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1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkielman tausta 

 

Poronhoito ja porotalous ovat perinteisiä suomalaisia elinkeinoja. Poronhoidolla on oma erityinen 

asemansa erityisesti Pohjois-Suomessa. Porotalous on satojen vuosien ajan toiminut elinkeinonläh-

teenä nykyisten Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin maakuntien asukkaille. (Kemppainen, Kettunen & 

Nieminen 2001.) Poronhoitoalue terminä tarkoittaa lailla säädettyä maantieteellistä aluetta Suomessa, 

jossa poronhoitoa harjoitetaan. Tällä alueella ei maankäyttöä saa harjoittaa sillä tavoin, että siitä ai-

heutuu erityistä haittaa poronhoidolle. Maanluovuttamisen tai vuokraamisen ehtona on, ettei maan-

omistaja- tai vuokraaja voi saada taloudellista korvausta porojen aiheuttamista vahingoista. (L 

14.9.1990/848.) Maantieteellisen alueen eteläisimpiä osia ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan maa-

kuntakeskukset Oulu ja Kuusamo. Pohjoisessa poronhoitoalue määrittyy Suomen pohjoisimpien kun-

tien kuntarajojen sekä valtiorajojen mukaisesti. Maantieteellisesti tämä alue käsittää 36 % Suomen 

pinta-alasta. (Paliskuntain yhdistys 2017.)  

Poronhoitoalueen kunnat luokitellaan Yli-Kiiminkiä sekä Rovaniemeä lukuun ottamatta syrjäiseen 

maaseutuun. Maa-ja metsätalousministeriö määrittelee raportissaan (Maa-ja metsätalousministeriö 

2006), että syrjäiselle maaseudulle on tyypillistä harvalukuinen väestö, työpaikkojen jatkuva vähene-

minen sekä muuttotappiot väestön muuttaessa tiheämmin asutuille seuduille. 

 

 

Kuvio 1. Suomen poronhoitoalue (Paliskuntain yhdistys 2017.) 
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Luonnonvarakeskuksen aluejaottelun mukaan (Luonnonvarakeskus 2017) poronhoitoalue voidaan ja-

kaa kolmeen vyöhykkeeseen, jotka ovat nimeltään saamelaisalue, erityinen poronhoitoalue sekä muu 

poronhoitoalue. Kasvillisuusvyöhyke on tyypillinen pohjoisten alueiden taiga-ja tundrapeitteinen. 

Poronhoitoalueella vuoden keskilämpötila on 0 celsiusastetta. Ilmasto on luonteeltaan humidi ja sää-

olojen vaihtelu pohjoisesta sijainnista johtuen suurta. Talvella lumipeitteen keskimääräinen korkeus 

on noin 100 cm, ja terminen kasvukausi on 100–145 vuorokautta. (Kemppainen ym. 2001.) Etelä-

Suomessa lumipeitteen keskimäärinen korkeus vastaavasti on 10-20cm ja termisen kasvukauden pi-

tuus on vähintään 175 vuorokautta. (Ilmatieteen laitos 2017.) 

Porotaloutta harjoitetaan elinkeinona myös Ruotsin, Norjan sekä Venäjän pohjoisimmissa osissa. Po-

roja arvioidaan olevan maailmassa yhteensä noin kolme miljoonaa, joista arviolta 800 000 elää Fen-

noskandian alueella ja noin kaksi miljoonaa Venäjällä. (Kemppainen ym. 2001.) Pohjois-suomalais-

ten tunnusomaisena elinkeinona poronhoito on ollut jo vuosisatojen ajan. Poronhoito on toiminut 

elinkeinomahdollisuutena harvaanasutuilla seuduilla ja tarjonnut mahdollisuuden pysyä syntymäseu-

dulla läpi elämän. (Kemppainen ym. 2001.) 

Ruotsissa ja Norjassa poronhoito on lainsäädännöllä määritelty saamelaisvähemmistöjen yksinoikeu-

deksi, mutta Suomessa saamelaiset muodostavat vain osan ammatinharjoittajista. (Jernsletten & Klo-

kov 2002.)  Poroaitauksia on rakennettu laajasti Suomen pohjoisille valtiorajoille. Venäjän ja Suomen 

välillä porojen liikkumista rajaavaa poroaitaa on rakennettu noin 700 km ja Suomen ja Norjan välillä 

noin 720km. (Nieminen 2013.) 

 Poronhoito on tunnusomaisesti haja-asutusalueiden ja muuttotappioalueiden elinkeino ja työlle omi-

naista ovat pitkät etäisyydet maantieteellisesti. Näille alueille poronhoidon merkitys on varsin suuri. 

(Näkkäläjärvi 2008.) Maa-ja metsätalousministeriö määrittelee kymmenen vuoden välein porojen lu-

kumäärää koskevan kiintiön. Kiintiön ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa luonnon kantokyky 

suhteessa laiduntaviin poroihin. (L14.9.1990/848.) Eloporojen lukumääräinen kiintiö on Paliskuntain 

yhdistyksen (2017) mukaan viime vuosina ollut noin 200 000 eloporoa. Porojen talvi-ja kesälaitumet 

ovat poronhoitoalueella joko ehtyneet tai eivät kata täysin porojen ravinnontarvetta. Erityisesti lup-

pometsien sekä jäkälälaitumien määrä on vähentynyt 1900-luvun kuluessa. Tästä johtuen erillinen 

lisäruokinta onkin yleistynyt porotaloudessa viime vuosina, jotta porojen kasvaminen ja elinolosuh-

teet pystytään säilyttämään. (Honkanen, Jauhiainen, Nieminen,Näkkäläjärvi,Saarni,Setälä,Tauriai-

nen & Tuomisto 2008, 3.) Porojen lukumäärä sekä tiheys neliökilometriä kohti kasvavat pohjoiseen 

mentäessä saamelaisalueella. Porojen lukumäärä neliökilometriä kohti vaihtelee poronhoitoalueella 

1,8 porosta hieman yli 3 poroon. (Kemppainen ym. 2001.)  
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Vuonna 2016 poromiehiä oli Suomessa noin 4000 (Nieminen 2016). Poromiesten keski-ikä on lähes 

50 vuotta ja alle 25-vuotiaita on alan työntekijöistä noin 20 prosenttia. Poronhoito tarjoaa elinkeinon 

harjoittamisen lisäksi monille yrittäjille myös sosiaalisia suhteita ja antaa sisältöä elämään. Tästä 

syystä varsinaisen liiketoiminnan lisäksi poronhoitoa harjoitetaan myöskin elämäntapana harrastus-

mielessä. (Kietäväinen 2012.) Sukupolvenvaihdoksissa erityisesti poronhoitoalueen eteläisimmillä 

alueilla elinkeinon jatkajia on vaikea löytää, koska porojen lukumäärät yrittäjää kohti ovat keskimää-

rin pieniä ja suurpetojen aiheuttamat hävikkitappiot vaikeuttavat elinkeinon harjoittamista huomatta-

vasti. (Honkanen ym. 2008, 11.) Petoeläimet tappavat erityisesti vasoja. Vasat muodostavat noin 70 

% vuotuisesta teurasporojen määrästä, joten vasakuolleisuudella on huomattava merkitys poronhoi-

don kannattavuuteen. (Kortesalmi 2008.) 

 

 

Kuvio 2. Suomen paliskunnat poronhoitoalueella (Paliskuntain yhdistys 2017.) 

  

Poronhoitoon kuuluu olennaisena osana myös paliskuntajärjestelmä. Paliskunta tarkoittaa maantie-

teellisen alueen poronhoitajien muodostamaa hallintoyksikköä, joka vastaa alueen porotaloudesta. 

Paliskunnat ovat maantieteellisten sekä hallinnollisten yksikköjen lisäksi myöskin taloudellisia yk-

sikköjä. (Paliskuntain yhdistys 2017.) Paliskuntajärjestelmä alkoi muodostua 1800-luvun lopulla pe-

rustettujen poronhoitoyhdistysten kautta, jonka jälkeen hallinnollinen paliskuntajärjestelmä levisi no-

peasti koko poronhoitoalueelle. (Nieminen 2013.) Paliskunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi valvoa 

porokannan lukumäärää sekä huolehtia, etteivät paliskuntaan kuuluvien henkilöiden omistuksessa 



  

8 
 

olevat porot liiku toisten paliskuntien alueille. (L14.9.1990/848.) Paliskuntia on tällä hetkellä 54 ja 

ne ovat kooltaan sekä poromääriltään erikokoisia (Paliskuntain yhdistys 2017). Jokainen poromies 

on oman paliskuntansa jäsen ja lisäksi jokaisella paliskunnalla on erikseen nimetty poroisäntä, joka 

johtaa paliskuntaa. Tämän lisäksi jokainen paliskunta nimeää hallituksen, johon kuuluu neljä poro-

miestä. (Paliskuntain yhdistys 2017.) Paliskuntien välisiä rajoja on etenkin pohjoisimmissa paliskun-

nissa eroteltu raja-aidoin. Myöskin laidunkiertoaitauksia on rakennettu monin paikoin. (Nieminen 

2013.)  

Paliskuntain yhdistys on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa ja neuvoo porotalouteen liittyvissä asi-

oissa. Poronhoitolain (L14.9.1990/848) mukaan Paliskuntain yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm. toi-

minta paliskuntien yhdyssiteenä, porotalouden tutkimuksen edistäminen sekä poronhoidon ja porota-

louden edistäminen. Paliskuntain yhdistyksen varsinainen yleinen kokous pidetään kerran vuodessa 

heinäkuussa. Tätä yleistä kokousta kutsutaan poroparlamentiksi. Poroparlamenttiin kuuluvat jokaisen 

paliskunnan poroisännät (yhteensä 54 kappaletta) ja poroparlamentin alaisuuteen kuuluu 16-paikkai-

nen hallitus.(Paliskuntain yhdistys 2017.)  

Porotalouden verotus on myöskin paliskuntapohjainen. Verovuosi on porotaloudessa määritelty po-

ronhoitovuoden mukaan ja verotuksen perustietona käytetään paliskunnan puhdasta tuottoa suhteessa 

eloporojen lukumäärään. Poronhoitovuosi alkaa aina 1.6 ja päättyy seuraavana vuonna 31.5. Poron-

hoitovuoden kiivaimmat työjaksot ajoittuvat kesä-heinäkuuhun, jolloin vasanmerkintä toteutetaan. 

Toinen merkittävä työjakso on erotusaika, joka ajoittuu syyskuun lopusta aina tammikuuhun. (Palis-

kuntain yhdistys 2017.) 

 Puhdas tuotto määritellään paliskunnan vuosittaisten tulojen, menojen sekä poromiesten henkilökoh-

taisten menojen perusteella. Laskelmat tarkastetaan ja neuvotellaan Verohallinnon sekä Paliskuntain 

yhdistyksen kanssa aina poronhoitovuoden lopulla lokakuussa. Puhtaan tuoton lopullinen summa 

määräytyy vielä kohtuullistamiskertoimella (0,8) sekä kolmen vuoden keskiarvolla. Kolmen vuoden 

keskiarvon tarkoituksena on tasoittaa vuotuisia vaihteluita. Alin mahdollinen puhdas tuotto eloporoa 

kohtaan on kaksi euroa. Puhtaan tuoton lopullinen summa esitellään valtioneuvostolle aina lokakuun 

lopussa ja lopullinen päätös saadaan joulukuussa. Poromiehen henkilökohtainen verotus määräytyy 

eloporojen lukumäärän ja puhtaan tuoton kertolaskuna. Ansiotuloksi lasketaan verotuksessa palis-

kunnan hyväksi tehty veronalainen työpanos ja pääomatuloksi lasketaan puhtaan tulon ja ansiotulon 

välinen erotus.(Ylitalo 2010.) 
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Poronhoito tähtää elinkeinona ennen kaikkea poronlihan tuotantoon ja myyntiin. Poronlihan tuotanto 

on Suomessa melko vähäistä ja sen markkinahinta keskimäärin korkea niin suoramyynnissä kuin vä-

hittäiskaupassa. Poronlihaa kulutetaan vuosittain henkilöä kohden noin 0,5kg. (Lihateollisuus 2013.) 

Keskimäärin poronlihaa tuotetaan vuosittain noin kaksi miljoonaa kilogrammaa. Suhteellisesti po-

ronlihantuotanto vastaa alle yhtä prosenttia kokonaistuotannosta Suomen lihasektorilla. Poronlihan 

tuottajahinta on heilahdellut 2000-luvulla merkittävästi. (Paliskuntain yhdistys 2017.) Poronlihan li-

säksi poromiehet myyvät usein muitakin tuotteita, joita porosta voidaan hyödyntää. Tällaisia tuotteita 

ovat esimerkiksi porontaljat, luut sekä sarvet. (Paliskuntain yhdistys 2017.) Poronlihan tuotannossa 

yleisenä ongelmana on raaka-aineen vaikea ja epätasainen saatavuus. Honkasen ym. mukaan (2008, 

4) porokantaa ei voida myöskään lainsäädännön takia kasvattaa tuotannon lisäämiseksi. Poronhoi-

dossa myös kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet erityisesti lisäruokintatarpeen takia. Lisäksi 

yrittäjät ovat investoineet muun muassa mönkijöihin, helikoptereihin, lentokoneisiin sekä gps-pai-

kantimiin.  

Poroyrittäjille on tyypillistä monialayrittäjyys, jolloin poronhoito toimii vain yhtenä yrityskokonai-

suuden haarana. Vuonna 2014 porotalousyritykset saivat lihanmyynnistä keskimäärin 43 % koko-

naisliikevaihdostaan. (Tauriainen & Vilja 2015.) Porotaloudessa myös osa-aikainen yrittäjyys on 

yleistä, jolloin yrittäjä saattaa olla esimerkiksi erillinen päivätyö. Poronhoidon ja poronlihan myynnin 

merkitys poromiesten ansioihin vaihtelee poronhoitoalueen eri alueilla. Saamelaisalueella poromies-

ten tulot tulevat pääosin poronhoidosta sekä elinkeinoon liittyvästä rahoitusjärjestelmästä. Muulla 

erityisellä poronhoitoalueella maa-ja metsätalous tuovat osan tuloista poromiehille ja muulla poron-

hoitoalueella varsinkin poronhoitoon liittyvät liitännäiselinkeinot ovat merkittävä tulonlähde poro-

miehille. (Näkkäläjärvi 2008.)  

Poron imago on positiivinen matkailijoiden keskuudessa. Poro mielletään terveelliseksi ja luonnon-

mukaiseksi eläimeksi ja lihatuotteeksi. Lapin maakunta käyttää myös turismiin liittyvässä markki-

noinnissa voimakkaasti poroa ja sen positiivista mielikuvaa hyödyksi. Turismi ja matkailu toimivat 

varsinkin muulla erityisellä poronhoitoalueella sekä muulla poronhoitoalueella myös yhtenä lisätulo-

mahdollisuutena poronhoitajille. (Näkkäläjärvi 2008.) 

Tukien osuus poronhoidossa on ollut perinteisesti varsin vähäinen verrattuna maataloustuotantoon. 

Vuonna 2014 poronhoidossa tukien osuus oli ilman investointitukia 16,4 %, kun maataloudessa tuki-

osuus kokonaistuotosta oli keskimäärin noin 40 %. Mikäli huomioidaan petovahinkojen ym. aiheut-

tamat vahingonkorvaukset, valtion ja vakuutusyhtiöiden osuus tulonmuodostuksessa oli noin 32 %. 

(Tauriainen & Vilja 2015.) 
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1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tuotantoketju: 

Tuotantoketjulla tarkoitetaan kaikkia niitä välivaiheita sekä toimijoita, jotka osallistuvat ruoan tuo-

tantoon metsästä ruokapöytään. Tuotantoketju voidaan myös määritellä materiaalivirtojen hallin-

naksi. Materiaalivirtoja ovat esimerkiksi raaka-aineet, pääoma sekä työvoima. Ruoan tuotannossa 

voidaan määritellä yleisesti neljä merkittävintä toimijaa, jotka muodostavat tuotantoketjun. Näitä toi-

mijoita ovat: alkutuottajat, jalostusyhtiöt, vähittäiskaupat sekä kuluttajat. (La Londe & Masters 1994.) 

 

Vertikaalinen koordinaatio: 

Vertikaalisella koordinaatiolla tarkoitetaan yhteistyötä, jota tuotantoketjuun kuuluvat toimijat toteut-

tavat keskenään. Vertikaalinen-sanana viittaa vertikaalisessa muodossa tarkasteltavaan ketjuun, jonka 

toisessa päässä on alkutuottaja ja toisessa päässä kuluttaja. Esimerkiksi ruoan tuottaminen, jalostami-

nen sekä myynti ovat toimenpiteitä, joita yksittäisen ketjun toimijan on vaikeaa yksin koordinoida. 

Tämän takia yhteistyön eri muodot ovat elintarvikeketjussa yleisiä. (Barry,Lajili & Sonka 1992.) 

 

1.3 Tutkielman tavoite 

  

Tämän tutkielman aiheena ovat poronlihan tuotantoketjun toiminta sekä tuotantoketjun toimijoiden 

väliset suhteet. Varsinaiset tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Miten poronlihan tuotantoketju toimii tällä hetkellä? 

2) Miten poronlihan tuotantoketju on rakentunut ja minkälaisia suhteita tuotantoketjun eri toimijoilla 

on keskenään? 

Lähestyn tutkimuskysymyksiä tässä tutkielmassa sekä kirjallisuuskatsauksen että tapaustutkimuksen 

keinoin. Kvalitatiivista tutkimusotetta hyödyntämällä tapaustutkimus on laadittu tässä tutkielmassa 

puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla. Tutkimusaineisto koostuu 15 tekemästäni asiantuntija-

haastattelusta. Haastateltavien henkilöiden joukko on kerätty siten, että poronlihan tuotantoketjun jo-

kainen taso tulee edustetuksi. Haastateltavien joukko on eritelty seuraaviin kategorioihin: 1) jalosta-
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jatason toimijat 2) vähittäiskaupan ja horeca-sektorin toimijat 3) muut poronlihamarkkinoiden toimi-

jat sekä 4) tutkimus-ja neuvontatason toimijat. Horeca-terminä (Hotels, Restaurants, Catering) tar-

koittaa hotellien, ravintoloiden sekä catering-sektorin toimijoita. (Päivittäistavarakauppa 2017.) 

Haastatteluissa olen käyttänyt puolistrukturoitua haastattelumallia. Tässä mallissa kysymykset ovat 

etukäteen laaditut, mutta haastateltaville annetaan mahdollisuus muotoilla vastauksensa vapaasti. 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä toimivat ennen kaikkea vertikaalisen koordinaation sekä 

SCP-paradigman käsitteet. Vertikaalinen koordinaatio sekä SCP-paradigma valikoituivat tutkielmani 

teoreettiseksi pohjaksi, koska näitä teorioita hyödyntämällä on mahdollista tutkia poronlihamarkki-

noiden toimintaa sekä tuotantoketjun toimijoiden välisiä suhteita.  

SCP-paradigma tarkoittaa teoriaa, jolla voidaan tutkia toimialan rakennetta. SCP (structure-conduct-

performance)-paradigmassa eritellään toimialaan vaikuttavat kysyntä-ja tarjontaseikat, joiden poh-

jalta markkinarakenne, markkinakäyttäytyminen sekä markkinoiden suorituskyky määräytyvät. 

(Scherer 1980.) Vertikaalinen koordinaatio puolestaan tutkii tuotantoketjun eri toimijoiden välisiä 

yhteistyön muotoja. Yhteistyön löyhin muoto on avoin markkinatilanne ja tiukin muoto on vertikaa-

linen integraatio. (Peterson & Wysock 2001.) 

Tutkielmani toisessa luvussa esittelen tutkielmani pohjana toimivan teoreettisen viitekehyksen. Kol-

mannessa luvussa esittelen kirjallisuuskatsauksen avulla poronlihamarkkinoiden toimijoita. Neljän-

nessä luvussa esittelen operatiivisen viitekehyksen avulla poronlihamarkkinoiden SCP-kehikon, sekä 

vertikaalisen koordinaation perusteet poronlihan tuotantoketjussa. Luvussa viisi esittelen tutkimus-

menetelmäni sekä aineistoni. Luvussa kuusi erittelen tutkimustuloksia, joita aineistoni analyysi tuotti. 

Luvussa seitsemän pohdin tutkimustuloksieni sekä teoriaosuuden linkittymistä toisiinsa, sekä arvioin 

tutkimusmenetelmäni luotettavuutta. Luku kahdeksan käsittelee tekemiäni johtopäätöksiä sekä esit-

telee olennaisimpia jatkotutkimustarpeita.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 Ruoan tuotantoketju 

 

Tässä kappaleessa esittelen ruoan tuotantoketjun määritelmiä sekä siihen liittyviä piirteitä. Ruoan 

tuotantoketju käsittää Norwoodin & Luskin (2008) mukaan kaikki toimijat ja tekijät, jotka vaikuttavat 

ruoan tuotantoon. Bourlakis & Weigthman (2004) määrittelevät ruoantuotantoketjuun kuuluviksi 

maatalous, jalostus, jakelu, vähittäismyynti sekä catering-sektorit. Tuotantoketjun toimijoita ovat esi-

merkiksi alkutuottajat, jalostusyhtiöt sekä vähittäiskaupat. Nämä kaikki toimijat muodostavat yh-

dessä ”ketjun”, jota pitkin elintarvikkeet päätyvät markkinoille ja kuluttajille. Tuotantoketjua voidaan 

myös ajatella Ballin,Easthamin & Sharplesin (2001) mukaan ketjuna, jossa lineaarisessa suhteessa 

toisiinsa olevat toimijat tuottavat primäärisiä tuotteita kuluttajamarkkinoille. Erityisesti maatalous, 

kalastus, puutarhatalous sekä vesiviljely ovat ruoan tuotannossa primäärisektoreita, jotka ensisijai-

sesti tuottavat ja kasvattavat ruokaa kuluttajille. Hill (2014) määrittelee puolestaan ruoan tuotannon 

olevan elintärkeää ihmisille, eikä ruoalle voida sinänsä asettaa korvaavaa substituuttia. 

 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään ruoan tuotantoketjuun liittyviä erityispiirteitä, jotka erottavat sen 

muista toimialoista. Tällaisia erityispiirteitä ovat Hansenin (2013) mukaan mm: 

1. Biologiset sekä fyysiset olosuhteet 

2. Rakenteelliset olosuhteet 

3. Markkinariippuvaisuus sekä taloudelliset olosuhteet 

Biologisiin ja fyysisiin olosuhteisiin kuuluvat erityisesti: 1) epävakaiden sääolojen vaikutus satota-

soihin 2) kausiluonteisuus sekä 3) tuotantoviivästykset, joita tuotannossa väistämättä tulee. Epävakaat 

sääolot vaikuttavat tarjontaan ja näin ollen markkinahintoihin sekä alkutuottajien tulonmuodostuk-

seen. Hintojen heilahtelut vuosittain tekevät tuotannon suunnittelusta vaikeaa.   

Kausiluonteisuus tarkoittaa kasvukaudesta johtuvia muutoksia markkinatarjonnassa. Sadonkorjuun 

jälkeen tarjonta markkinoilla kasvaa voimakkaasti, jolloin tasapainohinta laskee. Mitä pidempi aika 

sadonkorjuusta on, sitä korkeammalle markkinahinta nousee, koska varastojen ehtyessä tarjonta tulee 

vähenemään. Tasapainohinta on korkeimmillaan tyypillisesti juuri ennen uutta sadonkorjuuta. (Han-

sen 2013, 5-8.)  

Tuotantoviivästykset (production lags) on tyypillinen biologinen erityispiirre etenkin karjankasva-

tuksessa. Esimerkiksi hiehojen kasvatuskausi on ajallisesti noin 7-8 kuukautta, jonka jälkeen 
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tuotantoeläin voidaan myydä. Alkutuottajalle tuotantokustannuksien kannalta edullisin kasvatuskausi 

on kevättalvesta loppusyksyyn, koska tällä aikavälillä eläimet voivat laiduntaa valtaosan ajasta 

laitumella ja syödä tuotantopanoksena edullista nurmea. Näin ollen hiehojen markkinatarjonta on 

suurimmillaan marraskuussa, jolloin tarjonnan kasvu laskee tasapainohintaa. (Norwood & Lusk 

2008, 128-129.)  

Porotalous varsinkin on elinkeinona erittäin kausiluonteista. Porotaloudessa vasojen teurastusaika 

ajoittuu loppusyksyyn, jonka jälkeen poronlihan tarjonta on suurimmillaan. Poronlihan tarjontamäärä 

ja tästä aiheutuva markkinahinnan vaihtelu on voimakkaasti riippuvaista teurasporojen lukumäärästä. 

Varsinkin petoeläinten aiheuttama hävikki vähentää poronlihan tarjontaa syksyisin, mikä näkyy 

poronlihan markkinahinnan nousuna. (Nieminen & Saarni 2011.) 

Rakenteelliset olosuhteet ovat toinen elintarvikeketjun erityispiirteistä. Tällaisia erityispiirteitä ovat 

esimerkiksi perhetilojen huomattava osuus, omistuussuhteet sekä erittäin merkittävä tarve pääomalle. 

Maailman noin 500 miljoonasta maatilasta yli 90 % on edelleen perhetiloja, joissa tilan ulkopuolista 

työvoimaa ei käytetä. (Lowder, Singh & Skoet 2014.) Perhetiloilla tuotekehitys,investoinnit sekä 

tutkimustyö on varsin rajoittunutta ja monet yrittäjyyteen liittyvät seikat on pystyttävä ratkaisemaan 

oman perheen voimin (Hansen 2013). Porotalouden rakenteellisena olosuhteena on 

paliskuntajärjestelmä. Paliskuntajärjestelmän johdosta poronhoitoa harjoitetaan kollektiivisesti 

yhteistyönä poromiesten kesken oman paliskunnan alueella ja jokainen poromies on oman 

paliskuntansa osakas.( Kietäväinen 2016.) 

Omistussuhteet sekä yhteistyö tarkoittavat elintarvikeketjussa sitä, että ketjun eri toimijat (erityisesti 

alkutuottajat sekä jalostusyhtiöt) tekevät keskenään yhteistyötä. Markkinahintojen vaihtelu vaikuttaa 

yhteistyön kaikkien osapuolten tulokseen, mutta useimmiten kaikista voimakkaimmin 

alkutuotannosta vastaaviin yrityksiin. Sopimustuotannosta johtuen hintariski jää useimmiten ennen 

kaikkea alkutuottajan kannettavaksi ja tulovaihtelu on muilla osapuolilla alkutuottajaa vähäisempää. 

Kolmas rakenteellinen erityispiirre on pääoman suuri tarve yritystoiminnassa. Tällaisia kiinteitä 

kustannuksia kasvattavat mm. koneiden,rakennusten ja maan suuri tarve tietyillä alkutuotannon 

sektoreilla. Pitkän aikavälin investoinnit tekevät aikahorisontista pitkän ja vähentävät tuotannon 

joustavuutta muuttuvissa markkinatilanteissa. (Hansen 2013, 15-16). 

Kolmas erityispiirre maataloudessa on markkinariippuvaisuus sekä taloudelliset olosuhteet. Tällaisia 

erityispiirteitä ovat mm.heilahtelut tuloissa, hintojen epävakaisuus sekä kysynnän tulojouston 

joustamattomuus. Tulovaihtelut tekevät alkutuotannon strategisesta johtamisesta vaikeaa. Koska 

valtaosa tuotantotiloista on pieniä, ne eivät myöskään välttämättä pysty varautumaan merkittäviin 
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hintavaihteluihin. Hintojen epävakaisuus ja pienet tulot tekevät alkutuottajista voimakkaasti 

tukiriippuvaisia. Kansantalouden näkökulmasta katsottuna on epäloogista, että jatkuvasti tappiollista 

liiketoimintaa harjoittavalta toimialalta ei siirrytä toimialoille, joissa tulot ovat suuremmat. 

Resurssien allokaatio ei näin ollen toteudu elintarvikesektorilla kansantaloustieteen teorian 

mukaisesti. Kysynnän tulojousto on myöskin elintarvikkeiden kohdalla joustamatonta.  

Kysynnän tulojousto: 
𝐾𝑦𝑠𝑦𝑡𝑦𝑛 𝑚ää𝑟ä𝑛 % 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 % 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
 

Kysynnän tulojousto tarkoittaa, että kuinka paljon hyödykkeen kysyntä muuttuu, jos kuluttajan tulot 

muuttuvat yhdellä prosentilla. Mikäli kysyntä muuttuu alle yhden prosentin, puhutaan 

joustamattomasta kysynnästä (Pohjola 2013). Tietyn elintason ja ravitsemustason saavutettuaan 

kuluttajat suuntaavatkin kulutustaan muille toimialoille, eikä elintarvikeketju pääse enää hyötymään 

samassa suhteessa tästä tulotason kasvusta. (Hansen 2013, 17-19.) 

Ruoan tuotantoketjussa muodostuu varsinaisen hyödykkeen lisäksi erilaisia hyötyjä sekä arvoja tuot-

teen ympärille. Ketjun jokaisessa välivaiheessa omistussuhteet useimmiten muuttuvat ja jokainen vä-

livaihe luo elintarvikkeelle uudenlaista lisäarvoa. (Ball ym. 2001.)  Norwood & Lusk (2008) esittävät 

tuotantoketjun välivaiheet ja tuotteen hyödynlisäykset pelkistetysti seuraavalla tavalla:  

 

Maatilojen panoskäyttö sekä tuotanto 

Muotohyöty 

Prosessointi-ja jalostus 

Muotohyöty 

Tukkumyynti 

Ajan ja paikan hyöty 

Vähittäiskauppa 

Ajan, paikan sekä sijainnin hyöty 

Kuluttajat 

Kuvio 3. Hyödyn muodostuminen ruoan tuotantoketjussa (Norwood & Lusk 2008.) 
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Kuviossa 3 tuotantoketjun eri välivaiheissa hyödykkeelle muodostuu jalostuksen ohella erilaista hyö-

tyä. Muotohyöty tarkoittaa alkutuotannossa tapahtuvaa maataloustuotteiden valmistusta. Kasvatta-

malla ja viljelemällä maatilat luovat markkinahyödykkeelle muodon. Prosessi-ja jalostusvaiheessa 

raaka-ainetta jalostamalla elintarvike saa lopullisen muotonsa. Näin ollen alkutuotanto sekä jalostus-

vaihe tuottavat yhteistyössä muotohyödyn. 

