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Suomen Metsästäjäliiton esitykset hallitusohjelmaan 2011–2015
sisällytettäväksi
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y. on Suomen suurin ja vanhin
metsästyksen edunvalvontaorganisaatio. Liittoon kuuluu 2 600 metsästysseuraa ja
yli 150 000 metsästyksen aktiiviharrastajaa.
Metsästys on osa riistanhoitoa ja sen avulla säädellään riistakantoja. Metsästys on tärkeä
ja valtiolle edullinen riistanhoidon työkalu. Esimerkiksi hirvikannan säätelyllä on suuri
merkitys niin hirvikolarimäärään kuin metsätaloudellekin. Metsästäjät tekevät valtavan
määrän vapaaehtoista työtä myös riistantutkimukselle ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi.
Metsästyksellä on lisäksi suuri terveyttä ja virkistystä edistävä vaikutus. Metsästystä
harrastaa yli 310 000 suomalaista, eli noin 6 prosenttia väestöstä.
Riistalihan merkitys suomalaisten ruuan raaka-aineena on jo nyt merkittävä, ja se tulee
kasvamaan edelleen.

Suomen Metsästäjäliitto esittää hallitusohjelmaan sisällytettäväksi seuraavia kohtia:
a) Metsästyksen edellytykset turvattava
Metsästys on olennainen osa suomalaista kulttuuria. Tämän kulttuurin
jatkuvuus on turvattava metsästysmahdollisuuksien säilyttämisellä nykyisellä
tasolla tai parantamalla niitä. Metsästyksen jatkuvuuteen liittyy olennaisesti
metsästysalueiden olemassaolo niin metsästysseurojen käytössä olevilla
mailla kuin valtion mailla. Kuntalaisten vapaa metsästysoikeus metsästyslain 8
§ sisältämillä alueilla ja kansalaisten metsästysoikeuden säilyminen meren
ulkosaaristossa on turvattava jatkossakin.
Metsästyksen hallinnolliset kulut eivät saa nousta, jotta kansalaisilla olisi
varallisuuteen katsomatta mahdollisuus tähän harrastukseen. Metsästyskortin
hinnan tulee pysyä kohtuullisena. Metsästyskorttivaroilla rahoitetun Suomen
Riistakeskuksen toiminnan on oltava kustannustehokasta.
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Metsästysaseiden hankinta- ja hallussapitolupien saatavuus on turvattava
järkevällä ja oikeudenmukaisella lupamenettelyllä.
b) Nuorten erä- ja riistatietoutta lisättävä
Koulujen opetussuunnitelmiin on sisällytettävä erä- ja riistatietoutta lisäävää
opetusta. Opetus voi sisältää esimerkiksi riistaeläinten ja niiden jälkien
tunnistamista, riistalihan ja muiden riistatuotteiden hyödyntämistä, maastossa
liikkumista ja muita erätaitoja.
Nuorten metsästysharrastusmahdollisuuden aloittaminen on turvattava.
Esimerkiksi aselakia ja metsästyslakia ei tule tämänkään vuoksi jatkossa
kiristää.
c) Metsäpeuralle on laadittava suojeluohjelma
Maailman viimeiset metsäpeurat (Rangifer tarandus fennicus) elävät
Suomessa kahdella eri alueella, Kainuussa ja Suomenselällä. Peurakanta on
romahtanut viime vuosina varsinkin Kainuussa niin, että koko lajin
olemassaolo on uhattuna. Pääsyy kannan romahdukseen on suurpetojen
lisääntyminen. Metsäpeuran kuoleminen sukupuuttoon välinpitämättömyyden
seurauksena olisi luonnonsuojelullinen katastrofi.
Metsäpeuran pelastamiseksi on laadittava hätäohjelma. Peurojen
esiintymisalueilla on pienennettävä suurpetojen määrää nopeasti siten, että
susi, ilves ja karhu eivät enää uhkaa peuran olemassaoloa. Peuroja on myös
siirtoistutettava muille soveliaille alueille, jotta metsäpeurakanta palaisi
elinvoimaiseksi.
d) Suurpetokantoja voitava säädellä
Suurpedot aiheuttavat suuria menetyksiä poroelinkeinolle, aiheuttavat
turvattomuuden tunnetta kansalaisissa ja vaarantavat suojellun
metsäpeurakannan.
Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmat on päivitettävä ja suurpetokannoille on
määriteltävä ylärajat, kuten Ruotsissa on tehty. Myös paikallisesti
suurpetomääriä tulee voida säädellä tehokkaasti elinkeinojen ja ihmisten
turvaamiseksi tai petojen vaarantaman lajin, kuten metsäpeuran
suojelemiseksi.
Suurpetojen laskentaa on kehitettävä ja laskentoja varten on lisättävä ja
kohdennettava resursseja Riistan- ja kalantutkimuslaitokselle. Suurpetojen
aiheuttamat menetykset on korvattava täysimääräisesti.
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e) Hirvieläinstrategia on laadittava
Suomelle on laadittava hirvieläinstrategia, jossa voidaan määritellä
hirvieläinpolitiikan tavoitteet ja keinot. Hirvi ja valkohäntäpeura ovat Suomen
tärkeimpiä riistaeläimiä, joiden merkitys maaseudulle metsästyksen kivijalkana
on edelleen vahva. Hirvieläinmetsästyksen turvaaminen edellyttää myös
uusien metsästäjien koulutuksen turvaamista. Hirvien aiheuttamat ongelmat
metsissä ja liikenteessä voidaan hallita hyvin suunnitellulla kannansäätelyllä,
jota metsästäjät toteuttavat.
f) Metsästys on voitava sallia luonnonsuojelualueilla
Metsästyksen ei tule olla lähtökohtaisesti kiellettyä suojelualueilla, vaan
metsästyksen mahdolliset rajoitukset on harkittava tapauskohtaisesti alueen
luonnonsuojeluarvoihin perustuen. Metsästysoikeuden ulottaminen
luonnonsuojelualueille, joissa suojellaan tiettyä eläinlajia tai luontotyyppiä, on
tärkeä osa luonnonhoitoa. Esimerkiksi vierasperäisten petoeläinten metsästys
on ensiarvoisen tärkeää lintujen pesimiskohteissa.
Myös hirvikantojen tehokas säätely edellyttää, että luonnonsuojelualueilla on
voitava metsästää. Tämä on välttämätöntä esimerkiksi liikenneturvallisuuden
ylläpitämiseksi suojelualueen läheisyydessä.
g) Ampumarataverkoston on oltava riittävän kattava
Ampumaratojen olemassaolo ja perustaminen tulee turvata.
Harjoittelumahdollisuus on ensiarvoisen tärkeää metsästäjille, joilta odotetaan
turvallista aseenkäsittelyä sekä tarkkaa ja eettistä riistalaukausta.
Metsästäjät ja muut ammunnan harrastajat tarvitsevat ampumaratoja.
Ampumaratoja käyttää puoli miljoonaa kansalaista. Tämä kansalaisjoukko
tarvitsee asianmukaiset harjoittelupaikat myös tulevaisuudessa.

