


Koti kaikille metsästäjille
Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen 
tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille 
metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja 
suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto on mahdollisuus yhteiseen 
tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen 
sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. 

Se tarjoaa jäsenilleen tietoa, taitoa ja 
edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa 
samanhenkisten ihmisten kesken.
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Metsästäjien vapaaehtoisen 
etujärjestön Suomen 
Metsästäjäliitto ry:n jäsenenä on:
• 2 647 rekisteröityä 

metsästysseuraa

• 146 734 metsästäjää, ovat 
jäsenseurojen jäseniä tai 
henkilöjäseniä.

Metsästäjäliitto on yksi Suomen 
suurimpia kansalaisjärjestöjä.



Arvot ohjaavat 
yhteistä 
toimintaamme.

VASTUULLISUUS
• Eettisyys 

• Turvallisuus 

• Jatkuvuus

YHTEISÖLLISYYS 
• Yhdenvertaisuus 

• Tasa-arvo 

• Yhdessä tekeminen

ASIANTUNTIJUUS
• Koulutus

• Osaaminen

• Yhteistyö

ERÄKULTTUURIN 
VAALIMINEN 
• Eränkäynnin tietotaito

• Suomalainen metsästyskulttuuri

• Riistan hyödyntäminen
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LUONNON KUNNIOITTAMINEN 
• Kestävä käyttö

• Luonnon monimuotoisuus

• Riistan- ja luonnonhoidon tukeminen



Jäsenmaksuun kolmen euron korotus 
2023

• Metsästäjäliiton syysliittokokouksessa 17.11.2022 päätettiin liiton kolmen 
euron jäsenmaksukorotuksesta 12,50 euroon vuodelle 2023 
edunvalvonnan vahvistamiseksi. Metsästäjäliitolla lienee edelleen Suomen 
halvin jäsenmaksu. Liiton jäsenmaksun lisäksi liiton piiri kerää jäseniltä 
piirin jäsenmaksun.

• Liiton jäsenmaksu on ollut 9,50 euroa jo kahdeksan vuoden ajan.
• Kolmen euron korotus vastaa likimain yhden lyijyttömän hirvipatruunan 

hintaa.
• Liitossa on toteutettu yli 200.000 euron säästötoimet vuoden 2022 aikana. 

Inflaatio kasvaa ja siten myös Metsästäjäliiton kustannukset nousevat. 
• Metsästäjäliitto vahvistaa jäsenmaksun korotuksella metsästykseen liittyvää 

kansallista- ja kansainvälistä edunvalvontaa sekä viestintäänsä. 
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Pohjolan metsästäjäliittojen ja muiden 
yhteisöjen jäsenmaksuvertailua (€/hlö):
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Edunvalvonta 
on tärkeämpää 
kuin koskaan

• Metsästäjäliiton päätehtävä 
on edistää metsästystä ja 
valvoa suomalaisen 
metsästäjän etuja. 

• Metsästys on muutosten 
kourissa kautta linjan.

• Metsästyksen vastustajien 
äänenpainot ovat 
kärjistyneet.

Jäsenmäärä lisää 
vaikuttavuutta ja resursseja. 

Jäsenyytesi auttaa säilyttämään 
metsästysmahdollisuudet.



Metsästäjäliiton vaalitavoitteet 2023 
eduskuntavaaleissa:
Edunvalvonta on tärkeää metsästyksen ja metsästysmahdollisuuksien 
edistämistä. Teemme sitä intohimolla ja asiantuntijuudella niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti.
Metsästäjäliiton vaalitavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ovat:
1. Metsästyksen yhteiskunnalliset ja inhimilliset hyödyt kansalaisille 

tunnustetaan
2. Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan 

toimintaedellytykset turvataan
3. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu
4. Metsästys on mahdollista myös luonnonsuojelualueilla
5. Rauhoitettujen lajien kannan säätelyssä hyödynnetään kansallista 

päätösvaltaa
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Jäsenkysely 2/2022: Tyytyväisyys 
edunvalvontaan = 3,4 (0-5)
• METSÄSTYSTURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN: Tyytyväisiä yli 90 %
• METSÄSTÄJÄLIITON TOIMINTA AFRIKKALAISEN SIKARUTON TORJUMISESSA 