Ajan ja paikan hyöty muodostuu tukkukaupassa, joka toimii linkkinä jalostus-ja vähittäismyyntipor-

taiden välillä. Tukkuliikkeet toimittavat valmiit jalostetut elintarvikkeet sovitussa aikataulussa vähit-

täiskaupoille. Vähittäiskauppa ei pysty tarjoamaan kattavasti hyödykkeitä kuluttajille, mikäli jakelu-

toiminnot tukkuliikkeiden kanssa eivät ole tarkasti koordinoidut. 

Ajan, paikan sekä sijainnin hyöty muodostuu vähittäiskaupassa, joka tarjoaa elintarvikeketjun tuotta-

mia hyödykkeitä kuluttajille. Vähittäiskaupat ovat elintarvikeketjun viimeinen toimija, joiden kautta 

ketjussa tuotetut hyödykkeet päätyvät markkinoille. Hypermarketit, supermarketit ja lähikaupat ovat 

erilaisia vähittäiskaupan muotoja, jotka tarjoavat kuluttajille hyödykkeitä eri tarpeiden mukaan. (Nor-

wood & Lusk 2008.) Bourlakis & Weightman (2004) määrittelevät, että ennen kaikkea elintarvike-

ketju toimii kuitenkin kysyntävetoisesti. Kysynnän muodostavat yhdessä kuluttajien kanssa horeca-

sektorin toimijat.  

Hyödyn ohella elintarvikkeelle syntyy arvoa tuotantoketjun eri välivaiheissa. Lisäarvo muodostuu 

ensinnäkin hyödykkeen jalostamisen seurauksena ja tuotteen arvo muodostuu sitä korkeammaksi, 

mitä pidemmälle jalostetusta tuotteesta on kyse. (Norwood & Lusk 2008.) Jalostamisen seurauksena 

tuotteen markkinat laajenevat sekä hinta nousee. Elintarvikkeelle muodostuu lisäarvoa myöskin esi-

merkiksi maantieteellisen paikallisuuden sekä ruokaturvallisuuden kautta. Tällä tavoin arvoaan kas-

vattavia tuotteita ovat esimerkiksi lähiruokatuotteet sekä luomutuotteet. Kolmantena arvon muodos-

tumisen keinona on arvopohjainen tuotantoketju. Arvopohjaisessa tuotantoketjussa tuotantoketjun eri 

tasot tekevät tiivistä yhteistyötä ja yhteistyön tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen kaikille yhteis-

työn osapuolille. Tällaisessa arvopohjaisessa tuotantoketjussa esimerkiksi voittomarginaalit pyritään 

pitämään oikeudenmukaisina, palkat kaikilla tuotantoketjun tasoilla asianmukaisina sekä suositaan 

pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia.(Pirog & Stevenson 2013.) 

Arvon muodostumisen ohella tuotantoprosessi synnyttää lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia syntyy 

mm. prosessoinnista, pakkaamisesta sekä jakelusta. Tällaiset kustannuserät sisällytetään hyödykkeen 

hintaan, jolla tuote myydään tuotantoketjussa eteenpäin. Tällä hetkellä kotimaisella lihasektorilla al-

kutuottaja saa keskimäärin noin 20 % osuuden tuotteen lopullisesta verollisesta kuluttajahinnasta. 
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Vähittäiskaupan sekä jalostusportaan osuus kuluttajahinnasta on ollut viime vuosina nousussa. (Aro-

vuori, Niemi, Peltoniemi & Pyykkönen 2014.) 

2.2 Hintajouston merkitys elintarvikkeiden kysynnässä 

 

Seuraavaksi käsittelen kysynnän hintajoustoa ja sen merkitystä elintarvikeketjun toimintaan. Kysyn-

nän hintajousto tarkoittaa, että kuinka paljon tuotteen kysyntä muuttuu, mikäli tuotteen hinta muuttuu 

1 %. Jo aikaisemmin mainittu kysynnän tulojousto vastaavasti tarkoittaa, että kuinka paljon kysyntä 

muuttuu, mikäli kuluttajan tulot muuttuvat 1 %. Mikäli suhdeluku on alle 1, puhutaan joustamatto-

masta kysynnästä. Mikäli suhdeluku on yli 1, puhutaan joustavasta kysynnästä. Joustamaton kysyntä 

tarkoittaa, että kysyntä ei esimeriksi kasva yhdellä prosentilla, vaikka tuotteen hinta laskisi yhden 

prosentin. Joustava kysyntä taas tarkoittaa, että esimerkiksi yhden prosentin hinnanlasku kasvattaa 

kysyntää enemmän kuin yhden prosentin.(Pohjola 2013.)  

Kysynnän hintajousto =   
𝐾𝑦𝑠𝑦𝑡𝑦𝑛 𝑚ää𝑟ä𝑛 % 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝐻𝑦ö𝑑𝑦𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 % 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
 

Alwangin, Mastersin & Nortonin (2010) mukaan elintarvikemarkkinoilla vallitsee niin sanottu Ben-

nettin laki, joka viittaa siihen, että kuluttajien tulotason kasvu kasvattaa myös heidän ruoankulutus-

menoja. Suurempien tulojen myötä kuluttajat siirtyvät käyttämään kalliimpia ja usein myös pidem-

mälle prosessoituja elintarvikkeita. Tulotason nousun myötä kuluttajat siirtävät kulutustaan myös 

vilja-ja kasvituotteista enemmän lihatuotteisiin. Tämä kulutuskäyttäytymisen muutos vähentää vilja-

tuotteiden suoraa kuluttajakysyntää, mutta vastaavasti kasvattaa eläinten tuotannossa tarvittavien re-

huviljojen kysyntää. Rehuviljojen kysyntä kasvaa siis maataloustuottajien kautta, mutta tämä kasva-

nut kysyntä on seurausta kuluttajien kasvaneesta lihatuotteiden kysynnästä. (Alwang ym. 2010.) Alla 

olevassa taulukossa 1 on esitelty joidenkin elintarvikkeiden kysynnän hintajousto sekä kysynnän tu-

lojousto (Bourlakis & Weightman 2004). 

Taulukko 1. Kysynnän hintajousto ja kysynnän tulojousto lihalle sekä kalalle (Bourlakis & Weight-

man 2004.) 

Elintarvike Hintajousto 1988-1998 Tulojousto 1997-1999 

Naudan-ja vasikanliha -0.46 0.21 

Lampaan-ja vuohenliha -1.23 0.10 

Possu -0.94 0.15 

Paistamaton pekoni ja kinkku -0.80 0.22 

Paistettu pekoni ja kinkku -0.71 0.23 
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Tuore kala -0.75 0.41 

Pakastekala -0.38 0.11 

 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, hintajousto on lähes kaikkien tuotteiden kohdalla joustamatonta. Hin-

nanmuutokset eivät siis kasvata kysyntää samassa suhteessa. Tulojousto on kaikkien tuotteiden koh-

dalla selvästi alle 1. Tämä tarkoittaa, että tulojen 1% nousu generoi vain noin 0.2% nousua keskimää-

rin tuotteiden kysynnässä. (Bourlakis & Weightman 2004.) Hill (2014) toteaakin, että yleisesti ottaen 

elintarvikkeiden kysyntä on joustamatonta ja kuluttajat suuntaavat kulutustaan muihin hyödykkeisiin 

tai palveluihin silloin kun tarvittava elintaso on ruoankulutuksen suhteen saavutettu. 

 

2.3 Toimialan talousteoria  

 

Tässä osiossa esittelen tutkielmani aiheen kannalta relevanteimmat teoreettiset käsitteet. Tällaisia kä-

sitteitä ovat toimialan taloustiede, SCP-paradigma sekä vertikaalinen koordinaatio. Toimialan talous-

tiede (Industrial organization) tutkii markkinoiden rakennetta ja yritysten strategista päätöksentekoa. 

Toimialan taloustiede tutkii markkinoita, jotka eivät toimi täysin klassisen talousteorian täydellisen 

kilpailun periaatteiden mukaisesti. Epätäydellisessä kilpailussa markkinoilla esiintyy esimerkiksi 

epätäydellistä informaatiota, markkinoille pääsy ja poistuminen eivät ole välttämättä vapaata ja osta-

jia ja myyjiä saattaa olla vain muutamia. (Scherer 1980.) Oligopoli ja monopoli ovat tyypillisiä epä-

täydellisen kilpailun markkinamuotoja. Tällöin markkinoilla on oligopolin tapauksessa paljon ostajia, 

mutta vain muutamia myyjiä. Monopolin kohdalla taas markkinoilla on ainoastaan yksi myyjä ja pal-

jon ostajia. Monopsoni-tilanteessa markkinoilla on monia tarjoajia, mutta vain yksi ostaja. (Pohjola 

2013)  

Sextonin & Lavoien (2001) mukaan (ks. Cassels 1933) sovelsi ensimmäisenä toimialan taloustieteen 

teoriaa maatalouteen. Cassels tarjosi luokittelun maatalousalan markkinarakenteelle ja luokitteli 

markkinakäyttäytymisen tieteellisen viitekehyksen. Myöhemmin tätä paradigmaa ryhdyttiin kutsu-

maan Structure-conduct-performance (SCP)-paradigmaksi.  

Nicholls (1941) puolestaan oli Sextonin & Lavoien mukaan (2001) ensimmäisiä henkilöitä, joka tutki 

sofistikoituneen riskianalyysin keinoin maataloutta toimialan talousteorian näkökulmasta. Nicholls 

hyödynsi työssään oligopoli sekä oligopsoni-käsitteitä, hintadiskriminointia sekä tuotedifferointia. 
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Hintadiskriminointi tarkoittaa saman tuotteen myymistä eri hintaan eri kuluttajaryhmille tai eri mark-

kinoille. Tuotedifferointi puolestaan tarkoittaa hyödykkeen erilaistamista siten, että se eroaa muista 

vastaavista markkinoilla olevista tuotteista. (Pohjola 2013.) Vastaavasti Sextonin & Lavoien (2001) 

mukaan (ks. Hoffman 1940) julkaisi ensimmäisiä toimialan taloustieteen näkökulmasta yrityksen 

kasvua sekä keskittymistä tutkivia teoksia. Julkaisu oli menestys ja käynnisti tutkimusalan kasvun 

Yhdysvalloissa. SCP-paradigman hyödyntäminen auttoi löytämään selittäviä tekijöitä mm. toimialan 

olosuhteista, keskittymisasteesta sekä alalle tulon/alalta poistumisen esteistä. 

 

 

Kuvio 4. SCP-paradigman perusrakenne (Scherer 1980.) 

 

Yllä esitetyn SCP-paradigma-kuvion avulla voidaan havainnollistaa, että miten markkinoiden toimin-

taa ja käyttäytymistä voidaan tutkia. Yllä esitetystä kuviosta 4 voidaan havaita, että toimiala rakentuu 

perusolosuhteiden, markkinarakenteen, markkinakäyttäytymisen sekä suorituskyvyn varaan. Julki-

sella politiikalla voidaan vaikuttaa kuvion 4 eri välivaiheisiin. Toimialan perusolosuhteet määrittyvät 
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kysyntä-ja tarjontatekijöiden perusteella. Tarjontaan liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi raaka-ainei-

den saatavuus ja käytettävissä oleva teknologia. Kysyntään taas vaikuttavat esimerkiksi hintajousto 

sekä substituutit. Substituutti tarkoittaa hyödykettä, jolla voidaan korvata toista samankaltaista hyö-

dykettä. Kaksi hyödykettä ovat toistensa substituutit, mikäli ne tyydyttävät samanlaisia tarpeita ja 

korvaavat toisiaan. (Pohjola 2013.)  

Kysynnän ja tarjonnan ohella SCP-paradigmaan kuuluu kolme välivaihetta yllä olevan kuvion 4 mu-

kaisesti. Ensimmäinen niistä on markkinoiden rakenne, toinen markkinakäyttäytyminen sekä kol-

mantena on suorituskyky. 

Markkinoiden rakenteeseen liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi toimialalla toimivien yritysten luku-

määrä, vertikaalinen integraatio yritysten välillä sekä mahdolliset esteet toimialalle tulemiseen tai 

sieltä poispääsyyn. Toisaalta markkinarakenne myös määräytyy ja mukautuu markkinakäyttäytymi-

sen mukaan. Mikäli esimerkiksi toimialalle tulolle on asetettu esteitä (esimerkiksi tulleja), se vaikut-

taa markkinarakenteeseen. (USAID 2008.) 

Markkinakäyttäytyminen ilmentää, että miten toimijat reagoivat ja käyttäytyvät muuttuvissa olosuh-

teissa. Markkinakäyttäytymiseen liittyy esimerkiksi myyjien ja ostajien käyttäytyminen sekä hinnan 

asettamisen periaatteet, joilla markkinoilla olevat yrityksen toimivat. Yksi esimerkki markkinakäyt-

täytymisestä on esimerkiksi täydelliset markkinat, joilla ostajia ja myyjiä on lukumääräisesti paljon. 

Tällaisessa markkinassa tasapainohinta asettuu kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Mikäli jokin yritys 

nostaa omia hintojaan, se ei saa myytyä mitään koska ostajat ostavat tässä tilanteessa muilta yrityk-

siltä vanhaan hintaan. (USAID 2008.) 

SCP-paradigman kolmantena vaiheena oleva markkinoiden suorituskyky kuvastaa markkinaraken-

teesta ja markkinakäyttäytymisestä pohjautuvaa markkinatilannetta. Suorituskyvyn elementtejä ovat 

esimerkiksi hintavaihtelut ja hintastabiliteetti, pitkän-ja lyhyen aikavälin voitot, tuotevolyymit, tuot-

teiden laatu sekä jakelukanavien tehokkuus. Markkinoiden suorituskyvyn arviointi on monissa tilan-

teissa näkökulmasta riippuvaa. Hintataso esimerkiksi saattaa tarjoajan mielestä olla oikein aseteltu ja 

toimia kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, mutta samalla kuluttajat kokevat hyödykehinnat kohtuutto-

man korkeaksi. (USAID 2008.) 

 Näiden kolmen SCP-paradigman portaan lisäksi julkinen valta (Public policy) pystyy omalla toimin-

nallaan säätelemään ja muokkaamaan markkinoiden toimintaa merkittävästi ja vaikuttamaan niin läh-

töolosuhteisiin, markkinarakenteeseen kuin myös markkinakäyttäytymiseen. Julkinen valta pystyy 

käyttämään politiikkainstrumentteina esimerkiksi verotusta, kauppa-ja tullisäädöksiä sekä lainsää-

däntöä. (USAID 2008.) 
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2.4 Vertikaalinen koordinaatio ja koordinaation eri muodot 

 

Toinen tutkielmani aiheen kannalta merkittävä teoreettinen käsite on vertikaalinen koordinaatio. Esit-

telen ensin tässä osiossa vertikaalisen yhteistyön määritelmän ja sitten käytännön sovellutuksia yh-

teistyön eri muodoista.  

Forrester (1958) määrittelee vertikaalisen yhteistyön merkityksen siten, että yrityksen menestys on 

aina riippuvaista informaation, tavaroiden, pääomien sekä työvoiman virtausten hallinnasta. Nämä 

virtaukset ja niiden hallinta luovat pohjan investointipäätöksille, politiikalle sekä valinnoille. Stevens 

(1989) määrittelee yhteistyön ja toimitusketjun hallinnan olevan toimintaa, jossa kuluttajien vaati-

mukset ja materiaalien virrat tuottajilta pyritään synkronoimaan. Tällä toiminnalla pyritään saatta-

maan yhteen sekä korkeat asiakasodotukset kuin myös matalat yksikkökustannukset. Fugaten, Ment-

zerin & Sahinin mukaan (2006) (ks. Jones & Riley 1985) taas kuvailevat yhteistyön olevan toimintaa, 

jossa tarjoajien kokonaisvirrat pyritään saattamaan loppukuluttajalle.  

Fugaten ym. (2006) määritelmän mukaan tuotantoketjuajattelun taustalla voidaan nähdä kolme mer-

kittävää näkökulmaa:1) Systeeminen ajattelu, jossa tuotantoketjun yleisenä tarkoituksena on saattaa 

erilaiset materiaalivirrat tuottajilta kuluttajille. 2) Strateginen pyrkimys synkronoida strategiset ja 

operatiiviset tavoitteet yhteen. 3) Asiakaslähtöinen näkemys, jossa pyritään parantamaan asiakastyy-

tyväisyyttä valmistamalla uniikkeja tuotteita, jotka sisältävät asiakasarvoa merkittävästi. 

Vertikaaliselle yhteistyölle on määritelty monia etuja. Tällaisia etuja ovat Fugaten ym. (2006) mu-

kaan esimerkiksi: 

– Riskin jakaminen, resurssien saanti sekä kilpailuetu. 

– Yhteistyö ei ole nollasummapeliä ketjun eri välivaiheiden välillä, vaan vähentää kaikkien osapuol-

ten kustannuksia. 

– Yhteistyön avulla saavutetut voitot ovat merkittävästi suurempia kuin tilanteessa, jossa jokainen 

osapuoli toimisi itsenäisesti päätöksenteossa. 

– Kokonaiskustannukset vähenevät ja kokonaistuotto kasvaa yhteistyön avulla. 

Yhteistyölle on olemassa monia syitä. Seuraavaksi käyn läpi merkittävimmät syyt ja näkökulmat yh-

teistyölle elintarvikeketjussa. Vertikaalisen yhteistyön merkittävimpinä syinä ovat Folkertsin & Koe-

hortsin (1998) mukaan yhteistyön tuomat edut. Elintarvikeketjun vertikaalisessa yhteistyössä jokai-

nen toimija saavuttaa toiminnoissaan ja transaktioissaan paremmat edut verrattuna tilanteeseen, jossa 
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yritykset eivät tekisi yhteistyötä. Yhteistyö perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin ja kestää niin 

kauan kun osapuolet näkevät yhteistyön edut olennaisiksi. Boon (1999) puolestaan nostaa yhteistyön 

kasvun merkittävimmiksi syiksi kysynnän muutokset sekä teknologisen kehityksen, joka mahdollis-

taa maatilojen erikoistumisen. Alla olevassa kuviossa 5 on nähtävillä vertikaalisen yhteistyön perus-

rakenne. (Folkerts & Koehorts 1998.) 

 

Kuvio 5. Vertikaalisen yhteistyön perusrakenne (Folkerts & Koehorts 1998.) 

Kuviossa 5 osoitetaan elintarvikeketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Aikaisemmin ketjun toi-

minta oli tuottajavetoista, yhteistyötä ei juurikaan harjoitettu ketjun eri toimijoiden välillä ja tuotanto 

oli lyhytjännitteistä. Tämä ilmiö on kuvattu kuvion vasemmassa reunassa. Tuotanto oli ylhäältä alas-

päin johdettua, jolloin kuluttaja oli loppukäyttäjä ja kulutustottumukset määräytyivät niiden tuottei-

den mukaan, joita tuotantoketju tuotti. Kuvion oikea reuna kuvaa nykyistä ketjun rakennetta, jossa 

vertikaalinen yhteistyö on olennaista ja tuotanto pitkäjänteistä ja markkinavetoista. Tuotantoketjun 

rakenne on muuttunut alhaalta ylöspäin kuluttajavetoiseksi. Kuluttajan mieltymykset ja kulutustottu-

mukset sanelevat elintarvikeketjun toimintaa ja tuotannon pitää tästä syystä olla joustavaa ja rea-

goivaa. (Folkerts & Koehorts 1998.) 

Vertikaalisen yhteistyön eri muodot voidaan nähdä janana, jonka toisessa ääripäässä on avoin mark-

kina (käteismarkkinat) ja toisessa ääripäässä vertikaalinen integraatio. Kontrollin ja ohjauksen määrä 
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on keskeinen tekijä, joka määrittelee yhteistyön muotoa. Avoin markkina on kontrollin osalta löyhin 

muoto ja vertikaalinen integraatio vastaavasti tiukin kontrollin muoto. (Azzam & Pagoulatos 1999.)  

Kontrollin luonne myös muuttuu janan eri pisteissä. Avoimessa markkinassa jokainen osapuoli on 

vapaa toimimaan omien etujensa mukaisesti ja solmimaan sopimuksia oman tahtonsa mukaisesti. 

Adam Smithin käsite talouden ”näkymättömästä kädestä” on havaittavissa voimakkaimmin juuri 

avoimen markkinan tilanteessa. Näkymätön käsi viittaa tilanteeseen, jossa itsenäiset taloudelliset toi-

mijat voivat toimia itsenäisyytensä säilyttäen ja omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Kontrollin 

luonne on yhteistyötä kuvaavan janan toisessa ääripäässä vastaavasti varsin tarkkaa. Vertikaalisessa 

integraatiossa sopimukset ovat pitkäaikaisia, avointa tiedonkulkua edistäviä ja yhteistyötä ylläpitäviä. 

(Marttila 2000.)  

Azzam & Pagoulatos (1999) määrittelevät vertikaalisen integraation olevan vaihtoehto perinteiselle 

yritystoiminnalle, jossa yrityksen pitää tehdä kahdenlaisia päätöksiä tuotteidensa suhteen. Ensimmäi-

nen koskee sitä, että ostaako yritys tuotteen vai tekeekö sen itse. Toinen päätös liittyy siihen, että 

myykö vai käyttääkö yritys itse valmistamansa tuotteen. Vertikaalisessa integraatiossa yritys ei osta 

eikä myy tuotteita niinkään itsenäisille toimijoille, vaan käyttää hyödyksi yrityskumppaneita, joiden 

kanssa yhteistyötä tehdään. 

Alla olevassa kuviossa 6 on kuvattu Petersonin ja Wysockin (2001) strategiset vaihtoehdot yhteis-

työlle. 

 

Kuvio 6. Vertikaalisen yhteistyön strategiset vaihtoehdot (Peterson & Wysock 2001.) 

Kuviossa havaitaan, että vasemmassa reunassa oleva käteismarkkina-tilanne sisältää paljon oman 

edun tavoittelua, joustavuutta sekä itsenäisyyttä. Kontrollin lisääntyessä enemmän ohjaavaksi nämä 
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piirteet vähentyvät, mutta samalla avoin tiedon kulku, vakaus sekä pitkäaikaiset kauppasuhteet kas-

vavat. Peterson ja Wysock (2001) esittelevät yhteistyön strategisia vaihtoehtoja seuraavasti: 

Käteismarkkinoilla ”näkymätön käsi” määrittelee markkinahinnan ja yleiset toimintastandardit toi-

mijoiden välillä. Markkinoilla liiketoimintaa harjoittava henkilö voi omalla päätöksellään olla osalli-

sena tai jättää osallistumatta markkinoilla tapahtuvaan vaihdantaan. Tällöin kontrollin käyttö perus-

tuu ennen kaikkea etukäteen (ex ante) tehtäviin päätöksiin ennen varsinaisia transaktioita. Ainoa jäl-

kikäteen tehtävä päätös (ex post) liittyy vain siihen, että haluavatko toimijat tulevaisuudessa vielä 

harjoittaa liiketoimintaa keskenään. 

Yksityiskohtaisen sopimuksen tilanteessa elintarvikeketjun osapuolet laativat yksityiskohtaiset sopi-

mukset niistä ehdoista, joilla kaupankäyntiä harjoitetaan. Kontrollin suhteen tässä tilanteessa ex ante-

vaiheen päätöksiä ovat ne kannustimet ja sopimusehdot, joilla osapuolet keskenään suostuvat kaup-

paa harjoittamaan. Ex post-vaiheessa kontrolli kohdistuu tarkastamiseen, jossa seurataan että toinen 

osapuoli on noudattanut sopimusehtoja niin kuin ennalta on sovittu. Ex-post vaiheen kontrollia on 

myös päätös liiketoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta saman toimijan kanssa. Mikäli ex post 

vaiheessa havaitaan sopimusrikkeitä, voi toinen osapuoli hakea korvausta sopimusrikkeelle kolman-

nelta ulkopuoliselta osapuolelta. Olennaista on kuitenkin tästä huolimatta sopia ex ante-vaiheessa 

tarkoin ne sopimusehdot ja säännöt, joiden rajoissa liiketoimintaa halutaan toteuttaa. 

Sopimuksiin perustuvaa vertikaalista yhteistyötä voidaan havainnollistaa seuraavasti (Boon 1999): 

 

 Sopimus 

  

 Sopimus 

 

Kuvio 7. Sopimuksiin perustuva vertikaalinen yhteistyö (Boon 1999.) 

Strateginen allianssi yhteistyön vaihtoehtona tarkoittaa tilannetta, jossa vähintään kaksi elintarvike-

ketjun eri tasoilla toimivaa yritystä jakavat yhdessä samat strategiset tavoitteet ja haluavat myöskin 

jakaa riskit ja hyödyt. Strateginen allianssi määritelmänä toteutuu, mikäli yritys täyttää seuraavat 

kolme ehtoa: tavoitteet ovat samat, seurantajärjestelmä on yhteinen ja riskit ja hyödyt halutaan jakaa. 

Kontrolliprosessin ex ante-vaiheessa yritykset etsivät yhteiset tavoitteet ja intressit, joihin molemmat 

Yritys 

Yritys 

Yritys 
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osapuolet ovat valmiita läheisesti sitoutumaan. Ex post-vaiheessa tulostavoitteiden seuranta ja sopi-

musten noudattamisen tarkistaminen ovat molempien osapuolten tehtävä. Myöskin ongelmatilan-

teissa strategisessa allianssissa toimivien yritysten täytyy löytää yhteinen keino ongelmanratkaisuun. 

Virallisen yhteistyön kategoriaan kuuluvat monet erilaiset yhteistyön muodot: perhekunnat, osittaiset 

omistajuussopimukset sekä yhteisyritykset. Näiden lisäksi virallisen yhteistyön kategoriaan kuuluvat 

muut yhteistyön muodot, joihin sisältyy oman pääoman sitouttamista jollakin tavalla toimijoiden vä-

liseen vaihdantasuhteeseen. Oman pääoman sitouttaminen yhteistyöhön tekee myös vastuualueiden 

ja päätöksenteko-oikeuden määrittelemisestä helpompaa verrattuna strategiseen allianssin. Kontrol-

liprosessi toteutetaan virallisen yhteistyön muodoissa lähinnä ex post-vaiheen avulla.  

Vertikaalinen integraatio on yhteistyön äärimmäisin muoto, jossa kaksi elintarvikeketjun eri tasoilla 

toimivaa yritystä sulautuvat yhdeksi organisaatioksi koordinoimaan liiketoimintaa. Sulautuminen voi 

toteutua esimerkiksi fuusion tai yritysoston kautta. Vertikaalisessa integraatiossa omistus-ja päätök-

senteko-oikeus on vain yhdellä osapuolella, jolloin kontrollin voimakkuus ja ohjaus kasvavat. Sopi-

muksesta irtautuminen on haastavaa ja päätäntävaltaa käyttävä osapuoli valvoo tulostavoitteiden ja 

tuotantotavoitteiden toteutumista. Vertikaalinen integraatio ei kuitenkaan tarkoita välttämättä yhtä 

yksittäistä yritystä, vaan ennen kaikkea yhtä keskitettyä valvontaorganisaatiota. Valvontaorganisaa-

tion tehtävänä on kontrolloida ja valvoa tiukasti kaikkien liiketoimintayksiköiden toimintaa. Vaikka 

sama yritys toimisi elintarvikeketjun eri tasoilla, niin kyseessä ei ole vertikaalinen integraatio, mikäli 

eri tasoilla toimivat yksiköt ovat autonomisesti itsenäisiä. Tällöin kyse on virallisesta yhteistyöstä 

eikä vertikaalisesta integraatiosta. Vertikaalinen integraatio on ennen kaikkea strateginen tavoite, 

jossa hallinto-ja johtojärjestelmät on keskitetty yhdelle yksikölle organisaation sisällä. 

Vertikaalista integraatiota Boon konkretisoi (1999) seuraavalla piirroksella: 

 

 

 Hallinnollinen yhteys 

 

 Hallinnollinen yhteys 

 

 

Kuvio 8. Vertikaalinen integraatio (Boon 1999.) 
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Vertikaalinen integraatio voi myös koskettaa vain osaa elintarvikeketjun toimijoista. Esimerkiksi li-

han prosessointi, ruhon leikkaus sekä teurastus voivat muodostaa keskitetyn ryhmittymän, jota hal-

linnoi teurastamo. Vastaavasti eläinten ruokintavaihe, kasvatus sekä poikimisvaihe saattavat olla kes-

kitetysti maatilan hallinnoimia toimia. Vaihtoehtoisesti jokin näistä työvaiheista saatetaan toteuttaa 

itsenäisesti omassa yrityksessä samalla kun muut tuotantovaiheet toteutetaan integroidusti toimivassa 

organisaatiossa. Vertikaalista integraatiota voidaan siis toteuttaa erilaisin tavoin toimialasta ja maa-

taloushyödykkeestä riippuen. (Boon 1999.) 

 

2.5 Vertikaalisen koordinaation rakenne sekä erilaiset sopimusmallit 

 

Tuotantoketjun koordinaation eri muotojen lisäksi ketjua voidaan tarkastella sen rakenteellisista ulot-

tuvuuksista. Tällaisia ulottuvuuksia on Cooperin & Lambertin (2000) mukaan kolme. Ne ovat nimel-

tään 1) horisontaalinen rakenne 2) vertikaalinen rakenne sekä 3) keskeisimmän yrityksen horisontaa-

linen sijainti tuotantoketjussa. 

 Horisontaalinen rakenne tarkoittaa toimitusketjussa olevien välivaiheiden lukumäärää. Tuotteesta 

riippuen horisontaalisia välivaiheita voi olla vain muutamia tai vastaavasti myös hyvinkin monta. 

Bulkkituotteista puhuttaessa (esim. raaka-aineet) välivaiheita on horisontaalisesti melko vähän. Esi-

merkiksi rakennustyömailla käytetty puutavara pyritään toimittamaan mahdollisimman vähäisillä vä-

livaiheilla loppukäyttökohteena olevalle rakennustyömaalle. Horisontaalisten vaiheiden lukumäärä 

kasvaa pääsääntöisesti sitä suuremmaksi, mitä pidemmälle jalostetusta tuotteesta on kyse.  

