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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS HALLIN METSÄSTYKSESTÄ ALUELLISEN 
KIINTIÖN NOJALLA METSÄSTYSVUONNA 2017—2018 

Pääasiallinen sisältö 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin metsästysvuodelle 2017–2018 suurin sallittu saalis-
määrä hallin alueellisen kiintiön rajoissa sallittavaan metsästykseen. Asetuksella säädettävä suurin sallittu 
saalismäärä ei ole määrä, joka tulisi saavuttaa, vaan se asettaa metsästykselle määrää koskevan rajoituksen. 
 
Hallin metsästykseen ei enää tarvita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan hallia voidaan 
metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Metsästäjällä on velvollisuus ilmoittaa alueellisen 
kiintiön puitteissa saaliiksi saatavista halleista Suomen riistakeskukselle. Mikäli asetettu kiintiö täyttyisi en-
nen metsästysvuoden loppumista, olisi Suomen riistakeskuksen määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä 
olevalla kannanhoitoalueella. 
 
Asetuksella sallittaisiin yhteensä enintään 1 050 hallin metsästys kaikkien mereen rajoittuvien maakuntien 
alueella. Alueellisesti suurimpia sallittuja saalismääriä rajoitettaisiin Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitel-
massa määriteltyjen kannanhoitoalueiden mukaisesti siten, että Perämeren-Merenkurkun alueella sallittaisiin 
enintään 633 hallin metsästys, Lounais-Suomen kannanhoitoalueella enintään 273 hallin metsästys ja Suo-
menlahden kannanhoitoalueella enintään 144 hallin metsästys. Määrät ovat samat kuin viime metsästys-
vuonna.  
 
Itämeren alueen laskentojen perusteella Itämeren hallin kokonaiskanta on noin 40 000–54 000 yksilöä. Las-
kennoissa nähtyjen hallien määrä on kasvanut 2000-luvun alun noin 10 000:sta nykyiseen yli 30 000 eläi-
meen, mutta laskentakanta ei ole hallikannan kokonaismäärä, koska eräiden arvioiden perusteella keväisin 
saavutettaisiin 60–80 % kannasta.  
 
Metsästyskaudella 2016–2017 Oma riistan saalisilmoitusten mukaisesti saalis on tähän mennessä yhteensä 
169 hallia (tilanne 5.6.2017), joten kiintiöstä täyttynyt tähän mennessä vain 16 %. 
 
1  Nykyti la 

Metsästyslain 10 §:n 2 momentin mukaan pyyntilupien ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavan metsästyk-
sen vuotuista saalismäärää voidaan rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä siitä, mitä riistaeläinlajia rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyk-
silöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta, jota rajoitus koskee. Suomen riistakeskus myöntää pyyntiluvan 
sekä vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun metsästyksen seurannasta. 
 
Metsästykseen on oltava pyyntilupa tai metsästyksessä on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksessa säädettyä alueellista kiintiötä, jos metsästyksestä aiheutuu muun kuin 26 §:ssä mainitun riistaeläin-
lajin (hirvieläimet) kannan vaarantuminen tai jos riistaeläinlajin metsästyksen tarkoituksenmukainen järjes-
täminen sitä edellyttää.  
 
Metsästysasetusta muutettiin vuonna 2014 siten, että hallin metsästykseen ei enää tarvita Suomen riistakes-
kuksen myöntämää pyyntilupaa. Hallia voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. 
Metsästysasetuksen (412/2014) 5 §:ssä säädetään, että hallin Itämerellä tapahtuvaa metsästystä varten on 
kiintiö seuraavilla alueilla: 1) Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalue, johon kuuluvat Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntaan kuuluvat merialueet; 2) Lounais-Suomen kannanhoi-
toalue, johon kuuluvat Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluvat merialueet; sekä 3) Suomen-
lahden kannanhoitoalue, johon kuuluvat Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntaan kuuluvat merialueet.  
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Saaliiksi saadusta halliyksilöstä on metsästysasetuksen mukaan ilmoitettava Suomen riistakeskukselle vii-
meistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun halli on saatu saaliiksi. Ilmoituksessa on kerrottava: 1) metsästä-
jän metsästäjänumero ja yhteystiedot; 2) pyydystetyn hallin sukupuoli ja paino; 3) pyyntiajankohta; 4) pyyn-
tipaikan koordinaatit, kannanhoitoalue, Suomen riistakeskuksen toiminta-alue ja riistanhoitoyhdistys. Kiinti-
ön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on määrättävä hallinmetsästys kannanhoitoalueella lopetettavaksi. 
Suomen riistakeskuksen määräyksestä on tiedotettava riittävän tehokkaasti. Metsästyksen lopettamisen kat-
sotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen vuorokauden kuluttua määräyksen antamisesta. Suomen riistakes-
kuksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle tiedot hallin metsästyksestä kunkin kalenterivuoden 
päätyttyä. 
 
