 

oppineiden toimintamallit sosiaalisessa mediassa poikkeavat merkittävästi 90-luvulla ja 

sen jälkeen syntyneillä, digitaaliseen kulttuuriin kasvaneiden välillä. Siinä missä 

ensimmäinen ryhmä käyttää Facebookia henkilökohtaiseen viestintää, voi se näyttäytyä 

toiselle virallisen tiedonvälityksen välineenä. 

Haastattelujen perusteella tiedonvälityksessä tärkeää on erityisesti toiminnan 

vapauteen ja uteliaisuuteen liittyvä arvomaailma. Ammattikunta asiantuntijoina tuottaa 

menetelmät luotettavasti. Tiedonvälitykseen liittyy myös luottamussuhteiden 

rakentaminen.  

4.2.2 Aikataulu 

Hanke käynnistettiin maaliskuun 27. päivä 2016. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

hanke oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Henkilöstömuutoksien 

vuoksi hankkeelle haettiin jatkoaikaa maaliskuun 2017 loppuun asti. Hanke päätettiin 

31.3.2017. Projektissa työskenteli alun perin täysipäiväinen projektikoordinaattori ja 

osa-aikainen projektitutkija. Projektikoordinaattori siirtyi toisiin tehtäviin syyskuussa 

2016, jolloin tutkija otti koordinaattorin tehtävän hoidettavakseen. 
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4.2.3 Resurssit 

Resurssi Yksikkö HTKK 

Vastuullinen johtaja/ 
yliopistotutkija Osmo Rätti 

LaY / AK 0,75 

Projektikoordinaattori Markku 
Vierelä 

LaY / AK 7,00 

Projektikoordinaatori/tutkija 
Henri Wallen 

LaY / AK 9,82 

ATK-suunnittelija, Kari Peltonen SaKK 2,40 

Kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi SaKK 0,14 

Yhteensä  20,11 

 

4.2.4 Toteutuksen organisaatio 

Hanke toteutettiin Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen yhteistyönä.  

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 95 537 €. Hankkeen rahoitti 100 %:sti 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

4.2.6 Raportointi ja seuranta 

Hankkeesta laaditaan vain loppuraportti. Seurantatiedot on toimitettu vuoden 2016 

osalta. 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit 

Hankkeen toteutumisen keskeiset riskit liittyivät matkapuhelinverkon peittävyyden 

mittauksiin ja haastatteluaineiston keräämiseen. Taustatutkimuksessa käytetyt 

aineistot olivat avoimesti saatavilla, joten niihin liittyvät riskit olivat vähäisiä, joskin 

tiedon määrä osoittautui arvioitua alhaisemmaksi. Matkapuhelinverkon peittävyyden 

mittaamiseen liittyvät riskit olivat sääolosuhteet, jotka vaikuttivat maastossa 

liikkumiseen ja laitteiston kestävyyteen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hanke oli 

tarkoitus käynnistää tammikuussa 2016, mutta aloitus viivästyi maaliskuun loppuun. 

Tästä johtuen mittauksille kelvollisissa lumiolosuhteissa jäi toivottua vähemmän aikaa. 

Mittauksista saatiin suoritettua noin 2/3 ennen olosuhteiden muuttumista 
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kelvottomaksi moottorikelkalla liikkumiseen. Loput jääneet mittaukset toteutettiin 

kuitenkin onnistuneesti heinäkuussa 2016 käyttäen mönkijöiden. Olosuhteisiin liittyvät 

riskit todellistuivat, mutta ne saatiin hallittua. 

Haastattelut kohdistettiin nuoriin poronhoitajiin kolmen yhteistyöpaliskunnan alueilla. 