Vertikaalinen rakenne tarkoittaa yritysten lukumäärää yhdessä tuotantoketjun välivaiheessa. Kapea 

rakenne viittaa tilanteeseen, jossa toimijoita on vain muutamia toimitusketjun jollakin tasolla. Laajan 

rakenteen omaava toimitusketju käsittää jokaisella tasolla lukuisia toimijoita. Yrityksen sijainti hori-

sontaalisesti tarkoittaa yrityksen sijaintia toimitusketjussa. Yritys saattaa olla lähellä loppukäyttäjää 

tai vastaavasti esimerkiksi lähellä alkutuotantoa ja raaka-aineita. Cooper & Lambert 2000.) 

Vertikaalinen yhteistyö ja koordinointi edellyttävät erilaisia sopimuksia osapuolten välillä. Elintarvi-

keketjussa sopimukset voivat olla eri tason toimijoiden välillä erilaisia. Hobbs (1996) esittelee verti-

kaalisen yhteistyön kolme tyypillisintä sopimusmallia seuraavasti: 

1. Spesifiset markkinointisopimukset, joissa ostaja tarjoaa myyjän tuotteille markkinat. Tässä tapauk-

sessa myyjä siirtää osan riskeistä ja päätäntävallasta ostajalle. Tuotantoprosessista päätetään yhdessä 
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ostajan ja myyjän kanssa. Esimerkiksi porotaloudessa tämä sopimusmalli toteutuu silloin kun jalos-

tusyhtiö ostaa ennakkoon sovitun määrän sekä hinnan mukaisesti poronruhoja poromieheltä jatkoja-

lostusta varten. 

2. Sopimustuotanto-sopimuksessa päätäntävalta ja riskit kantaa pääosin ostaja. Ostaja voi myös kont-

rolloida tuotantoa ja panoskäyttöä myyjän harjoittamassa tuotannossa. Porotaloudessa tämä sopimus-

malli voisi käytännössä toteutua esimerkiksi siten, että pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti suurja-

lostaja maksaa kiinteän ja ennalta sovitun hinnan kaikista poroista paliskunnalle. Paliskunta toisaalta 

sitoutuu myymään vuosittain kaikki poronruhot tälle suurjalostajalle ja tarvittaessa harjoittaa poron-

hoitoa niillä kriteereillä jotka suurjalostaja asettaa. Tässä mallissa paliskunnan kaikki poromiehet saa-

vat pitkäaikaisen ja luotettavan ostajan poronlihalle ja toisaalta jalostajalla on varmuus poronlihan 

saatavuudesta. 

3. Vertikaalista integraatiota muistuttava yhteistyön muoto on resurssipohjainen kontrollisopimus, 

jossa ostaja tarjoaa myyjän tuottamalle tuotteelle markkinat. Ostaja myös valvoo tuotantoa ja tarjoaa 

tuotantopanoksia myyjänä toimivalle tuottajalle. Ostaja useimmiten omistaa tuotetut hyödykkeet ja 

maksaa tuottajalle korvauksen jokaisesta tuotetusta hyödykkeestä. Porotaloudessa tällaista sopimus-

mallia voisi hyödyntää esimerkiksi siten, että jalostusyhtiö omistaa paliskunnan eloporot ja tarjoaa 

paliskunnalle esimerkiksi ruokintarehuja lisäruokintatarpeisiin. Poromiesten tehtävänä on vastaavasti 

hoitaa poronhoitotyöt käytännössä oman ammattitaitonsa mukaisesti. Tässä mallissa jalostaja voi an-

taa ohjeita poronhoidon käytäntöihin sekä tarjota tuotantopanoksia, mutta jättää käytännön poronhoi-

totyöt poromiesten vastuulle. 

Norwood & Lusk (154–155, 2008) esittelevät puolestaan kaksi erilaista hinnoittelutapaa, joita verti-

kaalisessa yhteistyössä voidaan hyödyntää erityisesti tuotantoeläinten kohdalla. 

1. Keskiarvohinnoittelu on yleisesti käytössä siitä syystä, että varsinkin tuotantoeläimiä myydään 

isoina ryhminä. Tällöin yksittäisen tuotantoeläimen ominaisuuksia ja markkinahinnan määrittelyä voi 

käytännön syistä olla vaikeaa toteuttaa. Toisaalta keskiarvohinnoittelu ei kerro hintasignaaleja tuot-

tajalle markkinoiden toiminnasta. Alkutuottajan voi olla hankalaa selvittää, että mikä esimerkiksi sii-

pikarjataloudessa olisi juuri oikea tuottajahinta hänelle vallitsevassa markkinatilanteessa. Keskiar-

vohinnoittelu vähentää näin ollen alkutuottajan saamaa hintainformaatiota, mutta vastaavasti takaa 

hänelle vakaan tuoton. Tällöin tuotannon suunnittelu ja johtaminen on helpompaa verrattuna tilantee-

seen, jossa jatkuvat epävakaudet tuotannossa sekä markkinoilla heijastuisivat tuottajahintaan. 

2. Taulukkohinta viittaa sopimusmalliin, jossa tuotantoeläimelle määritetään tietty pohjahinta ja tä-

män lisäksi muita kriteerejä, jotka voivat nostaa tai laskea maataloustuottajan saamaa tuottajahintaa. 
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Tällaisia kriteerejä voivat olla esimerkiksi eläinruhon paino sekä rasvan prosentuaalinen osuus ruhon 

painosta. Tällöin tuottajahinta on sitä parempi, mitä laadukkaampia tuotantoeläimiä tuottaja kykenee 

kasvattamaan. Ruhon eri osia voidaan myös hinnoitella eri standardeilla, jolloin esimerkiksi ravinto-

loiden käyttöön menevistä leikkeistä tuottaja saa erityiskorvauksen ja pihveiksi hyödynnettävistä 

osista vielä suuremman erityiskorvauksen. Taulukkohinta toimii maanviljelijälle kannustimena pyr-

kiä mahdollisimman hyvään laatuun, koska tällöin viljelijän saama tuotto on suurempi. Toisaalta taas 

mikäli viljelijä ei pysty vaikuttamaan käyttämiinsä tuotantopanoksiin ja tuotanto-olosuhteisiin, niin 

taulukkohinta voi olla hänelle epäedullinen.    

  

 

2.6 Transaktiokustannusten sekä tuotantoriskien merkitys vertikaalisessa koordinaatiossa 

 

Transaktiokustannukset sekä tuotantoriskit maataloudessa ovat myös selittäviä tekijöitä vertikaali-

selle koordinaatiolle. Hobbs käsittelee (1996) vertikaalista yhteistyötä transaktiokustannusten näkö-

kulmasta. Transaktiokustannukset ovat Hobbsin mukaan olennainen tekijä yhteistyön taustalla, koska 

transaktiokustannuksia syntyy kaikessa liiketoiminnassa. Transaktiokustannuksella tarkoitetaan kus-

tannuksia, joita syntyy sopimusten laatimisen ja toimeenpanon seurauksena. Elintarvikeketjussa 

transaktiokustannuksia syntyy merkittävästi, koska tuotannossa valmistetaan konkreettisia hyödyk-

keitä, joita tuotannon eri välivaiheissa siirretään logistisesti paikasta toiseen. Transaktiokustannuksia 

ei kuitenkaan ole kovin helppo määritellä, koska mitattavissa olevat ja tilastoidut luvut saattavat olla 

useimmiten yritystoiminnassa vaikeasti seurattavissa. Hobbs erittelee kolme erilaista tapaa mitata 

transaktiokustannuksia eri näkökulmista: 

1. Seurataan toissijaisista lähteistä kerättävissä olevia lukuja, jotka liittyvät vertikaalisesta yhteis-

työstä aiheutuviin kustannuksiin eri toimialoilla. 

2. Toimialakohtainen tutkimus, jossa tarkastellaan tutkimuskohteena olevan toimialan vertikaalisen 

yhteistyön aiheuttamia transaktiokustannuksia toissijaisen datan avulla. 

3. Toimialakohtainen tutkimus, jossa tutkitaan ensisijaisen datan avulla vertikaalisen yhteistyön ai-

heuttamia transaktiokustannuksia. 

Boon (1999) havainnollistaa transaktiokustannusten syntymistä tuotantoketjun toimijoiden välisessä 

kanssakäymisessä seuraavasti: 
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 Kustannus 

  

       Kustannus 

        

        Kustannus 

 

Kuvio 9. Transaktiokustannusten syntyminen tuotantoketjussa (Boon 1999.) 

Martinez (1999) esittelee puolestaan esimerkiksi tuotanto-ja hintariskin jakamisen olevan merkittä-

vimpiä perusteluita vertikaaliselle yhteistyölle. Alkutuottajalle epävakaat sääolot aiheuttavat hinta-ja 

tuotantoriskin. Yhteistyö jalostusyhtiön kanssa siirtää useimmiten tuotanto-ja hintariskiä tuottajalta 

jalostusyhtiölle. Myös valvonnan lisääntyminen ja teknologian hyödyntäminen yhteistyössä vähen-

tävät tuotantoon liittyviä epävarmuustekijöitä, joita alkutuottaja kohtaisi toimiessaan itsenäisesti. Ja-

lostusyhtiö saattaa myös tarjota tuotantopanoksia alkutuotannon tueksi, jolloin yhteistyö ja laadun-

valvonta myöskin kasvavat. Markkinointiriski myös vähenee yhteistyön myötä, koska tällöin toinen 

osapuoli tarjoaa tuotanto-osaamisen ja tuotteet ja toinen osapuoli vastaa tuotteiden jakelusta ja mark-

kinoinnista markkinoilla. 

 

3. PORONLIHAN TUOTANTOKETJU SUOMESSA 

 

Poronlihaa tuotetaan Suomessa vuosittain noin 1,7–2,8 miljoonaa kilogrammaa. Kokonaislihantuo-

tannosta poronlihan osuus on vuotta kohti noin 0,7 %. Koko toimialan liikevaihto on vuosittain noin 

870 miljoonaa euroa ja pääelinkeinona porotalous toimii noin tuhannelle poronhoitajalle. (Paliskun-

tain yhdistys 2017.) Markkinat ovat kooltaan verrattain pienet verrattuna muiden lihatuotteiden mark-

kinoihin Suomessa. Poronlihan kilohinta on melko korkea. Yleisesti ottaen poronlihan korkea kilo-

hinta johtuu tarjonnan ylittävästä kysynnästä. (Kemppainen ym. 2001.)  

Elintarvikkeiden jalostusteollisuuden kehitys on kulkenut yleisesti ottaen kohti keskittyneempää 

markkinarakennetta. Poronlihasektorilla kehitys on ollut kuitenkin päinvastaista. Poronhoitajat ovat 

perustaneet omia pienteurastamoita huomattavan paljon ja suoramyynnin osuus ohi jalostusyritysten 

Yritys 

Yritys 

Yritys 

Yritys 
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on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2001 jalostusyritykset jalostivat noin 70 % kaikesta tuotetusta po-

ronlihasta. (Järvinen,Kettunen,Meristö & Nieminen 2004.) Vuonna 2015 suurjalostajat jalostivat 

enää noin 50 % kaikesta tuotetusta poronlihasta (Saarela 2016).  

Horisontaalista yhteistyötä tapahtuu poronhoitajien välillä erityisesti oman paliskunnan sisällä. Li-

hanjalostusyhtiöt ovat poronlihamarkkinoilla joutuneet paikoitellen haasteisiin poronlihan saatavuu-

den kanssa, jolloin tuotantoa ei ole pystytty toteuttamaan sillä volyymilla, johon resurssien puolesta 

olisi mahdollisuus. Poronhoitajilla olisi teoriassa mahdollisuus voimakkaaseen neuvotteluasemaan 

tuottajahintojen kohottamiseksi, mutta elinkeinon hajanaisuus, yksittäisen alkutuottajan pienet tuo-

tantomahdollisuudet sekä toiminnan itsenäinen luonne ovat olleet esteenä yhtenäiselle markkinavoi-

malle. (Honkanen ym. 2008, 95–97.) 

 

3.1 Poromiehet alkutuottajina 

 

Poronhoitajia oli vuonna 2016 Suomessa noin 4000 (Nieminen 2016). EU-ajan Suomessa poronhoi-

tajien lukumäärä on laskenut tasaisesti, vuonna 1995 omistajia oli noin 7500. Lainsäädäntö määritte-

lee Suomessa porojen sallittua enimmäismäärää, joka on noin 200 000 eloporoa tällä hetkellä. Suurin 

sallittu poromäärä poronomistajaa kohti vaihtelee 300 ja 500 poron välillä paliskuntakohtaisesti. Po-

ronhoidon pääasialliseksi ja merkittäväksi toimeentulonlähteeksi ilmoitti noin 1000 poronomistajaa. 

(Kietäväinen 2012.) Porolauman koko poromiestä kohti on myös keskimäärin varsin pieni. Noin 4000 

poromiehestä vajaa 3000 omistaa korkeintaan 24 poroa. Ainoastaan noin kahdella sadalla poromie-

hellä on porolauman koko yli 200 poroa. (Paliskuntain yhdistys 2017.) 

Poronhoidosta saadut yrittäjätulot vaihtelevat Suomessa poronhoitoalueen sisällä huomattavasti. Saa-

melaisalueella keskimääräinen yrittäjätulo oli vuonna 2016 noin 32 900 euroa per vuosi, kun vastaa-

vasti muulla poronhoitoalueella yrittäjätulo oli keskimäärin vuonna 2016 noin 12 500e. Kannatta-

vuuskerroin oli saamelaisalueella vuonna 2016 1.27, erityisellä poronhoitoalueella 0.64 ja muulla 

poronhoitoalueella 0.53. (Luke taloustohtori 2017.) Kannattavuuskerroin lasketaan seuraavalla kaa-

valla (MTT Taloustohtori): 

 
𝑀𝑎𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑦𝑟𝑖𝑡𝑡ä𝑗ä𝑛 𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑎𝑣𝑎𝑎𝑡𝑖𝑚𝑢𝑠+𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑎𝑡𝑖𝑚𝑢𝑠
 

Mikäli suhdeluvuksi saadaan luku 1, liiketoiminnan tuotot riittävät kattamaan kaikki liiketoiminnan 

kustannukset. Tällöin yrittäjänvoitto on nolla euroa. Mikäli suhdeluku on alle 1, niin omalle työlle ja 

pääomalle on jäänyt tavoitteita alhaisempi korvaus. 
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Näin ollen porotaloudella on suurempi taloudellinen merkitys poronhoitajille saamelaisalueella ja 

elinkeinon kannattavuus on myöskin parempaa yhdessä suurempien laumakokojen kanssa. Muulla 

poronhoitoalueella porotalous toimii pääosin vain sivuelinkeinona poronhoitajille. (Kietäväinen 

2012.)  Suomussalmen kunta teetti syksyllä 2016 Lisäpotkua porosta-esiselvityshankkeen, jolla kar-

toitettiin muun poronhoitoalueen poronhoitajien liiketoimintamahdollisuuksia porotalouden ympä-

rillä. Hankkeen lopputulema oli se, että etenkin porotilamatkailun sektorilla tarjonta ei tällä hetkellä 

riitä kattamaan kysyntää. Näin ollen muulla poronhoitoalueella elinkeinoa on mahdollisuus jatkaa 

tulevaisuudessakin, mikäli poronhoitajat ovat halukkaita luomaan etenkin matkailuun liittyviä uusia 

liiketoimintoja. (Järvenpää & Lavia 2016.) 

Alueelliset eroavaisuudet Pohjois-Suomen eri osissa asettavat myös rajoitteita porotalouden harjoit-

tamiselle. Suomen pohjoisimmat kunnat erittäin harvaanasuttuina alueina tarjoavat porolaumoille hy-

vät mahdollisuudet liikkumiseen tunturiylängöillä. Poronhoitoalueen pohjoisosissa noin puolet po-

ronomistajista ilmoittaa poronhoidon päätoimiseksi elinkeinonlähteeksi (Suomen käsityön museo 

2017.) Lisäksi arktisista olosuhteista huolimatta ravintoa on runsaasti saatavilla laajojen jäkälä-ja 

kangasmaiden ansiosta. Lisäruokinnan tarve ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat saamelaisalueella 

muuta poronhoitoaluetta pienemmät. Muulla poronhoitoalueella maataloudelle on olemassa edulli-

semmat edellytykset, jolloin poronhoito toimiikin selkeämpänä sivuelinkeinona perinteisen maata-

louden rinnalla. (Kemppainen ym. 2001.)  

Poronhoitajien painotettu keskimääräinen keski-ikä on paliskunnasta riippuen 37–50 vuotta. Ikään-

tyminen on erityisesti muun poronhoitoalueen ongelma, mutta myös saamelaisalueella toimiala tar-

vitsee kasvavassa määrin uusia työntekijöitä ja yrittäjiä. Sukupolvenvaihdoksia sekä nuorten siirty-

mistä porotalouden pariin on pyritty helpottamaan myöntämällä alle 40-vuotiaille nuoren elinkeinon-

harjoittajan tukea. (Kemppainen ym. 2001.) 

Lisäruokinta on tällä hetkellä välttämätöntä koko poronhoitoalueella. Lisäruokinta suoritetaan joko 

maastoruokintana tai tarharuokintana. Maastoruokinta toteutetaan käytännössä viemällä maastoon 

esimerkiksi kaupallisesti valmistettua pororehua. Tarharuokinta toteutetaan ruokkimalla poroja aida-

tulla alueella. Lisäruokinta on merkittävä lisäkustannus poronhoitajille ja tällä hetkellä pakollinen 

kustannuserä tuotantokustannusten näkökulmasta katsottuna. Ruokinnasta aiheutuneet menot palis-

kunnille vaihtelivat vuonna 2004 12 %:sta aina 25 %:n kustannusten kokonaismäärästä poronhoito-

alueen eri osissa. Suurimpia ruokintakustannukset olivat muulla poronhoitoalueella. Luonnonmukai-

nen laiduntaminen on poronhoitajan näkökulmasta katsottuna taloudellisesti kannattavinta, koska täl-
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löin tuotantokustannukset ovat huomattavasti alhaisempia. Lisäruokinnan sivukustannuksia aiheutta-

vat myös moottorikelkkojen, mönkijöiden, polttoaineiden yms. aiheuttamat kuluerät. (Tauriainen & 

Tuomisto 2008.)  

Toisaalta liian suurista porokannoista johtuva liikalaidunnus on merkittävin syy lisäruokintatarpee-

seen. Paliskuntain yhdistys on toistuvasti 1960-luvulta lähtien ilmaissut huolensa yli sallittujen rajo-

jen menevästä porokannasta. 1980-luvun puolivälissä sallitut poromäärät ylitettiin selkeästi. Elo-

poroja oli lähes 40 000 enemmän kuin lainsäädännön asettama raja salli. Maa-ja metsätalousministeri 

Kalevi Hemilä totesi vuonna 2002, että porokannan pienentäminen on välttämätöntä. (Kortesalmi 

2008.) Myöskin professori Antero Järvinen kritisoi voimakkaasti ylilaidunnuksen aiheuttamia ongel-

mia Aamulehden mielipidekirjoituksessaan (13.9.2016). 

 

3.2 Poronlihan myyntikanavat 

 

Poronhoitajat tuottavat poronlihaa kuluttajamarkkinoille kahta eri kanavaa pitkin; jalostusyhtiöiden 

kautta sekä suoramyyntinä suoraan kuluttajille. Tämän lisäksi osa lihantuotannosta päätyy yrittäjän 

omaan kulutukseen. Poroja teurastetaan vuosittain 105 000-120 000 kappaletta ja vuotuinen lihan-

tuotanto on noin 2–2,8 miljoonaa kilogrammaa. Jalostusteollisuuden käyttöön myytävä lihamäärä on 

vähentynyt 2000-luvulla. Vuonna 2007 tuotetusta kokonaismäärästä poronhoitajat myivät jalostus-

yrityksille vajaa 60 %. Suoramyyntiin ja rajakauppaan meni yhteensä noin 25 % tuotannosta ja yrit-

täjän omaan kulutukseen noin 15 %. (Kemppainen,Saarni & Setälä 2009.) 

 Poronlihan tuottajahinta nousi tasaisesti vuoden 1995 jälkeen pääosin erityisesti Norjaan suuntautu-

neen hyvän ulkomaanviennin ansiosta. Vuonna 2003 Norjan kiristettyä poronlihan tuontivaatimuk-

sia, vienti tyrehtyi ja tuottajahinta lähti laskuun kotimaisen ylituotannon takia. (Aikio,Honka-

nen,Kemppainen, Saarni & Setälä 2005.) Poronlihan tuottajahinta on kuitenkin noussut 2010-lu-

vulla huomattavasti. Vuonna 2005 tuottajahinta oli 3,94e/kg, mutta vuonna 2016 tuottajahinta oli 

noussut jo 9,93e/kg. (Jänkälä 2017.) 

Viime vuosina vuotuinen teurasporojen määrä on ollut noin 90 000 per vuosi. Normaalioloissa po-

roja voitaisiin teurastaa noin 120 000 kappaletta, mutta suurpetojen aiheuttama hävikki vähentää 

Paliskuntain yhdistyksen (2017) mukaan teurasporomäärää noin 30 000 porolla. Yleisesti ottaen po-

ronlihan tärkeimmät taloudelliset menestystekijät ovat poronlihan tuottajahinta sekä tuotantomäärä. 

Viime vuosien kehitys tuottajahinnan suhteen on näkynyt positiivisesti myös toimialan kannatta-
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vuuskertoimissa. Kannattavuuskertoimen kasvu on osoitus siitä, että kasvaneista tuotantokustan-

nuksista huolimatta porotalous on toimialana kehittynyt myönteisesti viime vuosina. (Kumpula & 

Tauriainen 2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Poronlihan tuottajahinta sekä tuotantomäärät vuosina 2000–2016 (Jänkälä 2017.) 

2010-luvun myönteisestä kannattavuuskehityksestä huolimatta poronhoitajat ovat etsineet uusia lii-

ketoimintamahdollisuuksia sekä myyntikanavia tuotteilleen. Suoramyynnissä tuottajahinta oli keski-

määrin vuonna 2007 noin 0,5e per kilogramma korkeampi verrattuna jalostusyrityksien maksamaan 

tuottajahintaan. (Kemppainen ym. 2009.) Suoramyynnin parempi kannattavuus on pääsyy tämän 

myyntikanavan suhteellisen osuuden kasvuun. Suoramyynti tapahtuu useimmiten suoraan poronhoi-

totilalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Lisäksi lihan jalostusaste on useimmiten matalampi suo-

ramyynnissä. (Kemppainen ym. 2009.)  

Suoramyynnin kasvuun vaikuttavat myös verotukseen liittyvät seikat. Keskitetysti paliskunnan kautta 

tapahtuvassa poron tai poronlihan myynnissä alv-osuus jää paliskunnan käyttöön. Suoramyynnissä 

poromies saa alv-osuuden omaan käyttöönsä. Lisäksi suoramyynnissä poromies ei maksa myyntive-

roa lainkaan, vaan ainoastaan veroa paliskunnan kautta eloporojen keskimääräisen tuoton mukaisesti. 

(Jauhiainen & Tuomisto 2008.)  
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Yleisesti ottaen porotalous siirtyi arvolisäverotuksen piiriin vuonna 1995. Elintarvikkeina käytettä-

vien porotuotteiden alv-kanta on 14 % ja muiden porotuotteiden 24 %. Ulkomaille suuntautuva po-

rotuotteiden myynti on sen sijaan alv-vapaata myyntiä. Tämän lisäksi paliskuntien sisäinen kauppa 

(osakkaiden välillä sekä osakkaan ja paliskunnan välillä) on alv-vapaata kauppaa. (Ylitalo 2010.) 

 

 3.3 Jalostusyritykset 

 

Michael Porterin viiden kilpailuvoiman mallin mukaisesti (1980) toimialalla vallitsee viisi lähtökoh-

taista voimaa, jotka määrittelevät toimialan kilpailua yrityksien näkökulmasta katsottuna. Nämä voi-

mat ovat nimeltään kuluttajien markkinavoima, tuottajien markkinavoima, uusien kilpailijoiden uhka, 

substituutiohyödykkeet sekä toimialalla vallitseva nykyinen kilpailun taso.  

Poronlihan jalostussektori on varsin kilpailtu. Toimialalla oli vuonna 2016 21 teurastamoa, jotka toi-

mivat pääosin poronhoitoalueella maantieteellisesti. Näistä teurastamoista vain muutaman yhtey-

dessä oli lihanleikkaamiseen ja lihavalmisteiden tekoon liittyvää toimintaa teurastamisen lisäksi. 

(Evira 2017.) Suurimmat jalostajat ovat viime vuosina olleet Polarica, Rönkä, Kotivara, Polar Wild 

sekä Kylmänen (Jänkälä 2017). Polarica on selvä markkinajohtaja ja yhtiö jalostaa vuosittain 1,2-1,4 

miljoonaa kiloa poronlihaa (Kristo 2017). Poronlihan jalostustoiminta on kokenut merkittäviä muu-

toksia 2000-luvun aikana. Vuonna 2016 poronhoitajien omatoiminen jalostus kattoi jo lähes 50 % 

kaikesta jalostustoiminnasta.(Saarela 2016.) 

Suomessa jalostusyrityksistä vain neljä suurinta myyvät vähittäiskaupan kautta poronlihatuotteita 

koko maassa. Pienemmät jalostajat myyvät tuotteensa joko suoraan samassa pihapiirissä toimivassa 

myymälässä tai lähiseudun vähittäiskaupoissa. Jalostusyrityksillä on pääsääntöisesti teurastamo tuo-

tantolaitoksen yhteydessä, johon porot kuljetetaan elävänä teurastusta varten poronhoitotiloilta. Po-

ronlihanjalostus on liikevaihdolla mitattuna tärkein tuote vain noin kolmannekselle jalostusyrityk-

sistä. Useimmiten muut lihatuotteet tuottavat yrityksen liikevaihdosta merkittävimmän osan. Jalos-

tustoiminta keskittyy maantieteellisesti pääosin Rovaniemen läheisyyteen. (Aikio ym. 2005.) Jalos-

tusyritysten näkökulmasta katsottuna tuotannon volyymi on pitkällä aikavälillä suhteellisen vakio, 

koska eloporojen enimmäiskiintiö ei mahdollista tuotannon kasvattamista (L14.9.1990/848).  

Kuten Hansen toteaa (2013), ruoantuotantoketjun toiminnalle on yleisesti ottaen tärkeää raaka-aineen 

vakaa saatavuus. Poronlihamarkkinoilla jalostajien kannalta liiketoiminnasta tekee haastavaa lyhyellä 

aikavälillä poronlihan epävakaa saatavuus. Petoeläinten aiheuttama hävikki sekä luonnonolot vaikut-

tavat vuosittain teurasporokantoihin. Lisäksi alkutuotanto on maantieteellisesti jakaantunut laajalle ja 
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harvaanasutulle alueelle, sekä yksittäisten tuottajien lukumäärä on suuri. Kausiluonteisuus aiheuttaa 

myös saatavuusongelmia jalostajille, koska teurastus tapahtuu syksyllä ja muina vuodenaikoina lihan 

saatavuus on heikkoa. Jalostajat tekevät myös useimmiten tuotantosopimukset alkutuottajien kanssa 

vuodeksi kerrallaan. Sopimuspaliskunnat ovat tärkein kanava poronlihan hankinnassa. Vuonna 2005 

70 % raaka-aineesta hankittiin sopimuspaliskunnilta. (Aikio ym. 2005.)  

Poronlihan kohdalla markkinakysyntä ylittää markkinatarjonnan (Kemppainen ym.2001). Lainsää-

dännön takia (L14.9.1990/848) tarjonnan kasvattaminen ei ole kuitenkaan tällä hetkellä mahdollista. 

Polarica Oy on viime vuosina lisännyt poronlihan tuontia Venäjältä. Vuonna 2016 Polarica toi noin 

25 000 poroa vastaamaan kuluttajamarkkinoiden kasvanutta kysyntää. (Yleisradio 2016.) Poronlihan 

jalostukseen liittyvistä haasteista huolimatta poronlihalle on nähtävissä monia positiivisia piirteitä. 

Poronlihalla on merkittävä rooli Lapin maakunnan matkailun ja imagon kannalta. Lisäksi poroa eläi-

menä sekä poronlihaa käytetään merkittävästi myös maakunnan markkinoinnissa. Poronlihan koti-

maisuus ja laadukkuus on jalostusyhtiöiden näkökulmasta myöskin selkeä markkinointi-ja myynti-

valtti. (Honkanen ym. 2008.) 

 

3.4 Poronlihatuotteet vähittäiskaupassa 

 

 Poronlihasta jalostetaan pääasiassa neljää erilaista tuoteryhmää: pakasteita, eineksiä, leikkeleitä sekä 

säilykkeitä. Ylivoimaisesti merkittävin yksittäinen tuote on pakastettu poronkäristys, jota myydään 

vähittäiskaupoissa koko maassa. Käristyksen osuus kaikesta tuotetusta poronlihasta on noin 50 % ja 

pakasteiden ryhmässä se muodostaa noin 80 % osuuden. (Aikio ym. 2005.)  

Yksikköhinnaltaan korkein tuoteryhmä ovat puolestaan erilaiset savuleikkeleet. Korkeimman yksik-

köhinnan lisäksi poronlihasta valmistetut savuleikkeleet omaavat myös erittäin korkean jalostusar-

von.  Savuleikkeleiden osuus kokonaislihantuotannosta on noin 16 %. Näitä edellä mainittuja tuotteita 

valmistavat kaikki neljä suurinta jalostusyritystä. Tämän lisäksi poronlihaa myydään myös esimer-

kiksi erilaisina einesruokina. Kylmänen Oy toimii myös markkinajohtajana poronlihasta valmistettu-

jen säilykkeiden kohdalla. Säilykkeitä myydään myös laajasti koko maassa. (Honkanen,Saarni & Se-

tälä 2008.) 

Vuotuisesta poronlihantuotannosta poromiehet myyvät noin 50 % paliskuntien kautta isoille ostoliik-

keille. Suoramyynnin osuus on noin 30 % ja loput 20 % myydään pienjalostamoille sekä käytetään 

itse.(Kietäväinen 2012.) Ravintola-ala valmistaa poronlihasta laajasti erilaisia annoksia kuluttajien 
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tarpeisiin. Poronliha soveltuu sekä arkiseen että myöskin korkean laadun ja hinnan aterioihin. (Hon-

kanen ym. 2008.) Jalostusyhtiö Saarioisen mukaan uusien poronlihatuotteiden tarjontaan suhtaudu-

taan myönteisesti, mutta raaka-aineen korkea hinta asettaa tuotannolle rajoituksia. Korkea raaka-ai-

neen hinta jalostusyhtiölle heijastuu myöskin kuluttajille korkeina hintoina vähittäiskaupassa. (Sär-

kelä 2015.) 