Metsästyslain 41 §:n 5 momentin mukaan poikkeuslupien ja 41 a §:n 4 momentissa tarkoitetun kiintiön no-
jalla pyydettävän saaliin vuotuista määrää voidaan rajoittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, jossa 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä riistaeläinlajia tai poikkeusluvan myöntämisperustetta rajoitus 
koskee, suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta, jota rajoi-
tus koskee. Maa- ja metsätalousministeriöllä on siten toimivalta rajoittaa poikkeuslupien nojalla pyydettävän 
saaliin määrää ja aluetta. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen rajoittaa poikkeuslupien määrää, sillä niitä on haet-
tu viime vuosina vain muutamia. 
 
Suomen riistakeskukselle on annettu 1.3.2011 voimaan tulleilla metsästyslain muutoksilla toimivalta myön-
tää riistaeläinten pyynti- ja poikkeuslupia. Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jossa 
em. kaltaiset julkiset hallintotehtävät tehdään rikosoikeudellisella virkavastuulla. Suomen riistakeskusta oh-
jaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Suomen riistakeskuksen toimintaa ohjaa myös tämä maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella määräämä alueellisen kiintiön suurin sallittu saalismäärä ja aluetta koske-
va rajoitus. Suomen riistakeskus ei voi poiketa näistä määristä.  
 
Halli kuuluu luontodirektiivin liitteen V lajeihin. Luontodirektiivin 14 artiklassa säädetään liitteessä V ole-
vista lajeista, jotka eivät ole yhtä tiukasti suojeltuja kuin liitteen IV lajit. Luontodirektiivi sallii liitteen V la-
jien metsästyksen. Direktiivin 14 artikla edellyttää kuitenkin, että liitteen V lajien suojelutason tilaa on aktii-
visesti seurattava. Liitteen V riistaeläinlajeja ovat Suomessa susi poronhoitoalueella sekä euroopanmajava, 
halli, kirjohylje, itämeren norppa, hilleri, näätä ja metsäjänis. Näistä euroopanmajava ja itämeren norppa on 
säädetty metsästysasetuksen 1 §:ssä pyyntiluvanvaraisiksi ja hallin metsästys on säädetty metsästysasetuksen 
5 §:ssä rajoitettavaksi alueellisen kiintiön puitteissa. Hallikannan on arvioitu olevan suotuisalla suojelun ta-
solla viimeisimmässä vuosien 2006–2012 luontodirektiivin raportoinnissa. Jos seuranta osoittaa sen tarpeelli-
seksi, on jäsenvaltion toteutettava tarpeellisia toimenpiteitä suojelutason turvaamiseksi. Tällaisia toimenpitei-
tä voivat olla muun muassa lupajärjestelmä, rauhoitusaika sekä paikallinen tai väliaikainen rauhoittaminen. 
Hallille on myös säädetty rauhoitusaika metsästysasetuksen 24 §:n 1 momentissa 1.1.–15.4. väliseksi ajaksi.  
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2  Luonnonvarakeskuksen arvio merihylkeiden kantojen t i lasta  

 
 
Kuva 1. Hallin laskentakanta Itämerellä (siniset neliöt) ja Suomessa 2000-luvulla (vihreät). Lähde: 
Luonnonvarakeskus. 1 

Laskenta-aikaan touko-kesäkuussa halleja on eniten Itämeren pääaltaan reunamilla: Keski-Ruotsin saaristos-
sa, Suomen lounaissaaristossa ja Viron länsirannikolla. Kannankasvu on viime vuosina ollut voimakkainta 
Keski-Ruotsin saaristossa. Myös eteläisellä Itämerellä hallien laskentakanta on hiljalleen vahvistunut. 

2000-luvulla Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin runsaat viisi prosenttia vuodessa. Suomen alueella 
laskenta-aikaan nähtyjen hallien määrä on kuitenkin viime vuosina pysynyt melko vakaana. Keväällä 2016 
valtaosa (9627) Suomessa lasketuista halleista tavattiin tuttuun tapaan lounaissaaristosta. 

Itämeren alueen laskennoissa nähtyjen hallien määrä on kasvanut 2000-luvun alun noin 10 000:sta nykyiseen 
yli 30 000 eläimeen. Kasvu näyttää edelleen jatkuvan huolimatta siitä, että halleja menehtyy kalastuksen si-
vusaaliina. Laskentakanta ei ole hallikannan kokonaismäärä, koska eräiden arvioiden perusteella keväisin 
saavutettaisiin 60–80% kannasta. Nykyinen yli 32 000 laskentakanta tarkoittaa 60–80 prosentin näkyvillä 
oloasteella arvioituna yhteensä noin 40 000–54 000 kokonaiskantaa. Joka vuosi kantaan tulee lisää keski-
määrin 2 300–3 000 hallia. 
 
 
3  Suurimmat sal l itut  saal ismäärät  ja muut rajoitukset  metsästysvuodel le  2017–

2018 

Toteutuneet saaliit ovat eri kannanhoitoalueilla vaihdelleet vuosittain. Vallitseva tilanne on ollut se, että Pe-
rämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella ja Lounais-Suomen kannanhoitoalueella suuri osa kiintiöstä on 
jäänyt vuodesta toiseen käyttämättä. Saaliin toteumaa on rajoittanut sopivien hylkeenpyyntialueiden vaikea 
saavutettavuus, vähäinen määrä, pyynnin vaativuus sekä vaihtelevat ja usein haastavat olosuhteet. Suomen-
lahden kannanhoitoalueella kiintiön käyttöaste on noussut keskeytysmetsästysmenettelyyn siirtymisen myö-
tä. Metsästysvuonna 2016–2017 on saatu saaliiksi 169 hallia. 