Riskinä oli nuorten poronhoitajien määrä näillä alueilla ja halukkuus osallistua 

tutkimukseen. Hankkeen kannalta olennaista oli saada riittävä määrä aineistoa 

selvityksen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteet ja idea auttoivat luottamuksen 

rakentamisessa. Yhteistyöpaliskunnilta oli ennen hankkeen aloittamista tiedusteltu 

ikärakennetta ja alustavaa halukkuutta osallistua hankkeeseen. Lopulta haastateltavia 

tavoitettiin riittävä määrä ja osallistuminen oli myönteistä. Aineistoa kertyi runsaasti ja 

ilmapiiri niin haastatteluihin kuin porotyön havainnointiin oli myönteistä. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Poikajärven, Kemin-Sompion ja Näkkälän paliskunnat. 

4.4 Tulokset ja vaikutukset  

Hankkeen tulokset ovat yllä esitetty raportti (4. Raportti), aiheeseen liittyvä 

hankesuunnitelma, joka on valmisteilla ja seuraavaksi esitettävät ehdotukset 

jatkotoimenpiteiksi (5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi). 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Tässä luvussa esitetään yhteenvetona selvitystyössä esiinnousseet toimet porotalouden 

kannattavuuden ja houkuttelevuuden kehittämiseen digitalisoinnin avulla. 

Jatkotoimenpiteissä korostetaan erityisesti nuorilta poronhoitajilta tulleita ideoita, 

ajatuksia ja käytäntöjä. Toimenpide-ehdotukset ovat jaettu erillisiin kokonaisuuksiin 

hankkeen toimenpiteiden perusteella. Nämä kokonaisuudet ovat  

1. Työn koordinointi 

2. Työturvallisuus 

3. Kirjanpito 

4. Paikkatiedon hyödyntäminen 

5. Koulutus ja tiedonvälitys 

Näitä toimenpiteiden arvioidessa on huomioitava porotalouteen liittyvät merkittävät 

alueelliset toiminnan erityispiirteet. Paliskuntien työkäytännöt ja yleisesti toiminnan 
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organisaatio vaihtelevat alueellisesti merkittävästi, johtuen niin kulttuurisista kuin 

ympäristöllisistä eroista. Hankkeen yhteistyöpaliskunnat pyrittiin valitsemaan siten, 

että ne edustaisivat laajalti Suomen poronhoitoalueen monimuotoisia sosiaalis-

ekologisia ympäristöjä. 

Digitaalisten työvälineiden käytön lisääminen ja kehittäminen koettiin ensiarvoisen 

tärkeiksi kautta linjan. Digitaalisten työvälineiden ja menetelmien monipuolisemman 

hyödyntämisen tarve läpäisee koko kentän. Digitaaliset työvälineet ovat korvanneet 

käytössä toiminnallisesti suoraan edeltäviä työvälineitä, mutta uusien välineiden 

monipuolinen ja soveltava hyödyntäminen on vasta kehitysvaiheessa. Esimerkkinä tästä 

esitettiin useasti GPS-paikannuslaitteiden käyttö. Toiminnallisesti GPS –laitteet ovat 

korvanneet kartan ja kompassin, mutta laitteiden käytön mahdollisuuksien kirjo 

laajenee edelleen. Yhteensopivilla GPS –laitteilla voidaan kuitenkin jakaa esimerkiksi 

ajettuja jälkiä, minkä avulla voidaan tehostaa poronhakua. Tämän kaltaiset työtapojen 

ja menetelmien kehitysaskeleet syntyvät ideoinnin, yrityksien ja erehdyksien 

välittämänä, mutta koettiin tärkeiksi kehityksen malleiksi digitaalisten työvälineiden 

soveltamisessa porotyössä. 

5.1 Työn koordinointi ja suunnittelu 

Haastattelujen perusteella tärkeimmäksi digitalisoitumisen kehityskohteeksi nousi 

maastotöiden koordinointi digitaalisten työkalujen avulla maastossa ollessa. Tällä 

tarkoitetaan mahdollisuutta nähdä reaaliaikaisesti sekä pannoitettujen porojen että 

ryhmän sijainti kartalla maastoajoneuvoilla liikuttaessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi 

mahdollisuutta jakaa GPS –paikkatietoja reaaliaikaisesti päätelaitteiden välillä. 