Suomen Metsästäjäliiton esittämiä lakimuutoksia:
•
•

•
•
•
•

Karhun kevätpyynnin salliminen (MMM:lle 2.8.2010)
Metsästyskauden aikana eläinsuojelulain mukaisin perustein lopetetun,
loukkaantuneen tai vahingoittuneen hirvieläimen tutkimuksissa
syntyvien eläinlääkärikustannusten korvaaminen valtion varoista
(MMM:lle 2.8.2010)
Uusintaesitys: Valkoposkihanhi riistalajiksi (MMM:lle 2.7.2009)
Teeren latvalinnustuksen salliminen kahden viikon ajaksi talvikaudella
(MMM:lle 2.7.2009)
Itämerennorpan metsästyksen salliminen (MMM:lle 2.7.2009)
Pyyntikorvaus metsästysseuroille metsästyskorttivaroista minkin ja
supikoiran pyynnin kulujen kattamiseksi (MMM:lle 9.2.2009)
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•
•
•
•

Metsäkanalintujen metsästysalkamisajankohdan muuttaminen
syyskuun 10. päivästä syyskuun 1. päivään (MMM:lle 26.5.2008)
Uusintaesitys: Liikuntavammaisille lupa metsästää moottorikäyttöisestä
ajoneuvosta moottorin ollessa sammutettuna (MMM:lle 6.5.2008)
Valkoposkihanhi riistalajiksi (MMM:lle 10.1.2007)
Suden, karhun ja ilveksen siirtäminen EU:n luontodirektiivin liitteeseen
V.(YM:lle 10.1.2007)

Löydät esitykset alkuperäisessä muodossaan Suomen Metsästäjäliiton
verkkosivuilta www.metsastajaliitto.fi → Edunvalvonta → Kannanottoja
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