1 https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hylkeet/ 
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Saalis jakautuu seuraavasti: 
• Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 47 hallia; saalis 7,4 % kiintiöstä; kiintiötä 

jäljellä 586 hallia 
• Lounais-Suomen kannanhoitoalueella 30 hallia; saalis 11,0 % kiintiöstä; kiintiötä jäljellä 

243 hallia 
• Suomenlahden kannanhoitoalueella 92 hallia; saalis 63,9 % kiintiöstä; kiintiötä jäljellä 52 

hallia 
 
Asetuksella sallittaisiin yhteensä enintään 1 050 hallin metsästys kaikkien mereen rajoittuvien maakuntien 
alueella. Alueellisesti suurimpia sallittuja saalismääriä rajoitettaisiin Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitel-
massa määriteltyjen kannanhoitoalueiden mukaisesti siten, että Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella sallittaisiin enintään 633 
hallin metsästys, Lounais-Suomen kannanhoitoalueella Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueel-
la enintään 273 hallin metsästys ja Suomenlahden kannanhoitoalueella Uudenmaan ja Kymenlaakson maa-
kuntien alueella enintään 144 hallin metsästys.  
 
Alueellisen kiintiön puitteissa tapahtuvan metsästyksen lisäksi Suomen riistakeskuksen on mahdollista 
myöntää myös metsästyslain 41§:n mukaisia poikkeuslupia. Asetuksella ei rajoiteta tätä toimivaltaa. 
 
Suurimpien sallittujen saalismäärien asettamisessa on otettu huomioon Ahvenanmaan vuotuinen suurin sal-
littu saalismäärä 450 (450) hallia2. Ruotsin asettamaa 560 (480)3 yksilön kiintiötä ei kuitenkaan ole katsottu 
tarpeelliseksi erikseen vähentää toteutuneen saaliin vähäisen määrän takia. Viitenä (5) viimeisenä metsästys-
vuotena on saatu halleja Suomessa (pl. Ahvenanmaa) saaliiksi Suomen riistakeskuksen ylläpitämän lupahal-
lintajärjestelmän mukaan yhteensä vähän yli 1 000 hallia. Aiemmin pyyntilupajärjestelmän kautta rajoitetus-
sa metsästyksessä myönnettyjen pyyntilupien vajaakäyttö oli tosiasia, mutta alueelliseen kiintiöön perustuva 
metsästys ei ole olennaisella tavalla muuttanut asian tilaa. Metsästysvuonna 2016–2017 saaliiksi on saatu 
vain 169 hallia 1 050 kiintiöstä (16 %). Hylje on lajina vaikeasti metsästettävä ja metsästys vaatii erityis-
osaamisen lisäksi runsaasti aikaa ja venekalustoa. Hylkeenmetsästys on myös metsästysmuotona kallis. Pel-
kät viikon metsästyksen polttoainekulut saattavat olla yli tuhat euroa. Hyljetuotteiden kauppakiellon takia 
saalista ei voi myöskään myydä. Metsästyksen tuloksellisuus riippuu metsästäjän taidon lisäksi sää- ja jää-
olosuhteista. Sulan veden aikana hylkeiden suosimien metsästysalueiksi soveltuvien alueiden, matalikkojen 
ja luotojen vähäisyys tai niiden kuuluminen luonnonsuojelualueverkostoon rajoittavat entisestään metsästys-
tä. Suurin sallittu saalismäärä ei siten ole ollut juurikaan hylkeenmetsästystä rajoittava tekijä tällä hetkellä. 
 
Sivusaaliskuolleisuuden on arveltu olevan suuruusluokaltaan 2 000 hallia, mutta ECOSEAL-hankkeen tulok-
sien mukaan sivusaaliiksi jää keskimääräistä heikompikuntoisia yksilöitä. Näin ollen sivusaaliskuolleisuus ei 
ole kokonaan populaation kokonaiskuolleisuutta lisäävää, vaan nähtävästi sivusaaliiksi päätyvien yksilöiden 
kuolleisuus olisi muutoinkin suurempaa. Sivusaaliskuolleisuus ei näytä olevan hallikannan kasvussa kuin 
korkeintaan hidastava tekijä. Kalastuslaki tulee parantamaan olennaisesti tietoja, kuinka paljon hylkeitä jää 
sivusaaliiksi, koska lakiin lisättiin sivusaalisilmoitusvelvollisuus. Kalastuslain 62 §:n mukaan ilmoitus sään-
nöksessä tarkoitetusta sivusaaliista tulee pyydyksen haltijan tehdä viipymättä Luonnonvarakeskukselle ja sen 
tekeminen koskee sekä elävänä että kuolleena pyydyksistä löytyneitä eläimiä. Ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyönti tulee olemaan myös rangaistavaa (kalastusrikkomus). 
 
