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LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
ASETUKSEKSI METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ 
METSÄSTYSVUONNA 2022-2023 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevista 
asetusluonnoksista seuraavaa: 
 
Taustaa 
 
Asetusesityksen taustamuistion mukaan metsähanhen Anser fabalis fabalis -
alalajin eli taigametsähanhen kanta on osoittanut voimakasta vähenemistä 
1990-luvulta. Metsähanhen metsästys kiellettiin kokonaan vuonna 2014 ja sen 
jälkeen kieltoa jatkettiin edelleen vuosina 2015-2016.  
 
Vuonna 2017 metsästyskieltoa jatkettiin kahdeksi vuodeksi pesimäalueilla, 
mutta sallittiin rajoitettu metsästys loka-marraskuussa Kaakkois-Suomessa 
tundrametsähanhen (Anser fabalis rossicus) alalajin muutonaikaisella 
esiintymisalueella. Vuonna 2019 metsästyskieltoa jatkettiin edelleen 
pesimäalueella, mutta tundrametsähanhen muuton aikaan loka-marraskuussa 
metsästystä sallittiin laajemmalle alueelle Etelä-Karjalaa, Etelä-Savon 
kaakkoisosaan ja Pohjois-Karjalan eteläosiin. 
 
Pesimäalueilla Pohjois-Suomessa ja itäisessä sekä läntisessä Suomessa 
metsähanhi oli siis rauhoitettuna kuuden vuoden ajan. 
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Ajallinen ja alueellinen säätely  
 
Nyt lausunnolla olevan esityksen perusteella metsähanhen metsästys olisi 
sallittua 20.8. klo 12 – 27.8.2022 välisenä aikana Lapin maakunnassa, lukuun 
ottamatta peltoja ja valtatien E8 merenpuoleisia alueita. Tätä aikaa ja aluetta 
koskisi myös metsästäjäkohtainen saaliskiintiö eli enintään 1 metsähanhi 
vuodessa ja ravintohoukuttimen käyttö olisi kiellettyä. Uutena yksityiskohtana 
on otettu käyttöön hallinnollisten rajojen lisäksi liikenneverkkoon perustuva 
aluerajaus. Kyseinen metsästysalueen määrittely on taustamuistion mukaan 
keino, joka mahdollistaa metsästyksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen 
paremmin kuin pelkästään hallinnolliset kunta- ja maakuntarajat. 
Liikenneverkkoon, ja mahdollisesti vesistöihin, perustuva säätely antaa uusia 
mahdollisuuksia ottaa huomioon eliö- ja luonnonmaantieteelliset alueet 
metsästyssäätelyssä tavalla, joka on konkreettinen ja raja maastossa 
kiistattomasti todennettavissa. Tämä on Metsästäjäliiton mielestä hyvä ja 
tarkempaa alueellista säätelyä selkeyttävä menettely. 
 
Metsähanhen metsästys sallittaisiin edellisen vuoden tapaan 1.10.–30.11. 
välisenä aikana rajatulla alueella Kaakkois-Suomessa, jolloin metsästys 
kohdistuisi todennäköisesti pääasiassa moninkertaisesti runsaampaan ja 
elinvoimaiseen tundrametsähanhen (Anser fabalis rossicus) kantaan. 
 
Metsästäjäliitto pitää asetusesitystä perusteltuna ja kannatettavana. Liiton 
näkemyksen mukaan on erinomainen asia, että nykyään usean vuoden tauon 
jälkeen on vuodesta 2020 lähtien päästy harjoittamaan perinteiseen 
suomalaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvaa ja erittäin vaativaa pyyntimuotoa 
pesimäsoilla - kuitenkin siten, ettei taigametsähanhikannan 
suojelutoimenpiteillä suotuisaksi saatu kehitys vaarannu. Tässä 
tarkoituksessa esitetyt metsästäjäkohtaiset kiintiöt ja ravintohoukuttimen 
käytön rajoitukset ovat paikallaan ja perusteltuja. 
 
Perinteisen pesimäsuopyynnin mahdollistaminen jatkossa laajemmallakin 
alueella kuin mitä asetusesitys nyt sisältää, on Metsästäjäliiton mielestä myös 
tarpeen miettiä ja selvittää - toki kansainvälisesti yhdessä sovittujen kiintiöiden 
puitteissa pysyen. 

 
Metsästäjäkohtainen saaliskiintiöinti - toimiva työkalu 
 
Metsästäjäliitto on tyytyväinen siitä, että metsästäjäkohtainen saaliskiintiö on 
nykyisin mukana myös metsähanhen metsästyksen säätelyn “työkalupakissa”. 
Liitto esitti kyseistä yhden metsähanhen metsästäjäkohtaista kiintiötä 
lausunnossaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2012. Tähän liittyen liitto 
haluaa tuoda esille metsästäjäkohtaisen saaliskiintiöinnin mahdollisuuden 
muidenkin, erityisesti taantuvien vesilintulajien metsästyssäätelyssä.  
 
Hyvät kokemukset osoittavat, että metsästäjäkohtaisten kiintiöiden avulla 
voidaan tehokkaasti rajoittaa yliverotusta. Metsästäjien keskinäinen valvonta 
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ja tehokas sosiaalinen media pitää viimeistään huolen siitä, että kaikkien 
yleisesti tiedossa olevia metsästäjäkohtaisia kiintiöitä ei ylitetä. Suomalaiset 
metsästäjät ovat pääsääntöisesti lainkuuliaisia, eivätkä ota riskejä ylittämällä 
kiintiöitä pahimmillaan harrastuksensa jatkuvuuden uhalla. 
 
Kansainvälinen yhteistyö edelleen keskeistä 

Kansainvälisen yhteistyön avulla taigametsähanhikannan seuranta ja tietotaso 
kannanhoitoon tarvittavista toimista on nyt saatu aiempaa paremmaksi. On 
hienoa, että Suomi on ollut edelläkävijä sopeutuvan metsästysverotuksen 
kehittämisessä kansainvälisellä tasolla juuri metsähanhen kannanhoidon 
osalta.  
 
Liiton vahvana toiveena on, että jatkossa kaikki muuttoreitin valtiot saataisiin 
sitoutumaan entistä paremmin mukaan yhteistyöhön kannanhoidossa eli 
talvehtivan kannan arviointiin, metsästysmäärien kontrollointiin sekä 
saalistiedon raportointiin. 
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