
 Metsähallitus, Eräpalvelut

Hyvää luonnolle,  
ihmiselle ja yhteiskunnalle 



Hei, haluaisimme  
kertoa sinulle työstämme!

Metsähallituksen Eräpalveluissa työskentelee 60 asiantun-
tijaa, joiden tehtävänä on järjestää metsästys ja kalastus 
yhteisillä maillamme ja vesillämme. Lisäksi valvomme, 
että kaikki tapahtuu lakien mukaan.

Valtion alueet ovat kansalaisten yhteistä omaisuutta, 
meitä kaikkia varten. Metsähallituksen tehtävä on hoitaa 
tätä omaisuutta, ja Metsähallituksen Eräpalvelujen työnä 
on järjestää eränkäyntimahdollisuuksia myymällä metsäs-
tys- ja kalastuslupia näille alueille.

Eräpalveluilla on kolme tavoitetta: Metsästys ja kalas-
tus lisäävät (1) luonnon, (2) ihmisten ja (3) yhteiskunnan 
hyvinvointia. Miten tämä tapahtuu, siitä kerromme tässä 
esitteessä.

Eräluvilla ei tehdä voittoa valtiolle vaan luonnolle. Luvista 
saatavilla tuloilla parannetaan riistamaita ja kalavesiä. 
Erätalousjohtaja päättää, kuinka paljon lupia kullekin 
alueelle voidaan enintään myöntää. Eräsuunnittelijat tar-
kentavat kiintiötä vuosittain tuoreimpien riistalaskentojen 
ja kalatiedon perusteella.

Asiakaspalvelijamme vastaavat kysymyksiin palvelunume-
rossa 020 69 2424. Lisäksi lupia voi hankkia lupatyypistä 
riippuen mobiililupana, verkkokaupasta, luontokeskuksista 
ja useilta ulkopuolisilta lupamyyjiltä.

TÄÄLLÄ KERROMME LISÄÄ

Eräluvat.fi  Sinun sivusi, meidän  
hoidossamme.

020 69 2424 Erälupien palvelunumero on  
avoinna arkisin kello 9—16.

Tuikki ja Kieppi Lehdet jaetaan vuosittain 
suoraan kalastajien ja 
metsästäjien koteihin.

2

Metsästys
Valtion alueet ovat kaikkia varten. 
Niillä on metsästysalueita, joilla voi 
pyytää pienriistaa, hirveä, petoja ja 
majavia. Asiantuntijamme suunnittelevat 
metsästyksen kestävästi siten, että 
lupien määrä perustuu aina tuoreimpaan 
riistatutkimukseen, eli huonoina 
lintuvuosina kanalintulupia myydään 
vähemmän kuin hyvinä vuosina. 
Metsästyslupatuloilla parannetaan riistan 
elinympäristöjä. Tavoitteena on, että 
riista hyötyy lupatulojen avulla valtion 
alueilla siitä, että sitä metsästetään. 
Metsähallituksessa työskentelee 
15 metsästyksen ja riistanhoidon 
asiantuntijaa.

Luonto hyötyy  
metsästysluvista
Neljä miljoonaa euroa riistalle. Kun 
metsästät, sijoitat luontoon. Lupatuloja 
on palautettu neljä miljoonaa riistan 
hyväksi 10 vuoden aikana.

Naalin pesintää edistetään metsästystu-
loilla. Osa maksamistasi luvista ohjataan 
punaketun pyyntiin Ylä-Lapissa.

Riekko, teeri, hanhi ja hilla palaavat 
omille soilleen metsästäjien lupien 
ansiosta. Lupatuloilla on ennallistettu jo 
tuhansia hehtaareja suoalueita.

Metsäpeura palautetaan entisille asuin-
sijoilleen Pirkanmaan ja Pohjanmaan 
erämaa-alueille.



