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Asetusluonnoksessa esitetään hirvieläinten metsästyksessä sallittavaksi ajavan koiran säkäkorkeu-

den nostamista nykyisestä maksimissaan 28cm > 39 cm:n. Ajavan koiran käyttö poronhoitoalueella 

on aina poroon kohdistuva riski, kun koiraa ei ole opetettu porovapaaksi.  

 

 Suomessa on 650 000 koiraa ja määrä kasvaa edelleen vuosittain. Kymmenestä suosituimmasta koi-

rarodusta seitsemän on metsästyskoiria (Kennelliitto). Koiran käyttö metsästyksessä onkin keskeinen 

osa suomalaista metsästyskulttuuria. Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ih-

mistä ja huomattava osa heistä käyttää metsästyksessä koiraa apunaan. Koiria käytetään lähes kaik-

kien riistalajien metsästyksessä. (Riistakeskus.) Koiriin liittyvää lainsäädäntöä löytyy useista eri sää-

döksistä. Keskeisin näistä on metsästyslaki (ML 615/1993). Lisäksi on huomioitava metsästysasetus 

(MA 666/1993), eläinsuojelulaki (ESL 247/1996) ja sen nojalla annetut asetukset eläinten pidosta 

(mm. valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten  

suojelusta 2010/674), poronhoitolaki (PHL 848/1990), järjestyslaki (JL 612/2003) sekä rikoslaki (RL 

39/1889). Hallituksen esityksen mukaisesti ML on muun ohella koiran pitämistä säätelevä yleislaki, 

jonka ohella on noudatettava mitä erityslaeissa on säädetty. Koirien pidon säätelyä ML:ssa perustel-

laan koirien tärkeällä roolilla metsästyksessä, mutta myös sillä, että koira voi aiheuttaa riistakannoille 

vahinkoa (HE 300/1992). Metsästyslaki koskee siis kaikkia koiranomistajia, ei ainoastaan metsästäjiä 

ja metsästyskoiria.   

 

Koirien ja porojen ei-toivotut kohtaamiset aiheuttavat poronhoitoalueella säännöllisesti ongelmia. 

Viime vuosina ongelmien määrä on kasvanut rajusti. Koirien poroille tai poronhoitotöille aiheuttamia 

vahinkoja ja häiriöitä on tapahtunut kaikissa paliskunnissa. 2010-luvun aikana ilmoitettujen tai muutoin 

havaittujen koiran aiheuttamien vahinkojen määrä vaihtelee paliskunnittain. Nykyisellään tilanne on 

se, että koirien hyökkäysten seurauksena kuolee tai joudutaan lopettamaan vuosittain useita kymme-

niä poroja. Myös muita luonnonvaraisia eläimiä päätyy koirien tappamiksi.  

Ylivoimaisesti eniten porovahinkoja aiheuttavat metsästyskoirat sekä metsästyksen yhteydessä että 

koulutustilanteissa. Erityisen suuria ongelmia ovat viime vuosina saaneet aikaan nopeasti yleistynyt 

usean metsästyskoiran yhtäaikainen käyttö sekä metsästäjien ja muiden luonnossa liikkuvien lisään-

tynyt osaamattomuus, välinpitämättömyys ja vastuuttomuus koirien käytössä.  
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Lisäksi metsästyskoirien kouluttamisesta aiheutuu häiriötä ja vaaraa poroille myös varsinaisen metsäs-

tysajan ulkopuolella silloin, kun koiria koulutetaan maastossa irrallaan. Koiravahinkoja aiheutuu myös 

matkailijoiden ja paikallisten irtokoirista. Saamelaisten kotiseutualueella kanakoirat aiheuttavat paljon 

ongelmia.  

Muulla poronhoitoalueella eniten harmia aiheuttavat hirvikoirat, isot vahvan metsästysvietin omaavat 

koirat sekä valvomatta irralleen jätetyt koirat rodusta riippumatta. 

Koirat tappavat poroja sekä suoraan raatelemalla että välillisesti. Useimmin koiran aiheuttama välilli-

nen porokuolema tapahtuu, kun koira raatelee tai ajattaa poroa niin, että poro on vammautumisen 

vuoksi lopetettava. Tavanomaisia porojen vammautumisia ovat sarvien ja jalkojen katkeamiset, sisäiset 

vammat ja muut myöhemmin ilmenevät vammat. Koirat aiheuttavat usein myös porojen hukkumisia 

ajattamalla poroja ojiin tai heikoille jäille sekä porokolareita ajattamalla pakoon ryntäävät porot liiken-

teen sekaan. Muita tyypillisiä vahinkoja ja ongelmia ovat aitaan koottujen porojen ryntääminen aitojen 

läpi, tokkien hajottaminen sekä laidunten käytön ja poronhoitotöiden häiriintyminen tai estyminen. 

