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METSÄSTÄJÄLIITON LAUSUNTO KOSKIEN: Valtioneuvoston selonteko edus-
kunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma 

 
YLEISTÄ 
 
Ohjelman koordinaatioryhmän linjausten mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelmalla ediste-
tään sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän 
rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Ohjelman sisältämien uudistusten ja inves-
tointien uskotaan vauhdittavan ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavan tuottavuutta ja ta-
louden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavan tarpeellisia rakennemuutoksia työllisyysasteen 
nostamiseksi sekä tuotannon ja kulutuksen saattamiseksi kestävälle perustalle. 
 
Painopiste 2: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 
 
Ohjelmassa nousee esille tärkeitä, päivänpolttavia aiheita. Suomen kannalta keskeistä on 
luonnonvarojen ja muiden resurssien tehokas käyttö, jota tulee edistää siirtymällä kohti puh-
taampaa kiertotaloutta, pysäyttämällä biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen sekä vä-
hentämällä ympäristön saastumista. Painopiste 2 eli niin sanottu vihreä siirtymä on Metsästä-
jäliiton näkökulmasta Suomen kestävän kasvun ohjelman keskeisintä sisältöä. 
 
Metsästäjäliitto näkee luonnonvarojen kestävän käytön, jota myös metsästys luonnonkäyttö-
muotona edustaa, keskeisenä osana kestävän kasvun ohjelmaa. Puhtaan ja ekologisen riista-
saaliin mahdollisimman tarkka hyödyntäminen toimii yhtenä keinona kohti hiilineutraalimpaa 
kiertotaloutta. Metsästäjät ovat myös mitä keskeisin toimijataho luonnon biologisen monimuo-
toisuuden ylläpitäjinä. Metsästäjät toimivat laajasti ja aktiivisesti esimerkiksi vieraslajien pois-
tamisessa. Haitallisten vieraslajien kuten supikoiran ja minkin poistamiseen tulee Metsästäjä-
liiton näkemyksen mukaan lisätä panostusta entisestään. Tämä tulee tapahtua sekä luonnon-
suojelualueella että tavanomaisen maankäytön piirissä olevilla alueilla. Vieraslajien poistami-
nen tulee olla mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa. Hyöty luonnon kokonaismoni-
muotoisuudelle on tällöin kattava ja merkittävä. 
 
Metsästäjien elinympäristötyö on laajaa 
 
Metsästäjien tekemä elinympäristötyö kosteikkojen kunnostamisessa ja rakentamisessa hyö-
dyttää laajasti koko eliöyhteisöä. Kosteikkojen merkitys on oikein toteutettuna monimuotoisuu-
den lisäksi tärkeä myös sisävesiemme ja Itämeren tilan parantamisessa. Kuten Suomen kes-
tävän kasvun ohjelmassa todetaan, Itämeren rehevöityminen on edelleen suurin yksittäinen 
haaste, jonka torjuntaan tarvitaan uusia ja laaja-alaisia toimia hajakuormituksen torjunnassa. 
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On laajasti todettu, että pelkkä luonnonsuojelu ei riitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymi-
sen pysäyttämiseen, vaan heikentyneitä ekosysteemejä ja maisemapiirteitä tulee ennallistaa 
ja vähentää niihin kohdistuvia paineita sekä varmistaa ekosysteemien kaikilta osin kestävä 
käyttö. Metsästäjäliiton näkemys asiaan on yhtenevä: pelkkä staattinen suojelu ei enää nykyi-
sin riitä luonnon hyvinvoinnin turvaamiseen, vaan tarvitaan aktiivista luonnonhoitoa, jota met-
sästäjät harjoittavat. Metsästäjät ovat merkittävä joukko luonnonhoitajia, jotka edellä mainittu-
jen hoitotoimien parantavat riistapeltojen avulla riistan elinolojen lisäksi myös esimerkiksi 
uhanalaistuvien pölyttäjien tilannetta maatalouselinympäristössä sekä säätelevät yleisesti 
eläinkantoja yhteiskunnan haluamalle tasolle. 
 
Metsästys on luonnonhoidon työkalu 
 
Metsästäjäliitto haluaa tuoda esiin, että metsästys tulee jatkossa olla myös luonnonsuojelualu-
eiden hoidon yksi perustyökalu. Metsästyksen avulla voidaan hoitaa luonnonsuojelualueiden 
eläinkantoja niin, että halutut, suojeltavat luontoarvot säilyvät. Metsästäjien motivaatio tähän 
toimintaan tulee sallimalla kestävästi toteutettu metsästys luonnonsuojelualueilla. Ylipäänsä 
nykypäivän suojeluajattelussa historiallinen vastakkainasettelu luonnonsuojelun ja metsästyk-
sen välillä tulee Metsästäjäliiton mielestä lopettaa ja nähdä sen sijaan yhteiset tavoitteet sekä 
ottaa metsästys osaksi laajempaa aktiivisen luonnonhoidon menetelmäkokonaisuutta. 
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