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LAUSUNTO LUONNOKSISTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
ASETUKSIKSI VESILINTUJEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ MET-
SÄSTYSVUOSINA 2021-2024 

 
Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukutti-
men käytön kieltämisestä vesilintujen metsästyksessä metsästysvuo-
sina 2021–2024 

 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta asetusluonnok-
sesta seuraavaa: 
 
Yleistä 

 
Metsästäjäliitto yhtyy asetusesityksen taustamuistion näkemykseen, jonka mu-
kaan harvalukuisempien taantuneiden riistavesilintujen, eli jouhisorsan, haa-
panan, tukkasotkan, lapasorsan, heinätavin, nokikanan ja punasotkan kantojen 
tila on erittäin huolestuttava ja vaatii toimenpiteitä. Metsästäjäliitto myös koros-
taa metsästyksessä ja saaliismäärissä eettisyyttä ja kohtuullisuutta. 
 
Asetusesityksen mukainen toimenpide eli vesilintujen ruokintakielto ei kuiten-
kaan ole Metsästäjäliiton mielestä oikeassa suhteessa ongelman laajuuteen tai 
perussyihin eikä siten sen ratkaisu. 
 
Järkevästi mitoitettu, kohtuullinen vesilintujen ruokinta on Metsästäjäliiton mie-
lestä hyväksyttävää. Kuten taustamuistiossakin todetaan, ruokinta tarjoaa run-
saasti tilanteita suorittaa varma riistalaukaus ampujan taidoille sopivalta etäi-
syydeltä (paljon tilanteita opetella malttia). Siten ruokinta lisää varmuutta lajin, 
sukupuolen ja iän määrittämiseen, ja siten saaliin valikointiin. 
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Metsästäjäliitto muistuttaa, että ruokintakieltoesitys on tehty varsin ohuella si-
touttamisella, käytännössä kahden seminaarin perusteella. Toimintamalli ei si-
ten liiton mielestä edusta hyvää ja osallistavaa hallintoa. 
 
Metsästäjäliitto haluaa nostaa esille, että ruokintakielto sellaisenaan voisi johtaa 
tahallisiin tai tahattomiin oikeustapauksiin, esimerkkinä jos viljaa havaitaan 
puinnin jäljiltä rantapellolla tai vedessä, se voidaan tulkita kielletyksi ruokin-
naksi. Esimerkkejä hankalista oikeustapauksista löytyy karhun pyynnissä ta-
pahtuneista epäillyistä ruokahoukuttimien käytöstä, ja tätä ilmiötä liitto ei halu-
aisi tarpeettomasti nähdä myös vesilinnustuksen yhteydessä. Avoimia ja tulkin-
nanvaraisia kysymyksiä käytännössä olisi esityksen toteutumisen myötä useita: 
Mikä on vaadittava minimietäisyys ruokintapaikan ja metsästyspaikan välillä? 
Koska ruokinnan päättymisestä paikalla voi metsästää? 
 
Ruokintakielto koskisi myös ammattimaista riistanhoitotoimintaa. On tarpeen 
huomata, että tämä syksy ja myös tulevia metsästyskausia lienee yrittäjillä olla 
jo myytynä. Tämä osoittaa tarpeen, että kyseisiin merkittäviin muutoksiin tarvi-
taan osallistavan keskustelun lisäksi aina kohtuullinen siirtymäaika. Metsästys-
matkailualan yrittäjille kyse on erittäin merkittävistä tulonmenetyksistä. On mah-
dollista, että parhaillaan tarhassa kasvatettavat ja syksyn jo myytyihin jahteihin 
tarkoitetut sorsat joudutaan lopettamaan jo tarhoissa, sillä niitä ei voisi syksyllä 
enää vapauttaa metsästyskohteille, koska ruokintakiellon johdosta ne eivät 
enää pysyisi hankkimaan luonnosta riittävästi ravintoa.  
 
Liito muistuttaa, että on tarpeen etukäteen pystyä ennakoimaan, miten ruokin-
takielto vaikuttaisi varsin hyvin käynnistyneeseen kosteikkojen rakentamisen ja 
kunnostamisen intoon, minkä tavoitteena on vesilintukantojen hoito. Motivaatio 
elinympäristöparannuksiin löytyy monesti kuitenkin mielekkään metsästysmah-
dollisuuden kautta. 

 
Metsästäjäliitto esittää ravintohoukutinkiellon sijaan listan toimia, jotka vaikutta-
vat taantuvien vesilintujen tilan kohenemiseen tehokkaammin kuin vesilintujen 
metsästysruokinnan täyskielto. 
 