KOULUTUKSEN JA NEUVONNAN AVULLA: Erittäin tai melko tyytyväisiä 78,7%; Erittäin tai melko 
tyytymättömiä 8,1

• VESILINTUJEN RUOKINTAMAHDOLLISUUDEN PUOLUSTAMINEN: Erittäin tai melko tyytyväisiä 
73,6%; Erittäin tai melko tyytymättömiä 15,4%

• VAIKUTTAMINEN AMPUMA-ASELUPA-, ASEIDEN SÄILYTYS- JA KULJETUSKÄYTÄNTÖIHIN 
LIITTYVÄSSÄ LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA OHJEISTUKSESSA:  Erittäin tai melko tyytyväisiä 73,5 %; 
Erittäin tai melko tyytymättömiä 16,7

• METSÄSTYKSEN SALLIMINEN NYKYISILLÄ JA TULEVILLA LUONNONSUOJELUALUEILLA: 
Erittäin tai melko tyytyväisiä 70,6 %; Erittäin tai melko tyytymättömiä 20,2 %

• VALKOHÄNTÄPEURAN NYKYISEN LUVITUSJÄRJESTELMÄN (500 ha) JA RUOKINNAN 
PUOLUSTAMINEN: Erittäin tai melko tyytyväisiä 69,6 %; Erittäin tai melko tyytymättömiä 15,5 %

• TOTAALILYIJYKIELTOON VAIKUTTAMINEN JA POIKKEUKSIEN SAAMINEN LOPULLISEEN 
RAJOITUKSEEN: Erittäin tai melko tyytyväisiä 67 %; Erittäin tai melko tyytymättömiä 26,8%

• SUDEN KANNANHOIDOLLISEN METSÄSTYKSEN EDISTÄMINEN: Erittäin tai melko tyytyväisiä 
60,2%; Erittäin tai melko tyytymättömiä 35,4

Järjestökysely 
2022



Metsästystä linjataan EU:ssa
• 80 % metsästystä koskevista päätöksistä tehdään EU:ssa.
• Toimimme aktiivisesti vuorovaikutuksessa metsästykseen 

vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa kotimaassa, 
pohjoismaissa ja EU-tasolla.

• Pohjoismaissa Metsästäjäliitto on jäsen Nordic Hunters Alliance –
järjestössä (https://www.en.nordichunters.eu/). NHA:n avulla mm. 
vertaamme Pohjoismaiden metsästyslainsäädäntöjä keskenään ja 
ajamme blokkina Pohjoismaiden asiaa EU:ssa.

• Euroopassa olemme EU-etujärjestömme FACE:n jäsen 
(https://www.face.eu). FACE mm. lisää edunvalvontaresurssejaan 
suurpetojen liitesiirron tekemiseksi (suojelluista metsästettäviin). 
Juuri nyt on käynnissä #signforhunting-kampanja.
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https://www.en.nordichunters.eu/
https://www.face.eu/
https://signforhunting.com/


Pohjoismaiset metsästysjärjestöt haluavat yhteistyössä puolustaa 
ja edistää pohjoismaista metsästysperinnettä. Nordic Hunter's
Alliance (NHA) edustaa 600 000 metsästäjää Pohjoismaissa. 
• Tuliaseet ja ammukset
• Suurpedot
• Lintukantojen hoito
• Eläinten terveys ja taudit
• Hyljetuotteiden kauppa
• Metsästyksen hyväksyttävyys ja metsästyksen tulevaisuus
EU-tasolla Brysselissä alueen 7 miljoonaa metsästäjää edustaa 
etujärjestömme FACE.

Pohjoismainen ja EU-yhteistyö
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Kotimaan edunvalvonta on jatkuvaa
• Edunvalvonta on jatkuvaa vaikuttamista: Eduskunta, ministeriöt, EU-parlamentti ja komissio, 

Suomen riistakeskus, poliisi, tutkimuslaitokset, media ja muut sidosryhmät
• Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023 >> Tutustu Metsästäjäliiton vaalitavoitteisiin täältä 

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/vaalit2023, liitto vaikuttaa puolueisiin ja liitto 
tarjoaa jäsenilleen vaalisivuston ehdokkaiden valintaan.

