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LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA KARHUKIINTIÖKSI 2019-2020
 
Riistavahinkolakia muutettiin maaliskuussa 2019 ja vuoden 2018 vahinkojen osalta Lex Halla-korvaus-
järjestelmä purettiin. Näin korvausrahat saatiin riittämään kaikkien vahinkojen täysimääräiseen mak-
samiseen. Lakia muutettiin myös korvaamaan ensisijaisesti täysimääräisenä muut kuin porovahingot. 
Mikäli vahinkomäärät nousevat nykyisestä eikä valtio ole varannut tarpeeksi määrärahoja, tullaan 
taas tilanteeseen, jossa korvauksia ei voida maksaa vahingonkärsijöille täysimääräisesti. Korvausraho-
jen riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota.  
 
Petovahinkomäärät ovat poronhoitoalueella edelleen mittavat ja teurasporojen määrät ovat laskeneet 
erittäin alhaisiksi. Löydettyjen vahinkojen suurin aiheuttaja on ahma, mutta karhu on vastuussa suu-
rimmasta osasta löytymätöntä hävikkiä. Petojen aiheuttamista vahingoista löytyy arviolta viidennes. 
Karhu hyödyntää tutkimusten mukaan runsaimmin kesävasoja. Karhu aiheuttaa väistämättä mittavia 
porovahinkoja, mutta niiden todentaminen löydettyjen raatojen muodossa on äärimmäisen vaikeaa. 
Karhun vaikutus porojen teurasmääriin on huomattava.  
 
Poronhoitoalueen karhunmetsästyksen mitoituksessa esitetään kannanhoitosuunnitelman toimenpi-
teenä seurattavaksi karhun aiheuttamien vahinkojen kehittymistä, koska kanta-arvioon liittyy muuta 
maata enemmän epävarmuustekijöitä. Tämä on tarkoituksenmukainen lähtökohta, mutta asiaa arvioi-
taessa on huomioitava karhun aiheuttama mittava porohävikki. Karhuvahingoista löytyy vain murto-
osa, eivätkä löytyneet vahingot anna kattavaa kuvaa karhutuhojen kokonaisuudesta.  Vuonna 2017 
karhun aiheuttamien löydettyjen porovahinkojen määrä lähes tuplaantui verrattuna edellisvuoteen. 
Tämä johtuu siitä, että kevään lumipeitteinen aika oli poikkeuksellisen pitkä. Lumiaikaan vahinkojen 
löytyminen on helpompaa kuin lumettomaan aikaan. Tämä osoittaa hyvin, miten mittavasta porohävi-
kistä on karhun osalta kyse.  
 
Lumitilanne vaikuttaa olennaisesti myös karhunmetsästyksen onnistumiseen. Mikäli lumi tulee maa-
han ajoissa ennen pyyntikauden päättymistä, täyttyvät kiintiöt sekä läntisellä että itäisellä poronhoito-
alueella nopeasti. Tämä kertoo osaltaan molempien alueiden karhukannan koosta ja sen leikkaamisen 
akuutista tarpeesta. Karhukanta on poronhoitoalueella vahvistunut ja karhuilla on isoja pentueita, mikä 
on tullut selväksi myös viime vuosien karhunmetsästyksessä. Isot pentueet kasvattavat karhukantaa 
nopeasti.  
 
Poronhoitoalueen karhukannan arviointiin ja metsästyksen onnistumiseen liittyy erityisen paljon epä-
varmuustekijöitä ja muutokset vuosien välillä voivat olla suuria. Karhun suojelutaso on Suomessa suo-
tuisa ja mahdollistaa poronhoitoalueen karhukannan pienentämisen. Tästä johtuen poronhoitoalueen 
kiintiöt tulee asettaa niin suuriksi, ettei kiintiöiden täyttyminen vaikeuta karhukannan koon kontrol-
lointia.  
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Poronhoitajien oikeusturvan ja omaisuuden suojan vuoksi karhun metsästyskiintiö on mitoitettava 
niin, että karhukantaa saadaan pienennettyä. Luonnoksessa esitetään kiintiöksi itäiselle poronhoi-
toalueelle 70 karhua ja läntiselle poronhoitoalueelle 15 karhua. Kanta-arviot ovat poronhoitoalueella 
huomattavan epävarmoja. Muistion mukaan poronhoitoalueella tavoitteena on vahinkojen vähentä-
minen. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee poronhoitoaluetta koskeva kiintiöiden tulisi ehdottomasti 
olla esitettyä suuremmat. Karhumäärän pienentäminen vähentää suoraan myös vahinkoja. Vuonna 
2018 karhun tappamia poroja löytyi 801, mikä on edelleen korkea määrä ennätysvuoden 2017 jälkeen 
(884).  
 