1. Esitämme ravintohoukutinkiellon sijaan saaliskiintiöintiä 
 
Metsästäjäliitto esittää taantuville vesilinnuille metsästäjäkohtaista saaliskiinti-
öintiä. Metsästäjä voisi ampua enintään kaksi yksilöä taantuvien lajien listalta 
metsästyskaudessa. Lajit olisivat haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, 
tukkasotka, isokoskelo sekä nokikana. Edellä mainituista lajeista on jo nyt sää-
detty pakollinen saalisilmoitusvelvollisuus, joten Oma riista -nettisovellusta 
käyttämällä kiintiöinti ja saalisseuranta on erittäin helppoa ja tehokasta toteut-
taa. 
 
Taustamuistion mukaan kiintiömetsästys ei ole toimiva malli. Metsästäjäliiton 
näkemyksen mukaan saaliskiintiöinnin avulla päästään kuitenkin suoraan kiinni 
itse ongelmaan eli taantuvien lajien metsästyskuolleisuuden rajoittamiseen, 
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mikä ruokintakiellolla tapahtuu epäsuorasti ja tehottomasti. On tarpeen huomi-
oida, että vain osa taantuvista lajeista käy käytettävissä olevien tietojen perus-
teella merkittävämmissä määrin ruokinnoilla: etupäässä lähinnä jouhisorsa ja 
haapana. Kiintiöinnillä metsästyskuolleisuutta rajoitetaan tehokkaasti, aivan ku-
ten allin ja metsä- sekä merihanhen kohdalla menestyksekkäästi jo tehdään. 
Myös esimerkiksi Metsähallituksen metsästyslupien saalisrajoitukset perustu-
vat kiintiöihin. Metsästäjäliitto on huolissaan siitä, mikä viesti yhteiskuntaan läh-
tee, jos ruokintakiellon perusteluissa todetaan monet nykysäädösten mukaiset 
säätelytoiminnot (kuten saaliskiintiöt) toimimattomiksi. 
 
Metsästäjäliitto ei jaa ministeriön näkemystä, jossa valvonnan näkökulmasta 
metsästäjäkohtaisen saaliskiintiön valvonta ei olisi riittävän tehokasta. Ministe-
riön näkemyksen mukaan tehokas valvonta edellyttäisi viranomaisille entistä 
vahvempia toimivaltuuksia ja tarkastusten ulottamista esimerkiksi reppuihin. Lii-
ton mielestä sen sijaan nykyaikana lähes jokaiselta metsästäjältä löytyvä kame-
rapuhelin ja laajalle levinnyt sosiaalisen median käyttö luo kattavat edellytykset 
toimivalle metsästäjien vertaisvalvonnalle. Kiintiöiden ylityksiin liittyy siten ny-
kyisin aiempaa selvästi suurempi riski kiinnijäämiselle. Asia on keskeinen, eten-
kin kun erilaisilla yksittäisen kansalaisen saamilla metsästys- tai muilla sankti-
oilla saattaa olla jatkossa kasvavaa merkitystä esimerkiksi aselupaharkintaan 
liittyen.  
 
Metsästäjien suuri enemmistö on lainkuuliaista eikä ota riskejä harrastuksensa 
jatkumisen suhteen, jolloin saaliskiintiöintiajattelu on jo toteuttanut tehtävänsä, 
kun asiaa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena. Mahdolliset yksittäiset, 
kielletyt kiintiöiden ylitykset eivät marginaalisena ilmiönä pysty vaarantamaan 
kokonaistavoitteeseen pääsemistä, eli taantuvien lajien suoran metsästyskuol-
leisuuden vähentämistä. 
 
2. Esitämme vahinkolintujen pyynnin helpottamista ja tehostamista 
 
Metsästäjäliitto on erityisen huolissaan kosteikko- ja vesilinnuston poikastuoton 
jatkuvasta heikkenemisestä. Elinympäristöt ovat heikentyneet samaan aikaan, 
kun predaatio pienpetojen ja erityisesti varis- ja lokkilintujen aiheuttamana on 
koko ajan kasvanut. Pelkästään jo näiden kahden tekijän yhteisvaikutusta voi-
taneen pitää merkittävänä taantuneiden lajien poikastuoton huonossa tilassa. 
Minkin ja supikoiran aiheuttamista pesimätappioista on selkeä näkemys, ja Met-
sästäjäliitto pitää tärkeänä näiden vaikutusten pienentämiseen tähtääviä toi-
menpiteitä ja hankkeita. 
 
