
Metsästäjäliiton 
toimintasuunnitelma 

 2023

m
et

sä
stä

jä
lii

tto
.fi



2

Suomen Metsästäjäliitto ry 
y-tunnus 0202220-3

 
Sisältö
Suomen Metsästäjäliitto         3

Järjestö           4

Edunvalvonta           5 

Eduskuntavaalitavoitteet         5

Luonnon- ja riistanhoito         7

Metsästysammunta         8  

Nuorisotyö           9

IT-toiminta           10

Viestintä           10

Varainhankinta           11

Eräkontti           11

Talous            12

Henkilöstö            12



3

Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Metsästäjäliiton päätehtävä on edistää metsästystä. Suomalaisten metsästäjien edun- 
valvojana edesautamme kestävää metsästystä ja metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme  
osaavia ja vastuullisia metsästäjiä.

Yhdessä ja yhteistyöllä voimme säilyttää metsästysharrastuksen luontaisena osana yhteiskuntaa ja 
tukea metsästysseurojen toimintaedellytyksiä muuttuvassa maailmassa. Nostamme esiin metsästyk-
sen hyvinvointivaikutuksia ja metsästäjien arvokasta työtä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi.

Piirit ovat Suomen Metsästäjäliiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä organisaatioita. Piirien 
jäseniä ovat metsästysseurat, jotka ovat myös yleishyödyllisiä rekisteröityjä itsenäisiä  yhdistyksiä.  
Metsästäjäliiton jäsenyys perustuu  metsästysseuran jäsenyyteen, mutta Metsästäjäliittoon voi liittyä 
myös henkilöjäsenenä. 

2700
Liittoon kuuluu noin 2 700 metsästysseuraa, 

joissa jäseniä yli 145 000. 

   16
Metsästäjäliiton jäseniä ovat sen 16 piiriä. 
Ne kattavat koko maan Ahvenanmaata 

lukuun ottamatta. 

Metsästäjäkortin lunastaneiden määrä
vuonna 2021.

307 155

  
Koti  kaikille metsästäjille. 

Metsästäjäliittoon kuuluu 147 500  
metsästäjää. Liitto on yksi Suomen  

suurimpia kansalaisjärjestöjä. 

147 500 
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Järjestötoiminta

Liittoon kuuluu 16 piiriä, joiden jäseninä on noin 2 700 seuraa ja joissa jäseniä on yli 145 000. 
Henkilöjäseniä liiton piireissä on yhteensä noin 2 200. Jäsenmäärää pyritään lisäämään. 

Nykyiset jäsenet pidetään kasvattamalla jäsenyyden arvostusta ja lisäämällä jäsenten ymmärrystä 
tosiasiallisista jäseneduista. Jäsenille tärkeää jäsenetuneuvontaa jatketaan. Edunvalvonnasta kerto-
minen on myös tärkeässä roolissa. Metsästyksen rajoittamiseen tähtääviä esityksiä tulee metsästyk-
sen ulkopuolelta yhä enemmän ihmisten vieraantuessa luonnosta ja luonnon kestävästä käytöstä. 
Myös heille suuntautuva tiedotustarve korostuu.

Liiton palveluita ja etuja kehitetään piireille ja jäsenkunnalle. Vuonna 2022 tehtyjä kehityssuunnitel-
mia toteutetaan luottamushenkilöiden päätösten ja resurssien puitteissa. Ryhmähenkilöjäsenyyksien 
palveluja kehitetään rekisteröimättömien seurueiden saamiseksi jäseniksi.

Piirien toimintamahdollisuuksia ja jäsenhankintaa tuetaan tietoteknisin ratkaisuin, koulutusta järjestä-
mällä sekä jäsenetuja kehittämällä.Piirien toimijoille järjestetään järjestöpäivät alkuvuodesta 2023.

Jäsenmaksun korottaminen on välttämätöntä toiminnan ylläpitämiseksi aiempien vuosien tasolla 
edunvalvontatarpeiden lisääntyessä ja inflaation kasvaessa.
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Edunvalvonta 

Edunvalvonta on liiton tärkein toimialue. Toimimme ennakoivasti vaikuttaen asioiden 
valmisteluvaiheessa. Eduskuntavaalivuosi leimaa vahvasti edunvalvontatyötä. Karhun, ilveksen ja 
suden kannanhoidollinen metsästys tulee saada hallitusohjelmakirjauksiksi. Suurpetojen saamista 
EU:n luontodirektiiviin liitteeseen V eli tiukasti suojelluista metsästettäviksi lajeiksi edistetään voimak-
kaasti. Koirametsästyksen turvaaminen suden uhalta on tärkeää. Suurpetoedunvalvonnan juridiseen 
ja tieteelliseen asiantuntijakonsultointiin tarvitaan jatkossa lisäresursseja.