Markkinoilla on tarjolla laitteita, joita on mahdollista soveltaa tällaiseen käyttöön, mutta 

useissa paliskunnissa ongelmaksi nousee puhelinverkkojen heikko kattavuus 

maastossa. On myös laitteita, joilla matkapuhelinverkon kuuluvuutta voidaan laajentaa 

tai ne eivät ole riippuvaisia matkapuhelinverkosta. Näiden soveltuvuudesta porotöihin 

eikä niiden kustannustasosta ole kokemuksia.  

Paikkatiedon reaaliaikainen jakaminen mahdollistaisi esimerkiksi poronhakutöiden 

tehokkaan koordinoinnin, joka taas voisi lisätä merkittävästi resurssitehokkuutta . 

Paikkatiedon tehokas jakaminen mahdollistaa myös tiedon hyödyntämisen työn 

suunnittelussa ja tiedonvälityksessä. Maastotöiden koordinointi tulee todennäköisesti 

olemaan keskeinen seikka porotalouden kehityksessä lähitulevaisuudessa.  
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Työn koordinoinnin, suunnittelun ja tiedottamisen tueksi ehdotettiin kehitettäväksi 

esimerkiksi poronet -palvelun pohjalle käytettävyydeltään hyvä ja mobiililaitteille 

optimoitu tiedotuskanava, jossa olisi selkeä tasorakenne paliskuntien yksittäisistä 

työporukoista aina koko poronhoitoalueen tasolle. Palvelun voisi tuottaa avoimen 

lähdekoodin keskustelupalsta -ohjelmistoilla. Avoimen lähdekoodin ja laajan tarjonnan 

ansiosta olisi mahdollista tuottaa laadukas ja suoraan tarpeeseen kohdennettu ketterä 

tiedotusratkaisu, jonka käytettävyys mobiililaitteilla olisi hyvä. Hyvän käytettävyyden 

ansiosta koulutuksen tarve olisi pieni. Ratkaisu olisi mahdollista toteuttaa keskitetysti, 

jolloin se palvelisi koko poronhoitoaluetta. 

Yksi käytetyimmistä sähköisistä palveluista poronhoidoissa oli haastatteluiden 

perusteella sähköinen merkkikirja. Nykyinen järjestelmä sai kuitenkin kritiikkiä 

käytettävyydestä ja offline-tilan puutteesta. Ongelma olisi ratkaistavissa mobiililaitteille 

päivitetyssä versiossa, jonka tietokanta olisi ladattavissa laitteelle offline –tilaa varten. 

Vastaava sähköinen merkkirekisteri on käytössä Norjassa nimellä reinmerker.no. 

Järjestelmän lähdekoodi on rekisteröity avoimen GNU Affero –lisenssin alle. Avoimen 

lähdekoodin ansiosta järjestelmä olisi käännettävissä ja sovellettavissa Suomen 

poronhoidon käyttöön pienellä kustannuksella.  

Porotalouden digitalisoitumisen suurin pullonkaula tällä hetkellä ovat 

tietoliikenneverkkojen katvealueet asuinalueiden ja päätieverkon ulkopuolella. 

Ratkaisuna tähän ongelmaan voisi olla:   

1. Matkapuhelinverkon laajentaminen.  

Tämä ei ole todennäköistä, koska kustannuksiin nähden tilaajia/käyttäjiä on liian. 

Olemassa olevien tukiasemien kaistojen uudelleen suuntaus ei tuo tilanteeseen 

ratkaisua, koska verkko katoaa joltain toiselta alueelta. 

2. Tietoliikennesatelliittien käyttö.  

Seurantapantojen valmistuskustannukset nousevat ja käyttö, eli tiedon siirto kallista. 

Yhden pannan käyttökustannukset moninkertaistuvat. 