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään (MmVM 8/2012 vp) korostanut, että pitkällä 
tähtäimellä hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamia merkittäviä vahinkoja tulee pyrkiä ratkomaan ensisi-

2 http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/riktlinjer_grasal_2017.pdf 
(Suluissa edellisvuoden kiintiö) 
 
3 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut-jakt-mm/Beslut-om-jakt-och-vilt/Sal/ 
(Suluissa edellisvuoden kiintiö) 
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jaisesti muilla keinoilla kuin vahinkojen ja tappioiden korvaamisella. Valiokunta onkin edellyttänyt, että hyl-
jekantojen hoitosuunnitelma päivitetään ja että tehokkain keino on helpottaa harmaahylkeen metsästystä 
koskevia säännöksiä ja kääntää harmaahyljekannan kasvu ja sitä kautta vahinkojen määrä laskuun. Toistai-
seksi maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia hallin suurimpia sallittuja saalismääriä ei metsästyksen 
haasteiden ja rajoitusten vuoksi ole yhtenäkään metsästysvuonna saatu täyteen. Kiintiömetsästys on edus-
kunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan näkemyksen mukaan paras keino hallin metsästyksen tehostamisek-
si. Se vähentää elinkeinon harjoittajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa ja mahdollistaa välittömät 
metsästystoimet, kun vahinkoja aiheuttavia halliyksilöitä on havaittu pyydysten ja kasvatuskassien lähistöllä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esitettävä 1 050 hallin suurin sallittu saalismäärä on sama kuin edellisenä vuonna on asetettu. Nykyinen yli 
32 000 laskentakanta tarkoittaa 60–80 prosentin näkyvillä oloasteella arvioituna yhteensä noin 40 000–
54 000 kokonaiskantaa. 2000-luvulla koko Itämeren hallikannan keskimääräinen kasvunopeus on ollut noin 
runsaat 5 % vuodessa, eli joka vuosi kantaan tulee lisää 2 300–3 000 hallia. Kannan kasvunopeus on edelleen 
hyvä ja lajin lisääntymisterveys normaali. Koska hallikannan kasvu näyttäisi jatkuvan edelleen, suurinta sal-
littua saalismäärää 1 050 saalisyksilöä ei voida pitää ylimitoitettuna ja se ei edes täysimääräisesti toteutues-
saan heikennä kannan tilaa. Siirtyminen pyyntilupajärjestelmästä alueellisen kiintiön puitteissa sallittavaan 
metsästykseen on vähentänyt metsästäjien ja elinkeinon harjoittajien kokemaa hallinnollista taakkaa ja jous-
tavoittanut metsästyksen säätelyä. Nämä tekijät voivat hyvissä olosuhteissa jonkin verran lisätä kiintiön käyt-
töastetta. Alueelliseen kiintiöön siirryttäessä arvioitiin, että saalismäärät eivät nouse kovin merkittävästi tai 
nopeasti, koska metsästyksen saalismäärään vaikuttavat vaikeuttavasti erityisesti vaikeat sää- ja jääolosuh-
teet, hylkeenpyynnin korkeat kustannukset ja niiden kallistuminen polttoaineen hinnan nousun johdosta, alu-
eelliset metsästysrajoitukset sekä hylkeenpyynnin vaikeus.  
 
Esitettävällä suurimmalla sallitulla saalismäärällä pyritään toteuttamaan Itämeren hyljekantojen hoitosuunni-
telmassa asetettua tavoitetta Perämeren-Merenkurkun ja Lounais-Suomen kannanhoitoalueilla pitää hallikan-
ta sen suuruisena, että hallien aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla kannan elinvoimaisuutta 
vaarantamatta. Samalla tavalla arvioidaan toteutettavan Suomenlahden kannanhoitoalueella hoitosuunnitel-
man mukaisesti tavoitteena olevaa hallikannan kehitystä, jotta hallien aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuul-
lisella tasolla ja kannan elinvoimaisuutta ei vaaranneta. Hallin metsästys ehkäisee jonkin verran ammattika-
lastajien pyydyksille aiheuttamien vahinkojen syntymistä, joten esitys voi jossain määrin vähentää kalastajil-
le valtion varoista maksettavia vakuutustukia (laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (998/2012)). Se 
vähentäisi elinkeinon harjoittajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa ja mahdollistaisi välittömät metsäs-
tystoimet, kun vahinkoja aiheuttavia halliyksilöitä on havaittu pyydysten ja kasvatuskassien lähistöllä. 
 
Suomalaiset ammattikalastajat kalastivat merialueelta 148 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2014. Saaliin tuotta-
ja-arvo oli 40 miljoonaa euroa. Merialueella ammattimaisesti kalastaneista 1 500 kalastusyksiköstä kolman-
nes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä, mutta läheskään kaikki eivät pystyneet 
arvioimaan vahinkojen määrää numeerisesti. Sanalliset ilmoitukset muutettiin ohjelmallisesti numeerisiksi 
olettaen, että ne olivat olleet samansuuruiset kuin samassa pyyntiruudussa ja samalla pyyntimuodolla kalas-
taneilla vahinkomäärän ilmoittaneilla kalastajilla. Vahinkojen määrän arvioitiin olleen 205 tonnia vuonna 
2014. Siitä oli siikaa 54 tonnia, silakkaa 49 tonnia, kuhaa 23 tonnia, ahventa 19 tonnia, lohta 15 tonnia, 
muikkua 14 tonnia, taimenta 5 tonnia, särkeä 2 tonnia, lahnaa 2 tonnia ja kuoretta 1 tonni. Arvio hylkeiden 
vahingoittaman kalan määrästä oli 50 tonnia suurempi kuin edellisenä vuonna.4 Raportti ei kuitenkaan eritte-
le vahinkoja hyljelajeittain, mutta ruokavaliotutkimusten5 pohjalta on oletettava, että suurimman osan vahin-
goista on aiheuttanut halli. 
 