Vahinkolintujen vaikutuksesta on olemassa tuoretta tutkimustietoa. Suurimmat 
vesilintujen pesätuhot aiheutuivat keinopesätutkimuksessa (Holopainen et al. 
2020)  variksen ja harakan pesäpredaation seurauksena. Supikoiran ja minkin 
vaikutus oli tutkimuksessa selkeästi näitä pienempi. 
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Vahinko- eli rauhoittamattomien lintujen tarpeellinen vähentäminen on hanka-
loitunut ja laskenut määrällisesti tuntuvasti takavuosista. Suurimpana ongel-
mana on, että rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitukset alkavat 
jo niin aikaisin, etteivät muuttavat linnut ole vielä ehtineet edes Suomeen. Esi-
merkiksi variksen pesimärauhoitus alkaa Etelä-Suomessa jo 10.3. Valitettavan 
usein rauhoittamattomat linnut tuhoavat vesilintujen pesät ennen kuin poikaset 
edes kuoriutuvat. Vahinkolintujen poisto on tärkeä osa linnustonsuojelua. 
 
Metsästäjäliitto näkee keskeisen merkittävänä tekijänä taantuvien vesilintukan-
tojen kohentamiseen rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupabyrokratian ke-
ventämisen. Niin sanottuja luonnonhoidollisia poikkeuslupia rauhoittamatto-
mien lintujen pyyntiin linnustokohteilla tulee voida myöntää jatkossa pienem-
mällä kynnyksellä, erityisesti kosteikoille ja pesimäalueille kohdennettuina.  
 
Myös rauhoittamattomien lintulajien pesimärauhoituksen ajankohdan järkeistä-
miseen myöhemmäksi tulee nyt aidosti paneutua yli hallintorajojen. Esimerk-
kinä naapurimaassamme Ruotsissa varislintujen pesimärauhoitus alkaa sel-
västi meidän vastaavaamme myöhemmin. Ruotsissa variksen, harakan ja naa-
kan yleinen metsästysaika jatkuu keväällä aina 15. huhtikuuta saakka Jämtlan-
din ja Västernorrlandin läänien eteläpuolella sekä pohjoisemmissa osissa Ruot-
sia huhtikuun loppuun. Tämä osoittaa, että rauhoitusajoissa on siten oltava kan-
sallista liikkumavaraa ja niitä on voitava EU-jäsenmaakohtaisesti järkeistää tar-
vittaessa.  Asialla on laaja merkitys kosteikkolintujemme tulevaisuudelle. 
 
3. Esitämme eettisen ruokinnan ohjeistusta, koulutusta kohtuulliseen 

metsästykseen ja tutkimuksen lisäämistä 
 
Metsästäjäliiton mielestä nopeiden täyskieltojen sijaan tulee panostaa metsäs-
täjien koulutukseen ja neuvontaan. Vesilinnuille tulee laatia eettiset ruokintaoh-
jeet ja kohtuullisuuteen vesilinnustuksessa opastavat metsästysohjeet. Asia tu-
lee nostaa uusien metsästäjien koulutuksessa kärkiteemaksi. Tulee luoda kult-
tuuri, jossa suurien saalismäärien tavoittelu ei ole soveliasta eikä tavoitteena. 
Tässä viestintä ja myös sosiaalisen median käyttö on suuressa roolissa. 
 
Metsästäjäliitto haluaa myös lisää tutkimustietoa ravintohoukuttelun vaikutuk-
sista vesilinnustuksessa. On pystyttävä nykyistä paremmin todentamaan, mikä 
osuus ruokinnalla on taantuvien lajien metsästyskuolleisuuteen. Samoin tulisi 
tietää tutkimusten kautta tarkemmin, mitkä taantuvat lajit erityisesti käyvät vilja-
ruokinnalla ja mitä alueellisia eroja ravintohoukuttelun vaikutuksista mahdolli-
sesti löytyy. Nämä tiedot ovat toistaiseksi puutteellisia ja vaativat lisäselvitystä. 

 
 Lopuksi 
 

Taantuvien vesilintukantojen tilanteen kohentaminen ja eettisen vesilinnustuk-
sen toimintamallien edelleen kehittäminen on koko riistasektorin yhteinen ta-
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voite. Sitä ei tule kuitenkaan tehdä toimilla, jotka ovat ylimitoitettuja, eivät koh-
distu suoraan ongelman ytimeen ja aiheuttavat liian nopealla toteutusaikatau-
lullaan merkittäviä taloudellisia tappioita metsästysmatkailuyrityksille.  
 
Metsästäjäliitto esittääkin, että asetusesitys valmistellaan uudelleen liiton yllä 
esittämien näkökulmien pohjalta. 
 
Metsästäjäliitto lausuu muista asetusesityksistä liittyen vesilintujen metsästyk-
sen kieltämiseen metsästysvuosina 2021 - 2024 erillisessä lausunnossa.   
 

 
 
Riihimäellä 4.6.2021 

 
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. 

 
  

    
Jaakko Silpola   Ere Grenfors 
Toiminnanjohtaja   Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö 
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