3. Erillisen radioverkkoon perustuvan, matkapuhelinverkosta riippumaton 

tiedonsiirtoverkon rakentaminen.  

http://www.reinmerker.no/
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Rakentamiskustannukset ovat merkittävät, mutta käyttökustannukset ovat pienet. 

Verkon omistaisi paliskunta. Verkon tukiasemat voisivat olla liikuteltavia, joten verkko 

voitaisiin viedä alueelle, missä sitä sillä hetkellä tarvitaan. 

Ehdotus: Selvitetään mahdollisuuksia käyttöönottaa tai kehittää matkapuhelinverkosta 

riippumaton tiedonsiirtoverkko ja miten maasto-olosuhteissa pystyttäisiin tehokkaasti 

jakamaan reaaliaikaista paikkatietoa. Tekniikkaa, joka perustuu VHF-taajuuksiin ja jota 

mahdollisesti voitaisiin soveltaa porotalouden tarpeisiin, on jo tällä hetkellä 

markkinoilla.  

5.2 Työturvallisuus 

Porotyön työturvallisuuden kehittämiseen maastossa digitaalisten järjestelmien avulla 

vaikuttaa myöskin tietoliikenneverkkojen ongelmat. Mahdollisuus jakaa paikkatietoa 

reaaliaikaisesti edellisessä luvussa esitetyn mallin mukaisesti vaikuttaisi maastotöiden 

riskienhallintaan merkittävästi. Tämä ei koske ainoastaan poronhoitajia, vaan kaikkia 

erämaa-alueiden käyttäjiä.  

Toimivat langattomat tietoliikenneverkot ja paikkatietojärjestelmät muodostavat 

infrastruktuurin, jonka päälle olisi mahdollista rakentaa moninaisia järjestelmiä 

poronhoidon työturvallisuuden kehittämiseksi. Esimerkiksi älyvaatteiden ja kevyiden 

sensorien avulla olisi mahdollista rakentaa automatisoituja seurantajärjestelmiä, jotka 

esimerkiksi hälyttäisivät äkkipysähdyksistä tai muista vastaavista ennakkoon 

määritellyistä tapahtumista. 

Haastatteluissa nousi esiin myös digitaalisten laitteiden määrän kasvamiseen liittyvät 

ongelmat. Ongelmiin haetaan usein erillisratkaisuja, mikä voi pitkällä aikavälillä johtaa 

laitteiden määrän kasvuun, joka taas vaikuttaa esimerkiksi investointeihin ja 

työturvallisuuteen. Suotavana kehityskulkuna esitettiinkin usein pyrkimystä keskittää 

toimintoja pienempään määrään laitteita, mitä tulisikin korostaa porotalouden 

digitalisoitumisen kontekstissa. Edellisessä luvussa esitetty malli paikkatiedon 

reaaliaikaisesta jakamisesta ryhmässä loisi pohjan työturvallisuutta kehittäville, 

paikkatietoa hyödyntäville sovelluksille.  

Ehdotus: Kehitetään mahdollisuuksia jakaa reaaliaikaista paikkatietoa maasto-

olosuhteissa (Ks. 5.1). 
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5.3 Kirjanpito ja ohjelmistot 

Porotaloudessa käytössä olevat kirjanpitojärjestelmät, erityisesti porotalouden (POMU) 

tuloslaskelma, koettiin tehokkaiksi ja käteviksi. Porotalouden kirjanpito ja toimistotyö 

ovat digitalisoituneet laajalti, mutta järjestelmät koettiin kokonaisuutena 

pirstaloituneiksi. Porotalouden kirjanpito ja tukitoimintojen kerääminen yhden 

ohjelmiston alle voisi vähentää kirjanpitoon tarvittavia resursseja ja helpottaa sitä. 