 

 

 

Kuvio 11. Poronlihan alueittainen myynti Suomessa (Aikio ym. 2005.) 

 

Poronlihatuotteista noin kolmannes myydään Pääkaupunkiseudulla ja noin kolmannes Pohjois-

Suomessa. Etelä-Suomessa kokonaisuudessaan myydään yli puolet kaikesta tuotetusta poronlihasta. 

Ulkomaanvienti on vähäistä, muodostaen vain muutamia prosentteja kokonaismyynnistä. 

Ulkomaanviennissä ongelmana on ollut erityisesti poronlihan heikko hintakilpailukyky verrattuna 

sen substituutteihin, kuten esimerkiksi saksanhirveen. Viennin vähäisyyttä on perusteltu myös 

poronlihan heikolla tunnettavuudella Pohjois-Euroopan ulkopuolella. (Aikio ym. 2005.)  
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4. OPERATIIVINEN VIITEKEHYS 

 

4.1 SCP-kehikko poronlihamarkkinoilla 

 

Tässä kappaleessa kuvaan operationalisoinnin avulla miten poronlihamarkkinat ovat rakentuneet tut-

kielmani teoriaosuuden puitteissa. Ensin esittelen SCP-kehikon poronlihamarkkinoiden suhteen so-

vellettuna. Tämän jälkeen esittelen poronlihan tuotantoketjun vertikaalisen muodon. SCP-paradig-

massa toimiala pohjautuu tarjontaan ja kysyntään liittyviin perusolosuhteisiin. Näiden pohjalta toi-

mialalle rakentuu markkinarakenne sekä markkinakäyttäytyminen. 

Taulukko 2. SCP-kehikon perusolosuhteet poronlihamarkkinoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poronlihan tarjontaan vaikuttaa taulukon 2 mukaisesti elinkeinon hajanaisuus Pohjois- Suomen har-

vaan asutuilla seuduilla. Maantieteelliset etäisyydet tekevät elinkeinosta itsenäistä ja kasvattavat 

myöskin tuotantokustannuksia esimerkiksi kasvavina polttoainekuluina. Kausiluonteisuus viittaa teu-

rastusaikaan, joka on poronhoidossa syksyisin. Tällöin lihantarjonta markkinoilla kasvaa, mutta 

raaka-ainetta ei ole mahdollista teurastusajan ulkopuolella tarjota markkinoille lisää. Petojen aiheut-

tama hävikki pienentää myöskin vuotuista teurasporojen määrää. Tästä johtuen poronlihan tuotanto 

ei ole niin suurta, kuin eloporokiintiö antaisi ymmärtää. Eloporokiintiö vaikuttaa myös omalta osal-

taan poronlihan tarjontaan. Nykyisen kiintiön kasvattaminen lisäisi myöskin poronlihan tarjontaa 

markkinoilla. Jäkälämaiden heikko kunto aiheuttaa poronhoitoalueella lisäkustannuksia poromie-

hille. Jäkälän ja muun luonnollisen ravinnon puute pakottaa poromiehet lisäruokintaan, joka on lisä-

                                      

Tarjonta   Kysyntä 

-Elinkeinon hajanaisuus  -Markkinahinta 

-Tuotannon kausiluonteisuus  -Hintajousto 

-Petohävikki   -Lähisubstituutit 

-Tuotantopanosten hinta  -Imago 

-Eloporokiintiö 

-Jäkälämaiden kunto 
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kustannus poromiehille. Elinkeinon harjoittaminen on taloudellisesti kannattamatonta, mikäli tuotan-

topanosten hinnat nousevat mutta tuottajahinta ei nouse samassa suhteessa. Kannattavuuden heikko 

taso puolestaan uhkaa toimialan tulevaisuutta ja näin ollen myöskin poronlihan tarjontaa. 

Kysyntään liittyviä seikkoja puolestaan ovat taulukon 2 mukaisesti esimerkiksi markkinahinta sekä 

lähisubstituutit. Poronlihan markkinahinta on melko korkea kuluttajille, joka rajoittaa osaltaan kulut-

tajakysyntää. Poronlihan lähisubstituutti on lammas. Tämä tarkoittaa, että poronlihan hinta reagoi 

markkinoilla eniten lampaanlihan kanssa. Mikäli lampaanlihan hinta nousee, poronlihan kysyntä kas-

vaa, koska kuluttajat näkevät poronlihan ja lampaanlihan toistensa korvikkeina. Vastaavasti mikäli 

poronlihan hinta nousee, kuluttajien kysyntä kohdistuu enemmän lampaanlihaan. Kysynnän hinta-

jousto on poronlihan kohdalla jäykkää. Tämä tarkoittaa, että mikäli poronlihan hinta muuttuu yhdellä 

prosentilla, niin kysyntä ei kuitenkaan muutu yhdellä prosentilla. (Tuomisto 2010.) Poronlihan imago 

on hyvä, joka on yhtenä syynä siihen, että poronlihan kysyntä ylittää poronlihan tarjonnan. 

SCP-kehikon toisena vaiheena on alla olevan taulukon 3 mukainen markkinarakenne, joka pohjautuu 

kysynnän ja tarjonnan olosuhteisiin. Poronlihamarkkinoilla on alkutuottajia lukumääräisesti paljon ja 

myöskin pienimuotoisia jalostus-sekä teurastustoimintaa harjoittavia paikallisia toimijoita on melko 

paljon. Jalostusportaassa on yksi merkittävä poronlihan ostaja, joka on monopsoni asemassa poro-

miehiin nähden. Monopsoni terminä tarkoittaa, että markkinoilla on monta myyjää mutta vain yksi 

merkittävä ostaja (Pohjola 2013). Tämä jalostaja jalostaa noin puolet vuosittaisesta poronlihasta.  Mo-

nopsoni-asemassa olevalla jalostajalla on merkittävä neuvotteluvoima suhteessa poromiehiin, mutta 

vähittäiskaupan ja jalostajien välisessä suhteessa vähittäiskauppa on vahvassa neuvotteluasemassa. 

Suomen erittäin keskittynyt vähittäiskauppa tarjoaa poronlihan jalostajien näkökulmasta katsottuna 

vain kaksi merkittävää ostajaa jalostetuille tuotteille.  

Taulukko 3. Poronlihamarkkinoiden markkinarakenne. 

 

-Poromiehiä lukumääräisesti paljon 

-Poronlihan pienjalostamoja lukumääräisesti paljon 

-Yksi merkittävä jalostaja 

-Vähittäiskaupalla merkittävä neuvotteluvoima 

 

 

Poronlihamarkkinoiden markkinarakenteeseen liittyy myöskin yhtenä osana mahdolliset esteet toi-

mialalle tulemiseen tai poistumiseen. Poronlihamarkkinoilla toimialalle tulon esteenä on elinkeinolle 
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asetettu maantieteellinen rajoite. Elinkeinoa voi harjoittaa ainoastaan erikseen määritetyllä poronhoi-

toalueella. Paliskuntajärjestelmä toimii myös yhtenä toimialalle tulemisen rajoitteena. Poronhoitoalue 

on jaettu 54 paliskuntaan, jotka hallinnoivat oman paliskuntansa porotaloutta. Paliskuntajärjestel-

mässä porojen sallitut laidunnusalueet on maantieteellisesti tarkoin rajatut sekä jokainen eloporo on 

merkitty omistajiensa omaisuudeksi korvamerkintöjen avulla. Näin ollen porotalousyrittäjäksi ei voi 

ryhtyä, ellei hanki ensin paliskunnan eloporokiintiöön kuuluvia poroja omistukseensa. Toisena mer-

kittävänä toimialalle tulemisen esteenä on yleinen poronhoitoalueen eloporokiintiö, joka säätelee elo-

porojen kokonaismäärää. Lisäksi toimialalle tulemisen esteenä voi nähdä toimialan pitkät perinteet, 

joiden vuoksi ulkopuolisten uusien yrittäjien voi olla vaikeaa hankkia tarvittavaa asiantuntemusta 

sekä käytännön kokemusta porotaloudesta. 

SCP-kehikon kolmantena vaiheena on markkinakäyttäytyminen, joka pohjautuu markkinarakentee-

seen. Poronlihamarkkinoiden markkinakäyttäytymiseen liittyviä seikkoja on kuvattu alla olevassa 

taulukossa 4.  

Taulukko 4. Markkinakäyttäytyminen poronlihamarkkinoilla. 

                         

-Kannattavuusongelmat alkutuotannossa.  

-Raaka-aineen saatavuusongelmat 

-Markkinahinta korkea 

-Markkinahinnan vaihtelut  

-Suoramyynnin osuus kasvussa 

 

Yllä olevan taulukon 4 mukaisesti raaka-aineen epävakaa saatavuus on jalostajien näkökulmasta 

haaste. Tuotantokapasiteetti mahdollistaisi nykyistä suurempienkin lihamäärien jalostamisen. Raaka-

aineen epävakaa saatavuus johtuu pääosin petojen aiheuttamasta hävikistä sekä teurastusajan kausi-

luonteisuudesta. Poronlihan suoramyynti on ollut 2000-luvulla jatkuvassa kasvussa, koska suora-

myynnissä lihan kilohinta on sopimustuotantoa korkeampi. Tästä syystä poromiehet pyrkivät myy-

mään lihaa ohi suurjalostajien omien mahdollisuuksiensa mukaan. Poronlihan markkinahinta heilah-

telee pääosin tuotantomäärien vaihteluiden seurauksena. Tarjonnan vähentyessä markkinahinta nou-

see. 

Julkinen valta voi alla olevan taulukon 5 mukaisesti politiikkainstrumentteja hyödyntämällä vaikuttaa 

poronlihamarkkinoiden toimintaan. Erilaisia instrumentteja ovat esimerkiksi suurpetokorvaukset, 
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eläinkohtainen tuki sekä eloporokiintiön hallinta. Suurpetokorvauksen laskeminen kannustaisi poro-

miehiä nykyistä tarkempiin porojen suojelutoimenpiteisiin petoeläimiä kohtaan. Eläinkohtaisen tuen 

nostamisella tai laskemisella julkinen valta voi vaikuttaa elinkeinon kannattavuuteen. Vuonna 2015 

eloporotuki oli 28,5e/poro (Uusi-Laurila 2015). Porotaloudessa maataloustukien osuus tulonmuodos-

tuksesta on ollut perinteisesti melko pieni. Eloporokiintiöllä taas julkinen valta pystyy säätelemään 

vuotuista poronlihan tuotantoa. Eloporokiintiötä nostamalla lihantuotantoa olisi mahdollista kasvat-

taa nykyisestä. 

Taulukko 5. Julkisen vallan politiikkainstrumentit poronlihamarkkinoilla. 

 

-Petovahinkokorvaukset 

-Suurpetojen kaatoluvat 

-Eloporokiintiö 

-Eläinkohtainen tuki 

 

 

4.2 Poronlihan tuotantoketjun toimijoiden väliset suhteet 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys-kappaleessa käsittelin vertikaalisen koordinaation rakennetta. Ra-

kenteellisia ominaisuuksia ovat tuotantoketjun vertikaalinen sekä horisontaalinen rakenne. Horison-

taalinen rakenne poronlihamarkkinoilla riippuu hieman poronlihan jalostusasteesta. Horisontaalisesti 

ketju on todella lyhyt, mikäli poromies myy lihatuotteita suoramyyntinä omalta kotitilaltaan kulutta-

jille. Toisaalta erittäin jalostettujen poronlihatuotteiden, kuten savuporoleikkeiden, kohdalla tuotan-

toketju on horisontaalisesti pidempi ja sisältää kaikki alla olevassa kuviossa 12 näkyvät toimijat. Ku-

viossa 12 ei ole erikseen määritelty tukku-ja jakeluvaiheen toimijoita, jotka myös kuuluvat tuotanto-

ketjun horisontaaliseen rakenteeseen. 

Vertikaalinen rakenne on myöskin poronlihan tuotantoketjussa vaihtelevaa. Alkutuotannossa poron-

hoitajia on lukumääräisesti paljon. Jalostus-sektorin yrityksiä on lukumääräisesti myöskin melko pal-

jon, mutta vain muutama näistä toimii valtakunnallisella tasolla. Suomessa vähittäiskauppa on erittäin 

keskittynyttä, joten jalostusyhtiöillä on vain muutama ostajaehdokas jalostetuille elintarvikkeille. 

Vuonna 2016 Kesko ja S-ryhmä muodostivat yhdessä 83,4 % markkinaosuuden päivittäistavarakau-

pan myynnistä. (PTY 2017.)Tämä vähittäiskaupan keskittyminen ilmenee vertikaalisen rakenteen ka-

peutena ketjun tällä tasolla. Kuluttajia on taas lukumääräisesti erittäin paljon, jolloin vertikaalinen 
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rakenne on hyvin laajaa tässä kohdassa ketjua. Paliskuntain yhdistyksellä on merkittävä asema po-

ronlihantuotantoketjussa. Yhdistys on samanaikaisesti poromiesten etujärjestö, valvontaorganisaatio 

sekä myöskin asiantuntija-ja neuvontapalveluita tarjoava organisaatio. Tämän takia alla olevassa ku-

viossa 12 Paliskuntain yhdistys on havainnollistettu toimijana, joka vaikuttaa kaikkiin tuotantoketjun 

tasoihin.                     

  

                                     

     

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Vertikaalinen ja horisontaalinen rakenne poronlihan tuotantoketjussa. 

 

Teoreettinen viitekehys-kappaleessa esittelin vertikaalisen koordinaation erilaisia yhteistyömuotoja. 

Tutkimusaineistoni perusteella pyrin vastaamaan, että missä määrin poronlihan tuotannossa yhteis-

työtä harjoitetaan ja kuinka integroitunutta ketjun toiminta on eri osapuolten välillä.  

 

4.3 Haastattelukysymykset teoreettisen operationalisoinnin puitteissa  

Tässä kappaleessa esittelen kysymykset, jotka toimivat haastattelurunkona aineistonkeruussa. 

Kysymykset on jaettu eri aihepiirien mukaisesti, jotta tutkimusongelman kannalta relevantit teemat 

tulisivat mahdollisimman hyvin käsitellyiksi.  

Kysymyksillä 1 ja 2 pyrin saamaan yleiskäsityksen poronlihan tuotantoketjusta sekä porotalouden 

erityispiirteistä verrattuna muihin lihantuotantoaloihin Suomessa. Kysymykset 3 ja 4 tuottavat 

informaatiota poronlihan tuotantoketjun toiminnasta aiemmin sekä tällä hetkellä. Kysymyksellä 5 

Poromies / 

Paliskunta 

Poromies / 

Paliskunta 

Jalostaja 

Jalostaja 

Vähittäis-

kauppa+Horeca 

Kuluttajat 

Paliskuntain 

yhdistys 
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pyrin kartoittamaan, että onko poronlihamarkkinoilla tälläkin hetkellä toimijoita, joilla on määräävä 

markkina-asema suhteessa muihin tuotantoketjun toimijoihin. 

1. Liittyykö poronlihamarkkinoiden toimintaan mielestäsi joitakin erityispiirteitä tai poikkeavuuksia? 

2. Keitä toimijoita poronlihan tuotantoketjuun mielestäsi kuuluu? 

3. Miten tuotantoketju on mielestäsi toiminut aiemmin? (viimeisten 5-10 vuoden aikana) 

4. Miten tuotantoketju toimii oman näkemyksesi mukaan tällä hetkellä?  

5. Onko jokin tuotantoketjun taso (esim. jalostus) mielestäsi määräävässä asemassa suhteessa muihin 

tuotantoketjun tasoihin? 

Kysymyspatteriston toisen osion tarkoituksena on kartoittaa ja kerätä aineistoa mahdollisesta 

vertikaalisesta koordinaatiosta poronlihan tuotantoketjussa. Alla olevien kysymysten avulla pyrin 

selvittämään sekä horisontaalisesti samalla tasolla toimivien yritysten yhteistyötä, sekä myöskin 

vertikaalisesti eri tasoilla toimivien yritysten välistä yhteistyötä. Kuviossa 12 on havainnollistettu 

näitä tuotantoketjun eri toimijoiden välisiä suhteita, joita näillä kysymyspatteriston toisen osion 

kysymyksillä pyrin selvittämään. 

6. Voiko porotaloutta elinkeinona mielestäsi harjoittaa itsenäisesti välittämättä ketjun muista ta-

soista? 

7. Ovatko ketjun samalla tasolla toimivat yritykset keskenään tekemisissä? (Esim. kaksi jalostajaa 

toistensa kanssa tai kaksi poromiestä toistensa kanssa) 

8. Tekevätkö tuotantoketjun eri tasot yhteistyötä toistensa kanssa? 

9. Miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan/voisi toteuttaa? 

10. Minkälaisia hyötyjä sekä haittoja yhteistyöstä mielestäsi aiheutuu? 

11. Hyötyykö yhteistyöstä mielestäsi jokin tuotantoketjun taso toista enemmän? 

12. Onko tuotantoketjun eri tasojen välisissä suhteissa mielestäsi tapahtunut muutoksia viime vuo-

sina? 

Kolmannen osion kysymysten 13 ja 14 tavoite on selvittää eri toimijoiden välisiä suhteita vielä tar-

kemmin ja havainnoida mahdollisia riippuvuus-suhteita eri tuotantoketjun tasojen välillä. Kysymyk-

set 15 ja 16 antavat informaatiota tuotantoketjun mahdollisista kehityskohteista. 

13. Liittyykö tuotantoketjun toimintaan sopimuksia eri tasoilla toimivien yritysten kesken? 

14. Ovatko tuotantoketjun eri tasojen toimijat mielestäsi riippuvaisia toisistaan? 

15. Ovatko kaikki osapuolet mielestäsi tuotantoketjun nykyiseen toimintaan tyytyväisiä?  

16. Miten tuotantoketjun toimintaa voisi mielestäsi vielä tulevaisuudessa kehittää? 
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5. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkielmani aineisto on kerätty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmetodia hyödyntämällä. Yksin-

kertaisimmillaan ”laadullinen” tai ”kvalitatiivinen” tutkimusmetodi voidaan käsittää aineiston muo-

don kuvaamiseksi (ei-numeraaliseksi) (Eskola & Suoranta 1998). Määritelmäero kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen (numeerisen) tutkimusmetodin välillä on joskus hyvinkin häilyvä. Esimerkiksi haas-

tattelua voi käyttää sekä numeerisesti että ei-numeerisesti, ja haastattelusta saatavaa aineistoa voi 

analysoida sekä laadullisesti että kvantitatiivisesti. (Eskola & Suoranta 1998.) 

Yleisesti ottaen laadullisen tutkimuksen ideana on kuitenkin jonkin ilmiön kuvaaminen sen omista 

lähtökohdista. Tutkijan tarkoituksena on osallistua tutkimusprosessiin, eikä ainoastaan mitata objek-

tiivisesti ”ulkopuolisena”. Aineistonkeruuvälineenä käytetään laadullisessa tutkimuksessa ”ihmistä 

itseään” ja tutkijan omat havainnot sekä keskustelut tutkittavien kanssa ovat datan tutkimista tärke-

ämpiä. Laadullista tutkimusta tarvitaan erityisesti monimutkaisten prosessien selvittämiseksi, jotka 

eivät ole helposti mitattavissa ja joille ei ole olemassa ainakaan vielä tilastollisia muuttujia. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tutkittavien oma näkökulma on keskiössä, eikä tutkimukselle saa asettaa hypo-

teesiä etukäteen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole todistaa tai kiistää jotakin jo ennalta päätettyä 

hypoteesiä. (Järvenpää 2006.) 

Alasuutarin, Koskisen & Peltosen (2005) mukaan laadullista tutkimusta tehdään etenkin käytännöl-

lisistä syistä. Tilastollisen tutkimuksen teko ei välttämättä ole ekonomista eikä riittävän luotettavaa 

ja tarkkaa. Toinen perustelu laadulliselle tutkimukselle on inhimilliset seikat. Ihmisen toiminta pe-

rustuu inhimillisiin ja paikoin ei-rationaalisiin päätöksiin. Tällöin tilastollisilla keinoilla ei välttämättä 

löydetä niitä olennaisia syitä, joita toiminnan taustalla on. 

Eskola & Suoranta (1998) luokittelee laadullisen tutkimuksen tunnusmerkeiksi seuraavia teemoja: 

Aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineis-

ton laadullis-induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa, 

tutkijan asema sekä narratiivisuus. 

Alasuutari (1999) puolestaan määrittelee kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmetodin eroja si-

ten, että laadullisessa tutkimuksessa aineistoa käsitellään kokonaisuutena ja jokainen havainto on si-

nänsä merkittävä. Mikäli aineisto kerätään esimerkiksi yksilöhaastatteluilla, niin jo käytännön syistä 

haastateltavia ei lukumääräisesti ole niin montaa kuin kvantitatiivisin keinon tutkittavassa aineistossa. 

Tästä johtuen laadullisessa tutkimuksessa yksittäisten haastatteluiden havaintoja pitää kohdella tasa-
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arvoisesti ja jokainen esille nousevaa seikkaa pitää kunnioittaa sellaisenaan. Laadullisessa tutkimuk-

sessa ei voi siis tulla tilastollisia poikkeamia, kuten kvantitatiivisessa analyysissä. Lisäksi haastatte-

lujen rajallisuudesta johtuen tilastollisia todennäköisyyksiä ei voida kvantitatiiviseen tyyliin muodos-

taa laadullisesta aineistosta. 

Laadullisessa tutkimuksessa on Alasuutarin (1999) mukaan kaksi vaihetta: havaintojen pelkistäminen 

sekä arvoituksen ratkaiseminen. Näitä vaiheita voidaan kuvata myöskin havaintojen tuottamisen ja 

havaintojen selittämisen vaiheiksi. Havaintojen tuottamisen vaiheessa tärkeää on keskittyä ”olennai-

seen” ja yhdistää raakahavaintoja. Arvoituksen ratkaisemisen vaiheessa hyödynnetään ”ymmärtävää 

selittämistä” sekä viitataan muihin tutkimuksiin ja teoreettisiin viitekehyksiin. 

Alasuutari ym.(2005) erittelevät laadullisen tutkimuksen työvaiheet seuraavasti: 

1. Yleinen uteliaisuus jotakin ilmiötä kohtaan. Motiivit tutkimuksen käynnistämiseen voivat olla 

moninaiset. 

2. Ilmiön moninaisuutta selittämään etsitään jokin teoria, joka yksinkertaistaa monimutkaista todel-

lisuutta ja soveltuu ilmiön tarkasteluun. Teorian pohjalta alkaa myös syntyä varsinainen tutkimus-

ongelma. 

3. Tutkimusongelman määrittelemisen jälkeen aletaan keräämään aineistoa. Teorian unohtaminen 

hetkellisesti saattaa tässä vaiheessa olla suositeltavaa, jotta aineiston keruussa ei tyydytä vain asi-

oihin, jotka teoria pystyy käsitteellistämään. 

4. Aineiston analysointi alkaa yleensä luokituksella sekä lajittelulla. Näin aineistosta voidaan etsiä 

yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. 

5. Tulosten yleistäminen ei laadullisessa tutkimuksessa ole kovinkaan usein tavoitteena. Yleistämi-

seen tarvitaan usein lisätutkimusta sekä laajempaa otoskokoa. 

6. Viimeisenä vaiheena on argumentaatio, jossa tarkoituksena on peilata omia tuloksia aikaisempiin 

tutkimustuloksiin. 

 

Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty tapaustutkimuksen keinoja hyödyntämällä. Tapaustutkimus 

tarkoittaa tutkimusta, jossa aineisto kerätään valikoidusta ja harkinnanvaraisesta tutkimusjoukosta 

(Eriksson & Koistinen 2014). Tutkimusjoukko käsittää tässä tutkielmassa 15 haastattelua, joista 14 

on tehty puhelimitse puhelinhaastatteluina ja yksi haastattelu on tehty sähköpostitse. Tämän lisäksi 

kysymyspatteristoa on testattu yhdellä testihaastateltavalla. Joiltakin haastateltavilta on vielä haastat-

telun jälkeen kysytty tarkentavia lisäkysymyksiä sähköpostitse. Kaikki haastattelut on tehty kesä-
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kuussa 2017. Haastateltavat henkilöt on valikoitu siten, että he edustavat monipuolisesti tuotantoket-

jua eri asemista ja eri näkökulmista katsottuna. Kysymyslomake edusti puolistrukturoitua tyyliä, jossa 

kysymykset olivat etukäteen määritelty, mutta vastausten muoto ja pituus on vapaasti haastateltavan 

valittavissa (Järvenpää 2006). 

Tutkimuskohteenani on poronlihan tuotantoketju ja tästä johtuen haasteltavien joukko on kerätty si-

ten, että jokainen tuotantoketjun taso tulee edustetuksi. Haastatteluiden tarkoituksena oli saavuttaa 

saturaatiopiste, jossa uusia, tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja asioita ei enää nouse esiin. 

Tämä saturaatiopiste saavutettiin. Haastateltaviin henkilöihin on ensin oltu sähköpostitse yhteydessä 

ja kerrottu yhteydenoton peruste, selvitetty olennaisimmat tiedot tutkielmastani sekä kysytty haluk-

kuutta antaa haastattelu tutkimusaiheen tiimoilta.  

Puhelinhaastattelu valikoitui haastattelumuodoksi käytännöllisistä syistä johtuen. Ennen haastattelua 

jokainen haastateltava on saanut kysymykset sähköpostitse, jotta heillä on ollut mahdollisuus tutustua 

ja valmistautua haastatteluun etukäteen. Lisäksi puhelinhaastatteluiden aikana on kysytty tarkentavia 

lisäkysymyksiä tarpeen mukaan. Jokainen puhelimitse tehty haastattelu on nauhoitettu ja litteroitu 

myöhempää analysointia varten. Litterointitasona on käytetty peruslitterointia, jossa puhekieli on sa-

natarkasti litteroitu, mutta puheeseen liittyvät täytesanat on jätetty kirjaamatta. Peruslitterointitaso 

valikoitui litterointitasoksi siitä syystä, että tutkielman kannalta vain haastatteluiden asiasisällöllä oli 

merkitystä. 

Alla olevassa taulukossa 6 haastatellut henkilöt on luokiteltu eri luokitteluperusteiden mukaisesti. 

Ensimmäinen luokitteluperuste on ”Haastateltava”, jossa jokaiselle haastateltavalle on annettu oma 

koodinsa. Näitä koodeja tulen käyttämään tutkielman tutkimustulokset-kappaleessa sitaattien yhtey-

dessä. Toinen kriteeri on ”Kategoria”, joka erittelee haastateltavat luokkiin 1-4. Numero 1 tarkoittaa 

jalostajatason toimijaa ja Numero 2 Vähittäiskaupan+Horeca-sektorin toimijaa. Numero 3 tarkoittaa 

muuta porotaloustoimijaa sekä numero 4 tutkimus-ja neuvontatason toimijaa. 

Seuraava luokitteluperuste taulukossa 6 on ”Asema suhteessa porotalouteen”, joka tässä yhteydessä 

tarkoittaa henkilön asuinpaikkaa sekä ammatillista asemaa suhteessa porotalouteen tällä hetkellä. Tä-

män luokitteluperusteen termi ”keskeinen” tarkoittaa, että henkilö on varsin keskeisesti liitoksissa 

porotalouteen oman asemansa johdosta tällä hetkellä. Termi ”ulkopuolinen” vastaavasti tarkoittaa, 

että henkilö ei tällä hetkellä ole vahvasti sidoksissa ammatillisesti porotalouteen. Seuraavana luokit-

teluperusteena taulukossa 6 on ”Sukupuoli”. Sukupuoli viittaa haastateltavan henkilön sukupuoleen. 

Viimeinen luokitteluperuste taulukossa 6 on ”Kokemus”. Tällä luokitteluperusteella viitataan henki-

lön työkokemukseen porotalouteen liittyvissä työtehtävissä. Termi ”lyhyt” tarkoittaa tässä yhteydessä 
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muutaman vuoden työkokemusta ja vastaavasti termi ”pitkä” tarkoittaa useiden vuosien, tai vuosi-

kymmenien työkokemusta porotalouden parissa. 

Taulukko 6. Haastateltujen henkilöiden luokittelu eri kriteerien mukaisesti. 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta 6 voidaan havaita, jalostajatason toimijoista olen haastatellut kolmea 

henkilöä. Vähittäiskaupan-ja horeca-sektorin toimijoista haastattelin yhteensä viittä henkilöä. Muista 

poronlihamarkkinoiden toimijoista haastattelin kahta henkilöä. Tutkimus-ja neuvontatason toimi-

joista haastattelin yhteensä viittä henkilöä. 

Seuraavaksi siirryn esittelemään tutkimustuloksia aineistoni perusteella. Litteroitu aineisto on analy-

sointia varten järjestelty teemoittain. Teemoiksi voidaan eritellä sellaisia aiheita, jotka toistuvat ai-

neistossa useasti. Analyysimuotona teemoittelu etenee siten, että aineisto eritellään ensin erilaisten 

teemojen mukaisesti, jonka jälkeen teemoja ryhdytään tarkastelemaan syvällisemmin. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.)  Aineiston jaottelu teemoittain on tapahtunut tässä tutkielmassa si-

ten, että kaikkien haastateltavien henkilöiden vastaukset on koottu kysymyskohtaisesti yhteen. Tee-

moittelua hyödyntämällä aineistomassa on saatu analysoitua ja eriteltyä tarkoin aihepiirien mukai-

sesti. 