Metsästyksen tulee olla jatkossa yksi suojelualueiden käyttömuoto sekä olennainen osa suoje-
lualueiden hoitoa. Muita edunvalvonnan aiheita ovat valkoposkihanhi, merimetso ja rauhoittamatto-
mat varislinnut. 

EU-tason edunvalvonnassa luotien lyijykieltoesitystä on pystyttävä muuttamaan. EU:n biodiversiteet-
tistrategian 2030 toimeenpanoon ei saa sisältyä metsästysrajoituksia. EU:n ja Pohjoismaiden tasolla 
edunvalvontaa toteutetaan FACEn ja NHA:n kautta.

Eduskuntavaalit 2023: Metsästäjäliiton 
tavoitteet hallitusohjelmaan
 

1. Metsästyksen yhteiskunnalliset ja inhimilliset hyödyt 
kansalaisille tunnustetaan

Huolehditaan siitä, että Metsästäjäliitto ja sen jäsenet jäsen-
seuroineen ovat tasa-arvoisessa asemassa muiden järjestöjen 
kanssa jaettaessa avustusvaroja.

Huolehditaan siitä, että metsästäjät ja metsästysseurat ovat  
mukana paikallisessa päätöksenteossa.

Helpotetaan metsästäjien ja metsästysseurojen toimintaa viran-
omaisten taholta kohtelemalla metsästäjiä tasa-arvoisesti eri 
puolilla Suomea.

Varmistetaan, että oikeusvarmuus toteutuu koko Suomessa. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteiden tulee olla 
oikeassa suhteessa tavoiteltuihin keinoihin nähden.

Yli 300 000 suomalaista harrastaa metsästystä. Metsästys koskettaa jollain tavalla jokaista  
suomalaista. Metsästäjäliitto haluaa yhdenvertaisia ja laadukkaita päätöksiä ja hyvää hallintota-
paa. Vaalitavoitteiden toteutumisen avulla voidaan varmistaa, että suomalainen metsästyskulttuuri 
jatkuu ja kehittyy myös tulevaisuudessa.
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2. Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset turvataan

Huolehditaan siitä, että lyijyrajoitukset eivät aiheuta kohtuuttomia ongelmia metsästysammunnalle 
tai sen harjoittelulle.

Pidetään huolta siitä, että Suomen ampumarataverkosto säilyy entisellään tai tihentyy nykyisestä. 
Ampumaradat tarvitsevat riittävästi rahoitusta, jotta ne pystyvät vastaamaan kiristyviin ympäristö- 
lupavaatimuksiin ja lyijyrajoituksiin.

Varmistetaan, että metsästyksen turvallisuutta ylläpidetään jatkamalla Metsästysammunnan 
ABC-koulutustoimintaa.

Metsästysseuratoiminnan kehittäminen on nähtävä tärkeänä osana maaseutupolitiikkaa.

3. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu

Huolehditaan siitä, ettei yhdenkään ihmisten tarvitse kokea susista johtuvaa pelkoa, eikä susivahin-
koja aiheudu metsästyskoirille ja muille kotieläimille. Siksi suden kannanhoidollinen metsästys tulee 
aloittaa mahdollisimman pian, jotta susikanta pysyy yhteiskunnallisesti siedettävällä tasolla.

Varmistetaan, että myös muiden suurpetojen kannanhoidollista metsästystä jatketaan aiemmin saa-
tujen hyvien kokemusten pohjalta.

4. Metsästys on mahdollista myös luonnonsuojelualueilla

Huolehditaan siitä, että luonnonsuojelualueiden virkistyskäytölle löytyy yhteensovitettavat ratkaisut 
ilman, että metsästys kielletään luonnonsuojelualueilla. Metsästys on luonnonhoidon työkalu, joka 
parhaimmillaan edistää luonnon monimuotoisuutta.

Metsästäjillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luonnonsuojelualueista oman  
harrastuksensa kautta.