Yhtenä konkreettisena kehityskohteena esitettiin petovahinkoilmoitusten tekemisen 

virtaviivaistamista ja yhtenäistämistä. Ongelma olisi ratkaistavissa älypuhelimilla tai 

tabletilla käytettävällä sovelluksella, jolla tarvittava tieto olisi kerättävissä tehokkaasti 

ja jatkokäsittelyyn lähettäminen nopeaa. Vastaavia järjestelmiä on jo käytössä 

esimerkiksi riistanhoidossa ja kalastuksessa. Esimerkiksi Suomen Riistakeskuksen Oma 

Riista –palvelu sisältää mahdollisuuden saalisilmoitukseen, jossa tarvittavat tiedot 

koordinaatteineen kerätään yhdellä ohjelmalla. Toinen esimerkki on Vaelluskala –

ohjelma, jolla on mahdollista tehdä tarkka, paikkatiedon sisältävä saalisilmoitus 

selkeästi ja tehokkaasti. Tällä tavoin tiedon kerääminen on tehokasta, käyttäjälle 

helppoa ja kerätty data on yhdenmukaisuuden ansiosta tehokkaasti käsiteltävissä. 

Keskeinen haastatteluissa esitetty kehityskohde varsinaiseen porotyöhön on 

digitaalinen lukulauta poroerotuksia varten. Nykyisen paperilla ja kynällä 

kenttäolosuhteissa toimivan lukulaudan tilalla kehitettäisiin tablettitietokoneilla 

käytettävä lukulautajärjestelmä, sitä tukeva tietokanta ja liikuteltava wifi:llä toimiva 

tietoliikenneinfrastuktuuri. Järjestelmä voisi lisätä merkittävästi poroerotusten 

tehokkuutta ja mahdollistaisi keskitetyn erotuskirjanpidon tietokannan avulla. 

Järjestelmä voisi toimia myös alustana porotalouden elintarviketuotannon 

jalostamisketjun kehittämisessä. 

Ehdotus: Kehitetään mobiililaitteilla ja pöytätietokoneilla toimiva 

ohjelmistokokonaisuus, josta löytyvät kaikki kirjanpitoon liittyvät ja muut mahdolliset 

toiminnot, kuten lukulauta, yhden käyttöliittymän alta.  

5.4 Paikkatiedon hyödyntäminen 

Paikkatiedon osalta tärkeä kehityskohde on paikannuspannoista saatavan tiedon 

kerääminen ja saaminen tehokkaammin porotalouden käyttöön. Tietoa on kertynyt 

pitkältä aikaväliltä ja sen säilyminen on tällä hetkellä palveluntarjoajien takana. 

http://www.vaelluskala.net/demo/
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Paikkatietoa tulisi kerätä luovuttamaan halukkailta tiedon omistajilta keskitetysti 

esimerkiksi Paliskuntain yhdistyksen toimesta. Aineisto olisi hyödyllinen niin 

porotalouden kehittämisen kuin maankäytön suunnittelun ja tutkimuksen kannalta.  

Paikkatietojärjestelmien kehittäminen ja laajempi käyttöönotto on parhaillaan laaja niin 

kansallinen kuin kansainvälinen suuntaus. Avoimen paikkatietoinfrastruktuurin 

kehittäminen on esimerkiksi tällä hetkellä yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. 

Suuntaus paikkatiedon käytön tehostamiseen oli havaittavissa niin porotalouden 

edustajien kuin sidosryhmien osalta.  

Avointen paikkatiedon tietokantojen määrä on kasvussa. Esimerkiksi Suomen 

Ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Liiteri sisältää jo paljon 

porotaloutta koskevaa paikkatietoa. Järjestelmä kehittyy vauhdilla ja siellä tulee 

olemaan merkittävä määrä porotaloutta koskevaa aineistoa. 