4 http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-326-152-5 
 
5 http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-
resurser/publikationer/Aquarapporter/Aqua%20reports%202014-1.pdf 
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Suomessa kasvatettiin vuonna 2015 yhteensä noin 14,9 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Koko maan ruokakalasta 
83 % (12,4 milj. kg) kasvatettiin merialueilla. Kalankasvatus merialueilla on lähes yksinomaan verkkoaltais-
sa tapahtuvaa ruokakalan kasvatusta. Vuonna 2015 koko merialueella hylkeiden kalankasvatukselle aiheut-
tamat vahingot olivat kalamäärinä yhteensä 250 000 kg ja vahinkojen arvoksi koko merialueella arvioitiin 
yhteensä 976 000 euroa. Noin 90 % tappioista aiheutui hylkeiden tappamista kaloista. Vahingot ovat suu-
rimmat siellä missä tuotantoakin on eniten. Hylkeiden kaloille aiheuttamista kokonaisvahingoista noin puolet 
(51 %) tapahtui Ahvenanmaan alueella ja noin neljäkymmentä prosenttia (40 %) Saaristomeren ja Satakun-
nan rannikkoalueella, loput (9 %) muilla merialueilla. Vahinkoja aiheutui sekä kirjolohta että siikaa tuottavil-
la laitoksilla. Vahinkojen määrissä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2015 hylkeiden aiheuttamat va-
hingot olivat hieman pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät. Vahinkojen rahallinen arvo suhteessa kalavahinko-
jen kilomääriin vaihtelee vuosittain ja arvoon vaikuttaa myös kalojen tuottajahintojen vaihtelu.6 
 
 
Taulukko 1. Hylkeiden aiheuttamien kalavahinkojen määrä (1 000 kg) merialueilla vuonna 2015. Lv. = 95 % 
luottamusväli. Lähde: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2016. Luonnonvarakeskus.  
 

  
 
 
Taulukko 2. Hylkeiden kalanviljelylle aiheuttamien kala- ja kassivahinkojen nimellisarvo (1 000 €) merialu-
eilla 2015. Lähde: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2016. Luonnonvarakeskus. 
 

  
 
  

6 Savolainen, Riitta; Moilanen, Pentti (2016): Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-328-4 
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Raportoidut saalisvahingot ovat vain pieni osa hylkeiden aiheuttamista vahingoista. Suorien saalis- ja pyy-
dysvahinkojen lisäksi hylkeet ovat mm. tehneet paikoin perinteisen verkkokalastuksen kannattamattomaksi, 
jonka vuoksi on jouduttu siirtymään uusiin hylkeenkestäviin pyydysmalleihin. Nämä uudet rysät ovat hyvin 
kalliita ja niiden pyyntiteho saattaa olla heikompi kuin perinteisten pyydysten. Hylkeenkestävät rysät suojaa-
vat kalan rysän sisällä, mutta vahinkoja tapahtuu edelleen rysän suuaukolla. Hylkeet saattavat myös vaikuttaa 
kalojen käyttäytymiseen siten, että kalat siirtyvät ulkosaariston alueelta sisäsaaristoon. Tämä hankaloittaa 
merkittävästi kalastusta, sillä kalastuslupien saaminen uusille alueille ja erityisesti sisäsaaristoon on haasta-
vaa.  
 
Vuonna 2014 ammattikalastajille ja kalankasvattajille maksettiin yhteensä 1 630 000 euroa hyljesietopalkki-
oita. Vuonna 2015 maksettiin korvauksia 1 350 000 euroa. Hyljesietopalkkio muuttui hylkeiden ja merimet-
sojen kalasaaliille aiheuttamien vahinkojen korvaukseksi vuodesta 2016 lukien. Kyseessä on laskennallinen 
järjestelmä, jossa perustana on kalastajan vuosittainen rannikkokalastuksen saaliin arvo ja arvo perustuu Lu-
ken tilastoimiin hintoihin. Korvaustaso on 15 % saaliin arvosta ja enintään 7 000 euroa. Korvausprosentti voi 
muuttua ohjelmakauden aikana, mikäli hylkeiden tai merimetsojen saaliille aiheuttama vahinkotaso oleelli-
sesti muuttuu. Uuden korvausjärjestelmän perusteella vuonna 2016 maksetut korvaukset olivat vajaa 
770 000 euroa (korvaukset vuodelta 2015). Hylkeet vaikuttavat myös vapaa-ajankalastukseen, sillä varsinkin 
sisäsaaristossa paikoin verkkokalastus on käynyt mahdottomaksi. 
 
