
SEYn linjaus koskien Suomessa tapahtuvaa metsästystä sekä ulkomaille suuntautuvaa metsästysturismia 

SEY hyväksyy metsästyksen vain kun tarkoituksena on ravinnon hankinta tai järkevästi suunniteltu sekä 

tarpeelliseksi katsottu kannan säätely ja kun metsästys tapahtuu eläinten hyvinvoinnin kannalta parhailla 

tavoilla. SEY ei pidä hyväksyttävänä esimerkiksi sellaista kantojen säätelyä, jossa petoeläimiä metsästetään, 

jotta niiden saaliseläimiä jäisi enemmän ihmisten metsästettäväksi. SEY ei hyväksy myöskään pelkästään 

urheilu- ja virkistystarkoituksessa tehtävää metsästystä mukaan lukien ulkomaille suuntautuvaa 

trofeemetsästysturismia. 

Metsästys on aina suunniteltava ja toteutettava siten, että siitä aiheutuu eläinkannalle mahdollisimman 

vähän muuta haittaa ja että kannan elinvoimaisuutta ei vaaranneta.  Poikkeuksen edelliseen muodostavat 

haitalliset vieraslajit, joiden metsästyksellä tähdätään kannan voimakkaaseen pienentämiseen tai 

hävittämiseen. Siten näillä lajeilla metsästys tulee kohdistaa niihin eläinyksilöihin, joita tappamalla 

vähennetään kyseessä olevaa eläinkantaa tehokkaimmin.  

SEY vastustaa sellaista metsästystä, joka aiheuttaa eläimille tarpeetonta tai pitkittynyttä kipua, kärsimystä 

ja tuskaa. SEYn näkemyksen mukaan tämänhetkinen metsästyslainsäädäntö ja -toimeenpano eivät 

riittävästi ehkäise eläinten kärsimystä. 

SEYn mielestä kaikille asetta käyttäville metsästäjille tulee säätää velvollisuus suorittaa ampumakoe 

hyväksytysti ja alaikäisen tulee metsästää vain täysi-ikäisen henkilön valvonnassa. 

Metsästys on lajikohtaisesti kokonaan kiellettävä aikana, jolloin on korkea riski sille, että vanhemmasta 

riippuvaiset poikaset jäävät orvoiksi.  

Paikantavan, jäljittävän tai noutavan metsästyskoiran käytön tulee olla pakollista metsästettäessä ampuma-

aseella. Koiraa tulee käyttää apuna haavoittuneiden eläinten löytämisessä ja haavoittuneet eläimet tulee 

tappaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.  

Metsästyskoirien hyvinvoinnista on huolehdittava asianmukaisesti. Ainoastaan hyväkuntoisia ja terveitä 

koiria saa käyttää apuna metsästyksessä. Koirien asianmukaisesta ruokkimisesta, nesteytyksestä ja 

lämmittelystä on huolehdittava metsästyksen aikana. Koira on suojattava sään aiheuttamilta haitoilta, 

laukaisumelulta, liikenteeltä ja petoeläimiltä. Esimerkiksi metsästysalue on valittava niin, että koiran 

altistuminen liikenneonnettomuuksille on epätodennäköistä. Mikäli metsästyskoira karkaa tai katoaa, sen 

on oltava nopeasti paikannettavissa. Käytännössä tämä tarkoittaa koiran varustamista paikantimella sekä 

tunnistetiedoilla. Metsästyskoiran harjoituttamisessa tai kokeissa ei tule käyttää eläimiä, jotka on 

kasvatettu tai vangittu tätä tarkoitusta varten. Metsästyksessä käytettävän koiran hyvinvoinnista on 

huolehdittava myös metsästyskauden ulkopuolella. SEY ei hyväksy esimerkiksi sitä, että koiria pidetään 

tarhoissa jatkuvasti. Koirien liikunnan, virikkeiden ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeista on pidettävä 

huolta. 

SEYn näkemyksen mukaan haulikolla metsästettäessä tulee aina varmistua siitä, että etäisyys on sellainen, 

että riistaeläin kuolee haulien aiheuttamasta sokkivaikutuksesta. Haulikolla ei milloinkaan saa ampua 

eläinparveen, vaan on varmistuttava siitä, että kaikki ammuttavat eläimet mahtuvat osumakuvion keskelle. 

SEYn näkemyksen mukaan elävänä pyytävä loukku tulee tarkistaa vähintään 4-6 tunnin välein. Koska 

pienpedot liikkuvat erityisesti öisin, on loukut tarkistettava aina aamulla. Loukku tulee suojata 

sääolosuhteilta esimerkiksi kasvillisuudella. SEY suosittelee loukun varustamista hälyttävällä ja lähettävällä 

elektronisella laitteella. Loukussa tulee lukea sen omistajan nimi ja yhteystiedot sekä loukutettavan eläimen 

laji. Loukkuja ei koskaan tule säilyttää viritettyinä kun ne eivät ole metsästyskäytössä.  

SEY puoltaa seuraavien metsästystapojen ja -välineiden kieltämistä kokonaan: 



- hämärämetsästys  

- luolametsästys 

- trofeemetsästys 

- tarhametsästys 

- jousimetsästys 

- heti tappavat raudat 

- jalkanarut 

- ansapyynti 

- metsästys luonnonsuojelualueilla 

- sellaisten lajien metsästys, joiden kanta ei ole elinvoimainen. 

Ideaalitapauksessa  

• eläin tapetaan tavalla, joka johtaa nopeasti tajunnan menettämiseen 

• eläimen ampuu kokenut, taitava ja vastuullinen ampuja 

• käytetään asianmukaista asetta, ammuksia ja sijoittumista 

• koiran kuulon suojaamiseksi käytetään tarkoituksenmukaista patruunaa ja äänenvaimenninta 

• eläin ei huomaa metsästystilannetta ennen ampumista  

• eläimen kuolema varmistetaan välittömästi ennen metsästyksen jatkamista 

• paikantavaa, jäljittävää tai noutavaa koiraa pidetään aina mukana ampuma-asetta käyttävässä 

metsästyksessä ja koiraa käytetään tarvittaessa paikantamaan haavoittunut eläin 

• loukulla metsästettäessä käytetään loukkua, joka on varustettu elektronisella laitteella, joka 

ilmoittaa eläimen jäämisestä loukkuun 

• loukulla metsästettäessä loukku suojataan kasvillisuudella siten, että se antaa eläimelle suojaa 

säältä ja eläin voi kokea olevansa piilossa 

• lintujen metsästystä ei harjoiteta pesimäkaudella 

• nisäkkäiden metsästystä ei harjoiteta aikana, jolloin kyseisen lajin poikaset ovat vielä riippuvaisia 

emostaan / vanhemmistaan. 

• metsästäjä näkee eläimen selvästi tunnistaen lajin  

• mikäli poikasiaan hoitava emo virheellisesti tapetaan, siitä riippuvaiset poikaset paikallistetaan ja 

autetaan niitä asianmukaisesti 

• mikäli haavakko syntyy, se paikallistetaan ja tapetaan niin nopeasti ja kivuttomasti kuin mahdollista 

• etsitään jatkuvasti parhaita metsästyskäytäntöjä ja noudatetaan niitä.  

 

 