 

 

Haastateltava Kategoria Nimike Asema suhteessa 
porotalouteen 

Sukupuoli Kokemus 

H1 1 Jalostaja Keskeinen Mies Pitkä 

H2 1 Jalostaja Keskeinen Mies Lyhyt 

H3 1 Jalostaja Keskeinen Mies Pitkä 

H4 2 Vähittäiskauppa+Horeca Keskeinen Mies Pitkä 

H5 2 Vähittäiskauppa+Horeca Keskeinen Mies Pitkä 

H6 2 Vähittäiskauppa+Horeca Keskeinen Mies Pitkä 

H7 2 Vähittäiskauppa+Horeca Ulkopuolinen Mies Lyhyt 

H8 2 Vähittäiskauppa+Horeca Keskeinen Mies Pitkä 

H9 3 Muu porotaloustoimija Keskeinen Mies Pitkä 

H10 3 Muu porotaloustoimija Keskeinen Mies Pitkä 

H11 4 Tutkimus+Neuvonta Keskeinen Nainen Pitkä 

H12 4 Tutkimus+Neuvonta Ulkopuolinen Mies Lyhyt 

H13 4 Tutkimus+Neuvonta Keskeinen Mies Pitkä 

H14 4 Tutkimus+Neuvonta Keskeinen Mies Pitkä 

H15 4 Tutkimus+Neuvonta Keskeinen Mies Pitkä 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

6.1 Poronlihan tuotantoketjun toimijat 

 

Aiemmin tutkielmassani esittelin poronlihan tuotantoketjun rakenteen ja merkittävimmät toimijat 

yleisesti kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tässä kappaleessa esittelen tutkimustuloksieni perusteella 

poronlihan tuotantoketjun toimijoita sekä toimintaa tällä hetkellä. Lisäksi esittelen tuotantoketjun 

merkittävimmät muutokset viimeisten 20 vuoden ajalta. Tutkimustulokset perustuvat taulukossa 6 

esiteltyjen haastateltujen henkilöiden lausuntoihin.  

Poronlihan tuotantoketjua voi kuvailla tällä hetkellä yleisesti ottaen hyvin monivivahteiseksi, kuten 

alla olevasta sitaatista voidaan päätellä: 

”No kyllä minä ennen kaikkea sanoisin, että se toimii hirveen monivivahteisesti, että siellä on mo-

nenlaisia harvempiportaisia ja useampiportaisia variaatioita päällekkäin ja limittäin ja rinnakkain. 

”  H10 

 Tuotantoketjun eri tasojen lukumäärä riippuu aineiston perusteella hyvin voimakkaasti siitä, että 

mitä myyntikanavaa poromies haluaa lihan myymiseen käyttää. Poronlihamarkkinoiden yhtenä eri-

tyispiirteenä on suoramyynnin merkittävä osuus. Tästä johtuen tuotantoketju on tasojen ja toimijoi-

den määrän suhteen hyvin vaihteleva myyntikanavasta riippuen. Suoramyynnin merkitystä tuotanto-

ketjussa eräs haastateltavista kuvailikin seuraavalla tavalla: 

”Mutta siis tämä poromiesten itse myymä liha niin sen osuus koko tuotantoketjussa on merkittävä 

ja se on hyvää tässä toiminnassa ja se on nimenomaan poronlihan tuotannossa vahvuus.” H11. 

Poronlihan tuotantoketjussa yhdellä toimijalla on havaittavissa määräävä markkina-asema, mutta 

tästä huolimatta tuotantoketjun jokaisella tasolla on tällä hetkellä varsin suuri määrä toimijoita. Ai-

neiston perusteella voidaankin yleisesti todeta, että poronlihamarkkinoille tyypillisiä piirteitä ovat 

lihan saatavuusongelmat, korkea hintataso sekä toimijoiden verrattain suuri määrä suhteutettuna toi-

mialan kokoon.  

Poronlihan tuotantoketjun ensimmäisenä tasona ovat panostuottajat. Poronhoidossa nykyisin välttä-

mätön lisäruokintatarve aiheuttaa merkittäviä kustannuksia poromiehille etenkin pororehun hankin-

nan kautta.(Nieminen 2008). Rehun lisäksi erityisesti polttoainekulut ovat poronhoidossa merkit-

tävä tuotantokustannus. Ruokintarehun sekä polttoaineen kustannukset ovat tällä hetkellä merkittä-

vimpiä poronhoidon kannattavuutta heikentäviä kustannuseriä. 
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Tuotantoketjun toisena tasona ovat alkutuottajina toimivat poromiehet. Poromiehiä saattaa luku-

määräisesti olla jopa satoja per paliskunta. Vuosittaiset poronhoitotyöt tehdään kollektiivisesti yh-

teistyössä paliskunnan muiden poromiesten kesken. Osa paliskunnan poronomistajista ei välttä-

mättä asu varsinaisesti paliskunnan alueella, vaan he asuvat ja työskentelevät muualla ja toimivat 

ainoastaan poronomistajina. 

 Paliskunta tekee kollektiivisesti poronhoitoon liittyviä töitä ja paliskunnan ulkopuolella asuvat 

maksavat työkustannuksista aiheutuvan korvauksen paliskunnan sisällä asuville poronomistajille. 

Jokaisella paliskunnalla on oma erikseen asetettu kiintiönsä eloporojen lukumäärälle niin paliskun-

takohtaisesti kuin myöskin poromieskohtaisesti. Tästä johtuen poromies ei voi kasvattaa eloporo-

jensa lukumäärää, ellei hän osta poroja paliskunnan muilta poromiehiltä.  

Poromies voi toimia tuotantoketjussa halutessaan myös itsenäisesti välittämättä juurikaan tuotanto-

ketjun muista toimijoista. Tällaista toimintatapaa eräs haastateltava kuvaili seuraavasti: 

”Tietyllä tavalla kyllä voi. Elikkä jos ajatellaan, että on poromies jolla on oma paikka missä teuras-

taa ja oma leikkaamo ja hän myy ja markkinoi ne porot itse. Niin silloin hän on toki riippuvainen 

niistä poromiehistä, niistä ihmisistä jotka on samalla ketjun tasolla, mutta hän ei ole periaatteessa 

riippuvainen jalostajista. Ja tämähän on poronlihan tuotannon vahvuus.” H11. 

Tämän kaltainen toiminta on mahdollista, mikäli poromies itse poroerotusten jälkeen teurastaa ja 

leikkaa poronlihan. Tämän jälkeen hän voi myydä lihatuotteittaan suoramyyntinä kuluttajille. Po-

ronhoitoalueella on tällä hetkellä useita tällä tavoin toimivia poromiehiä, mutta suuressa mittakaa-

vassa lihantuotantoa on tällä tavoin toki vaikeaa harjoittaa. Paliskunnan sisällä yksittäinen poromies 

voi siis myydä tuottamansa poronlihan kenelle hän itse haluaa, välittämättä paliskunnan muista po-

romiehistä. 

Tuotantoketjun seuraavana tasona poromies-ja paliskuntatason jälkeen ovat aineiston perusteella 

määriteltävissä kuljetusliikkeet. Kuljetusliikkeet kuljettavat eläviä poroja erotuspaikoilta paliskun-

tien teurastamoihin sekä toisaalta myös teurastettuja poronruhoja teurastamoilta jatkojalostusyrityk-

siin. Nämä kuljetusliikkeet voivat olla joko itsenäisiä kuljetusyrittäjiä tai paliskuntien omia kulje-

tuksia. 

Alla olevassa kuviossa 13 on havainnollistettu tuotantoketjun tämän hetkiset toimijat aineiston pe-

rusteella, sekä eritelty kolme merkittävintä myyntikanavaa, joita poronlihan myynnissä tällä het-

kellä käytetään. Yksi myyntikanava on kuvattu sinisillä nuolilla ja tämä ketju kuvaa tilannetta, jossa 
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poronliha kulkee kuluttajamarkkinoille kaikkien tasojen kautta. Tämä myyntikanava on kaikista pi-

sin tasojen lukumäärissä.  

Kuviossa 13 punaisella nuolella on kuvattu suoramyyntikanava, jossa poromies myy suoraan kotiti-

laltaan itse kuluttajille poronlihaa. Kolmas tämän hetken merkittävin myyntikanava on kuvattu mus-

talla nuolella. Tässä myyntikanavassa pienjalostamo myy jalosteitaan ohi suurjalostajan suoraan ra-

vintoloille tai vähittäiskaupoille. 

Panostuottajat 

 

    Poromies   

 

  Paliskunta 

 

Teurastamot 

 

Kuljetusliikkeet jotka kuljettavat ruhoja 

                                                                                                          

Pienjalostajat                                                                                   

 

Suurjalostajat  

 

Tukkuliikkeet 

 

Vähittäiskauppa- Horeca- Vienti ulkomaille 

 

Kuluttaja 

 

Kuvio 13. Poronlihan tuotantoketjun eri tasojen toimijat sekä poronlihan merkittävimmät myyntika-

navat tällä hetkellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paliskuntain yhdistys 

Maa-ja metsätalousmi-

nisteriö 
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Seuraavana tuotantoketjun tasona kuviossa 13 ovat teurastamot. Teurastamoja on tällä hetkellä lä-

hes jokaisessa paliskunnassa poronhoitoalueella. Poroja ei saa enää Euroopan unioniin liittymisen 

johdosta teurastaa kenttäteurastuksina maastossa (Paliskuntain yhdistys 2017), vaan elävät porot on 

kuljetettava teurastamolaitoksiin teurastusta varten. Teurastamot voidaan jakaa kolmeen kategori-

aan: yksittäisen poromiehen omistama teurastamo, useamman poromiehen omistama teurastamo tai 

koko paliskunnan yhteinen teurastamo, sekä Polarican suurteurastamot Suomessa ja Ruotsissa.  Po-

larica on ainoa suurjalostaja tällä hetkellä, joka ostaa eläviä poroja ja kuljettaa ne omille teurasta-

moilleen jotka sijaitsevat jalostuslaitosten yhteydessä. Muut pienjalostamot sekä suurjalostajat osta-

vat vain jo teurastettuja poronruhoja. 

Seuraavana tasona kuviossa 13 ovat pienjalostusyritykset. Pienjalostajia on tällä hetkellä poronhoi-

toalueella noin 40 kappaletta. Pienjalostajat toimivat suurjalostajien sekä poromiesten välissä, koska 

osa jalostusyrityksistä ostaa ruhoja paliskunnilta ja toisaalta myy myös jalostettua lihaa ketjussa 

eteenpäin seuraavalla tasolla toimiville suurjalostajille. Nämä pienjalostamot voivat olla yksittäisen 

porotilan yhteydessä olevia laitoksia, jossa poromies jalostaa omat poronsa ja mahdollisesti myös 

myy samassa pihapiirissä olevasta myymälästä tuotteitaan kuluttajille.  

Pienjalostamo voi myös toimia osuuskunta-periaatteen mukaisesti useamman poromiehen yhteisja-

lostamona. Tällöin työvaiheita voidaan myös jakaa tehokkaammin esimerkiksi siten, että osa poron-

omistajista leikkaa, osa jalostaa ja osa paketoi jalostettua lihaa. Työtaakka on varsin raskas yksittäi-

selle poromiehelle, mikäli hän hoitaa poronhoitotöiden lisäksi teurastuksen, leikkaamisen sekä ja-

lostamisen.  

Pienjalostamot hankkivat usein poronlihan lähialueen paliskunnilta. Tällaisia pienjalostamoita ovat 

esimerkiksi Sallan Villiporo sekä Lumiporo Oy. Pienjalostamot voivat myydä tuotteitaan suoraan 

kuluttajille tai horeca-sektorin toimijoille tai sitten em. kaltaisesti suurjalostajille. Ravintolat suosi-

vat erityisesti pienjalostamoita, koska ravintoloille lihan jäljitettävyys ja ravintola-annosten ympä-

rille rakentuva tarina ovat tärkeitä. Pienjalostamoiden ongelmana toisaalta ovat rajalliset tuotanto-

mahdollisuudet, jolloin ravintoloiden kannalta riittävän volyymin saaminen ja toimitusvarmuuden 

takaaminen ovat epävarmuustekijöitä. Eräs vähittäiskaupan+horeca-sektorin edustaja kuvaili poron-

lihan hankintaa ravintolatoiminnan kannalta seuraavasti: 

”Se määrä meillä on sen verran suuri että me ei pystytä keltään yhdeltä ympärivuotisesti sitä saa-

maan. Se on sitten tietysti meille hankalaa tavallaan solmia niitä yhteistyökuviota niinku tyyliin 

kymmenen tai enemmän poromiehen kanssa niin sen takia meillä on hyvä yhteistyökumppani tukku-

liike joka meille toimittaa sitä sitten. He sitten hankkivat eri paikoista sitä sitten että. Se on se syy 
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meidän tapauksessa että. Että ei siinä oo oikeastaan olemassa vaihtoehtoja. Plus meillä on tietysti 

tukkuliikkeen kanssa josta meille poro tulee niin sopimushinta sille lihalle että. Sillä tavalla ollaan 

siihen sitouduttu.”H7. 

Seuraavana tasona kuviossa 13 ovat poronlihan tuotantoketjussa suurjalostajat. Polarica on tällä het-

kellä merkittävin suurjalostaja. Muita suurjalostajia ovat Kylmänen, Veljekset Rönkä Oy, Polar 

Wild sekä Kotivara (Jänkälä 2017). Polarica jalostaa vuosittain noin puolet poronlihan kokonais-

määrästä. Polarica on viime vuosina kasvattanut myös poronlihan tuontia Venäjältä. Venäjän tuon-

nin kasvun merkittävimpinä syinä ovat poronlihan suoramyynnin jatkuva kasvu sekä petovahingot, 

jotka heikentävät suomalaisen poronlihan saatavuutta. Eräs jalostajatason edustaja kuvailikin poron-

lihan saatavuusongelmia seuraavasti: 

”Onhan siinä tietysti tuota niin selvä asia, että siellä on tämmösiä vaikuttavuuksia. Että mitä enem-

män suoramyynti kasvaa niin sen vaikeammaksi se meille raaka-aineen saatavuus tulee.”H1. 

Suurjalostajien näkökulmasta katsottuna poronlihan saatavuusongelmat ovatkin tuotannon merkittä-

vin haaste. Poronlihakaupat tehdään paliskuntien kanssa pääsääntöisesti syys-lokakuussa juuri en-

nen teurastusajan alkamista.  

Maantieteellisesti suurjalostajat hankkivat pääosin poronlihaa poronhoitoalueen pohjoisosista, joissa 

paliskuntakohtaiset poromäärät ovat suurimpia. Näissä paliskunnissa on mahdotonta suurten volyy-

mien takia jalostaa itse paikallisissa pienjalostamoissa kaikki vuotuinen lihantuotanto. Logistiikka-

kustannusten kannalta suurjalostajien lähipaliskunnat olisivat edullisimpia lihan hankintakohteita, 

mutta suurten volyymien takia pohjoisimmat paliskunnat ovat tällä hetkellä merkittävin poronlihan 

ostoalue. Suurjalostajille poronliha tuottaa vain pienehkön osan kokonaisliikevaihdosta. Yhtiöt ja-

lostavat myös esimerkiksi muita riistaeläimiä, nautaa sekä lammasta. Poronliha on kuitenkin ima-

gon kannalta merkittävä raaka-aine kaikille jalostajille. 

Tuotantoketjun seuraavalla tasolla kuviossa 13 toimivat tukkuliikkeiden lisäksi vähittäiskaupat. Vä-

hittäiskaupat hankkivat poronlihan pääsääntöisesti tukkuliikkeidensä kautta. Suurjalostajien merkit-

tävimpänä myyntikanavana ovat vähittäiskaupat. Osa vähittäiskaupoista arvostaa poronlihatuottei-

den kohdalla ensisijaisesti paikallisuuteen sekä laatuun liittyviä seikkoja. Tällöin paikallinen vähit-

täiskauppa saattaa hankkia poronlihatuotteita suoraan paikalliselta pienjalostamolta. Tämän kal-

taista paikallista yhteistyötä eräs vähittäiskaupan+horeca-sektorin edustaja kuvailee alla olevassa 

sitaatissa. 
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”Meillä on luottotoimittaja sillä että me ollaan yhdessä suunniteltu tuotteet ja että mitä tasoa se pi-

tää olla. Eli tuota se, että näät jos puhutaan esim poronkäristyksestä niin jos näitä teollisuuden iso-

jen firmojen tekemää niin niissähän on jänteitä valtavat määrät että. Me tehdään kun meillä taas on 

sopimus se että siellä ei oo jänteitä ollenkaan. Tällä lailla on muokattu hintataso sillä että myös po-

romiehet pärjää sillä paremmin ja tuota sitä ei niinku myydä kauheen se ei oo semmosta 99-tuo-

tetta, jota myydään sillä hinnalla ulos vaan tämä myydään laadulla nimenomaan ulos. Niin tällä 

systeemillä ollaan rakennettu koko systeemi ja tämä on toiminu kyllä todella hyvin.” H4. 

Poronlihalle on aineiston perusteella nähtävissä joissain määrin oma erityinen hinnoitteluvoimansa. 

Jalostusyhtiöillä on poronlihan kohdalla merkittävämpi neuvotteluvoima suhteessa vähittäiskaup-

paan kuin muiden maataloustuotteiden kohdalla. Vähittäiskaupat eivät varsinkaan Etelä-Suomessa 

pysty merkittävästi neuvottelemaan jalostajien kanssa poronlihatuotteiden hinnoista, koska poronli-

han saatavuus on niukkaa. Tällöin vähittäiskauppa voi päättää lähinnä vain tuotevalikoimasta sekä 

määristä erilaisten poronlihatuotteiden kohdalla. Monet vähittäiskaupat hankkivatkin valikoimiinsa 

vain kappalehinnaltaan halvinta käristyslihaa.  Tätä poronlihan erityisasemaa eräs haastateltava ku-

vailee seuraavasti: 

”Poronlihahan on suuruusluokkaa puoli prosenttia Suomessa syödystä lihasta, eli se ei ole ja siitä 

kun ajatellaan että yli puolet syödään täällä poronhoitoalueella. Joko paikalliset ihmiset tai matkai-

lijat. Niin se mitä sitten tulee tonne ruokakauppoihin eteläiseen Suomeen niin se on hyvin hyvin 

pieni määrä ja ei siellä kaupalla ole sitä päätösvaltaa esimerkiksi hinnoittelun suhteen ollenkaan. 

Että se mihin he voivat vaikuttaa on että mitä tuotteita he ostavat.” H10. 

Eräs toinen haastateltava kuvaili myöskin poronlihan erityisasemaa seuraavasti: 

”Mutta nyt kun myydään ei oo-ta niin nekään ei pysty oikein sanelemaan että se hinta on noussut. 

Että en mä oikein usko, tai kauppakaan ei oikeastaan että kyllä tää on sillai erikoistuote että sillä 

on oma hintansa ja oma kanavansa.”H9. 

Toisaalta eräs jalostaja-tason toimija kuvaili yrityksensä asemaa suhteessa vähittäiskauppaketjuihin 

varsin haastavaksi: 

”Että just nyttenkin kyllähän kauppa on yrittäny niitä hinnat on liian korkeita ja he poistaa kaikki 

valikoimista. Kyllä se on tällästä jatkuvaa uhkailua. Heidän mielestä tuotteen hintaa pitäisi tiputtaa 

ja meidän käsityksen mukaan ei pidä tiputtaa. Se on tämmönen jatkuva dilemma. Siinä että tuota ei 

se muuksi muutu ja se on tullu vaan raaemmaksi nämä hommat kaupan puolelta.”H1. 
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Alla olevassa taulukossa 7 on luokiteltu haastateltujen henkilöiden näkemyksiä poronlihan hinnoit-

telusta jalostajien ja vähittäiskaupan+horeca-sektorin välisessä kaupankäynnissä. 

Taulukko 7. Poronlihan jalostajien sekä vähittäiskaupan+horeca-sektorin välinen neuvotteluasema 

aineiston perusteella. 

 

Horeca-sektorilla ravintolat pystyvät jossakin määrin kilpailuttamaan poronlihaa jalostavia yrityk-

siä. Eräs vähittäiskauppa+horeca-sektorin toimija kuvaili poronlihan hankintaprosessia seuraavasti: 

”Toki voidaan ostaa lähialueen tuottajilta suoraan, mutta harva pystyy tuottamaan esim. poron si-

säfileetä sitä määrää, kun me yksin talven aikana ostetaan ja hinnat ovat toki liian kalliit, koska ne 

myyvät pääasiassa suoraan turisteille. Toki tuottaja määrää hinnan, koska tuotteen kysyntä useim-

pina vuosina ylittää tarjonnan. Joissakin rajoissa hinnan toki pitää olla. Meidän toimittajalla laatu 

on huomattavasti parempaa ja hinta edullisempi kuin Suomen suurilla tukkureilla.”H8. 

Horeca-sektorilla yleisesti ottaen riistaruokia tarjoaville ravintoloille poronliha on varsin merkittävä 

tuote sekä taloudellisesti että imagollisesti. Yksi vähittäiskauppa+horeca-sektorin edustaja kuvaili-

kin poronlihan merkittävyyttä ravintolatoiminnalle seuraavasti: 

” Kyl sitä menee ihan ympäri vuoden että määrät on sit vaan eri juttuja. Kyllä sitä tosi paljon sitä 

poroa kyllä menee. Se mikä on hyvää niin että kun on hyvä liha, mun mielestä maailman paras liha, 

niin sitähän on sit kiva tarjoilla vaikka tulis minkälaisia vieraita tuolta. Meilläkin aikamoisia hih-

huleita täällä välillä liikkuu, niin hyvä niille on sit tarjota hyvää poroa. Ja sit vielä kun sulla on 

hyvä tarina sä pystyt kertoon sen, niin ne on ihan mehuissaan siitä sit että. Se on hieno tuote.” H6. 

Kuten yllä olevasta sitaatista ilmenee, ravintoloille poronlihan jäljitettävyys sekä laatu ovat varsin 

merkittäviä asioita. Asiakaskunta on useimmiten hyvin kiinnostunut eksoottisesta poronlihasta, jol-

loin tuotantoketjun läpinäkyvyys on myös ravintolalle tärkeä asia. Ravintoloille poronliha on nähtä-

vissä laadukkaana ja arvokkaana raaka-aineena, jonka hankintaan halutaan panostaa ja huomioida 

myöskin tuotteeseen liittyvät erityispiirteet.  

Osa ravintoloista hankkii poronlihan pienjalostamoilta, joilta on saatavissa hyvinkin räätälöityjä 

tuotteita sekä ruhonosia. Tällöin myöskin ruokalistat voidaan laatia hyvässä yhteistyössä ravintolan 

Jalostajat ovat ainakin jossain 

määrin hinnanantajina vähittäis-

kaupalle ja Horeca-sektorille  

Jalostajat ovat lähinnä hinnanot-

tajia suhteessa vähittäiskauppaan 

ja Horeca-sektoriin 

Ei osaa sanoa/Ei halua kommen-

toida 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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sekä pienjalostajan kanssa. Toisaalta ravintoloiden rajatut säilytystilat tekevät lihan säännöllisestä ja 

vakaasta saatavuudesta merkittävimmän kriteerin yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

Tuotantoketjun viimeisenä tasona kuviossa 13 ovat kuluttajat. Etelä-Suomessa poronhoidon ja po-

ronlihan tunnettavuuden lisäyksellä voisi kehittää poronlihan käyttöön ja resepteihin liittyvää tietoi-

suutta. Tällä hetkellä kuluttajat näkevät poronlihan lähinnä kalliina luksus-elintarvikkeena, jonka 

käyttö ei ulotu arkiruokailujen piiriin. Tätä kuluttajanäkökulmaa yksi vähittäiskaupan+horeca-sek-

torin edustaja kuvaili seuraavasti: 

”Mut jos ajatellaan eri näkökulmista, niin kuluttajan näkökulmasta mitä tyytymättömyyttä aiheuttaa 

niin tietysti on hinta kun poronlihan hintaa pidetään korkeana kuluttajien keskuudessa. Ja toisaalta 

se valikoima joltain osin niinku viittasin tuohon et ei oo tarpeeksi tavaraa tarjolla erilaisia ruhon-

osia, niin joltain osin valikoimaankaan ei ehkä olla tyytyväisiä.” H5. 

Merkittävä osa vuotuisesta poronlihantuotannosta menee yksityistalouksien kulutukseen poronhoi-

toalueella. Kuluttajien lisäksi julkinen sektori on alkanut hyödyntää poronlihaa aiempaa enemmän. 

Erityisesti Sodankylän kunta on toiminut edelläkävijänä ja ottanut poronlihan vakituiseksi osaksi 

niin kouluruokaloiden kuin myös vanhainkotien ruokalistoja. 

Poronlihan tuotantoketjussa merkittävänä erityispiirteenä ja kiinteänä osana tuotantoketjua on näh-

tävisssä myös Paliskuntain yhdistys. Paliskuntain yhdistys on poikkeuksellisesti samanaikaisesti 

niin poromiesten etujärjestö kuin myös valvonta- ja neuvontaorganisaatio. Yhdistyksen merkitys ja 

asema etujärjestönä on poronlihan tuotannossa ja poronhoidon kehittämisessä varsin suuri. Maa-ja 

metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva yhdistys määrittelee vuosittain sallitut eloporomäärät 

niin paliskuntakohtaisesti kuin koko poronhoitoalueen kohdalla. Yhdistyksen asema on sikäli poik-

keuksellinen, että se vaikuttaa näin ollen epäsuorasti koko tuotantoketjun toimintaan. Eräs porota-

louden toimija kuvaakin Paliskuntain yhdistyksen merkitystä tuotantoketjulle seuraavassa sitaatissa. 

”Ja Paliskuntain yhdistys on tehny erinomaista työtä siinä, että se on tämmösten yhteistyöhankkei-

den puitteissa ja koulutustoiminnan puitteissa kehittänyt laatutietämystä ja paljon muutakin tietä-

mystä ja luonut tämmösiä hyvän käytännön menettelytapoja ja siihen liittyviä oppaita ja niitä sitten 

on viety eteenpäin tuonne kentälle.”H10. 

 Paliskuntain yhdistys on tehnyt varsin merkittävää työtä jo vuosikymmenien ajan edistääkseen po-

ronlihan laatukriteerien käyttöönottoa sekä poromiesten myynti-ja markkinointiosaamista. Suora-

myynnin kasvu voidaankin nähdä osittain yhdistyksen merkittävien panostusten aikaansaan-

nokseksi. Tätä toimintaa eräs tutkimus-ja neuvontatason toimija kuvailikin seuraavasti: 
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”Mutta siis tämä poromiesten itse myymä liha niin sen osuus koko tuotantoketjussa on merkittävä ja 

se on hyvää tässä toiminnassa ja se on nimenomaan poronlihan tuotannossa vahvuus. Ja siinähän 

elinkeino on ollu äärimmäisen aktiivinen. Että se on rakentanu Paliskuntain yhdistys hankkeita ja 

teettäny ohjeita että millä tavalla pitää leikata ja myöskin reseptiikkaa ja markkinointia ja kaikkee. 

Siinä voi sanoa tosi ison kiitoksen Paliskuntain yhdistyksellä että ne on ollu aktiivisia tässä.”H11. 

 

6.2 Tuotantoketjun toiminta ennen ja nyt 

 

Poronlihan tuotantoketju oli vuoteen 1989 saakka varsin yksipuolinen sekä monopsoninen markki-

narakenteeltaan. Poro ja Riista Oy-niminen jalostusyhtiö osti lähes kaiken lihan vuosittain paliskun-

nilta. Arvioiden mukaan vain noin 10–20 % vuotuisesta poronlihantuotannosta tuli markkinoille ohi 

Poro-ja Riista Oy:n. Paliskunnat olivat toisaalta tyytyväisiä kun lihalle oli helposti saatavilla varma 

ostaja, mutta toisaalta tuottajahinta sekä lihan laatutaso olivat heikohkoja, koska markkinoilla oli 

vain yksi ostaja poronlihalle. 

Poro ja Riista Oy:n mentyä konkurssiin vuonna 1989, poronlihan tuotantoketju alkoi merkittävästi 

muuttua. Tuotantoketjussa ei ennen konkurssia ollut havaittavissa juurikaan pienjalostuslaitoksia 

eikä poronlihan suoramyyntiä. Konkurssin myötä poronhoitoalueelle alkoi kuitenkin syntyä pienja-

lostuslaitoksia sekä myös useampia suurempia jalostusyhtiöitä.  Lapin Liha-niminen suurjalostusyh-

tiö syntyi pian Poro ja Riista Oy:n konkurssin jälkeen ja se nousi nopeasti merkittävimmäksi suurja-

lostajaksi poronlihamarkkinoilla. Lapin Liha ja ruotsalainen Polarica fuusioituivat vuonna 2011, jol-

loin syntyi uusi Skandinavian merkittävin poronlihaa jalostava yritys, Polarica. Poro ja Riista Oy:n 

konkurssin vaikutukset poronlihan tuotantoketjulle tulevat esiin myös seuraavasta sitaatista. 

”On sanottu, että on porotalouden etu, että Poro ja Riista meni konkurssiin. Se pitää aika pitkälle 

paikkansa, koska tämä menee vähän tuohon seuraavankin kysymykseen. Tämä Poro ja Riistan nu-

rinmenon myötä poronlihamarkkinat vapautui sillä tavalla, että poromiehet oli pakotettuja mietti-

mään että millä tavalla tämä poronlihakauppa rakennetaan uusiksi ja tämä jalostusverkosto.” H13. 

Markkinat sirpaloituivat 1989 tapahtuneen konkurssin myötä ja toimialalle syntyi merkittävästi uu-

sia toimijoita jalostusportaaseen. Lihan jalostusaste alkoi myös nousta ja paliskunnissa löydettiin 

myös uusia myyntikanavia poronlihalle. Tällä hetkellä pienjalostuslaitoksia on Lapissa noin 40 ja 

poronlihan suoramyyjiä noin 300. Toimijoita on aineiston perusteella siis varsin paljon suhteessa 

vuotuiseen poronlihan tuotantomäärään. Poro ja Riista Oy:n konkurssia pidetään yleisesti poronli-

han tuotantoketjun toiminnan kannalta hyvänä asiana, koska tällöin lihan jalostusaste alkoi nousta ja 
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uusien myyntikanavien löytäminen on nostanut poronlihan tuottajahintaa ja turvannut elinkeinon 

jatkuvuutta poronhoitoalueella.  

Seuraava merkittävä muutos tuotantoketjussa tapahtui vuonna 2003, kun Norja asetti tuontitullin 

suomalaiselle poronlihalle. Tuontitullin asettamisella oli varsin merkittävä vaikutus, koska noin 20 

% vuotuisesta lihantuotannosta oli mennyt vientinä Norjaan. Tuontitullit romahduttivat viennin ja 

markkinahinnan. Tällöin poromiehet olivat pakotettuja etsimään yhä uusia myyntikanavia poronli-

halle, jonka johdosta erilaisia suoramyyntimyymälöitä sekä verkkokauppoja alkoi syntyä. 

Tällä hetkellä poronlihan tuotantoketju toimii poromiesten näkökulmasta katsottuna melko hyvin. 

Poronlihan tuottajahinta on varsin korkealla ja paliskunnilla on mahdollisuus kilpailuttaa lihan osta-

jia. Lisäksi suoramyynnin huomattava osuus mahdollistaa poronlihan myynnin ohi suurjalostajien, 

mikäli jalostajien tarjoama hintataso ei ole paliskuntia ja yksittäistä poromiestä tyydyttävällä tasolla. 