5. Rauhoitettujen lajien kannan säätelyssä hyödynnetään kansallista päätösvaltaa

Varmistetaan, että Suomi vaikuttaa EU-asioissa hyödyntämällä nykyistä laajempaa kansallista  
päätösvaltaa.

Valkoposkihanhien metsästys sallitaan.
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Luonnon- ja riistanhoito
 

Edistämme luonnon- ja riistanhoitoa metsästyksen kaikilla toimintatasoilla maassamme. Riista-
lajistomme säilymistä monimuotoisena edistetään monipuolisella asiantuntija- ja tiedotustyöllä. 
Vaalimme aktiivisesti perinteisten metsästysmuotojen säilymistä osana suomalaista, monipuolista 
metsästyskulttuuria. Otamme huomioon vieraslajien vaikutuksen maassamme harjoitettaviin metsäs-
tysmuotoihin.

Keskeiset osa-alueet ovat:
• Asiantuntijatoiminta
• Luonnon- ja riistanhoidon tieteellisen tutkimustiedon popularisointi ja parhaiden käytäntöjen
     jakaminen kentälle
• Luonnon- ja riistanhoitoon kannustaminen metsästysseuroissa
• Toteutettujen luonnon- ja riistanhoitohankkeiden esiin nostaminen suuren yleisön tietoisuuteen.

Kosteikot ovat yksi maailman uhanalaisimmista biotoopeista. Metsästäjäliitto edistää linnustollisesti 
tärkeiden vesialueiden hoitoa, uusien kosteikkojen perustamista ja niiden lajiston vaalimista. Vesi-
lintujen poikastuoton parantaminen keinopesäratkaisuilla on myös osa liiton luonnon- ja riistanhoi-
totyötä. Vuonna 2023 liitto on osaltaan mukana MMM:n ja YM:n yhteisessä vesilintukosteikkojen 
kunnostus- ja hoitotyössä ja vesilintujen muutonaikaisen levähdysalueverkoston luomisessa. Liitto on 
systemaattisesti edistänyt sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla ja työ jatkuu.

SOTKA-levähdysaluehanke

MMM:n rahoittama Sotka-levähdysalueverkos-
to-hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa 
vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismah-
dollisuuksia. Hanke perustaa eri puolille Suomea 
vapaaehtoisuuteen perustuvan levähdysalueen ver-
koston. Suuri osa hankkeen tekemisestä on tiedotusta 
ja koulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä BirdLife 
Suomen kanssa. Hanketta rahoittaa myös Metsä-
Groupin Luonto-ohjelma.
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Metsästysammunta
Päätavoitteena on turvata mahdollisuus harrastaa ja harjoitella metsästysammuntaa niin, että met-
sästäjät ovat turvallisia, vastuullisia ja osaavia. Metsästäjiä aktivoidaan osallistumaan toimintaan 
kaikilla eri metsästysammunnan osa-alueilla. Yhteistoimintaa lisätään Suomen Ampumaurheiluliiton 
kanssa.

Koulutus

Metsästysammunnan koulutukseen haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä vuosille 
2023−2024. Koulutusmäärien kasvua haetaan kaupunkialueiden läheisyydestä, samalla kuitenkin 
tukien maaseutuympäristöjen koulutustarvetta. 

Kilpailutoiminta

Metsästysammunnassa järjestetään kuudet eri SM-kilpailut eri puolilla Suomea. Lisäksi Metsästäjä-
liitosta lähtee joukkueet EM- ja PM-kilpailuihin. Tuomarikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan.

SM-kilpailut
17.−19.3.2023 Hirvenhiihdon SM-kilpailut, Vaala
31.3.−2.4.2023 Ilma-aseiden SM-kilpailut, Turku
2.−4.6.2023 KV-lajien SM-kilpailut, Laitila
4.−6.8.2023 Hirvenjuoksun SM-kilpailut, Nivala

Metsästysammunnan SM-kilpailuiden sekä pienoishirven ja luodikon paikka- ja ajankohta on vielä 
kilpailujen osalta auki. 