• Luonnonvarakeskus / kanta-arviot: Metsästäjät tarvitsevat tieteellistä edunvalvonta, jota 
Metsästäjäliitto toteuttaa 

• Suurpetojen kanta-arvioiden arviointi, arvioiden läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys ovat tärkeitä. Liitto 
edellyttää entistä läpinäkyvämpiä ja perusteltuja kanta-arvioita. 

• Poliisi: Ampuma-aseiden lupapolitiikka
• Aselupia tulee saada jatkossakin metsästykseen normaalisti. 
• Aselupien saannissa on nyt alueellisia eroja esimerkiksi luvitettavien aseiden määrän ja 

kaliiperirajoitusten osalta. 
• Käymme keskustelua viranomaisten kanssa. Aselupien yhtenäistämisohjeeseen saatiin parannuksia, 

vaikkakaan se ei ole vielä riittävän hyvä.
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https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/vaalit2023


Suurpetojen kannanhoidollista 
metsästystä tarvitaan
• Suurpedot on siirrettävä luontodirektiivin liitteestä IV 

(suojellut lajit) liitteeseen V (metsästettävät), mutta 
lyhyellä aikavälillä tarvitaan myös kansallisia 
ratkaisuja: 
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-
esittaa-muutoksia-suurpetoja-koskevaan-
metsastyslain-pykalaan

• Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan 
kannanhoidollisen metsästyksen ja lajien 
kannanhoito ei ole enää hyväksyttävä ja riittävä 
peruste suurpetojen kannanhoidolliselle 
metsästykselle.

• Eduskunta päätyi lokakuun lopussa suurella äänten 
enemmistöllä kannattamaan suden 
kannanhoidollista metsästystä Liiton ja 
yhteistyöjärjestöjen sutta koskevan 
kansalaisaloitteen seurauksena. 
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/eduskunta-
edellyttaa-tasmennysta-suden-metsastysta-
koskevaan-lakiin

https://metsastajaliitto.fi/
metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/susi
https://metsastajaliitto.fi/
metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/karhu

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-esittaa-muutoksia-suurpetoja-koskevaan-metsastyslain-pykalaan
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/eduskunta-edellyttaa-tasmennysta-suden-metsastysta-koskevaan-lakiin
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/susi
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/karhu


Susi vaikuttaa 64 % metsästäjistä, 
kolmanneksen jahteihin susi ei vaikuta

• txt
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Susikysely 
2022

Jäsenistöstä noin 
10 % pitää 
Metsästäjäliiton 
susiedunvalvontaa 
alimittaisena, 
toinen 10 % 
ylimitoitettuna



Suurpedot - Tilannekuvaa:
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Lyijyrajoitukset
• Euroopan unionissa on jo vuosia 

kaavailtu rajoituksia lyijyn käyttöön.
• Euroopan komissio on jo hyväksynyt 

lyijyhaulien käytön kieltämisen 
kosteikolla. Rajoitus astuu voimaan koko 
EU:n alueella 15.2.2023.

• Uusimmassa EU:n esityksessä halutaan 
rajoittaa myös lyijystä valmistettuja 
luotien, haulien sekä kalastuspainojen 
käyttöä: totaalilyijykielto. Metsästäjäliitto 
vastustaa tätä.

• Ampumaratatoimintaan lyijykiellolla 
merkittävät vaikutukset: Radat joutuisivat 
mahdottomien investointien eteen. 
Nykyisten ampumaratojen 
toimintaedellytykset on turvattava ilman 
suuria kustannuksia metsästys-, urheilu,-
reserviläis- ja viranomaistoiminnan 
mahdollistamiseksi myös jatkossa. 

https://metsastajaliitto.fi/
metsastajaliitto/vahva-

vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta


Valkohäntäpeura on hieno riistalaji
• Metsästäjien tavoitteena on hallittu 

peurakanta tihentymäalueilla ja 
yhteiskuntavastuun hoitaminen.

• Ministeriö on 11/2022 perustanut 
peuraselvitystyöryhmä peurakannan 
hallinnasta

• Metsästäjäliiton jäsenkysely 12/2022 
kertoo, että

• Vain nykyinen pyyntilupajärjestelmä ja 
500 hehtaarin minimialue säilyttämällä 
kannanhoito ja turvallinen metsästys 
voidaan varmistaa.