Vapaita ja laadukkaita paikkatieto-ohjelmistoja (esimerkiksi QGIS, joka on saatavilla 

myös suomeksi) on runsaasti saatavilla. Paikkatieto-ohjelmistot ja GPS -laitteet antavat 

mahdollisuuden suunnitella ja jakaa GPS -reittitietoja. GPS -laitteissa olevia 

mahdollisuuksia ajettujen reittitietojen jakamiseen käytetään jo porotöissä. Paikkatieto-

ohjelmistojen käytöllä olisi mahdollista toteuttaa laajempaa suunnittelua ja 

reittitietojen jakamista. Paikkatietojen käytön tehostamisen pullonkauloja tällä hetkellä 

ovat osaaminen ja yleisten käytäntöjen sekä alustan puute. Luomalla alusta ja 

käytäntöjä paikkatiedon laajemmalle käytölle voidaan laajentaa työn suunnittelun 

mahdollisuuksia ja kohentaa työturvallisuutta. Paikkatietojen jakamista hyödyntävillä 

ratkaisuilla olisi mahdollista pyrkiä ratkomaan resurssitehokkuuteen liittyviä ongelmia 

ja virtaviivaistaa kirjanpitoa. 

Ehdotus: Paikkatiedon käytettävyyden ja saatavuuden kehittäminen kaikilla portailla 

poromiehistä hallintoon. Yksi konkreettinen toimenpide voisi olla porojen 

seurantatietojen kokoaminen yhteen tietokantaan.  

5.5. Koulutus ja tiedonvälitys 

Digitaalisten työvälineiden käytön koulutukseen on selkeä tarve. Koulutuksen lisäksi 

digitaalisten työvälineiden soveltamiseen liittyvien ideoiden jakamisen mahdollistavien 

alustojen kehittäminen on tärkeää. Tässä korostuu horisontaalisen tiedonvälityksen 

merkitys. Poronhoitajien kehittämien ja hyväksi havaitsemien työmenetelmien ketterän 

http://www.qgis.org/fi/site/
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jakamisen mahdollistavat alustat voivat myös toimia digitaalisten työvälineiden 

koulutuksen pohjana. Poromies -lehteä ehdotettiin helposti lähestyttäväksi 

vaihtoehdoksi digitaalisia välineitä hyödyntävien työmenetelmien jakamiseen. 

Koulutuksen tarve digitaalisten työvälineiden käytön lisäksi kohdistuu kolmeen 

teemaan: porotuotteiden jalostukseen, matkailuun ja paikkatiedon käyttöön. 

Porotuotteiden jalostuksen ja poromatkailun kehittäminen nähtiin tärkeinä 

mahdollisuuksina porotalouden houkuttelevuuden ja jatkuvuuden kannalta. 

Koulutustarve tässä kehityksessä kohdistuu jalostuksen ja matkailun osalta niin 

käytännön työhön, brändäykseen kuin varsinaisten palveluiden muotoiluun. 

Edellisessä luvussa esitettyä paikkatietojärjestelmien käytön kehittämistä tukemaan 

tarvitaan paikkatieto-osaamisen kehittämistä. Osaamisvarantoa kentällä on jo alan 

ammattikorkeakoulututkinnon lähivuosina suorittaneiden muodossa, mutta sitä 

tukemaan tarvitaan laajempaa koulutusta paikkatietokantojen käytöstä aina 

paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön. Kehitysmahdollisuudet paikkatietojen 

hyödyntämisessä porotaloudessa ovat merkittävät. Paikkatietojen käytön leviäminen 

yhteiskunnan eri osa-alueilla voidaan katsoa jo kansainväliseksi megatrendiksi osana 

laajempaa suuntausta data-analytiikkaan.  

Ehdotus: Koulutusorganisaatiot jatkavat edelleen koulutusohjelmiensa 

digitalisoitumiseen, erityisesti paikkatietoon ja sen hyödyntämiseen, liittyvää 

kehittämistä. Järjestetään koulutusta porotalouden toimijoille avointen 

paikkatietojärjestelmien käytöstä ja myös avointen ohjelmistojen käytöstä. 

