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Lausuntopyyntö 23.11.2021 (Dnro VN/30213/2021) 
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA AHMAKIINTIÖASETUKSEKSI METSÄSTYSVUODELLE 
2021-2022 
 

 
Suomen Metsästäjäliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esityksen kohteena 
olevasta asetusluonnoksesta seuraavaa: 
 
Ahmakannasta 
 
Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa arvioitiin 2021 helmikuussa olleen 
ahmoja 390 - 400 yksilöä. Asetusesityksen taustamuistossa todetaan, että po-
ronhoitoalueella arvioidaan olevan 160–170 ahmaa ja poronhoitoalueen ulko-
puolella todennäköisimmin noin 230 yksilöä. Metsästäjäliiton mielestä edelleen 
huomionarvoista on, että Suomen ahmakannan yksilömäärä on kasvanut 1990-
luvun alkupuoleen verrattuna noin kymmenkertaiseksi ja kanta on runsastunut 
keskimäärin noin 10 % vuodessa. 
 
Luonnonvarakeskuksen lausunnon mukaan ahmakanta on Suomessa kasva-
nut viime vuosina erityisesti poronhoitoalueen ulkopuolella, jonne poikkeuslupia 
ei ole kuitenkaan tarkoitus myöntää. Tällä hetkellä muualla maassa arvioidaan 
olevan enemmän ahmoja kuin poronhoitoalueella. Ahmahavaintoja onkin tehty 
viime vuosina käytännössä koko maassa. 
 
Suomen kolmen pohjoisimman kunnan alueella liikkuu ahmoja, jotka kuuluvat 
Fennoskandian yhteiseen ahmapopulaatioon. Siellä myös ahman aiheuttamia 
porovahinkoja tulee erityisen paljon. Skandinavian ahmapopulaation arvioidaan 
olevan vuonna 2021 1023 aikuista ja yli vuoden ikäistä ahmaa. Ruotsissa on 
tästä määrästä arvioitu olevan 637 ahmaa ja Norjassa 386. Euroopan puolei-
sessa osassa Venäjää arvioitiin olleen vuonna 2000 noin 1 500 ahmaa. 
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Metsästäjäliiton mielestä on edelleen tärkeää, että metsästyksen mitoitusta ja 
kohdentamista koordinoidaan yhdessä Ruotsin ja Norjan viranomaisten 
kanssa, kuten ahman kannanhoitosuunnitelmassa vuonna 2014 on linjattu. Yh-
teistyö suurpetokysymyksissä on Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan ylei-
sesti kannatettava ja myös edelleen kehitettävä asia.  
 
Vahinkokehityksestä 
 
Ahmakannan porotaloudelle aiheuttamat vahingot ovat viime vuosina olleet eu-
romääräisesti varsin merkittäviä. Vuoden 2021 (10.11.2021 mennessä) ahman 
tappamia poroja on ilmoitettu 1678 kappaletta, jonka laskennallinen arvo on 
noin 3,4 miljoonaa euroa. Lisää vahinkoja on luonnollisesti vielä odotettavissa 
loppuvuonna. Vahingot ovat kuitenkin laskeneet aivan äskettäin, sillä viime 
vuonna ne olivat peräti 5,9 miljoonaa euroa. 

 
Metsästäjäliitto jakaa ministeriön näkemykseen, jonka mukaan poronhoitoalu-
eella ei ole poikkeuslupapyynnin lisäksi käytännössä toteutettavissa muita tyy-
dyttäviä ratkaisuja ahmojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Tämä 
johtuu siitä, että vapaasti laiduntavien porojen suojaaminen on käytännössä 
mahdotonta ja vahinkoja syntyy erityisesti yöaikaan porojen valvonnasta ja ih-
misten laitumilla läsnäolosta huolimatta. 

 
Poikkeuslupamääristä 
 
Lausunnolla olevassa ahmakiintiöasetuksessa esitetään kahdeksan yksilön 
poikkeuslupakiintiötä pohjoiselle ja itäiselle poronhoitoalueelle. Kiintiön suuruus 
on sama kuin useina edellisinä metsästysvuosina. Metsästäjäliitto näkee kiin-
tiön asettamisen perusteltuna ja kannattaa ahman poikkeusluvalla tapahtuvaa 
pyyntiä silloin, kun muita tyydyttäviä ratkaisuja ei ole.  

 
Metsästäjäliitto tukee ministeriön esitystä, jossa poikkeuslupien määräksi 
esitetään 8 poikkeuslupaa. Kyseinen lupamäärä ei heikennä ahman suotui-
san suojelun tasoa, mutta mahdollistaa vahinkojen vähentämisen. Suomessa 
ahmakanta on arvioitu olevan luontodirektiivin suotuisalla suojelutasolla ns. al-
piinisella eliömaantieteellisellä vyöhykkeellä pohjoisimmassa osassa Lappia 
(Ylä-Lappi) ja tällä alueella kannan kehityssuunta on kasvava. 

 
Lopuksi 
 
Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaan on kirjattu, että ahmakannan seu-
rannan ja tutkimuksen tulokset tulee saattaa yleisön tietoon ajantasaisena ja 
maantieteellisesti kattavana. Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan tiedon levit-
tämistä tulee edelleen tehostaa niin, että se saavuttaa nykyistä paremmin kaikki 
kansalaiset ja tiedon on myös oltava avointa, ajantasaista ja neutraalia. 
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