 
5  Asian valmistelu 

Asetus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja 
seuraavilta tahoilta: ympäristöministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus (LUKE), 
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL), Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), WWF Suomi, Suomen Metsästäjä-
liitto ry, Natur och Miljö r.f., Luonto-Liitto, Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL), Kalatalouden Keskus-
liitto (KKL), Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Hylkeenpyytäjät ry ja Perämeren kalas-
tusalue sekä Luonnonsuojeluliitto Tapiola. Lausuntoja asetusluonnoksesta annettiin yhteensä 11, joissa todet-
tiin hallin osalta seuraavaa: 
 
Suomen riistakeskuksella ei ole huomautettavaa hallia koskevasta asetuksesta tai sen muistiosta. Suomen-
lahden kannanhoitoalueen kiintiö 144 yksilöä voi tulla suurelta osin käytetyksi, mutta olemassa olevien tieto-
jen perusteella arvioituna kuinkin riittää. Suomenlahden kannanhoitoalueella on 28.6.2017 mennessä ilmoi-
tettu pyydetyksi 106 harmaahyljettä. Heinäkuussa pyyntitahti on kuitenkin tyypillisesti ollut siinä määrin 
verkkainen, että kiintiö ei täyttyne.  
Tulevan metsästysvuoden osalta metsästysmäärät uhkaavat laskea, koska ympäristöministeriön johdolla ol-
laan parhaillaan valmistelemassa Uudellamaalla merelle yhteensä kymmenien tuhansien hehtaarien laajuisia 
luonnonsuojelualueita. Kyseisiltä alueilta on viime vuosina pyydetty merkittävä osa Suomenlahden – ja tosi-
asiassa koko Suomen, harmaahyljesaaliista. Mikäli harmaahylkeen pyyntiä ei voida tulevaisuudessa harjoit-
taa näillä alueilla Selkämeren kansallispuiston tapaan pelkin metsästyslain 7 §:n ja 10 §:n mukaisin menette-
lyin, uhkana on kalastukselle aiheutuvien vahinkojen merkittävä kasvu Suomenlahden alueella. 
 
Ympäristöministeriö katsoo, että hallin 1 050 yksilön metsästyskiintiö on hyväksyttävissä. Luken selvitys-
ten mukaan hallikuuttien osuus saaliissa on kasvanut ja aikuisten suhteessa vähentynyt, jolla on vaikutusta 
mm. hallikannan kasvulle. Kanta onkin kasvussa johtuen mm. viime vuosien pienentyneestä metsästyspai-
neesta sekä lisääntymistehon parantumisesta. Itämerennorpan ja hallin tunnistamiseen toisistaan tulee kiinnit-
tää huomiota Itäisellä Suomenlahdella ja mitoituksessa tulee tulevaisuudessa huomioida sivusaaliin määrä. 
Myös Itämeren alueen yhteistyötä tulee tiivistää, etenkin jos muut Itämeren maat aloittavat Suomen (ml. Ah-
venanmaa), Ruotsin ja Viron lisäksi hallin metsästyksen. 
 



 
 

8 

Luonnonvarakeskus toteaa, että hallin metsästyssaalis on ollut enimmillään vuosina 2018–2010 hieman yli 
600, mutta viime vuosina vain noin 300. Luke muistuttaa, että saaliin ollessa suurimmillaan 2008–2010 hal-
likannan kasvu lopahti, kun vielä samaan aikaan lisääntymisteho pieneni. Viime vuosina metsästyspaine on 
pienentynyt ja lisääntymisteho parantunut, ja kanta on taas kasvanut hieman. Siten suurella kiintiöllä ei ole 
viime vuosina ollut merkitystä hallikannalle. Täytyy muistaa, että kokonaiskiintiö Manner-Suomen ja Ahve-
nanmaan alueilla on 1 500, joka toteutuessaan varmasti vaikuttaisi hallikantaan. 
 
Kalatalouden Keskusliitto katsoo, että kalastukselle ja kalanviljelylle aiheutuvien vahinkojen vähentämi-
seksi pidämme välttämättömänä myös muiden metsästystä koskevien säädösten ja lupakäytäntöjen muutta-
mista, koskien sekä norppa- että hallinmetsästystä. 
 
Tällaisia muutoksia ovat erityisesti  
1. Norpan kesärauhoituksen poistaminen. Hallille ja norpalle samat rauhoituskaudet, jotka päättyisivät 31.3.  
2. Metsähallituksen lupamenettelyn aloittamista ajallisesti rajoitetun hylkeenmetsästyksen sallimiseksi hyl-
keiden suojelualueilla tai vähintään suojelualueiden suojavyöhykkeiden pienentämistä nykyisestä. 
 
Perämeren, Keski-Perämeren, Perämeren eteläisen, Lohtajan seudun kalastusalueen mielestä hylkei-
den metsästys tulisi sallia myös Perämeren kansallispuiston alueella. Puistosta annetun asetuksen (538/1991) 
4 §:n mukaan tämä olisi mahdollista Metsähallituksen luvalla, mikäli eläinlaji on lisääntynyt liikaa tai käynyt 
muuten vahingolliseksi. Kalastuksen osalta hylkeiden kohdalla näin on kiistatta jo käynyt. 
Metsästettävä saalis pitäisi lisäksi hyödyntää, muutenhan suorastaan tuhlataan luonnonvaroja. Erittäin tärkeä 
seikka mihin kalastusalueet vaativat suomalaisten päättäjien puuttuvan, on hyljetuotteiden kauppakielto. 
Kielto pitää kumota mahdollisimman pian. On järjetöntä, että tällaiset suurriistalajit (halli ja itämerennorppa) 
jäävät käytännössä täysin hyödyntämättä. Metsästettävistä hylkeistä saatavat traani, taljat ja lihat pitäisi eh-
dottomasti pystyä hyödyntämään muuallakin kuin hylkeenmetsästäjien omissa talouksissa. Hyljetuotteiden 
kaupallinen hyödyntäminen lisäisi molempien lajien arvostusta merkittävinä riistalajeina ja saaliina. 
 
Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) katsoo, että hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankas-
vatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi pienennettävä. Rannikkokalastuksen toimintaedelly-
tysten ja kalakantojen turvaaminen vaativat, että hyljeongelma saadaan kuriin. Hyljekannan pienentäminen 
on ainoa kestävä toimi.  
 
Metsästystä ja hylkeiden poistamista pyydysten läheltä on tehostettava erilaisin toimin, lainsäädännöllisesti 
(mm. metsästysajat) ja metsästäjiä kouluttamalla sekä kannustamalla. Tällä hetkellä metsästyksellä valitetta-
vasti on vain symbolinen merkitys. Ainoa keino pienentää kantaa on kohdistaa metsästys myös hallinaarai-
siin ja kuutteihin. Tämä edellyttää metsästysajan aikaistamista esimerkiksi 15.3. alkavaksi, jolloin naaraat 
ovat kuutteineen jäällä. Tällöin ehkä myös metsästäjien kiinnostus hylkeenmetsästykseen kasvaisi, kun met-
sästys olisi helpompaa (jäältä). Pyydyksillä vierailevat hallit ovat uroksia, ja vaikka niiden metsästämisellä 
saadaan poistettua häirikköyksilöitä, sillä ei ole vaikutusta kannan kokoon. EU:n toimet hyljetuoteasetuksen 
osalta ovat myös johtaneet siihen, että hylkeiden arvo on romahtanut ja hylkeistä on tullut pelkkiä vahin-
koeläimiä.  
 
Muistiossa esitetyt arviot hyljekantojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä ovat, kuten myös muistios-
sa oikein todetaan, vain pieni osa hylkeiden aiheuttamista vahingoista. Suuri osa saalis- ja pyydysvahingoista 
jäävät pimentoon ja kalastus estyy kokonaan monella alueella. Hylkeet verottavat myös merkittävästi kaupal-
lisesti tärkeitä kalakantoja ja tämä vähentää kalastuksen saaliita. Vahinkojen laajuutta ei riittävästi ole selvi-
tetty ja ravintotutkimukset tulisi saattaa loppuun. Ylisuuren hyljekannan aiheuttamat taloudelliset menetykset 
kaupalliselle kalastukselle ja kalanviljelylle sekä sen myötä koko arvoketjulle ovat joka tapauksessa mittavat. 
On huomattava, että Suomen uuden elinkeinokalatalouden toimintaohjelman myötä hyljevahinkokorvaukset 
puolittuivat aikaisempaan verrattuna vuodesta 2016 lähtien. Nyt korvataan vain saalisvahinkoja ja niistäkin 
vain pieni osa, vaikka todellisuudessa vahinkojen määrä on kasvanut hyljekantojen kasvun myötä. Lisäksi 
eduskunta on kansallisena säästötoimena leikannut rajusti kalastusvakuutustukea kalastusvakuutustukilain 
muutoksella. On todennäköistä, että ajan myötä leikkaus lopettaa koko järjestelmän, jolloin pyydysvahingot 
jäävät kokonaan yrittäjien maksettavaksi. 
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Hallikannan metsästysmääräksi on esitetty yhteensä 1 050 kappaletta. Määrä on sama kuin edellisvuonna. On 
hyvin valitettavaa, että toteutuneet metsästysmäärät (169 hallia) ovat jääneet kokonaiskantaan (40 000–
54 000 hallia) verrattuna hyvin vaatimattomiksi. On syytä ryhtyä toimiin metsästyksen ja erityisesti vahin-
koeläinten poistamisen tehostamiseksi ja on vältettävä kaikki toimia, jotka estävät metsästyksen harjoittamis-
ta, kuten uusien suojelu- ja metsästyskieltoalueiden perustamista rannikolle. Hylkeiden nykyisillä suojelu-
alueilla metsästystä tulisi sallia muina aikoina kuin karvanvaihtojaksona. Poikkeuslupien hakemista on myös 
edistettävä ja menettelyn on oltava mahdollisimman nopeaa ja joustavaa.   
 