Metsästys

Metsästäjät hyötyvät 
metsästysalueista
Eräretki rentouttaa. Metsästäjiltä saa-
mamme palautteen perusteella yli 90 %  
vastaajista koki valtion maille tehdyn 
metsästysreissun kohentaneen terveyt-
tään. Retki lujitti kaverisuhteita, paransi 
kuntoa ja rentoutti.

Kauas korpeen. Selvityksemme mukaan 
metsästäjät nauttivat erityisesti laajoista 
pohjoisista metsästysalueista.

Puhdasta villiruokaa. Valtion maille 
perustettujen metsästysalueiden 
ansiosta jopa 100 000 suomalaistalou- 
dessa syödään itse pyydettyä riistaa: 
hirveä, riistalintuja ja jänistä.

Yhteiskunta hyötyy 
metsästyksestä
Työpaikkoja syrjäseuduille. Metsästys-
alueet ovat helppoja perustaa: ne ovat 
rajoja kartalla. Silti metsästysalue tuo 
lähiseudulle keskimäärin puolitoista 
työpaikkaa.

Kansanterveys kohenee. Pienriistan met-
sästäjät kävelevät päivittäin kahdeksan 
kilometriä maastossa.

124
pienriista- 

aluetta

346
hirven- 

metsästys- 
aluetta

1,5
työpaikkaa on 
jokaisen met-
sästysalueen 
tuoma hyöty 
lähiseudulle 

4 milj. €  
lupatuloja on  

sijoitettu riistan  
hyväksi 10 
vuodessa100 000 

vuorokausilupaa 
myydään 

kanalintujen 
metsästäjille 

vuosittain

Metsästysalueesi ovat eri puolella 
Suomea. 
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Kalastus
Valtion vesillä suomalaiset pääsevät 
kalastamaan monipuolisesti. 70 vapa-
alueella saa kalastaa hankittuaan 
erillisen luvan viehekalastukseen. 
Pyydysalueita on 62, ja ne ovat laajoja 
vesistökokonaisuuksia muun muassa 
verkoilla ja katiskoilla kalastaville. 
Kaupalliset kalastajat voivat hakea lupia 
elinkeinonsa harjoittamiseen valtion 
vesillä. Myös muut kalastustavat ovat 
mahdollisia. Eräpalvelut kerää nykyisin 
veroluonteisen kalastonhoitomaksun 
maa- ja metsätalousministeriölle. 
Eräpalveluissa työskentelee 17 
kalastuksen asiantuntijaa.

Luonto hyötyy 
kalavesien hoidosta 
Kalojen Schengen. Haluamme, että kalat 
voivat liikkua vapaasti. Esteet pois -hanke 
tekee uraauurtavaa työtä: Asiantuntijat 
tutkivat, mitkä tienalitukset ovat este 
kalojen liikkumiselle. Vaellusesteet pois-
tetaan usein lapiotyöllä, joskus vaaditaan 
järeämpiä toimia. 

Isompia kalajuttuja kaikille. Suomalaiset 
ovat toivoneet, että Metsähallitus pys-
tyisi kasvattamaan saaliiden kokoa: Isoja 
elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -operaatio  
pyrkii nyt siihen. Luomme mallin kala-
vesien hoidosta ja järjestelyistä, joiden 
avulla kalat pääsevät kasvamaan isom-
miksi.

Kalastajat hyötyvät 
kalavesistä 
100 000 kalaretkeä. Suomalaiset kalas-
tajat hankkivat hoitamillemme vesi-
alueille jopa sata tuhatta kalastuslupaa 
vuodessa. 

Perheet yhdessä. Tekemämme kyselyn 
perusteella kalastuksen parissa viihdy-
tään paljon perheenjäsenten kanssa.

Luonnonkalaa. Eniten suomalaiset kalas-
tajat nauttivat kalastuksesta luonnon- 
jokien äärellä pyytäen luonnonkaloja.

Yhteiskunta hyötyy 
kalastuksesta 
Panostus paikallistalouteen. Kalastus- 
reissuun käytetystä rahasta kaksi kolmas- 
osaa jää matkan kohteena olevaan maa-
kuntaan.