Yksi haastateltavista kuvaakin nykytilaa tuotantoketjussa seuraavasti: 

”Sillä tavalla se on nyt vakiintunut että uskon että viimeiset 5-10v on aika samanlainen kun tänä 

päivänä. En usko että se kenttä on sillee kasvanut että suoramyyjiä on paljon ja niitä ei tiedäkkään 

kun ne ei rekisteröidy. Mutta meitä on nelisenkymmentä jolla on jonkunlaiset tilat ja numeroituja 

laitoksia. Suuret jalostajat siihen vielä. Suoramyyjiä on vaikka kuinka paljon sitä ei tiedäkkään. 

Toimijoita on paljon, kysyntä on suurta ja tarjonta pientä niin siinä on ne jutut miten se toimii tää 

hinnat yms sitten.”H9. 

Lisäksi yksittäiset poromiehet sekä pienjalostamot ovat solmineet läheisiä yhteistyösuhteita horeca-

sektorin eri toimijoiden sekä vähittäiskauppojen kanssa. Toisaalta luonnonolosuhteista johtuen po-

rokannat vaihtelevat vuosittain. Vasta kesällä pystytään arvioimaan tarkoin, että paljonko vasoja 

riittää teuraaksi lokakuun teurastuskaudelle. Tuotantomäärien vaihteluista huolimatta poronlihan 

kysyntä on tällä hetkellä erittäin hyvää ja poromies saa varsin helposti myytyä kaiken tuottamansa 

lihan tuotantoketjun seuraaville tasoille. Nykytilaa eräs haastateltavista kuvailikin seuraavasti: 

”Nyt kun poronlihan kysyntä on niin hyvää, että kaikki liha menee kaupaksi ja siellä on sitten nämä 

eri yhteistyökuviot ja toimintatavat jäsentyny, niin ei siellä semmosta suurta tyytymättömyyttä ole 

kun varmaan joissakin yksityistapauksissa”. H10. 

Jalostajien näkökulmasta katsottuna tuotantoketju toimii tällä hetkellä myöskin melko harmonisesti 

sekä vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Selkeimpänä ongelmakohtana nykytoiminnassa on ja-

lostajille poronlihan epävakaa saatavuus. Jalostajat pyrkivät aktiivisesti käymään yhteydenpitoa 
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sekä keskusteluita paliskuntien kanssa ympärivuotisesti, mutta lopullinen hintataso määräytyy vasta 

loppusyksystä teurasajan koittaessa. 

 Jalostajien kannalta sesonkiluonteinen saatavuus ja hintaneuvotteluiden viivästyminen ovat ongel-

mallisia, koska hinnat ja volyymi-indeksit joudutaan neuvottelemaan keskusliikkeiden kanssa jo ke-

väällä. Tästä johtuen jalostajat ovat hankalassa välikädessä, jossa he joutuvat myymään poronliha-

tuotteita eteenpäin jo etukäteen päätetyillä hinnoilla ja määrillä, vaikka eivät vielä itse tiedä millä 

hinnalla ja missä määrin pystyvät raaka-ainetta hankkimaan. 

Yleisesti ottaen poronlihantuotanto on viime vuosikymmeninä siirtynyt varsin valvotuksi elintarvi-

ketuotannon alaksi ja toimialaa koskevat samankaltaiset valvontaan ja säätelyyn liittyvät seikat kuin 

muutakin elintarviketuotantoa. Tuotantoketjun nykyistä tilaa yksi haastateltavista kuvaili seuraa-

vasti: 

”Nykyään tää on aika valvottua ja ihan siellä aidalla valvotaan eläinlääkärin valvoo eläinsuojelu-

lakia että se toteutuu. Ja sitten poroja kuljetetaan elävinä näihin teurastamoihin eikä enää niitä 

kenttäteurastuksia.”H9. 

Ennen sallitut kenttäteurastukset eivät enää ole laissa hyväksyttyjä vaan teurastukset pitää tapahtua 

hyväksytyissä teurastuslaitoksissa. Eläinlääkärin tehtävänä on valvoa eläinsuojelulain noudattamista 

poroerotusaidalta teurastamiseen saakka. Verien valuttamiseen yms. teurastustoimenpiteisiin on 

myöskin tällä hetkellä tarkat ohjeistukset joiden noudattamista valvotaan. Vähittäiskauppaan ja ra-

vintoloille saa myydä ainoastaan niin sanottua leimattua lihaa. Leimattu liha tarkoittaa, että ruho on 

teurastettu ja leikattu eläinlääkärin valvonnassa ja hyväksytyssä leikkaamossa. Kuluttajalle suora-

myyntinä myyty liha saa olla puolestaan myös leimaamatonta. 

 

6.3 Vertikaalinen koordinaatio poronlihan tuotantoketjussa 

 

”No kyllä mä näkisin että siellä on siis ihan joka taso tekee yhteistyötä toisen kanssa että ei mielestäni 

yhtäkään näistä tasoista voi sillä tavalla irrottaa etteikö nää yhteistyötä tekisi.” H14. 

Tässä kappaleessa käsittelen aineistoni pohjalta, että minkälaista yhteistyötä poronlihan tuotantoket-

jussa tehdään vertikaalisesti eri tasojen kesken. Poronlihan tuotantoketjussa yhteistyö eri tasojen vä-

lillä on lähes välttämätöntä. Jokainen tuotantoketjun taso on riippuvainen ketjun muista tasoista. Yh-

teistyöketjujen pituus on kuitenkin tästä huolimatta poronlihan tuotantoketjussa vaihtelevaa. Seuraa-

vaksi esittelen neljä tyypillistä vertikaalisen koordinaation mallia, joita poronlihan tuotantoketjussa 
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on aineiston perusteella havaittavissa. Erona yhteistyömallien välillä on erityisesti ketjun eri tasojen 

lukumäärä. 

1)Yhteistyömallissa numero 1 poromies toimii itsenäisesti kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Porojen 

teurastus, jalostus, leikkaus sekä myynti tapahtuvat poromiehen kotitilalta. Tässä mallissa tuotanto-

ketju on kaikista lyhimmillään ja käsittää ainoastaan kaksi tasoa: poromiehen sekä kuluttajan. Tässä 

mallissa loppukäyttäjällä on varsin selvä tietämys poronlihan alkuperästä. Toisaalta työtaakka on erit-

täin suuri ja poromieheltä edellytetään myös hyviä markkinointikykyjä asiakkaiden löytämisessä. Li-

han hinnoittelu ja laatukriteereihin panostaminen ovat toisaalta myöskin poromiehen oman päätäntä-

vallan alla. 

Yhteistyömalli nro 1. 

 

   

 

2) Yhteistyömallissa numero 2 muutama poromies poronhoidon lisäksi yhteistyössä teurastaa, leikkaa 

sekä jalostaa poronlihaa pienjalostamossa, joka sijaitsee porotilan yhteydessä. Samassa pihapiirissä 

toimivasta myymälästä myydään valmiita jalosteita kuluttajille. Tässä mallissa jalosteita ei myydä 

välttämättä vähittäiskaupalle tai horeca-sektorille, vaan myynti kuluttajille tapahtuu suoraan omasta 

pienmyymälästä. Tässä mallissa työtehtävät ja työtaakka ei ole yksittäiselle poromiehelle niin suuri 

kuin yhteistyömallissa nro 1. Myyntikanavien ja markkinoinnin hoitamisessa on myös mahdollista 

tehdä yhteistyötä poromiesten kesken. Tässä mallissa poromiehillä on hyvä päätäntävalta hinnoittelun 

suhteen ja jalostamisessa on mahdollista tuottaa myös harvinaisempia tuotteita kuluttajamarkkinoille. 

Yhteistyömalli nro 2. 

 

 

 

    

   

 

 

Poromies 

Poromies 

Pienjalostaja Kuluttaja 
 

Poromies Kuluttaja 
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3) Yhteistyömallissa numero 3 poromies myy poronsa teuraaksi pienjalostajalle, joka teurastaa, leik-

kaa ja jalostaa poronlihan erilaisiksi jalosteiksi. Pienjalostaja vastaavasti voi myydä jalosteet paikal-

liselle vähittäiskaupalle tai horeca-sektorin yritykselle. Tässä mallissa tuotantoketjuun kuuluu neljä 

tasoa: poromies, pienjalostaja, vähittäiskauppa/horeca sekä kuluttajat. Tämän kaltaiset yhteistyöket-

jut ovat yleensä maantieteellisesti hyvin paikallisia, joissa kaikki ketjun eri tasojen toimijat saattavat 

vaikuttaa esimerkiksi saman kunnan alueella. Tässä mallissa poromiehen ei itse tarvitse hallita mark-

kinointia sekä myyntikanavien hoitamista niinkään, vaan roolit ja vastuualueet on mahdollista jakaa 

pienjalostajan kanssa. Jalosteiden laatuun ja hintatasoon voidaan myöskin vielä jossain määrin vai-

kuttaa poromiehen näkökulmasta enemmän, koska tuotantoketju on lyhyt ja jalostamisessa voidaan 

tehdä myös hyvin uniikkeja tuotteita kuluttajamarkkinoille. 

Yhteistyömalli nro 3.  

   

 

4) Yhteistyömallissa numero 4 poromies myy poronsa osana paliskuntaansa joko suoraan suurjalos-

tajalle tai pienjalostajalle. Pienjalostaja voi vastaavasti myydä jalostettuja tuotteitaan eteenpäin suur-

jalostajalle, joka puolestaan jatkojalostuksen jälkeen myy tuotteet tukkuliikkeen ja vähittäiskaupan 

kautta kuluttajille. Tässä yhteistyömallissa tuotantoketju on kaikista pisin. Tässä yhteistyömallissa 

suurjalostajien volyymi ja kapasiteetti tekevät poronlihan myymisestä myöskin vaivatonta yksittäi-

selle poromiehelle. Suurten jalostajien maksukyky on myös varsin vakaa ja yritysten koko riittää hal-

litsemaan koko tuotantoketjun toimintoja. Tässä mallissa yksittäinen poromies voidaan nähdä toi-

saalta hinnan ottajana, koska koko paliskunta myy kaikki porot yhteisesti. Lisäksi hinnoittelussa yk-

sittäisellä poromiehellä ei ole neuvotteluvoimaa.  

Yhteistyömalli nro 4. 

 

        

 

 

 

Poromies Pienjalostaja 
Vähittäiskaup-

paHoreca 

Kuluttaja 

Poromies Pienjalostaja Suurjalostaja Tukkuliike 

Vähittäiskauppa Kuluttaja 
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Näiden yhteistyömallien lisäksi poronlihamarkkinoilla toimii myös muita yhteistyörenkaita, kuten 

Deliporo Oy. Deliporo Oy myy verkkokauppana poronlihaa ja toimittaa poronlihatuotteita noutopis-

teisiin ympäri maata. Deliporon toimintatapana on hankkia jalosteita erilaisilta pienjalostajilta, joista 

jokainen keskittyy erilaisten einesten, säilykkeiden tai leikkeleiden valmistamiseen. Tässä yhteistyö-

mallissa poromies-jalostaja-ketjun jälkeen tuotteita ei myydä vähittäiskaupan tai horeca-sektorin toi-

mijoille, vaan suoraan kuluttajille erillisen verkkokauppatoimijan kautta, joka toimii linkkinä jalos-

tajien sekä kuluttajien välissä. 

Toisena poikkeuksellisena pienjalostamona poronlihamarkkinoilla voidaan nähdä Sallan Villiporo 

Oy. Sallan Villiporo on pienjalostamo, joka hankkii porot lähialueen paliskunnista ja käyttää ainoas-

taan luonnosta ravintonsa saavia poroja jalostuksessaan. Yrityksellä on valikoimissaan monia hyvin 

erityisiä jatkojalosteita, kuten porosipsejä. Yritys on tehnyt varsin pitkäaikaista ja kattavaa yhteistyötä 

etenkin pääkaupunkiseudulla toimivien korkean profiilin ravintoloiden kanssa.  

Yleisesti ottaen aineiston perusteella vertikaalisesta koordinaatiosta hyötyvät kaikki osapuolet. Yh-

teistyölle ei nähdä tarvetta, mikäli se ei hyödyttäisi jokaista tuotantoketjun tasoa. Suoramyynnin huo-

mattavasta osuudesta huolimatta suurjalostajille on erittäin olennainen paikkansa tuotantoketjussa, 

koska näillä toimijoilla kapasiteetti ja tehokkuus poronlihan käsittelyyn ovat hyvää. Suoramyynnin 

ja suurjalostuksen välistä suhdetta eräs jalostaja kuvaileekin seuraavasti: 

”Mutta sanotaan näin, että mä uskon kyllä niin että ilman tätä ns. suurta teollisuutta se suoramyyn-

tikään ei olis mahdollista, koska johonkin se kuitenkin se volyymi on kaadettava. Että tota kyllä mä 

sanon että ne varmasti molemmat tukee niinku ovat tärkeitä ja niin edelleen.” H3. 

Ilman suurjalostajia poronlihaa ei saataisi nykyisissä määrin toimitettua kuluttajamarkkinoille. 

Raaka-aineen niukkuus ja kehittyneet suoramyyntikanavat toisaalta vähentävät myöskin suurjalosta-

jien neuvotteluasemaa suhteessa paliskuntiin. Toisaalta paliskunnan neuvotteluasema suhteessa suur-

jalostajiin on vahvasti riippuvaista myös sen eloporojen lukumäärästä. Lisäksi myöskin jalostajille 

haasteita ja paineita asettavat muutokset kuluttajatottumuksissa. Poronlihajalosteiden toivotaan ole-

vaan yhä pienemmissä pakkauksissa sekä yhä pidemmälle jalostettuja. 

 

6.4 Sopimustuotanto poronlihan tuotantoketjussa 

 

Tässä kappaleessa analysoin tutkimustulosteni perusteella, että missä määrin ja missä muodoissa so-

pimustuotantoa toteutetaan poronlihan tuotantoketjussa. Sopimustuotantoa voidaan yleisesti ottaen 

pitää tyypillisenä vertikaalisen koordinaation muotona maataloustuotannossa. 
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Poronhoidossa teurastusaika ajoittuu loppusyksyyn. Tämä on ainoa ajankohta vuodesta, jolloin po-

ronlihaa alkaa virrata markkinoille. Muita vastaavia kausiluonteisia luonnontuotteita ovat esimerkiksi 

marjat ja sienet. Muihin lihantuotantoaloihin verrattuna poronlihaa tuotetaan poikkeuksellisesti, 

koska esimerkiksi naudanlihaa tai sianlihaa tuotetaan tasaisesti ympäri vuoden. Poronlihaa on saata-

villa vain hyvin lyhyenä ajanjaksona vuosittain. Julkinen valta määrittelee vuosittain, että kuinka pal-

jon eloporoja saa olla ja näin ollen myöskin sen, että kuinka paljon poroja pitää teurastaa teurastusajan 

koittaessa. Valtaosa teurasporoista on vasoja, jotka ovat syntyneet kevät-talvella. Näin ollen teuraspo-

rot ovat pääosin iältään noin 6-8 kuukautta vanhoja. Vasanliha on laadultaan parempaa ja maistuvam-

paa kuin vanhan poron liha.  

Paliskunnissa toimitaan poronhoitotöissä kollektiivisesti, mutta poronlihan hintaneuvotteluissa jo-

kaista paliskuntaa edustaa poroisäntä. Elo-syyskuun aikana paliskunta antaa poroisännälle valtuuden 

neuvotella poronlihan hinnasta ostajaehdokkaiden kanssa. Neuvottelut kestävät pääosin noin 1-2 viik-

koa syksyllä, jonka jälkeen teurastus alkaa. Tosin tällä hetkellä neuvotteluja poronlihan hinnasta käy-

dään jo osittain myös ympärivuotisesti.  

Poronlihamarkkinoilla suurjalostaja Polaricalla on havaittavissa määräävä markkina-asema. Polarica 

ja Kylmänen avaavat syksyisin hintaneuvottelut esittämällä omat tarjouksensa tuottajahinnasta. Pie-

nemmät jalostajat seuraavat hinnoittelussaan Polaricaa ja asettavat useimmiten oman tarjouksensa 

hieman Polarican tarjoaman tuottajahinnan yläpuolelle. Mikäli pienjalostajat eivät tarjoaisi Polaricaa 

korkeampaa tuottajahintaa, eivät ne todennäköisesti pienen markkina-asemansa takia saisi hankittua 

haluamaansa lihamäärää. Polarican markkina-asemaa eräs haastateltava kuvaili seuraavasti: 

”No kyl se käytännössä sillä tavalla on jos paliskuntatasolla ajatellaan sitä volyymiä mitä ne tar-

joaa markkinalle varsinkin isot paliskunnat, niin ei ne pienet jalostajat paljon pysty siihen ottamaan 

osaa. Että kyllähän on pakko myydä sille isolle. Joka pystyy ostamaan ylipäänsä semmosia eriä. 

Tietysti on sitten näitä muutamia paikallisia jalostajia, vaikkapa Sallan villiporo tai joku vastaava, 

joka sitten paikallisesti pystyy ostamaan niistä Sallan paliskunnista lihan. Niin tuota jossakin palis-

kunnissa voi olla että se Polarican asema ei ole niin vahva. Mutta pääsääntöisesti kyllä.”H14. 

 Poronlihakaupoissa tyypillisenä piirteenä on aineiston perusteella nähtävissä molemminpuolinen 

odottaminen sekä kyttäily, jossa lopulliset kauppasopimukset tehdään vasta aivan teurasajan kynnyk-

sellä. Paliskunnilla on tällä hetkellä hyvä neuvotteluasema, koska ostajaehdokkaita on paljon ja suo-

ramyyntiin on myöskin olemassa hyvät mahdollisuudet. Informaatio Polarican ja Kylmäsen tarjoa-

mista tuottajahinnoista leviää usein nopeasti koko poronhoitoalueelle tarjousten esittämisen jälkeen, 

ja nämä hinnat toimivat pohjana myös muiden toimijoiden hinnoittelussa. 
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Sopimustuotantoa ei sen perinteisessä merkityksessä poronlihan tuotannossa juurikaan harjoiteta. 

Elinkeinolle on tyypillistä, että paliskunnat käyvät hintaneuvottelut joka vuosi erikseen ostajaehdok-

kaiden kanssa. Toisaalta on myöskin selkeästi nähtävissä, että osa paliskunnista myy vuosittain sa-

malle jalostajalle kaikki poronsa. Tällöin muiden jalostajien on vaikeaa saada hankittua raaka-ainetta 

näistä paliskunnista, mikäli paliskunnassa on totuttu myymään vuosittain tuotettu liha samalle osta-

jalle. Lisäksi suurjalostajat ovat yhteistyössä ensisijaisesti niiden paliskuntien kanssa, joiden kanssa 

yhteistyötä on harjoitettu jo aiemminkin. Näitä vakiintuneita yhteistyömalleja suurjalostajien ja pa-

liskuntien välillä eräs jalostaja kuvaa seuraavassa sitaatissa. 

”No kyllä meillä on tota sillä tapaa niinku vakiopaliskunnat, mutta aina käydään uudelleen ne sopi-

musneuvottelut ja hankitaan ne neuvottelut ja sitten siinä arvioidaan sitä että lähdetäänkö niinku 

kyselemään muista paliskunnista että olisko heillä myydä. Että kyllä ne on pitkälti noi paliskunnilla 

on niinku vakioasiakkaat, ja tota se on ei nyt ihan suoraan jaettu tavallaan teollisuuden kesken, mut 

on siellä jokaisella vähän vakiopaliskunnat mistä he hankkii ja tota todennäköisesti niin eivät lähtis 

helpolla myymään muille sitten.” H2. 

Varsinaisia sopimuspaliskuntia ei porotaloudessa kuitenkaan ole, jonka johdosta hintaneuvottelut 

käydään vuosittain aina uudelleen jokaisen paliskunnan kanssa. Neuvottelukierroksen jälkeen saa-

daan vasta varmuus tuottajahinnoista ja myyntimääristä alkavalle teurastusajalle. Suurjalostajat hank-

kivat porot mahdollisuuksien mukaan lähipaliskunnista, mutta suurten volyymien saanti onnistuu ai-

noastaan pohjoisista paliskunnista, joissa poromäärät ovat suuria. Näissä paliskunnissa ei myöskään 

ole mahdollisuutta jalostaa kaikkea tuotettua lihaa pienjalostamoissa, jolloin ne ovat pakotettuja myy-

mään valtaosan poroista suurjalostajille.  

Pienjalostajat ostavat tarvitsemansa poronlihan lähipaliskunnistaan, koska kuljetuskapasiteetin rajal-

lisuus ei mahdollista isojen erien kuljettamista maantieteellisesti kaukaa. Poronhoitoalueen eteläisissä 

osissa poronlihan laatu on aineiston perusteella pohjoisosia parempaa, koska porojen ravinnonsaanti 

on eteläosissa parempaa. Näissä paliskunnissa suoramyynti on kuitenkin pääosin nähty houkuttele-

vampana myyntikanavana kuin myynti suurjalostajille. 

Suurjalostajille pitkäaikaiset tuotantosopimukset olisivat nykyistä toimintamallia suotuisammat. Va-

kaat tuotantomäärät ennakkoon sovituilla hinnoilla loisivat varmuutta ja ennakoitavuutta yritysten 

liiketoiminnalle. Yksi jalostusportaan toimija kuvaili nykytilannetta ja suurinta tuotantoketjun kehi-

tyskohdetta seuraavasti:  

”No kyllä se on nimenomaan se jonkin näköinen sopimustuottajamalli jonkinnäköisellä määräaika-

silla sopimuksilla, jolloin meillä kaikilla olis helpompi hengittää. Koska me tiedetään, että on hyviä 
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aikoja ja on huonoja aikoja. On hyviä aikoja myyjän kannalta ja on huonoja aikoja myyjän kannalta. 

Sekä on hyviä aikoja ostajan kannalta ja on huonoja aikoja ostajan kannalta. Että kyllä mä sen katon 

niin, että me saisimme sellasen tasainen ja hallittu kasvu koko talouden ympärille olis se, että me 

vältyttäis niiltä jyrkiltä nousuilta, mut vältyttäis myös niiltä jyrkiltä laskuilta.” H3. 

Tällä hetkellä poronlihan jalostustoiminta on siinä mielessä epävakaata liiketoimintaa, että raaka-

aineen saatavuudesta ei ole pitkälle aikavälille olemassa takuita. Raaka-aineen saatavuus onkin jalos-

tajien näkökulmasta katsottuna merkittävin ongelma, eikä niinkään hinta. Pitkäjänteiset tuotantoso-

pimukset toisivat myös poronomistajille turvaa hintariskiltä sekä helpottaisivat yritystoiminnan ke-

hittämistä pitkällä aikavälillä. Toinen jalostusportaan toimija kuvaileekin sopimustuotannon lyhyt-

jännitteisyyttä seuraavasti: 

”No toi on ihan hyvä kysymys, koska kyllähän se tietenki helpottais jos ne olis pitkäjänteisempää se 

yhteistyö. Mutta se tietenkin vaihtelee tietysti sekin, et kuinka paljon on tälläsiä suoramyyjiä jotka 

myy tilalta suoraan ja jalostavat pienemmissä määrin. Ja sieltä sit taas voi olla, että nää paliskunnat 

saa pikkusen parempaa hintaa ehkä et sekin voi olla että ne jättää pikkusen auki sitä että. Mut kyllä-

hän sellanen pitkäjänteisempi yhteistyö kaikkien etu siinä olis.” H2. 

Paliskuntien näkökulmasta sopimustuotantomallia ei nähdä tällä hetkellä yhtä kannustavana järjeste-

lynä. Poronhoidon traditionaalisuus sekä pitkät perinteet ovat osaltaan vaikuttamassa halukkuuteen 

käydä hintaneuvottelut joka vuosi erikseen. Lisäksi poronlihan hyvä kysyntä tarjoaa turvaa elinkei-

nolle ja mahdollistaa kilpailutuksen ostajaehdokkaiden välille. Porotaloudessa on tuottajahinnan lä-

hivuosien nousun myötä ennustettu tapahtuvan käänne, jossa suoramyynnin osuus kääntyy laskuun 

siinä vaiheessa kun tuottajahinta saavuttaa riittävän korkean rajan. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, 

vaan suoramyynnin osuus on edelleen kasvussa ja paliskunnat ovat yhä halukkaampia myymään suur-

jalostajien sijaan tuotteensa muita kanavia pitkin. 

 Lisäksi teurasporojen lukumäärä on voimakkaasti riippuvaista luonnonolosuhteista, jonka takia vuo-

tuinen teurasporojen määrä saattaa heilahdella jopa kymmeniä prosentteja. Poromiehet haluavat myös 

tarjonnan heilahteluista johtuen säilyttää vapauden jokavuotisille hintaneuvotteluille. Tarjonnan vaih-

teluita ja poromiesten vähäistä halukkuutta sopimustuotantoon kuvastaa myös seuraava sitaatti. 

”Mutta se on tosiaan niinku tälläkin hetkellä on erittäin tyypillinen tilanne et on kylmä rinki taka-

puolen ympärillä. Et mitähän keväällä nähdään tai mitä nähdään kahden viikon kuluttua kun va-

soja alkaa olla kasassa, niin minkälainen tämä vuoden tuotto alkaa olemaan. Ensimmäiset viitteet 

nähdään kahden viikon kuluttua niin jos olis viime syksynä olis hinnat lyöty kiinni, niin ei oo mitään 

järkeä siinä kun et tiedä tuotantomäärästä vielä mitään.” H15. 
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Eräs vähittäiskaupan+horeca-sektorin edustaja nosti myöskin esiin poronhoidon kausiluonteisuuden 

olevan sopimustuotantohalukkuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä: 

”Tietenkinhän se poro niin nehän kasvaa villisti tuolla luonnossa niin se, että joskus on niitä kato-

vuosia että poronlihaa on todella vähän tarjolla niin se on varmasti sillee vaikeampi tehdä pitkiä 

sopimuksia. Sattuukin huono vuosi olemaan niin se on sitten hallaa poromiehille ja niillä ei sitten 

olekaan poroa niin paljon ja hinta on sitten liian alhainen.”H4. 

Toisaalta paliskuntien sisällä osa poromiehistä saattaa olla halukkaita sopimustuotantoon suurjalos-

tajien kanssa. Tällöin paliskuntien oma sisäinen ryhmäkuri määrittelee, että myydäänkö paliskunnan 

koko tuotanto yhdelle ostajalle vai myykö osa poromiehistä oman lihantuotantonsa omatoimisesti. 

Lisäksi paliskunnan kollektiivisessa päätöksenteossa voi olla vaikeaa saavuttaa yksimielisyyttä sopi-

mustuotantoon siirtymisestä. Yleisesti ottaen aineiston perusteella on kuitenkin nähtävissä, että poro-

taloudessa paliskunnat eivät näe ainakaan toistaiseksi sopimustuotantomallia konkreettisena mahdol-

lisuutena kehittää tuotantoa. 

Poronlihan tuotantoketjussa sopimuksiin liittyy myöskin yleisesti ottaen merkittävästi suullisia sopi-

muksia kirjallisten sopimusten ohella. Kirjallisten kauppasopimusten lisäksi etenkin paliskuntien ja 

jalostajien välillä on suullisia ja vanhoihin perinteisiin liittyviä sopimuskäytäntöjä, joita ei välttämättä 

ole kirjallisessa muodossa olemassa. Elinkeinossa onkin tyypillistä asioida ja toimia pitkäaikaisten 

yhteistyökumppaneiden kesken. Suullisia sopimuksia on käytössä myöskin horeca-sektorilla, jossa 

ravintolat ja poronlihan toimittajat asioivat osittain suullisten sopimusten ja arvioiden perusteella.  

 

6.5 Horisontaalinen koordinaatio poronlihan tuotantoketjussa 

 

 

Kappaleissa 6.3 ja 6.4 esittelin vertikaalisen koordinaation muotoja poronlihan tuotantoketjussa. 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimustuloksia, jotka liittyvät horisontaaliseen yhteistyöhön tuotanto-

ketjun saman tason toimijoiden välillä. 

Poronlihan tuotantoketjun alkupäässä poromiehet tekevät horisontaalista yhteistyöstä varsin merkit-

tävästi poronhoitoon vahvasti liittyvän paliskuntajärjestelmän takia. Toisaalta poromiestasolla palis-

kuntien sisällä poromiehillä on havaittavissa myöskin kilpailua eloporojen omistusmääristä. Palis-

kunnalle asetettu eloporokiintiö rajoittaa paliskunnan sisällä poromiesten mahdollisuuksia lisätä omia 

porokantojaan. Mikäli jokin poromies on pakotettu teurastamaan esim. taloudellisista syistä huomat-
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tavan paljon poroja, joku toinen poromies paliskunnan sisällä voi vastaavasti nostaa omaa eloporo-

määräänsä. Näin ollen poromies saattaa joutua hankalaan asemaan oman paliskuntansa sisällä, mikäli 

hänelle jää vain hyvin pieni osuus paliskunnan eloporokiintiöstä.  

Paliskuntien välillä saattaa myöskin olla aineison perusteella erimielisyyksiä, jotka liittyvät pääasi-

assa porojen liikkumiseen yli paliskuntarajojen. Porojen katoamistapauksissa eripuraa saattaa syntyä 

tilanteissa, joissa ei ole varmuutta onko poro joutunut suurpedon raatelemaksi vaiko liikkunut toisen 

paliskunnan alueelle. Näitä haasteita eräs haastateltava kuvailee seuraavassa sitaatissa näin: 

”Eli jos on määrätty, että paljonko pitää teurastaa niin toinen voi lisätä ja merkata enemmän itsel-

leen kun toinen joutuu teurastamaan enemmän. Silloin joku saattaa yhtäkkiä pullahtaa ulos koko 

paliskunnasta jos sillä ei oo enää poroja. Ja se ei voi lisätä jos muilla jo sitten on se sama määrä. 

Siellä on vähän tällänen villin lännen meininki. Siellä on siis sekä paliskuntien välillä, että palis-

kuntien sisällä kiistaa. Että tällästä ongelmaa siellä on.”H12. 