Lisäksi koirat aiheuttavat häiriöitä porojen luontaiseen elämänrytmiin: vasat erkaantuvat emistään, ry-

kimä häiriintyy, vasoja luodaan ajattamisen tai loukkaantumisen seurauksena. Porot ovat levottomia 

ja rauhattomia. Koiravaltaiset laidunalueet tyhjenevät poroista ja vastaavasti laidunpaine kasvaa muu-

alla. Porot voivat paeta koirien edellä pitkiä matkoja: joissakin tapauksissa koirat ovat ajaneet poroja 

naapuripaliskuntiin ja raja-alueilla myös naapurimaihin saakka.  

Koirien aiheuttamiin vahinkoihin liittyvässä tiedonkulussa on merkittäviä ongelmia. Tieto koiran aiheut-

tamasta vahingosta jätetään usein ilmoittamatta tai se saadaan viiveellä joko asianosaiselta tai kolman-

nelta osapuolelta. Vahinkojen todentaminen tekijän tasolla on yleensä erittäin vaikeaa. Tapauksissa, 

joissa tekijä on todennettavissa, saadaan useimmiten aikaan sopimus asianosaisten kesken ilman kol-

mansien osapuolien mukaantuloa. Toisinaan korvauksia haetaan myös oikeusteitse. Ongelmakokonai-

suuden luonteesta johtuen tapauksia on oikeuskäsittelyssä äärimmäisen harvoin varsinaisten vahinko-

tapahtumien määrään nähden. Useammin oikeuskäsittelyyn päätyvät sen sijaan tapaukset, joissa po-

ronomistaja tai poropaimen on ampunut porojen kimppuun käyneen koiran poroja suojellakseen.  

Koska koiralla tapahtuva metsästys on luonteeltaan toimintaa, josta aiheutuu onnettomuusriskejä, 

tulisi sille asettaa sellaiset vähimmäisvaatimukset kieltoineen ja rajoituksineen, jotka minimoisivat 

onnettomuuksien ja vahinkojen vaaran. Koirien irti pitoon luonnossa liittyy paljon ongelmia, joihin 

nykylainsäädännön kehyksissä on vaikeaa tai mahdotonta puuttua sekä vahinkotapahtumia, joiden 

tulkintaa oikeuskäytännössä on vaikeaa ennakoida ja hahmottaa.  

 

Koirien poroille ja poronhoitotöille aiheuttamat vahingot on korvattava PHL 42 §:n mukaisesti tai mi-

ten vahingonkorvauslaissa säädetään. Ongelmana on kuitenkin se, että suurin osa vahingoista jäte-

tään ilmoittamatta, eikä tekijää saada niistä vastuuseen.  
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Toinen ongelma on se, että vahingot voivat olla tapauskohtaisesti hyvinkin suuret. Esimerkiksi yksit-

täisen poron arvo vaihtelee porolajin mukaisesti, mutta voi tapauskohtaisesti nousta yli 3000 euron, 

jos kyseessä on esimerkiksi koulutettu matkailu- tai kilpaporo. Lisäksi vahingon selvittelystä aiheutu-

vat kulut ja työkulut, kuten tokan uudelleen kokoaminen, voivat nostaa korvattavat vahingot kymme-

niin tuhansiin euroihin. Koiranomistajan hankkimat vakuutukset voivat joissakin tapauksissa auttaa 

vahingonkorvausten hoitamista, mutta ne ovat täysin vapaaehtoisia. Kotivakuutuksen vastuuvakuu-

tus voi kattaa myös koiran aiheuttamat vahingot, samoin erilliset koiravakuutukset. Ylivoimainen val-

taosa koirien aiheuttamista vahingoista jää nykyisellään kuitenkin korvaamatta vahingonkärsijälle.   

 

Paliskuntain yhdistyksen mielestä ajavan koiran käyttöä hirvieläinten metsästyksessä poronhoito-

alueella ei tule sallia ja se tulee kirjata asetukseen. 
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