MTK kannattaa esitettyä metsästyskiintiötä. Lisäksi tarvitaan kuitenkin uusia kannustimia ja lisätoimenpitei-
tä, joilla edistetään hallin metsästystä ja saaliskiintiöiden täyttymistä. Hallikantojen kasvu on välttämätöntä 
saada pysähtymään 
 
Suomen metsästäjäliitto pitää kiintiötä riittävänä. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että koska nykyisellä pyynnin tasolla harmaahylkeen kanta on pysynyt 
jo kymmenen vuotta ennallaan, on todennäköistä, että yli tuhannen harmaahylkeen pyyntikiintiön toteutumi-
nen edes lähimain johtaisi lajin suotuisan suojelutason vähittäiseen vaarantumiseen. Kiintiö on aivan suhteet-
toman suuri Suomen metsästysalueen hallikantaan nähden ja ylittää siihen suhteutettuna räikeästi kestävän 
metsästyksen tason. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että harmaahylkeen pyyntikiintiö asetetaan Suomen 
metsästysalueella 300 hylkeen tasolle. 
 
WWF Suomi toteaa, että se on lausunnoissaan toistuvasti esittänyt, että 1 050 yksilön pyyntikiintiö on liian 
suuri Suomen metsästysalueen hallikantaan (alle 5 000 yksilöä) nähden ja voi johtaa toteutuessaan harmaa-
hylkeen suotuisan suojelun tason vaarantumiseen Suomessa. Tältä on vältytty vain, koska ylisuuresta kiinti-
östä huolimatta toteutunut saalismäärä on jäänyt huomattavasti pienemmäksi, ja koska muut Itämeren maat 
ovat noudattaneet hyvin maltillista pyyntipolitiikkaa. Hallisaalis on ollut viime vuosina alle 20 prosenttia 
kiintiöstä. WWF:n arvion mukaan tätä suurempi saalis johtaisi Suomen alueella kannan laskuun ja suotuisan 
suojelun tason vaarantumiseen. 
 
Näin ollen huomattavasti esitettyä alhaisempi kiintiö riittää ja olisi kantaan nähden kestävällä tasolla. Vaikka 
hallin metsästyskiintiö on pysynyt metsästysvuodesta 2009–2010 alkaen samana (1 050 yksilöä vuodessa 
Suomen metsästysalueella), hallisaalis ja hallikiintiön toteutumisprosentti ovat pienentyneet. Tämä saattaakin 
olla merkki siitä, että alueen todellinen hallikanta on metsästysaikana jopa pienentynyt tällä jaksolla. Huomi-
on arvoista on myös, että samaan aikaan merialueen ammattikalastuksen saalis ja sen arvo on jatkuvasti kas-
vanut, ja hylkeen vahingoittamaksi raportoitu kalan määrä ja vahingoittuneen saaliin arvo on vähentynyt. 
 
WWF pitää vastuuttomana, että tämän kokoiseen kantaan ehdotetaan yli tuhatta pyyntilupaa. Erityisesti 
Suomenlahden kiintiön pito edelleen 144 hallissa on alueen kantaan nähden liian suuri, varsinkin kun alueel-
lisen kiintiön toteuma on suurin juuri Suomenlahdella. Ehdotetun suuruinen kiintiö rikkoo metsästyslakiin 
kirjattua kestävän metsästyksen periaatetta, koska pyynnin kestävyys on täysin riippuvainen kiintiön toteu-
tumisprosentista. Kiintiön toteutuminen merkitsisi harmaahylkeen nopeaa taantumista Suomen metsästysalu-
eella, ja jo nykyinen toteutunut pyynti yhdistettynä sivusaaliskuolleisuuteen on johtanut harmaahyljekannan 
kasvun pysähtymiseen Suomen metsästysalueella. 
 
WWF esittää, että maa‐ ja metsätalousministeriö asettaa harmaahylkeen pyyntikiintiön Suomen metsästys-
alueen kantaan nähden kestävälle tasolle eli noin 300 yksilöön. Tämän kokoinen kiintiö mahdollistaa viime 
vuosina toteutuneen verotuksen. Suomenlahden osalta WWF vastustaa alueellisen kiintiön korottamista vii-
mevuotisesta. Kiintiön asettaminen kestävälle tasolle on tärkeää erityisesti siksi, että pyyntilupamenettelystä 
luovuttiin 2014, ja sen vaikutusta halliin kohdistuvaan metsästyspaineeseen ei vielä tiedetä. 
 
Luonnonsuojeluliitto Tapiola muistuttaa, että kannan kasvu on hidasta. Merinisäkkäiden suhteen tulisi 
huomioida myös ilmaston lämpenemisestä aiheutuvat muutokset Itämeren ekosysteemiin, kuten Itämeren 
hyljekantojen hoitosuunnitelmassa 2007 s. 52 on linjattu. Itämeren ravinnekuormitus on edelleen suuri. Ase-
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tusmuistioon toivoisikin kokonaisvaltaisempaa, ekologisempaa otetta, kuin pelkän vahinkokertymän ja kan-
nanarvion suhteuttaminen toisiinsa. Hylje käyttää ravintonaan kalaa. Hyljettä suurempia uhkia Itämeren ka-
lastolle ja kalastuselinkeinolle ovat ilmaston lämpeneminen, Itämeren rehevöityminen, roskaantuminen, vie-
raslajit sekä kemikaali- ja öljykuljetukset. Ministeriö voisi nyt miettiä ottaen huomioon heikkenevän jäätilan-
teen, kiintiön ja todellisen saaliin, onko tällainen ”löysä” kiintiö tarpeen ja miten se suhteutetaan vastaamaan 
jotenkin todellisuutta.  
 
6  Voimaantulo 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.8.2017 
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