 

6. Allekirjoittajat ja päiväys 
Rovaniemi 16.6.2017 

 

 

Osmo Rätti Henri Wallen 

Vastuullinen johtaja Projektikoordinaattori 



Haastattelurunko v.1.1. – Nuoret poronhoitajat 
 

1. Henkilökohtainen tie poronhoitoon? 
a) kuinka on itse päätynyt juuri tälle alalle 
b) oliko/onko ollut mielessä muita vaihtoehtoja 
c) mitä ne vaihtoehdot voisivat olla, mikä voisi olla mahdollista 
d) onko muita elinkeinoja/ansiotyötä  

2. Mikä tekee porotyöstä houkuttelevan ammatin, eli miksi olette alalla? 
a) Mitkä ovat työn houkuttelevat piirteet? 

• ketä/keitä työ houkuttelee tai ei houkuttele (ikä, sukupuoli, sukupolvi) 
b) Mitkä ovat työn luotaantyöntävät piirteet? 
c) Mikä lisäisi porotyön houkuttelevuutta? 
d) onko muita elinkeinoja/ansiotyötä  

3. Mitä poronhoitotyö on? 
a) Työn sisältö 

• eli mitä käytännössä tehdään ja milloin, kun tehdään töitä 
• rajat: milloin ollaan töissä ja milloin ei, voiko rajaa tehdä. onko olemassa 

jokin vapaa-aika, joka erottuu työstä? entä kodin ja työn yhteys ja 
erottaminen. 

b) Työn muutos 
• mikä on muuttunut ja mitä siitä on seurannut? mikä työtä on muuttanut? 

onko muutos ollut toivottu ja tavoiteltu vai onko se tullut jotenkin 
pakotettuna. 

c) Käytetyt digitaaliset työvälineet 
• muutos ajassa: tekniikka ja teknologia tullut eri tavoin mukaan, se on 

muuttanut monia asioita, miten? 
• erityisesti digitaalisuus viime aikoina 
• mitä digitaalisia työvälineitä käytät työssäsi? 
• mitä digitaalisia välineitä tai ohjelmia pitäisi kehittää porotalouden 

tarpeisiin? 
4. Miten palkisen työt on jaettu ja järjestetty? 

a) Ketkä osallistuvat mihinkin työtyötehtäviin? 
• onko perheyhteisö sama asia kuin työyhteisö 

b) Miten työ suunnitellaan? 
• missä suunnittelu tapahtuu 
• käytetäänkö suunnittelussa apuvälineitä 
• onko erilaisia aikajanoja ja –syklejä, jotka vaativat erilaista suunnittelua 

5. Miten luulette porotyön kehittyvän tulevaisuudessa? 
a) Tuleeko digi väkisin työhön mukaan? 

• miten se muuttaa asioita ja mihin suuntaan 
b) Onko porotyön houkuttelevuuden kehittäminen tarpeellista porotyön 

jatkuvuuden varmistamiseksi? 
c) Miten näette porotyön kehittyvän tulevaisuudessa? 



• Uhkakuvat 
• Mahdollisuudet 
• Tarpeet 

6. Porotalouden tiedonvaihto 
a) Poromieheltä toiselle (työvaihtoa)? 
b) Koulutusten kautta? 

7. Onko teidän palkiseen tullut uusia osakkaita? 
a) Yleisin tie poromieheksi? 

8. Miten digitaalisuus näkyy työssäsi? 
a) Tällä hetkellä 
b) Lähitulevaisuudessa 

9. Minkälainen on ammattitaitoinen poronhoitaja? 
a) Millä ominaisuuksilla ja edellytyksillä nykypäivän poronhoidosta selviää? 