Kalastuksen osaamista. Eräpalvelujen 
kalastuksen asiantuntijat osallistuvat 
kalavesien hoidon suunnitteluun koko 
maassa. 

70
vapa-aluetta 
eri puolilla 

Suomea.

140 €
on jokaisen 
kalastajan 

kohdealueelle 
tuoma 

summa.

210 000
kalastonhoito-

maksua kerätään 
ministeriölle 
vuosittain.

100 000
kalastuslupaa 
myydään joka 
vuosi valtion 

vesille.
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Vapa-alueet ovat niitä erityiskohtei-
ta, joihin tarvitsee erillisen luvan. 
Muissa, lähinnä seisovissa vesissä, 
voi kalastaa yhdellä vavalla, kun 
maksaa kalastonhoitomaksun.
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Erävalvonta
Erätarkastajillamme on poliisin valtuudet erävalvontatyössä. He varmistavat, 
että meidän kaikkien yhteisiä maita ja vesiä käytetään, kuten laissa on sovittu. 
Valvontaa tehdään yhteistyössä poliisin ja rajavartioston kanssa. Erätarkastajat eivät 
kuitenkaan pelkästään valvo, vaan he myös antavat ohjeita ja neuvoja luonnossa 
liikkujille. Metsähallituksen erävalvonta kohtaa maastossa vuosittain tuhansia 
ihmisiä, joilta erätarkastajat saavat arvokasta palautetta eränkävijöiden toiveista.

Luonto hyötyy 
valvonnasta
Jotta luonto kestäisi. Valvonta varmistaa 
metsästyksen ja kalastuksen ekologisen 
kestävyyden. Valvonta ehkäisee luon-
toon kohdistuvaa rikollisuutta ja tukee 
luonnon laillista käyttöä. 

Saimaan lajeja varjellaan. Saimaannor-
pan elinalueiden ja alueen harvinaisten 
kalalajien, kuten nieriän ja järvilohen 
pyynnin valvontaan kiinnitetään erityistä 
huomiota. Norpan suojelemiseksi on laa-
dittu rajoituksia kalastukseen.

Ihmiset hyötyvät  
valvonnasta
”Teitä voisi nähdä useamminkin”. Päin-
vastoin kuin moni olettaa, saamamme 
palautteen mukaan eränkävijät haluavat 
tavata valvojia ja kertoa heille ajatuk- 
siaan.

Yhteinen etu. Lupamäärät pystytään 
pitämään kohtuullisina, jos onnistumme 
varmistumaan siitä, että metsästäjät ja 
kalastajat noudattavat saaliskiintiöitä ja 
lupien ehtoja.

Yhteiskunta hyötyy 
valvonnasta
Ainoa asiakirja laatuaan. Vuosittainen 
erävalvontaraportti antaa yhteiskunnalle 
parhaan yleiskuvan siitä, mitä erämaissa 
tapahtuu.

Budjettirahaa. Erävalvonta on koettu 
niin tärkeäksi osaksi viranomaistyötä, 
että sen jatkuminen turvataan valtion 
budjettirahoituksella.

9 500
erämaan 
kulkijaa 

tarkastetaan 
vuosittain.

15 % 
tarkastetuista 
kalastajista sai 
huomautuksen 
tai rangaistuk- 

sen vuonna 
2016.

2,5 %
tarkastetuista 

metsästäjistä sai 
huomautuksen 
tai rangaistuk- 

sen vuonna 
2016.

11
erätarkastajaa 

koordinoi 
valvontatyötä 

valtion 
alueilla
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Lapset ja nuoret
Haluamme auttaa siinä, että eräperinne 
siirtyy jälkipolville. Yhdessä kumppaniemme 
kanssa tuemme eräasioiden kouluopetusta 
ja ohjaamme lapsia eräharrastuksen pariin. 
Vapaaehtoiset eräkummit ja Metsähallituksen 
eräasiantuntijat ohjaavat vuosittain tuhansia 
lapsia ja nuoria eräpolulle.