Vahinkoperusteisille luville ei esitetä asetettavaksi kiintiötä. Tämä on tarkoituksenmukaista. Vahinko-
perusteisia lupia tulee voida myöntää aina kriteerien täyttyessä. Poronhoidon edellytysten kannalta 
poikkeuslupien myöntämisen mahdollisuus on tärkeää. Vahinkomäärien vähentämisessä keskeistä olisi 
siirtyä vahinkoperusteisissa luvissa ennakoivaan poistoon silloin, kun karhu osuu vasoma-alueelle.  Kar-
hun suurin saalistuspaine porojen osalta ajoittuu keväälle ja alkukesään. Vastasyntyneistä vasoista ei 
jää karhun jäljiltä mitään löydettävää. Karhua paetessaan vaatimet luovat usein vasansa, mitä ei nyky-
tulkinnalla ole katsottu petovahingoksi. Lumien sulettua on jälkiä vahingoista käytännössä lähes mah-
dotonta löytää. Tilannetta kuvaa löytyneiden karhuvahinkojen määrän kasvu sellaisina keväinä, joina 
lumiaika on pitkä. Karhun asettuminen kevättokan lähistölle tulisi olla sellaisenaan riittävä peruste va-
hinkoperusteisen luvan myöntämiselle. Luontodirektiivi ei edellytä merkittävien vahinkojen syntymi-
sen odottelua vaan mahdollistaa myös perustellun ennakoinnin. Karhun osalta on selvää, että perus-
teet ennalta ehkäistä erityisen suuria vahinkoja ovat olemassa, mikäli karhu liikkuu kevättokassa.  
 
Lisäksi haluamme muistuttaa, että karhukannan hoitosuunnitelman toimenpiteenä on esitetty selvi-
tystä ravintohoukuttimien käytöstä ja niiden sääntelyn tarpeesta. Ravintohoukuttimien käyttö ja lisä-
ruokinta eivät ole ongelma pelkästään siksi, että ne totuttavat petoja ihmisiin. Kyseinen toiminta ai-
heuttaa myös erittäin merkittäviä vahinkoja porotaloudelle poronhoitoalueella, aivan erityisesti poron-
hoitoalueen eteläisissä itäosissa. Haaskapaikat keräävät ympäristöön huomattavia petokeskittymiä, 
jotka tekevät mittavia porotuhoja ja estävät porojen laidunten käytön, ajaen porot ihmisasutuksen tun-
tumaan, pelloille ja pihoihin. Erityisesti Kuusamon alueella tilanne on aiheuttanut mittavia ristiriitoja 
porotalouden ja maanviljelyn välille. Haaskankäyttö petojen houkutteluun tulee ehdottomasti kieltää 
kokonaan poronhoitoalueella. Mikäli toimintaa on tarkoituksenmukaista sallia ylipäätään missään, tu-
lee se yksiselitteisesti ohjata poronhoitoalueen ulkopuolelle, riittävän etäälle poro- ja metsäpeura-alu-
eilta, muualle Suomeen. Kuvaustoiminnassa lähtökohtana tulisi olla aidattujen petojen kuvaaminen ja 
tällaista toimintaa voisi kehittää esimerkiksi eläintarhojen kanssa yhteistyössä.  
 
Paliskuntain yhdistys esittää ensisijaisesti kokeiluna alkavalle metsästyskaudelle vapaata karhun-
metsästystä poronhoitoalueelle karhukannan leikkaamiseksi ja vahinkojen kohtuullistamiseksi. Mi-
käli tämä on lainsäädännöllisesti mahdotonta, esitämme alkavan metsästyskauden karhukiintiöksi 
itäiselle poronhoitoalueelle 85 karhua ja läntiselle 25 karhua. 
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