Poronhoitotöiden lisäksi poromiehet ovat luoneet em. kaltaisia yhteistyörenkaita, jossa teurastukseen 

ja jalostamiseen liittyvää toimintaa hoidetaan yhteistyössä työtaakkaa jakaen. Poromies-tasolla hori-

sontaalinen yhteistyö vaikuttaa aineiston perusteella rajoittuvan pääosin kuitenkin vain perinteisiin 

poronhoitotöihin. Teurastusajan koittaessa toiminta muuttuu pääsääntöisesti itsenäisemmäksi ja lihan 

jalostamiseen ja myyntiin liittyvät toimenpiteet pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan yk-

sin. Horisontaalisen koordinaation puute ilmenee myös seuraavassa sitaatissa. 

”Mutta siinä vaiheessa kun vasa tulee erotuksesta ulos ja menee siihen paikalliseen teurastamoon 

ja tulee ruhona ulos. Mikäli se porotalousyrittäjä pitää tämän vasan itse ja jatkojalostaa sen itse, 

niin se tekee sen useimmiten takuulla yksin. Elikkä jalostusyrittäjien keskinäinen yhteistyö on sillä 

näkemyksellä mikä minulla on syntyny niin heikko. Mutta mä näkisin, ettei muutkaan jalostajat tai 

muutkaan tahot jotka ostavat porosatoja ja käyttävät niitä ketjussa eteenpäin, niin ei hekään kovin 

vahvaa yhteistyötä tee keskenään. Mutta ei heidän tarvitsekkaan. Mutta porotaloudessa sidoksissa 

olevien pienten yrittäjien vahvuus olisi keksinäinen yhteistyö, mutta se ei sitä tällä hetkellä ole.” 

H13. 

Tuotantoketjun seuraavalla tasolla olevat pienjalostajat vaikuttavat tekevän varsin vähän yhteistyötä 

keskenään. Yhteistyö rajoittuu lähinnä joidenkin leikko-lajitelmien tai ruhonosien kauppaan eri ja-

lostajien välillä. Saman kunnan alueella saattaa toimia useita pienjalostamoita, joista jokaisella voi 

olla erikseen oma leikkaamo, savustamo yms. tuotantotilat. Pienjalostajat kyllä myyvät suurjalosta-

jille vertikaalisesti em. mukaisesti jalosteita, mutta keskinäinen yhteistyö vaikuttaa olevan hyvin vä-

häistä.  
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Eräs haastateltava myös totesi, että pienjalostajien keskinäisessä kaupassa saattaa myös joissakin ta-

pauksissa ilmetä epärehellistä kaupankäyntiä, jossa halvempia ruhonosia myydään toiselle pienjalos-

tajalle valheellisilla tuotetiedoilla. Tällöin halvemmille ruhonosille saadaan huomattava arvonnousu, 

kun näitä ruhonosia myydään esimerkiksi paistileikon nimellä toiselle pienjalostajalle. 

Poronhoitoalueen suuri maantieteellinen koko myöskin on aineiston perusteella yksi selkeä tekijä, 

joka vaikeuttaa horisontaalista yhteistyötä. Aineiston perusteella henkilösuhteet ja paikalliset keski-

näiset erimielisyydet eri toimijoiden välillä vaikeuttavat monin paikoin yhteistyön tekemistä pienja-

lostajien välillä. Tätä keskinäisen yhteistyön vähäisyyttä kuvastaa myös seuraava sitaatti. 

”Jaa kyllä minä oon vieläkin suosittelen sitä että tuotantoketjussa pienempien näiden tekijöiden yh-

teistyö tiiviimmäksi. Sillai että ei samalla kylällä tarvii olla kolmea teurastamoa tai kolmea savusta-

moa. Tekisivät enemmän yhteistyötä sillä että olis yks teurastamo ja yks savustamo. Tällä hetkellä 

siellä on nimenomaan tämä ongelma erilaiset vanhat kaunat, että uskon että kun sukupolvi on nuor-

tumassa niin se muuttuu tämä systeemi erilaiseksi.”H4. 

Yhteistyön eri muodot ja halukkuus yhteistyön harjoittamiseen vaikuttaa olevan alueellisesti vaihte-

levaa ja vahvasti henkilöistä ja henkilösuhteista riippuvaa. Lisäksi yhteistyön vähäisyyttä selittää mo-

net uniikit tuotebrändit, joita pienjalostajat ovat omille tuotteilleen rakentaneet.  

Suurjalostajat eivät myöskään juurikaan tee yhteistyötä keskenään. Yhteistyö rajoittuu myös suurja-

lostajien kohdalla lähinnä joidenkin ruhonosien tai leikko-lajitelmien ostamiseen kilpailijoilta. Muu-

ten yhteistyö on vähäistä ja yritykset näkevät toisensa pikemminkin kilpailijoina kuin yhteistyökump-

paneina. Sama tilanne on myöskin vähittäiskaupan tasolla. Poronlihan niukkuus tekee yhteistyön har-

joittamisesta omalta osaltaan vaikeaa ja ohjaa saman tason toimijoita kilpailemaan toistensa kanssa, 

koska raaka-aineen saamisesta voidaan käydä kovaakin kilpailua keskenään. Tätä kilpailutilannetta 

eräs vähittäiskaupan+horeca-sektorin edustaja kommentoi seuraavasti: 

”Mut sitten niinku jalostajapuolelta niin en kyllä näkisi että yhteistyölle on mahdollisuutta et siinä 

mielessä ne on toistensa kilpailijoita niin pahasti että. Ja varsinkin tässä tilanteessa kun on tämmösiä 

tavaran saantivaikeuksia, niin päinvastoin on aika veristä kilpailua jalostajien kesken kun kilpaillaan 

samasta lihasta, niin siinä ei sinänsä oo niinku yhteistyölle sijaa. Ei tietenkään sitten meillä kaupan 

päässäkään tai keskusliikkeiden päässäkään. Niinku ei muissakaan asioissa tehdä yhteistyötä niin ei 

tehdä tässä poronliha-asiassakaan.”H5. 
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Poronlihan tuotantoketjussa vaikuttaa aineiston perusteella olevan horisontaalista yhteistyötä varsin 

vähän poromies-tasoa lukuun ottamatta. Toimialalle näyttää olevan tyypillistä varsin monien ja mo-

ninaisten tuotantoketjujen määrä, jossa horisontaalista yhteistyötä ei juurikaan nähdä ainakaan tällä 

hetkellä hedelmällisenä. Omalta osaltaan taustalla saattaa myös aineiston perusteella olla nähtävissä 

sukupolvi-kysymys. Sukupolvenvaihdoksissa yhteistyölle voidaan nähdä uusia mahdollisuuksia.  

 

6.6 Hintainformaatio poronlihan tuotantoketjussa  

 

Poronlihan tuotantoketjussa poromiesten tietämys poronlihan lopullisesta kuluttajahinnasta nähtiin 

aineiston perusteella kirjavaksi. Hintainformaatiota ei täydelliseksi nähty missään muodossa, mutta 

näkemykset tämän hetken tietämyksestä olivat vaihtelevia. Tällä hetkellä poromiesten hintainformaa-

tio on kuitenkin selkeästi parempaa kuin aiempina vuosikymmeninä. Tätä kehitystä eräs haastateltava 

kuvaili seuraavasti: 

”Mä luulen et se on vuosi vuodelta se parempi hintatietosuus, mutta varmaan aikasempina vuosina 

se on ollu hyvinkin hataraa.” H15. 

 Toisaalta edelleen on havaittavissa, että poromiehellä ei täysin ole tiedossa raaka-aineen arvoa, jota 

hän myy ketjussa eteenpäin. Toisaalta nykyisin toimialalla on niin monia toimijoita, että hintataso on 

yleisesti saatavilla kaikkien tietoon niin tuottajahinnan kuin myös suoramyynnin hintatason osalta. 

Toiminnan itsenäisyys, paikallisuus sekä suulliset sopimukset kuitenkin vaikeuttavat täydellistä tie-

tämystä samalla tasolla toimivien toimijoiden hintatasosta. Osa poronlihan tuottajista ei myöskään 

aivan toisaalta näytä aineiston perusteella ymmärtävän poronlihan hintaeroja eri myyntikanavissa. 

Poronlihan hinta vähittäiskaupassa, ravintolassa ja matkamuistomyymälässä asettuu jokaisessa oman 

kontekstinsa mukaiseksi. Horeca-sektorille kustannuspaineita aiheuttavat jatkuvat hinnankorotusvaa-

timukset pienjalostajien puolelta.  

Osa poromiehistä ei vaikuta aineiston perusteella harjoittavan poronhoitoa liiketoimintana lainkaan. 

Perinteisyys ja vanhat traditiot ovat edelleen tiukasti mukana elinkeinon alkutuotannossa. Hinnoittelu 

on osittain tästäkin syystä kirjavaa ja hintainformaatio vaihtelevaa, koska lihantuotantoa ei nähdä 

välttämättä itsetarkoituksena poronhoidossa. Tätä ajattelutapaa eräs tutkija-ja neuvontatason edustaja 

kuvaili seuraavasti: 

”Ne ei oikein välttämättä halua lähteä yritysjärjestelmään vaikka ne vois taloudellisesti hyötyä siitä. 

Ne itse kokee nykyisen hyvänä eivätkä halua muutoksia. Ne on vähän jännää porukkaa siinä mielessä. 

Ehkä siihen työhön on sitten ajautunu sellasia jotka ei ajattele business-juttua. Toki siellä oli eroja 
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poromiesten välillä. Toiset teurasti kaikki itse ja paketoi ja viipaloi itse ja markkinoi kaiken itse. Osa 

on ihan elämäntapaintiaaneja, jotka halusi vaan ajaa moottorikelkalla eikä ajatellu business-ajatte-

luna lainkaan.”H12. 

 Osa alkutuottajista toimii hyvinkin liiketalousorientoituneesti, mutta osalle elämäntapa ja luonnossa 

toimiminen ovat keskeisimmät kriteerit poronlihan tuotannossa. Keskimäärin kannattavuus vaikuttaa 

olevan parasta niiden alkutuottajien keskuudessa, jotka hankkivat hintainformaatiota tuotteilleen ja 

osaavat rakentaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistyöverkostoja. 

 

 

6.7 Poronlihan tuotantoketjun kehityskohteet tulevaisuudessa 

 

Merkittävänä tulevaisuuden kehityskohteena poronlihan tuotantoketjussa nousi esille toive laatu-ja 

kausihinnoittelusta. Poronruhosta maksetaan tällä hetkellä kiinteä tasahinta, riippumatta siitä, että 

onko poro nuori, vanha, laiha tai lihava. Tämän kaltaisen kiinteän nykyhinnoittelun ei nähdä kannus-

tavan poronhoidossa porojen ruokinta-ja laatuseikkojen kehittämiseen. Laatuun panostamisen nähtiin 

olevan edelleen seikka, johon koko toimialalla pitäisi kohdistaa resursseja sekä voimavaroja. Laatu-

hinnoittelun tarvetta kuvastaa myös seuraava sitaatti. 

”Tämä on vähän arka asia. Ei poromiehetkään sitä myönnä, mutta siinä pitäisi tulla sitä kausihin-

noittelua ja laatuhinnoittelua eli ruholuokitus ja kausihinnoittelu. Monesti kun sovitaan joku hinta, 

niin poro muuttuu kun talvelle mennään niin se alkaa laihtua ja helmikuussa on ihan erilaista kuin 

lokakuussa. Eli maksetaan kaikista sama hinta oli se vasa,vanha,laiha tai hyväkuntonen niin niistä 

maksetaan kaikista sama hinta. Nauta-ja sikapuolella maksetaan sen laadun mukaan. Kuinka lihak-

sikas se on ja näin poispäin.”H9. 

Lisäksi porotalouden rinnakkaiselinkeinoja, kuten kalastusta ja metsätaloutta, nähdään aineiston pe-

rusteella liikaa edelleen kilpaileviksi toimialoiksi, vaikka näitä pitäisi käsitellä toisiaan tukevina toi-

mialoina. Lapin maakunta voisi aineiston perusteella hyötyä pohjoisten luonnonvarojen, kuten poron, 

kalan ja marjojen yhteisistä kehityshankkeista.  

Merkittävänä kehityskohteena nähtiin myös toiveet elinkeinon liiketaloudellisesta kehittämisestä 

sekä modernimmasta ajatusmallista alkutuotannon osalta. Säännölliset työskentelyajat ja vanhoista 

traditioista ainakin osittain luopuminen tekisi koko ketjun toiminnasta tehokkaampaa ja hyödyttäisi 

kaikkia ketjun toimijoita. Ongelmana nähtiin myös jo saavutetuista eduista kiinnipitäminen sekä ka-

peakatseinen ja vanhanaikainen ajattelutapa nykyisestä poronhoidosta. Osa haastateltavista kuvaili 
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alkutuotantoa myös liian vanhoilliseksi sekä alkeelliseksi. Vanhakantainen ajattelutapa poronhoi-

dosta tuli aineiston perusteella esille varsinkin paliskuntien ja suurjalostajien välisissä neuvotteluissa.  

 Lisäksi toiminnan tehostaminen toisi tehokkuutta ja tämän seurauksena kannattavuutta alkutuotan-

toon nykyistä enemmän. Keskinäistä yhteistyötä pitäisi kaikilla tasoilla kehittää ja nähdä muut alan 

toimijat pikemminkin yhteistyökumppaneina kuin kilpailijoina ja uhkakuvina omalle elinkeinolle. 

Yhteistyön merkitys olisi myös erilaisten eläintautien torjunnan kannalta merkittävä asia. 

Sopimustuotantomallien puuttuminen nähtiin myös selvänä puutteena nykyisessä tuotantotoimin-

nassa. Sopimustuotanto toisi tehokkuutta ja loisi pitkän aikavälin vakautta eri osapuolten liiketoimin-

taan. Poronhoito eroaa sopimustuotantomallin puuttumisen osalta merkittävästi muista lihantuotan-

toaloista Suomessa. Lisäksi nykyinen poronhoidon verotus ei kannusta yksittäisiä poronomistajia in-

vestoimaan ja kehittämään toimintaansa, koska verotus tapahtuu paliskunnan kautta, eikä yksittäinen 

poronomistaja saa investointeja verovähennyksiin kollektiivisesta verotuksesta johtuen.  

Kollektiivisuus alkutuotannossa nähtiin osittain olevan rikkaus mutta myöskin haitta tuotantoketjun 

kehittämiselle. Kollektiivisuus poronhoidon osalta olisi tärkeää myöskin teurastusaikaan poronlihan 

myynnissä. Paliskunnat voisivat yhteisesti myydä lihaa isompina kertamäärinä verrattuna nykyiseen 

tilanteeseen, jossa jokainen paliskunta ja yksittäinen poromies neuvottelevat itsenäisesti tuottajahin-

tansa ostajaehdokkaiden kanssa vuosittain. Tätä kehityskohdetta kuvailee myös seuraava sitaatti. 

”No varmaan siinä tota niin mä meinasin vastata sulle mutta et juuri tämä poronlihan myynnin or-

ganisoituminen paliskuntien kesken. Siinä vois olla tuota jo vähitellen jotakin mallia muuta kun jo-

kainen paliskunta kilpailee ja yrittää saada viis centtiä kun naapuripaliskunta.” H15. 

Viimeisimpänä merkittävänä kehityskohteena tuotantoketjussa nähtiin pienjalostus-sektorin yhteis-

työn tiivistäminen. Lihan tasalaatuisuus eri pienjalostajien välillä ja paikallisen arvonlisän kehittämi-

nen turvaisi elinkeinon paikallisen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Lisäksi alkutuotannon kehit-

täminen nykyistä alemmalla kustannustasolla toisi turvaa paikallisen poronhoidon jatkuvuudelle. 
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7. POHDINTA JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tässä kappaleessa tavoitteenani on pohtia tutkimustuloksia ja analysoida niitä teoreettinen viiteke-

hys-kappaleessa esiteltyjen käsitteiden puitteissa. Lisäksi arvioin valitsemani tutkimusmenetelmän 

luotettavuutta sekä vertailen tutkimustuloksiani jo aiemmin tehtyyn tutkimukseen.  

 

7.1 Poronlihan tuotantoketjun toiminta tällä hetkellä 

 

Poronlihan tuotantoketju näyttää tällä hetkellä toimivan melko hyvin poromiesten näkökulmasta kat-

sottuna. Poronlihan kysyntä on erittäin hyvää ja kaikki tuotettu lihaa saadaan vuosittain myytyä ku-

luttajamarkkinoille. Poronlihan kohdalla kaikki varastot näyttävät olevan tyhjät jo hyvissä ajoin en-

nen seuraavaa teurastusaikaa ja lihan menekki olisi nykyistä selkeästi suurempaakin, mikäli poromie-

hillä sekä jalostajilla olisi raaka-ainetta ympärivuotisesti tarjolla nykyistä enemmän. Tällä hetkellä 

etenkin ravintolat tekevät jo kesällä tilauksia niistä ruhonosista, joita haluavat syksyllä saada teuras-

tusajan koittaessa.  

Poromiehet pystyvät myös kilpailuttamaan lihan ostajaehdokkaita. Heillä on monia erilaisia myynti-

kanavia poronlihatuotteille: suoramyynti, myynti paliskunnan osana kollektiivisesti suurjalostajalle 

tai esimerkiksi myynti tutulle pienjalostamolle. Poromies voi myös itse harjoittaa pienjalostustoimin-

taa ja myydä jalostettua lihaa esimerkiksi kuluttajille suoraan tai ravintoloille tai vähittäiskaupoille. 

Poronlihamarkkinoiden sirpaloitumista ja poromiesten parantunutta asemaa viimeisten 20 vuoden ai-

kana voi tässä suhteessa tarkastella myös Schumpeterin (1954) luova tuho-teorian kautta. Luova tuho-

teorian mukaisesti toimialalta tulevat häviämään ne toimijat ja tuotteet, jotka eivät pysty kehittymään 

uusien ja tuottavampien toimijoiden mukaisiksi. Poro ja Riista Oy:n konkurssi pakotti poromiehet 

etsimään uusia vaihtoehtoisia myyntikanavia poronlihalle ja kehittämään myöskin laatu-ja markki-

nointitietoisuutta alkutuotannossa. Schumpeterin (1954) teorian mukaisesti tällä hetkellä menestyvät 

parhaiten ne porotalousyrittäjät, jotka ovat pystyneet joustavimmin sopeutumaan muuttuneeseen 

markkinatilanteeseen. 

Toisaalta poromiesten näkökulmasta tällä hetkellä tuotantoketjun haasteena on ennen kaikkea peto-

vahingot. Petovahingot aiheuttavat satotappioita vuosittain ja joissakin paliskunnissa on jopa poro-

miehiä, jotka menettävät koko porolaumansa pedoille talven aikana. Petojen tappamista poroista saa 

tuki-sekä vahingonkorvauksen, mikäli raato on löydetty ja pystytään todistamaan pedon tappamaksi. 

Peto-ongelma on varsinkin Itä-Lapin paliskunnissa varsin merkittävä. Petojen kaatolupia lisäämällä 
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porohävikki olisi pienempää. Tällä hetkellä petohävikki vähentää noin 20 % vuosittain potentiaalista 

teurasporomäärää. Tämä nostaa raaka-aineen markkinahintaa, mutta toisaalta asettaa poromiehiä 

eriarvoiseen asemaan, koska petohävikki ei kohdistu samoissa määrin kaikkien poromiesten ongel-

maksi. Näin ollen osa poromiehistä menettää myyntitulojaan merkittävien hävikkien takia ja osa po-

romiehistä saa suuremmat myyntituotot, koska hävikki ei ole kohdistunut heidän porolaumoihinsa.  

Toinen tuotantoketjun haaste poromiesten näkökulmasta katsottuna on tutkimustulosten perusteella 

paikallisen yhteistyön puuttuminen ja riitaisat henkilösuhteet niin poromiesten kuin myös paliskun-

tienkin välillä. Poronhoidossa osa poromiehistä toimii erittäin yrittäjämäisesti, mutta osa toteuttaa 

edelleen elinkeinoa traditionaalisesti enemmän elämäntapana kuin liiketoimintana. Mikäli kyse on 

elämäntapayrittäjyydestä, ei poronlihalle ja muille myyntikelpoisille poronosille saada välttämättä 

sitä taloudellista korvausta, mitä paremmalla markkinatuntemuksella ja liiketoimintamaisella otteella 

olisi saatavissa. Tällöin myös tuotantoketjun toisessa ääripäässä olevien kuluttajamarkkinoiden miel-

tymyksiä ja uusia kulutustottumuksia ei välttämättä tunneta ja tästä johtuen toiminta on pikemminkin 

reagoivaa kuin pro-aktiivista.  

Poronlihan suoramyynti on varsin suosittu myyntikanava paremman tuottajahintansa takia. Toisaalta 

suoramyynnissä ei välttämättä osata laskea kaikkia kustannuksia lihan myyntihintaan siinä määrin 

kuin liiketaloudellisesti pitäisi. Polttoainekulut, sähkö-ja muut tuotantokustannukset eivät välttämättä 

tule yksittäisen poromiehen hinnoittelussa huomioitua täysin kattavasti. Näin ollen paremmasta suo-

ramyyntihinnasta huolimatta lopullista hintaeroa suurjalostajan tarjoaman tuottajahinnan ja suora-

myynnistä saadun tulon välillä ei voida täysin arvioida tarkasti. Lisäksi poromiesten välillä näyttää 

olevan merkittäviä eroja markkinointiosaamisen ja myyntihenkisyyden välillä. Suoramyynti myynti-

kanavana vaatii verkostojen ja kontaktien luomista, jotta tästä myyntikanavasta pystyy hyötymään 

kattavasti. Osa poromiehistä vaikuttaakin luoneen erittäin kattavan verkoston, jossa lihan kysyntä on 

varsin hyvää ja tuotteen laatu tulee huomioitua myöskin hinnoittelussa. Osa poromiehistä taas vai-

kuttaa toimivan varsin paikallisesti poronhoidon perinteitä noudattaen, jolloin he eivät täysin ehkä 

tiedä eivätkä havainnoi niitä mahdollisuuksia, mitä poronlihan myynnille olisi olemassa.  

Poronlihan myyntijärjestelyitä voisi myös ehkä kehittää enemmän kollektiiviseksi toiminnaksi, jossa 

poromiehet ja useammat paliskunnat yhdessä hinnoittelisivat lihan ns. könttäsumma-periaatteella. 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että poromiehet haluavat kuitenkin jokainen hinnoitella lihansa omien 

periaatteidensa mukaan ja eivät niinkään näe yhteistyötä paliskuntien välillä mahdollisuutena, vaan 

pikemminkin kilpailijoina. Poronlihalle voisi myös olla mahdollista saavuttaa nykyistä korkeampi 

tuottajahinta myös suurjalostajille kohdistuvassa kaupassa, mikäli yhteistyön keinoin saavutettaisiin 

nykyistä parempi markkina-asema.  
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Tällä hetkellä näkemykseni mukaan poronlihan hinnoittelun kannalta hankalimmassa asemassa ovat 

pohjoiset paliskunnat. Näissä paliskunnissa poromiehet toimivat eteläisiä paliskuntia enemmän hin-

nanottajina, koska heidän on pakko myydä porot suurjalostajille. Keskitetty poronlihan hinnan mää-

rääminen nähtiin jo Näkkäläjärven (2008) tutkimuksessa poronhoidon ongelmana erityisesti saame-

laisalueella ja muulla erityisellä poronhoitoalueella. Muita myyntikanavia ei pystytä näissä paliskun-

nissa juurikaan hyödyntämään, koska ainoastaan suurjalostajilla on kapasiteetti käsitellä suuria teu-

rasporomääriä.  

Toisaalta kannattavuuskertoimien valossa poronhoito elinkeinona näyttää olevan kuitenkin kaikista 

kannattavinta näissä pohjoisissa paliskunnissa, joissa myöskin paliskunnat ovat poromäärien osalta 

kaikista suurimpia. Tämä saattaa selittyä suurempien myyntivolyymien ohella sillä, että eteläisem-

missä paliskunnissa suoramyyntiin ei osata em. tavalla sisällyttää kaikkia todellisia kustannuseriä. 

Tällöin kannattavuus on poronhoitoalueen eteläosissa heikompaa, vaikka poronlihan myyntihinta on-

kin suurempi. 

Poronhoidon kannattavuutta näyttää ensisijaisesti heikentävän kasvavat tuotantokustannukset. Poron-

lihan tuottajahinta on muihin liha-aloihin verrattuna erittäin korkea ja kysyntä varsin hyvää. Lisäksi 

porosta voidaan hyödyntää sivuvirtoina esimerkiksi sarvia ja taljoja, joille on tällä hetkellä havaitta-

vissa yhä kasvavaa kysyntää. Näin ollen poro tuotantoeläimenä on mahdollista tuotteistaa varsin hy-

vin. Tuotantokustannuksia lisäävät eritoten lisäruokintatarve sekä polttoainekustannukset. Lisäruo-

kinta-ongelman käsittely vaikuttaa olevan hieman ristiriitainen aihe porotaloudessa. Osa alan toimi-

joista ei näe tarvetta eloporomäärän laskemiselle, mutta samalla nykyisten poromäärien ylläpito pa-

kottaa poromiehet lisäruokintaan, joka puolestaan heikentää toimialan kannattavuutta. Yleisesti ot-

taen oli myöskin havaittavissa, että haastateltavien oma asema suhteessa porotalouteen vaikutti aina-

kin osittain heidän näkemyksiinsä tekemissäni haastatteluissa. 

 

7.2 Vertikaalisen koordinaation eri muodot poronlihan tuotantoketjussa 

 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys-kappaleessa esittelin erilaisia vertikaalisen koordinaation muo-

toja. Löyhin yhteistyön muoto oli nimeltään avoin markkinatilanne ja tiukin yhteistyön muoto oli 

nimeltään vertikaalinen integraatio (Peterson & Wyscok 2001). Muuttujia näissä yhteistyön muo-

doissa olivat ensisijaisesti riippuvuus yhteistyökumppanista, yhteistyön ajallinen pituus sekä tiedon 

jakamisen vapaus.  
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Tutkimustuloksiin nojaten poronlihan tuotantoketjussa on nähtävissä monia erilaisia yhteistyön muo-

toja. Tuotantoketjua ei voida mielestäni kategorisesti kokonaan luokitella täysin yhdenkään yhteis-

työmuodon alle. Sen sijaan tuotantoketjun sisältä löytyy tapauskohtaisesti erilaisia vertikaalisen koor-

dinaation muotoja. Seuraavaksi esittelen muutamia erilaisia yhteistyön muotoja, joita poronlihan tuo-

tantoketjusta on aineistoni pohjalta löydettävissä. 

1. Suoramyynnissä vallitsee näkemykseni mukaan yhteistyön muodoista (Peterson & Wyscok 2001) 

sekä avoin markkinatilanne että yksityiskohtainen sopimus. Suoramyynnissä poromies voi myydä va-

paasti tuottamaansa lihaa kenelle haluaa ja toisaalta kuluttajilla on vapaus ostaa tai olla ostamatta 

poronlihaa poromieheltä. Mikäli poromies myy tuotteitaan ravintolalle tai vähittäiskauppaan, voidaan 

näiden toimijoiden välisessä suhteessa havaita yksityiskohtainen sopimus-muodon piirteitä. Toimi-

tusmäärät ja hinnat eivät välttämättä ole kirjallisesti sovittuja vaan kaupankäynti perustuu lähinnä 

suullisiin sopimuksiin, mutta sopimuksia niiden eri muodoissa kuitenkin esiintyy yhteistyökumppa-

neiden välillä.     

2. Mikäli useampi poromies hoitaa yhdessä teurastuksen, leikkaamisen sekä jalostamisen heidän yh-

teisessä pienajalostamossa, voidaan näiden poromiesten kesken nähdä olevan Petersonin ja Wyscokin 

esittelemä (2001) virallinen yhteistyö yhteistyön muotona. Virallisessa yhteistyössä osapuolilla on 

tyypillisesti yhteisyrityksiä sekä osittaisia omistajuussopimuksia. Lisäksi tähän yhteistyömuotoon 

liittyi usein jonkinlaista oman pääoman sitouttamista vaihdantasuhteeseen. Tässä mallissa joku poro-

miehistä voi keskittyä esimerkiksi enemmän poronhoitotöihin ja toinen taas vastaavasti pienjalostus-

laitoksen työtehtäviin. Tällöin myös työtaakka jakaantuu tasaisemmin useammalle toimijalle. 

3. Paikallisen pienjalostamon sekä paikallisen paliskunnan välillä voi näkemykseni mukaan vallita 

yhteistyön muotona Petersonin ja Wyscokin (2001) strateginen allianssi. Tässä yhteistyön muodossa 

tuotantoketjun eri tasojen toimijat jakavat samat strategiset tavoitteet sekä haluavat jakaa riskejä sekä 

hyötyjä. Poronhoitoalueella on aineiston perusteella havaittavissa paikkakuntia, joissa paikallinen 

pienjalostamo ostaa porot aina paikalliselta paliskunnalta ja vastaavasti paliskunta myy vuodesta toi-

seen tälle samalle pienjalostamolle kaikki poronsa. Suurten paliskuntien ja suurjalostajien välillä on 

näkemykseni mukaan havaittavissa suurempaa riippuvuutta näiden kahden eri tason toimijoiden vä-

lillä kuin pienjalostamoiden ja pienempien paliskuntien välillä.  

Kuitenkaan suurten paliskuntien sekä suurjalostajien välistä yhteistyömuotoa ei voida mielestäni ver-

tikaaliseksi integraatioksi kutsua, koska eri tasojen toimijat eivät muodosta Petersonin ja Wyscokin 

(2001) esittelemää yhteisyritystä. Myöskään kuviossa 8 esiteltyä (Boon 1999) hallinnollista yhteyttä 

ei jalostajien ja paliskuntien välillä ole. Lisäksi sopimusneuvottelut käydään ainakin muodollisella 
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tasolla joka vuosi erikseen. Mutta riippuvuutta arvioitaessa näkemykseni mukaan suurten paliskun-

tien sekä suurjalostajien välillä tämä on kaikista merkittävintä. Suuret paliskunnat tarvitsevat suuren 

kapasiteetin omaavia suurjalostajia ja toisaalta suurjalostajat saavat haluamansa volyymin suurim-

mista paliskunnista. 

Kuten ylläolevista eri yhteistyön muodoista voidaan havaita, poronlihan tuotantoketjussa yhteistyön 

eri muodot vaihtelevat riippuen siitä, miten poronlihaa halutaan tuottaa kuluttajamarkkinoille. Yhtä 

ainoaa ja yhtä selkeintä yhteistyön muotoa ei voida aineistoni perusteella määritellä. Henkilösuhteet 

sekä paikalliset olosuhteet näyttävät vaikuttavan poronhoitoalueella voimakkaasti yhteistyön eri 

muotoihin. 