27.−30.7.2023 Metsästysammunnan SM-kilpailut, Hyvinkää (varmistuu loppusyksyn aikana) ja jos 
Hyvinkää toteutuu, niin Pohjanmaalla Jurvassa on todennäköisesti pienoishirvi- ja luodikkokilpailut 
15.−16.7.2023. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään epäviralliset Compakin SM-kilpailut.
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Nuorisotyö ja -koulutus palvelevat Metsästäjä-
liiton tavoitetta vastuullisesta ja osaavasta jäse-
nistöstä. Metsästäjäliiton nuorisotyön tavoitteena 
on saada mahdollisimman moni luonnosta ja 
metsästyksestä kiinnostunut lapsi ja nuori tutustu-
maan harrastukseen ja mukaan toimintaan taus-
tasta riippumatta. Tähän päästään laadukkaalla 
piirien toteuttamalla koulutuksella, yhteistyöllä 
alan muiden toimijoiden kanssa sekä aktiivisella 
ja monipuolisella viestinnällä. Tämä näkyy markki-
noinnin tehostamisena, suurleirien ja koulutuksien 
järjestämisen. Metsästäjäliiton nuorisotyön mah-
dollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön kohdenne-
tulla yleisavustuksella.

Nuorisotyö

Ampumaradat

Metsästäjäliitto on sitoutunut Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) vetämään ampumaratojen 
ympäristölupahankkeeseen. Hankkeelle tarvitaan rahoitus maa- ja metsätalousministeriöstä  
kaudelle 2023−2025.
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IT-toiminta

Tietoturvaa ylläpidetään huolehtimalla henkilöstön työ-
välineistä ja osaamisesta sekä varmistamalla palveluiden 
tietoturva. Piireille toimitetaan vakioituja tietoturvallisia 
konemalleja. Jatkuvaa toimintaa on 
• Haavoittuvuuksien testaaminen
• Ennakoiva tietoturva
• Tiedon varmistaminen

Sähköisten palvelujen kehitys
Verkkopalveluiden kehitys jatkuu: 
• Omametso-asiointipalvelun kehitystyö
• Sähköisen jäsenrekisterin kehitystyöt ja 
             jäsenyyteen liittyvien toimintojen automatisointi
• Ohjelmistoyhteensopivuuksien testaus

IT-laitteisto
IT-toiminnalla luodaan, ylläpidetään ja tuetaan Metsästäjäliiton verkkojärjestelmiä. Liiton 
it-laitteita ja -ohjelmistoja päivitetään tarpeen mukaan. Laitteistojen ja ohjelmistojen tulee 
olla tietoturvallisia ja riittäviä sujuvan työskentelyn takaamiseksi.

Viestintä

Viestintätiimi edistää Metsästäjäliiton strategisten tavoitteiden saavuttamista hyödyntämällä eri 
viestintäkanavia eri kohderyhmille.  Tehokas, ajankohtainen ja tarkoituksenmukainen viestintä tukee 
kaikkea Metsästäjäliiton toimintaa. Sillä varmistetaan myös liiton vaikuttavuus yhteiskunnallisessa 
keskustelussa, joka korostuu keväällä 2023 järjestettävien eduskuntavaalien takia. Digitaaliseen 
viestintään panostetaan ja kohdistetaan lisää resursseja, mutta  jäsenkyselyn toiveiden mukaisesti 
huolehditaan edelleen myös laadukkaan Jahti-lehden julkaisusta neljä kertaa vuodessa.

144 651 350 000

Jahti-lehden levikki 2020 (lt) Jahtimedian kävijämäärä on  
tuplaantunut vuosittain. Kävijämäärä- 
tavoite vuodelle 2023 on 350 000.
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Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia yleishyödyllisiä 
yhdistyksiä, joka toimii pääosin jäsenmaksutulojensa turvin. 
Metsästäjäliiton työn vaikuttavuus sekä liiton koko tulee 
huomioida valtion myöntämässä rahoituksessa hyväksy-
mällä liitto yleisavustettavien kansalaisjärjestöjen piiriin.

Liiton tahtoo olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani. 
Metsästäjäliitto jatkaa Jahtimedian ilmoitusmyynnin aktiivis-
ta kehittämistä. Varainhankinnassa hyödynnetään jäsenre-
kisteriä hallituksen hyväksymien kumppaneiden kanssa. 

Metsästäjäliitto jatkaa rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön ja riistan suojelun ja siirtoistutuksen 
sekä ampumaharrastuksen hyväksi. Keräysvaroilla voidaan tukea liiton tekemää edunvalvontatyötä. 
Ostojen keskittämistä ja kilpailutusta jatketaan Eräkonttia mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen.