• Metsästäjät ovat sitoutuneita 
pienentämään valkohäntäpeurojen 
määrää tihentymäalueella.

• Peurojen ruokintaa tarvitaan 
metsästyksessä.

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-
vaikuttaja/valkohantapeura

https://mmm.fi/-/maa-ja-metsatalousministerio-kaynnistaa-selvityksen-valkohantapeurakannan-hallinnasta


Ruokintakieltojen 
sijaan neuvontaa 
ja koulutusta
Metsästäjäliitto on huolissaan taantuneiden 
riistavesilintujen eli jouhisorsan, haapanan, 
tukkasotkan, lapasorsan, heinätavin, 
nokikanan ja punasotkan kantojen tilasta.
Metsästäjäliitto ei kuitenkaan kannata 
ruokintakieltoja. Ruokinnalla on myös 
monia etuja.
Metsästyksen tulee olla kestävää ja 
eettisesti ongelmatonta. Kohtuuttomiin 
saalismääriin voidaan puuttua neuvonnan 
ja yhteisöllisyyden keinoin.
Metsästäjäliitto kannattaa eettisten 
ruokintaohjeiden tekemistä.

Metsästäjäliitto kannattaa eettisten 
ruokintaohjeiden tekemistä kieltojen 
sijaan. Lue lisää:
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastaj
aliitto-esittaa-saaliskiintioita-taantuville-
vesilinnuille-ruokintakiellon-sijasta

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-esittaa-saaliskiintioita-taantuville-vesilinnuille-ruokintakiellon-sijasta


Miten Metsästäjäliitto panostaa 
edunvalvontaan 2023
Lisätään päättäjävaikuttamista, näkyvyyttä, lobbausta. Panostetaan mm. 
seuraavien asioiden edunvalvontaan:

• Suurpedot
• Jäsenseuroja autetaan suurpetojen poikkeuslupaprosesseissa
• Vaikutetaan päättäjävaikuttamisen kautta lainsäädäntöön, jotta luvat saataisiin 

käyttöön
• Ostetaan lisää lakiasiantuntemusta suurpetokysymysten ratkaisemisessa
• Susiin liittyviin ongelmatilanteisiin tarjotaan asiantuntija-apua

• Lyijy
• Lyijyrajoituksiin vaikutetaan niin kotimaassa kuin EU-tasolla. 
• Ampumaratatoiminnan kehittämiseen tarvitaan panostuksia lyijykieltojen osalta.
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Miten Metsästäjäliitto panostaa 
edunvalvontaan 2023
• Valkohäntäpeura

• Tihentymäalueilla on yhteiskunnallisista syistä syytä vähentää.
• Liitto katsoo, että nykylainsäädäntö on säilytettävä.
• Liitto käyttää resursseja valkohäntäpeuran kannanhoitoon mm. 

eettisen ruokintaohjeiston valmisteluun, koska ei haluta nykyisten 
lupamenettelyjen vaarantuvan.

• Ruokinta
• Tärkeä osa metsästystä. Sitä rajoittavia ylilyöntejä tulee välttää. 
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Miten Metsästäjäliitto panostaa 
edunvalvontaan 2023
• Aseluvat

• Aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen koko Suomessa. Kansalaisten 
yhdenvertainen kohtelu ja kohtuullisten lupaprosessien 
mahdollistaminen.

• Lupahintojen kohtuullisena pitäminen.
• Ennakkotapauksissa avustamme aselupien hakijoita oikeustoimissa.

• Ampumaradat
• Metsästäjäliitto on mukana hankkeessa, jossa autetaan ratojen 

toiminnanharjoittajia ympäristölupa-asioissa.
• Tavoitteena on ampumaratojen määrän lisääminen, nyt uhkana on 

niiden väheneminen.
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Koti kaikille metsästäjille.
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Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen 
ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja 
suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto on mahdollisuus yhteiseen tekemiseen, uuden 
harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. 
>> jahtimedia.fi -sivusto

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen tietoa, taitoa ja edunvalvontaa, 
yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken sekä aitoja 
jäsenetuja.