 

7.3 Erilaiset sopimusmallit poronlihan tuotannossa 

 

 

Tutkielmani teoriaosiossa esittelin kolme tyypillisintä sopimusmallia, joita vertikaalisessa koordinaa-

tiossa käytetään. Sopimusmallit olivat Hobbsin (1996) mukaan markkinaspesifinen sopimus, tuotan-

tosopimus-sopimus sekä resurssipohjainen sopimusmalli. Näistä kolmesta resurssipohjainen sopi-

musmalli viittaa vertikaaliseen integraatioon, jossa alkutuottaja on menettänyt itsenäisyytensä ja va-

pautensa päättää tuotannostaan itse.  

Poronlihan tuotantoketjussa ei aineiston perusteella ole nähtävissä resurssipohjaisen sopimusmallin 

käyttöä. Poronhoito tapahtuu paliskuntien toimesta itsenäisesti ja perinteisiä poronhoito-menetelmiä 

käyttäen. Jalostajat eivät määrittele tai hallinnoi toimintatapoja, joita alkutuotannossa pitää käyttää. 

Aineiston perusteella tosin oli selkeästi nähtävissä toive resurssipohjaisen sopimusmallin lisäämisestä 

myöskin poronlihantuotantoon.  

Tällä hetkellä porojen kunto tai lihan laatu ei ole määrittävinä tekijöinä kaupankäynnissä varsinkaan 

suurjalostajien ja isojen paliskuntien välisessä kaupassa. Teoreettinen viitekehys-kappaleessa Nor-

woodin & Luskin (2008) esittelemistä tuotantoeläinten hinnoittelumalleista porotaloudessa näyttää 

olevan näin ollen käytössä keskiarvohinnoittelun malli. Poronomistaja saa kiinteän tuottajahinnan 

jokaisesta eloporosta riippumatta poron laatuluokituksesta. Nykyinen tuotantomalli ei kannusta po-

romiehiä kehittämään toimintatapoja, joilla poroja luonnossa hoidetaan ja ruokitaan ennen teurastus-

aikaa. Aineiston perusteella laatuhinnoitteluun siirtyminen on jossain määrin arka ja ristiriitainen aihe 

porotaloudessa. Laatuhinnoittelun puutuminen mahdollistaa toimintatavan, jossa poroja ei välttä-

mättä tarvitse hoitaa ja kasvattaa parhaan mahdollisen ammattitaidon mukaisesti. 
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Tyypillisin sopimusmalli poronlihantuotannossa on sen sijaan markkinaspesifinen sopimus. Tässä 

sopimusmallissa ostaja ja myyjä sopivat hinnoista, määristä sekä tuotteen laatuseikoista (Hobbs 

1996). Poronlihan tuotannossa laatuseikat eivät tosin juurikaan vaikuta olevan hinnoitteluperuste ai-

nakaan suurissa poronlihakaupoissa, vaan myyjä ja ostaja sopivat lähinnä määristä sekä hinnoista. 

Tämä sopimusmallin yleisyys heijastelee myös omalta osaltaan sitä, että poronhoidossa alkutuotanto 

on varsin itsenäinen toimija, joka on säilyttänyt vapauden tuotannon järjestämisen sekä toteuttamisen 

suhteen.  

Toisaalta paikallisella tasolla pienjalostaja ja paikallinen paliskunta voivat toteuttaa keskenään myös-

kin kolmatta sopimusmallia, eli tuotantosopimus-mallia. Tämän sopimusmallin käyttö edellyttää yh-

teisiä strategisia tavoitteita sekä halukkuutta tehdä tiiviimpää yhteistyötä myös pidemmällä aikavä-

lillä (Hobbs 1996). Tässä sopimusmallissa paikallinen poronomistaja sekä jalostaja voivat myös pa-

remmassa yhteistyössä keskenään sopia poronhoidon toteuttamistavoista sekä kiinnittää yhdessä 

enemmän huomiota lihan laatuseikkoihin. Tällöin pienjalostaja useimmiten on myöskin valmis mak-

samaan korkeampaa tuottajahintaa paikalliselle paliskunnalle. Tätä tuotantomallia ei voida kuiten-

kaan aineiston perusteella pitää tyypillisenä toimintatapana ainakaan tällä hetkellä.     

 

7.4 Toimijoiden keskinäinen riippuvuus  

 

Riippuvuutta arvioitaessa tuotantoketjussa itsenäisimpiä toimijoita näyttävät olevan ne poromiehet ja 

pienjalostamot, jotka ovat onnistuneet kehittämään oman myyntikanavien verkoston sekä pitkäaikai-

set liikesuhteet poronlihan ostajien kanssa. Riippuvaisimpia taas vastaavasti ovat ne poromiehet, 

jotka eivät juurikaan omaa henkilökohtaisia myyntikanavia sekä suhteita lihan ostajaehdokkaiden 

kanssa. Näiden poromiesten ainoana myyntikanavana näyttää olevan poronlihan myynti osana palis-

kuntaa. Paliskunnista riippuvaisimpia jalostajaportaasta ovat em. tavalla suurimmat paliskunnat, jotka 

eivät voi teurastaa ja jalostaa kaikkea poronlihaa itse.  

Jalostajaportaassa riippuvuus muista tuotantoketjun toimijoista näyttää olevan aineiston perusteella 

vähäisintä Polarican kohdalla. Polarica ostaa ensisijaisesti kotimaista poroa, mutta se omaa resurssit 

ja kapasiteetin tuoda tarvittaessa suuriakin määriä myös Siperiasta poronlihaa, mikäli kotimainen tar-

jonta ei ole riittävää. Lisäksi ulkomaiseen tuontiin on syynä kasvanut suoramyynnin osuus, joka vä-

hentää kotimaisen poronlihan saatavuutta. Lisäksi Polarican suuri teurastus-ja jalostuskapasiteetti an-

taa yhtiölle määräävän markkina-aseman porotaloudessa. Nostamalla tuottajahintaa Polaricalla olisi 

mahdollisuus pudottaa toimialalta pois pienjalostajia, mutta toisaalta tuottajahinnan korottaminen vä-
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hentäisi Polarican omaa voittoa. Lisäksi yhtiö voi käydä kauppaa harvinaisempien ruhonosien koh-

dalla pienjalostamoiden kanssa, jotka ovat joissakin tapauksissa erikoistuneempia hienompien leik-

kolajitelmien tuottamiseen.  

Horisontaalinen riippuvuus samalla tasolla olevien toimijoiden kesken näyttää aineiston perusteella 

olevan verrattain vähäistä poronlihan tuotantoketjussa. Toisaalta konkreettista yhteistyötä rajoittaa 

poronhoitoalueen maantieteellinen koko ja pitkät etäisyydet yritysten välillä. Porotaloudelle näyttää 

olevan kuitenkin leimallista itsenäinen toimiminen ainakin horisontaalisessa näkökulmassa. Yhteis-

työlle saman tason toimijoiden kanssa on sinänsä nähtävissä etuja joista eri osapuolet voisivat hyötyä, 

mutta välttämätöntä se ei ainakaan tällä hetkellä näytä aineiston perusteella olevan. 

 

7.5 Porolihamarkkinoiden rakenne sekä toimialalle tulemisen esteet  

 

Teoreettinen operationalisointi-kappaleessa sovelsin SCP-paradigmaa poronlihamarkkinoille. Yh-

tenä paradigman osana oli markkinarakenne, joka pohjautuu toimialan kysynnän-ja tarjonnan olosuh-

teisiin (Scherer 1980). Markkinarakenne näyttää tällä hetkellä aineiston pohjalta olevan varsin kil-

pailtu. Polarica on selkeästi suurin jalostaja, jonka alapuolella on muutamia muita suurempia jalosta-

jia ja näiden lisäksi toimialalla on noin 40 pienjalostajaa. Jalostajien määrä on varsin suuri suhteutet-

tuna poronlihan vuotuiseen tuotantoon Suomessa. 

 Poronlihan saatavuudessa on jatkuvia haasteita, jonka takia toimialalle tulemiselle on havaittavissa 

esteitä. Lihan niukkuus sekä vallitseva lainsäädäntö tekevät uusien toimijoiden tulemisen poronliha-

markkinoille hyvin vaikeaksi. Lainsäädäntö on jo pitkään asettanut eloporoille enimmäismäärän, joka 

todennäköisesti ei ainakaan nykytasostaan nouse korkeammaksi. Elinkeinon jatkuvuuden turvaa-

miseksi on havaittavissa sen sijaan painetta nykyisen kiintiön laskemisesta. Tästä johtuen poromies-

tasolle ei voi tulla uusia toimijoita, ellei uusi toimija saa ostettua poroja joltakin nykyiseltä poron-

omistajalta. Lisäksi jalostajaportaaseen on vaikeaa tulla uutena toimijana, koska raaka-aineesta on jo 

tälläkin hetkellä niukkuutta. 

Lisäksi poronhoidossa vaikuttaa sukuperinteillä olevan voimakas merkitys. Jokaisessa paliskunnassa 

on nähtävissä suvut, jotka ovat perinteisesti poronhoitoa paliskunnan alueella harjoittaneet. Uuden 

poronomistajan on näin ollen vaikeaa tulla toimialalle uutena toimijana sisälle, mikäli hänellä ei ole 

sukujuuria poronhoitoalueella. Lisäksi mikäli hän ei itse myöskään asu oman paliskuntansa alueella, 
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voi paliskunnan kollektiiviseen toimintaan ja päätöksentekoon olla vaikea päästä osalliseksi. Palis-

kuntien verotusjärjestelmä on myöskin poikkeuksellinen eikä tue omaehtoista liiketoiminnan kehit-

tämistä, jolloin uusien toimijoiden halukkuus kehittää yritystoimintaa voi olla myöskin vähäistä.  

Näistä seikoista johtuen porotalous on nähdäkseni melko suljettu toimiala niin poromies-tasolla kuin 

myöskin jalostaja-tasolla. Mikäli toimialalle tulemisen esteitä halutaan poistaa/madaltaa, yhtenä kei-

nona voisi olla eloporokiintiön kasvattaminen. Tällöin alkutuotantoon voisi tulla lisää uusia toimijoita 

koska poroja olisi vapaasti hankittavissa enemmän. Lisäksi jalostajatasolla kilpailu lisääntyisi, mikäli 

poronlihaa olisi raaka-aineena nykyistä enemmän saatavilla. 

 

7.6 Valitun tutkimusmenetelmän luotettavuus 

 

Tässä kappaleessa tavoitteenani on pohtia ja arvioida valitun tutkimusmenetelmäni luotettavuutta. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ei ole olemassa valmista kaavaa, jolla validiteet-

tia voitaisiin mitata. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston perusteella on mahdollista johtaa monen-

laisia johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvät va-

liditeetin ja reliabiliteetin käsitteet. Validiteetilla tarkoitetaan, että kuinka hyvin valittu tutkimusme-

netelmä mittaa juuri sitä ilmiötä, jota tutkimuksella on tarkoitus kuvata. Laadullisen tutkimuksen va-

liditeettia voidaan pitää hyvänä silloin, kun kohderyhmä sekä kysymykset ovat oikeat. Tulosten nä-

kökulmasta katsottuna validiteetti tarkoittaa, että kuinka soveltuvia ja mielekkäitä johtopäätökset ovat 

suhteessa tutkimusaineistoon. Reliabiliteetti vastaavasti ilmaisee, että missä määrin tutkimuskokeen 

toistaminen toisi samat tutkimustulokset. Reliabiliteetti siis mittaa tutkimustulosten sattumanvarai-

suutta. (Hiltunen 2009.) 

Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty puolistrukturoitua haastattelumallia hyödyntämällä. Käytin 

puolistrukturoitua mallia siitä syystä, että arvioin tämän haastattelumuodon olevan parhaiten aihepii-

riini soveltuva lähestymistapa.. Aihepiiristäni on rajallisesti saatavissa tilastollisia lähteitä, jonka 

vuoksi koin tämän tutkielman puitteissa henkilöhaastattelut parhaaksi lähestymistavaksi aiheeseen. 

Puolistrukturoidut asiantuntijahaastattelut tuottivat mielenkiintoisia kannanottoja aihepiiristä, joita ei 

välttämättä olisi ollut kvantitatiivisella lähestymistavalla mahdollista löytää. 

Puolistrukturoitu haastattelumuoto valikoitu aineistonkeruumenetelmäksi myös siitä syystä, että tämä 

haastattelumuoto antaa sekä haastateltavalle että tutkijalle joustavuutta haastattelutilanteessa. Lisäksi 

haastateltavien näkökulmasta katsottuna koin selkeän haastattelurungon olevan paras malli, jotta ai-

hepiiristä käyty keskustelu ei rönsyilisi liikaa tutkimusongelmani kannalta epäolennaisiin aiheisiin. 
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Lisäksi osa haastateltavista henkilöistä myös ymmärrettävistä syistä halusi etukäteen tietää, että mitä 

asioita haastatteluni tarkalleen ottaen koskee ja mitkä ovat motiivini haastatteluiden tekemiseen. 

Myös tästä syystä puolistrukturoitu haastattelumuoto soveltui erinomaisesti aineistonkeruumenetel-

mäksi tässä tutkielmassa. 

Haastateltavien joukon pyrin rakentamaan mahdollisimman kattavasti tutkimusongelmaa käsittä-

väksi, jotta eri asemissa ja eri näkökulmista porotalouden parissa työskentelevät henkilöt tulisivat 

edustetuksi. Tutkimustulosten validiteetti kärsisi, mikäli haastateltavien joukko olisi liian yksipuoli-

sesti koottu. Yleisesti ottaen haastattelupyyntöihini suhtauduttiin varsin myötämielisesti ja positiivi-

sesti. En joutunut juurikaan tekemään esimerkiksi kieltäytymisten takia kompromisseja haastatelta-

vien henkilöiden osalta poromies-tason edustajia lukuun ottamatta. Ymmärrettävistä syistä jokaista 

toivomaani henkilöä en haastattelun merkeissä tavoittanut, mutta yleisesti ottaen otoskoko sekä haas-

tateltavien joukko edustaa tavoitteideni mukaisesti tutkimusongelmaani.  

Haastateltavien joukon merkittävin puute on varsinaisten poromiesten puuttuminen. Poromiesten 

puuttuminen haastateltavien joukosta johtuu osittain heidän vaikeahkosta saavutettavuudesta sekä 

toisaalta suurporomiesten melko pienestä lukumäärästä. Porolaumojen kokoa ei myös perinteisesti 

poromiesten keskuudessa haluta tuoda esille, jonka takia tutkielman kannalta merkittävien suurporo-

miesten nimiä ja yhteystietoja oli hankala selvittää. Lisäksi valtaosa haastatelluista henkilöistä tunsi 

varsin hyvin poronhoidon käytäntöjä ja näin ollen poromiesten näkemykset tulivat kuitenkin mieles-

täni riittävän hyvin aineistosta esille. 

Toisena haasteena tutkimusmenetelmäni luotettavuutta arvioitaessa koen haastattelujoukkoon kuulu-

vien henkilöiden erilaiset asemat suhteessa porotalouteen. Vastausten laajuuteen ja avoimuuteen vai-

kuttivat mielestäni henkilön oma asema suhteessa porotalouteen sekä taho, jota hän edustaa. Tässä 

mielessä tutkimustulosten validiteettia pitää arvioida kriittisesti. 

Lisäksi toimialan pieni koko saattoi ainakin osittain aiheuttaa varovaisuutta haastateltavien näkemyk-

sissä. Toisaalta myöskin varsin avoimia ja laajojakin vastauksia esiintyi runsaasti. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen tyypillisenä ongelmana voidaan nähdä haastattelujoukon rajallinen otoskoko ja tästä aiheu-

tuvat tutkimustulosten yleistettävyyteen liittyvät ongelmat (Alasuutari 1999). Tästä syystä myös tä-

män tutkielman aineistosta tehtäviä johtopäätöksiä pitää arvioida kriittisesti, koska vaihtoehtoisia joh-

topäätöksiä voitaisiin myös varsin helposti tehdä, mikäli haastateltavien joukko olisi esimerkiksi 

koottu toisella tavalla. 

Yleisesti ottaen tutkimusongelmani osoittautui kuitenkin entistäkin mielenkiintoisemmaksi aineistoa 

kerätessä, koska haastateltavien vastaukset poikkesivat paikoin hyvinkin paljon toisistaan. Joissakin 
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tapauksissa vastausten poikkeavuus saattoi olla haastateltavien täysin päinvastaisista asemista johtu-

vaa, mutta oman näkemykseni mukaan vastausten ristiriitaisuus ei selity kaikilta osin pelkästään tällä 

seikalla. Tutkimusongelmalleni vaikutti siinä mielessä olevan selkeä tarve, että toimialan sisällä eri 

henkilöillä näytti olevan varsin poikkeaviakin käsityksiä eri aihepiireistä. Näin ollen aihepiiriä voi-

daan pitää jossain määrin monimuotoisena ja tutkimuksen kannalta mielenkiintoisena. Osa haastatel-

tavista myös ilmaisi selkeän tarpeen lisätutkimukselle.  

 

 

7.7 Tutkimustulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen 

 

 

Tässä kappaleessa esittelen omaan tutkielmani aihepiiriä sivuavia tutkimuksia, joita viime vuosina on 

porotaloudesta tehty. Tuoreita tutkimuksia on varsin niukasti saatavilla. Esittelen tutkimustulosten 

merkittävimmät yhteneväisyydet sekä eroavaisuudet verrattuna tämän tutkielman tutkimustuloksiin. 

Jauhiainen & Tuomisto (2008) tutkivat sopimustuotantoa poronlihamarkkinoilla. Tutkimustulosten 

mukaan sopimustuotanto poronlihamarkkinoilla on varsin lyhytjännitteistä. Yli 90 % tuotantosopi-

muksista on vain vuoden mittaisia. Poronomistajien haluttomuus sopimustuotantoon johtui pääasi-

assa laatulisien puutteesta sekä porotalouden verotuksesta, joka vähentää halukkuutta sopimustuotan-

toon ja kannustaa suoramyyntikaupan kasvattamiseen. Suoramyynnissä poromies ei maksa veroa 

myyntitulosta lainkaan. (Jauhiainen & Tuomisto 2008.) Tältä osin tämän tutkielman tulokset tukevat 

jo aiemmin esitettyjä Tuomiston & Jauhiaisen tekemiä johtopäätöksiä. Toisaalta Jauhiaisen & Tuo-

miston (2008) tekemässä tutkimuksessa jalostusyhtiöiden mielipiteet ja heidän näkemyksensä sopi-

mustuotannon haitoista sekä eduista jäävät hieman epäselväksi. Yleisesti ottaen poromiesten suhtau-

tuminen sopimustuotantoon ei näytä kuitenkaan muuttuneen merkittävästi viime vuosina, mikäli ver-

taillaan tämän tutkielman tutkimustuloksia Jauhiaisen & Tuomiston tekemän tutkimuksen tuloksiin. 

Toisaalta Jauhiaisen & Tuomiston (2008) tutkimustuloksista käy ilmi, että poronlihan tuotantoketjun 

vertikaalinen koordinaatio on varsin vähäistä. Tutkimustulosten mukaan horisontaalisesti poromies-

tasolla yhteistyö on voimakasta, mutta vertikaalisesti teurastamoiden, jalostajien sekä vähittäiskaupan 

välillä varsin vähäistä. Tässä suhteessa tämän tutkielman tutkimustulokset eroavat hieman aiemmasta 

tutkimuksesta. Vertikaalinen koordinaatio vaikuttaa olevan tämän tutkielman tutkimustulosten perus-

teella melko voimakasta, mutta horisontaalisesti edelleen vähäistä. Poikkeavat tutkimustulokset saat-

tavat selittyä tutkimusten teon ajallisella erolla sekä havaintojoukon lukumääräisellä erolla. 
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Tuomisto (2010) on tutkinut myös strategisen liittoutuman mahdollisuuksia poronlihan myynnissä. 

Tutkimustulosten perusteella strategisella liittoutumalla poronomistajat voisivat saada noin 450 000e 

vuotuisen hyödyn. Liittoutuman ideana olisi kollektiivisesti tapahtuva lihanmyynti jatkojalostajille. 

Tässä mallissa lihanostajia voidaan kilpailuttaa paremmin ja poronlihan tuottajahintaa on mahdollista 

korottaa. Strategisella liittoutumalla poronomistajat pääsisivät entistäkin paremmin hyötymään po-

ronlihan korkeasta kuluttajahinnasta. Tämän tutkimuksen vertailtavuus suhteessa tähän tutkielmaan 

on heikohko, mutta yleisesti ottaen aineiston perusteella voidaan todeta, että strategisen liittoutuman 

selkeistä eduista huolimatta tämän kaltaista koordinaatiota ei vieläkään näytä tämän tutkielman ai-

neiston perusteella poronlihamarkkinoilla olevan. Toiminta poronhoitotöissä on varsin kollektiivista, 

mutta yhteistyö tuotantoketjun muilla tasoilla on vähäistä. Poronlihan myynti ja jalostus vaikuttaa 

edelleen olevan pääosin toimintaa, joka halutaan toteuttaa itsenäisesti ja muista saman alan toimijoista 

välittämättä. 

 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ JATKOTUTKIMUSTARPEET 
 

8.1 Johtopäätökset  

Tässä kappaleessa esittelen johtopäätöksiä tutkimustulosteni perusteella. Tämän tutkielman aiheena 

oli tutkia poronlihan tuotantoketjun toimintaa tällä hetkellä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia tuotantoket-

jun eri toimijoiden välisiä suhteita.  

Poronlihan tuotantoketju toimii tällä hetkellä poromiesten näkökulmasta katsottuna melko hyvin. Po-

ronlihan tuottajahinta on korkea ja poronlihan kysyntä on varsin hyvää. Poromiehet saavat vaivatto-

masti myytyä markkinoille kaiken vuotuisen lihantuotantonsa. Poronlihamarkkinoilla on lukuisia 

pien-ja suurjalostajia, jonka ansiosta poromiehet pystyvät kilpailuttamaan lihan ostajaehdokkaita. 

Kauppasopimukset ja tuotantosopimukset tehdään pääsääntöisesti edelleen vain vuodeksi kerrallaan. 

Neuvotteluita ostajien ja alkutuottajien välillä käydään tällä hetkellä jo ympärivuotisesti, mutta var-

sinaista pitkäaikaista sopimustuotantoa ei porotaloudessa ainakaan toistaiseksi vielä vaikuta olevan. 

Poromiesten näkökulmasta luonnonolot sekä petovahingot vähentävät halukkuutta sopimustuotan-

toon. Lisäksi poronhoitoon liittyvät perinteet vaikuttavat olevan edelleen tiukasti alkutuotannossa 

mukana. Jalostajat toivoisivat poronomistajilta tulevaisuudessa nykyaikaisempaa liiketoiminta-ajat-

telua sekä pitkäaikaisempia tuotantosopimuksia.  
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Poromiesten keskuudessa vaikuttaa myös olevan selkeitä näkemyseroja sen suhteen, että miten po-

ronlihantuotantoa pitäisi harjoittaa. Osa poromiehistä toimii perinteisesti osana paliskuntaansa niin 

poronhoitotöiden kuin myös poronlihan myynnin osalta. Osa poromiehistä taas on luonut omia pien-

jalostamoita ja suoramyyntiketjuja, jolloin heidän riippuvaisuutensa muista tuotantoketjun toimijoista 

vähenee. Poronlihaa myydään pääsääntöisesti paliskuntakohtaisesti, mutta jokaisella poromiehellä on 

vapaus myydä tuottamansa liha myös itsenäisesti. 

Poronlihan tuotantoketjussa vertikaalinen koordinaatio on monivivahteista ja vaihtelevaa. Toimialan 

pienestä koosta huolimatta poronlihaa tuotetaan moninaisia tuotantoketjuja pitkin kuluttajamarkki-

noille. Polarica on selvästi suurin poronlihaa jalostava yritys, mutta suoramyyntiketjujen osuus on 

ollut myöskin jatkuvasti kasvussa. Lisäksi pienjalostamoiden kautta poronlihaa myydään esimerkiksi 

paikallisiin vähittäiskauppoihin sekä ravintoloille. Poronlihan imago on hyvä ja ravintoloille poron-

liha on merkittävä vetovoimatuote. Vertikaalista koordinaatiota tapahtuu eri muodoissa selkeästi po-

ronlihan tuotantoketjussa, mutta horisontaalinen yhteistyö on vähäistä poromies-tasoa lukuun otta-

matta. Porotalouden etuna olisi keskinäisen yhteistyön lisääminen kaikilla tuotantoketjun tasoilla tu-

levaisuudessa. 

Poronlihan tuotantoketjussa vaikuttaa vallitsevan yleisesti ottaen kuitenkin melko vakiintunut ja ta-

sapainoinen markkinatilanne. Tuotantoketjun sisällä ei 2000-luvun alun jälkeen ole juurikaan tapah-

tunut merkittäviä muutoksia. Toimialan kokoon nähden suoramyyjien, pienjalostamoiden sekä suur-

jalostamoiden lukumäärää voidaan pitää varsin suurena. Toimijoiden suuresta lukumäärästä ja po-

ronlihan niukkuudesta johtuen toimialalla vallitsee varsin kilpailtu markkinatilanne. Suurpetojen kaa-

toluvat sekä eloporokiintiö vaikuttavat olevan merkittävimmät politiikkainstrumentit, joilla julkinen 

valta voi säädellä poronlihamarkkinoiden toimintaa ja poronlihan tuotantomääriä tulevaisuudessa. 

 

8.2 Jatkotutkimustarpeet 

 

Tässä kappaleessa esittelen tutkielman teon aikana esiin nousseita jatkotutkimustarpeita, jotka liitty-

vät poronlihan tuotantoketjuun. Selkeä jatkotutkimustarve kohdistuu erityisesti mielestäni poronli-

han hinnanmuodostukseen jalostajatason ja vähittäiskaupan välillä. Tämän tutkielman aineisto antoi 

viitteitä siitä, että poronlihan kohdalla jalostajilla on poikkeuksellisen voimakas neuvotteluasema 

suhteessa vähittäiskauppaketjuihin. Aineiston perusteella poronlihan niukkuudesta johtuen jalostaja-

taso toimii poronlihakaupassa hinnan antajana ja vähittäiskauppa sekä horeca-sektori vastaavasti 
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hinnan ottajana. Toisaalta osa haastatelluista henkilöistä kiisti jyrkästi tämän poronlihan erityisase-

man ja erityisesti jalostajatason toimijat kokivat, että heillä ei ole myöskään poronlihan kohdalla 

mahdollisuutta vaikuttaa hintatasoon. Aihe vaikutti kaiken kaikkiaan olevan aineiston perusteella 

ristiriitainen, jonka takia jatkotutkimukselle on nähdäkseni tarve.  

Toinen merkittävä jatkotutkimustarve liittyy näkemykseni mukaan poromiesten keskuudessa vallit-

sevaan hintainformaatioon. Aineiston perusteella ei vaikuttanut olevan täysin selvää näkemystä 

siitä, että kuinka hyvin poromiehet tällä hetkellä tiedostavat poronlihan lopullisen kuluttajahinnan. 

Osa vastaajista ilmaisi, että nykyisin poromiehet ovat varsin valveutuneita ja osaavat asettaa tuotta-

jahinnan oikealle tasolle suhteessa kuluttajahintaan. Toisaalta osa vastaajista toi selvästi esille, että 

täydellistä hintainformaatiota ei poromiesten keskuudessa varmuudella ole. Osa haastateltavista 

myös korosti, että varsinkin joitakin vuosikymmeniä sitten hintainformaatio oli varsin hataraa poro-

miesten keskuudessa. Osa vastaajista ilmaisi myöskin, että poromiesten keskuudessa vallitsee aina-

kin osittain jopa epärealistisen suuret odotukset poronlihan arvosta. Kokonaisuutta arvioiden myös-

kin tämä aihepiiri vaikutti kuitenkin olevan ristiriitainen vastaajien keskuudessa ja jatkotutkimuk-

selle on nähtävissä tarve. Poromiesten keskuudessa vallitsevaa hintainformaation epätäydellisyyttä 

voisi lähestyä esimerkiksi päämies-agentti-ongelman (agent-principal problem) kautta.  
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10. LIITTEET 

 

Haastatteluissa käytetty haastattelurunko. 

 

 

1. Liittyykö poronlihamarkkinoiden toimintaan mielestäsi joitakin erityispiirteitä tai poik-

keavuuksia? 

2. Keitä toimijoita poronlihan tuotantoketjuun mielestäsi kuuluu? 

3. Miten tuotantoketju on mielestäsi toiminut aiemmin? (viimeisten 5-10 vuoden aikana) 

4. Miten tuotantoketju toimii oman näkemyksesi mukaan tällä hetkellä?  

5. Onko jokin tuotantoketjun taso (esim. jalostus) mielestäsi määräävässä asemassa suhteessa 

muihin tuotantoketjun tasoihin? 

6. Voiko porotaloutta elinkeinona mielestäsi harjoittaa itsenäisesti välittämättä ketjun muista 

tasoista? 

7. Ovatko ketjun samalla tasolla toimivat yritykset keskenään tekemisissä? (Esim. kaksi jalos-

tajaa toistensa kanssa tai kaksi poromiestä toistensa kanssa) 

8. Tekevätkö tuotantoketjun eri tasot yhteistyötä toistensa kanssa? 

9. Miten yhteistyötä käytännössä toteutetaan/voisi toteuttaa? 

10. Minkälaisia hyötyjä sekä haittoja yhteistyöstä mielestäsi aiheutuu? 

11. Hyötyykö yhteistyöstä mielestäsi jokin tuotantoketjun taso toista enemmän? 

12. Onko tuotantoketjun eri tasojen välisissä suhteissa mielestäsi tapahtunut muutoksia viime 

vuosina? 

13. Liittyykö tuotantoketjun toimintaan sopimuksia eri tasoilla toimivien yritysten kesken? 

14. Ovatko tuotantoketjun eri tasojen toimijat mielestäsi riippuvaisia toisistaan? 

15. Ovatko kaikki osapuolet mielestäsi tuotantoketjun nykyiseen toimintaan tyytyväisiä?  

16. Miten tuotantoketjun toimintaa voisi mielestäsi vielä tulevaisuudessa kehittää? 
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