Metsästäjäliitto etsii rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorilta ja myös yksityisiltä, esimerkiksi sääti-
öiltä. Testamentti- ja kuukausilahjoitukset ovat yksi kasvava mahdollisuus. Eräkontin verkkokauppa-
toiminta vakiinnutetaan, tuotevalikoimaa ja sen digitaalista markkinointia kehitetään.

Varainhankinta

Eräkontti

Oy Eräkontti Ab on 1976 perustettu, Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien 
100 % yhdessä omistama yhtiö. Yhtiön tavoite on myydä Metsästäjäliiton 
jäsenille ja muille metsästäjille jäsenpalvelutuotteita ja palvella heitä kustan-
nustehokkaasti, asiantuntevasti ja nopeasti. Eräkontin tuotevalikoimasta löytyy 
ampumaharjoitteluun ja kilpailuihin tarvittavat taulut sekä palkinnot. 
www.erakontti.fi 
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Talous
Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, ja se toimii pääosin jäsenmaksu-
tulojensa turvin. Julkisen avustuksen osuus kokonaistuloista on hyvin pieni.
Vuodelle 2023 tullaan esittämään kolmen euron (3,00 €) jäsenmaksunkorotusta vuoden 2022 
syysliittokokouksessa. Maksun korotuksella vahvistetaan liiton edunvalvontaa ja ylläpidetään toimin-
nan tasoa inflaatiopaineet huomioiden. Metsästäjäliiton jäsenmaksu on ollut muuttumaton 9,5 euron 
suuruinen jo kahdeksan vuoden ajan, eikä säästökohteita ole enää löydettävissä ilman toiminnan 
oleellista supistamista.

Rahoitus ja muut tukimahdollisuudet 

Metsästäjäliitto etsii jatkuvasti rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorin eri tahoilta. Työn vaikuttavuus 
sekä liiton koko tulee huomioida valtion myöntämässä rahoituksessa. Metsästäjäliiton tavoitteena 
on saada liitto valtion yleisavustettavien kansalaisjärjestöjen piiriin. Jatkamme myös kansainvälisten 
tukien, kuten EU-rahastojen ja hanketukien kartoitusta. Etsimme samalla muiden kansallisten rahoi-
tuslähteiden ja muiden säätiöiden ja edunvalvojien tarjoamia tukimahdollisuuksia.

Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön, riistan 
suojelun ja siirtoistutuksen sekä ampumaharrastuksen hyväksi. Vuonna 2023 käynnistetään myös
mahdollisuus tukea Metsästäjäliiton edunvalvontaa kuukausilahjoituksin.

Henkilöstö
Vakituisesti Metsästäjäliiton palveluksessa on 15 henkeä. Määräaikaisia hanketyöntekijöitä palka-
taan, mikäli Metsästäjäliiton hankkeet saavat rahoitusta. Henkilöstökulut tulevat olemaan jotakuinkin 
samalla tasolla kuin vuonna 2022 olettaen, että hankkeet jatkuvat samankokoisina.

Metsästäjäliitto panostaa työtekijöidensä hyvinvointiin järjestelemällä yksi-kaksi kertaa vuodessa 
suunnittelu- ja työhyvinvointipäivän. Työterveyssopimusta jatketaan Mehiläisen kanssa. Sopimus 
on tehty käsittämään koko Suomen, jotta ympäri Suomea olevat työntekijät pääsevät joustavasti 
käyttämään palvelua.

Erätalo
 
Metsästäjäliitto omistaa Riihimäen Erätalo Oy:n osakkeita. Henkilöstö tekee työtä hybridimallilla 
osin kotoa käsin. Siitä syystä omistettuja toimitiloja pyritään myymään pois omistuksesta samalla 
tavoin kuin vuonna 2022, mikäli niille löytyy ostaja. Eräkontin entistä kivijalkamyymälää on tarkoitus 
edelleen käyttää Eräkontin verkkokauppatuotteiden pakkaamiseen ja varastointiin.
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SOTKA-levähdysaluehanke
MMM:n rahoittama Sotka-levähdysalueverkosto-hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa 
vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia. Hanke perustaa eri puolille Suomea 
vapaaehtoisuuteen perustuvan levähdysalueen verkoston. Suuri osa hankkeen tekemisestä on tiedo-
tusta ja koulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Hanketta rahoittaa myös 
MetsäGroupin Luonto-ohjelma.

metsastajaliitto.fi
jahtimedia.fi

Metsästäjäliitto  
Koti kaikille metsästäjille.