 



Porotalouden digitalisoituminen

 

Taustatiedot 

 
1. Sukupuolesi? 

nmlkj Mies

nmlkj Nainen

 
2. Syntymävuotesi? 
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3. Oletko päätoiminen poronhoitaja? 

nmlkj Kyllä

nmlkj En

 
4. Oletko paliskunnassasi luottamustehtävässä (hallituksen jäsen, työnjohtaja)? 

nmlkj Kyllä

nmlkj En

 
5. Merkkipiirisi? 

nmlkj Utsjoki

nmlkj Inari

nmlkj Enontekiö

nmlkj Pallastunturi

nmlkj Kittilä

nmlkj Sodankylä

nmlkj Keminkylä

nmlkj Salla

nmlkj Raudanjoki

nmlkj Läntinen

nmlkj Itäkemijoki



nmlkj Kuusamo

nmlkj Pudasjärvi

nmlkj Kainuu
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6. Mitä digitaalisia työvälineitä käytät työssäsi? 

gfedc tietokone

gfedc älypuhelin

gfedc tabletti

gfedc radiopuhelin

gfedc gps

gfedc porogps (panta)

gfedc muu, mikä?

 
7. Seuraatko paliskuntasi pantaporojen liikkeitä keskimäärin 

nmlkj päivittäin

nmlkj useita kertoja viikossa

nmlkj kerran viikossa

nmlkj harvemmin

nmlkj pantoja ei käytössä

 
8. Käytätkö digitaalisia työkaluja (esimerkiksi karttaohjelmistoja tai toimisto-ohjelmia) työsi suunnitteluun? 

nmlkj Kyllä, miten?

nmlkj En

 
9. Mitä lisäarvoa digitaaliset työvälineet ovat tuoneet porotyöhön? Vastaa seuraaviin väittämiin: *

1 - Täysin 
eri mieltä 

2 - Eri 
mieltä 

3 - En 
osaa sanoa 

4 - Samaa 
mieltä 

5 - Täysin 
samaa mieltä 

Digitalisaatio tuo tehokkuutta 
porotyöhön  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitalisaatio parantaa porotyön 
kannattavuutta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitalisaatio on tervetullut 
porotyöhön  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitalisoituminen on parantanut 
porotyön houkuttelevuutta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitalisoituminen varmistaa osaltaan 
osaltaan porotyön jatkuvuuden  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
10. Miten digitaaliset työvälineet ovat vaikuttaneet porotyöhön? Vastaa seuraaviin väittämiin: *

1 - 3 - 5 - 



Täysin 
eri 

mieltä 

2 - 
Eri 

mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

4 - 
Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Digitaalisuus on helpottanut ettotyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut työn suunnittelua  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut vasanmerkintää  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut tarharuokintaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut aitatöitä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut petovahinkojen 
dokumentointia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus on helpottanut kirjanpitoa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muu, 
mikä?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
11. Digitaalisten työvälineiden kehittyminen? Vastaa seuraaviin väittämiin: *

1 - 
Täysin 

eri 
mieltä 

2 - 
Eri 

mieltä 

3 - 
En 

osaa 
sanoa 

4 - 
Samaa 
mieltä 

5 - 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Digitaalisuus tulee helpottamaan ettotyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan porotyön suunnittelua  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan vasanmerkintää  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan tarharuokintaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan aitatöitä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan petovahinkojen 
dokumentointia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Digitaalisuus tulee helpottamaan kirjanpitoa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muu, 
mikä?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
12. Digitaalisten työvälineiden osaamisen kehittämisen tarpeet. Vastaa seuraaviin väittämiin: *

1 - Täysin 
eri mieltä 

2 - Eri 
mieltä 

3 - En 
osaa 
sanoa 

4 - Samaa 
mieltä 

5 - Täysin 
samaa mieltä 

Porotalouden digitaaliset työvälineet 
ovat vaikeita oppia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Porotalouden digitaalisiin työvälineisiin 
työvälineisiin liittyvää koulutusta tulisi 
lisätä  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Porotalouteen liittyviä koulutuksia 
järjestetään tarpeeksi  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
13. Millaista koulutusta olisi tarpeellista järjestää digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen tehostamiseksi? 
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