Eräkummit. Kun eränkäynnistä kiinnos-
tunut lapsi ei enää saa oppia vanhemmil-
taan tai isovanhemmiltaan, kuten perin-
teisesti, eräkummit voivat tulla apuun. 

Eräpassi. Kouluissa voidaan suorittaa 
Eräpassi osana tavallista kouluopetusta. 
Eräpassiaineistoja on suunniteltu eri 

ikäisille lapsille ja nuorille alaluokista 
lukioon saakka. 

Tapahtumat. Metsähallituksen Eräpal-
velut järjestää yhdessä kumppaniensa 
kanssa eränkäyntiin liittyvää opetusta 
tapahtumissa, leireillä, kerhoissa ja kou-
luissa eri puolilla maata.

 265   vapaaehtoista eräkum-
mia eri puolilta Suomea 
opastaa lapsia ja nuoria 
eränkäyntiin.

 300  seiskaluokkalaista osal-
listui erätaitokilpailuun 
pääkaupunkiseudulla 
keväällä 2017.

 500  eräkummikansiota, joka 
sisältää eränkävijän ope-
tusmateriaalia, on jaettu 
kouluihin ja 4H-yhdistyk-
siin ympäri maata.

1 000 lasta osallistuu Vapapäi-
vään, joka on kaikkien 
alaikäisten ilmainen 
kalastuspäivä Metsähalli-
tuksen lohikalakohteilla. 

LUE LISÄÄ

ERÄPASSI.FI - eräasioihin voi 
perehtyä koulunpenkillä jo 1. 
luokasta lähtien.

ERÄKUMMIT.FI - eränkäynnin 
isoveljet ja -siskot ohjaavat 
erälle.
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Metsähallitus
Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallin- 
nassa on yli 12 miljoonaa hehtaaria valtion omista-
mia eli kaikkien suomalaisten yhteisiä maa- ja vesi-
alueita. Tämä on noin kolmasosa Suomen pinta- 
alasta.

Maa-alueista lakisääteisiä suojelualueita on 17 %,  
suojeluohjelmissa 7 % sekä erämaa-alueina 15 %. 
Hieman vähemmän eli 38 % on talouskäytössä. 
Kitu- ja joutomaita on 15 % ja erikoisalueita 8 %. 
Vesialueista suojelussa on 7 %, yleisiä vesialueita 
78 % ja muita vesialueita 15 %.

Metsähallituksessa työskentelee 1400 eri alojen 
asiantuntijaa.  Sillä on neljä tulosyksikköä: Metsä-
hallitus Metsätalous Oy, Luontopalvelut, Eräpalve-
lut ja Kiinteistökehitys.

METSÄHALLITUS-KONSERNI

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Metsähallituksen hallitus

Pääjohtaja
Konserniyksiköt

Metsähallitus 
Metsätalous Oy

Valtion monikäyttömetsien 
hoito, puun myynti ja 

markkinointi

Eräpalvelut
Metsästys- ja kalastus-

palvelujen tuottaminen, 
erävalvonta

JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

LI IKETOIMINTA

Luontopalvelut
Kansallispuistojen ja muiden 

luonnonsuojelualueiden 
hoito ja retkeilypalvelut, 

luonnon ja kulttuuri-
perinnön suojelu

Metsähallitus 
Kiinteistökehitys
Loma- ja liiketontit,

kaivannaiset ja 
tuulivoiman hankekehitys

Siemen Forelia Oy | MH-Kivi Oy

TIESITKÖ?

RETKEILYALUEET. Etelä-Suomessa retkeilyalueet ovat 
eränkävijöille erityisen tärkeitä. Ruunaan retkeilyalueen 
eräkohteet ovat suosituimmat koko valtakunnassa. Evon 
retkeilyalue on lähin laajempi metsästysmahdollisuus 
ruuhka-Suomen asukkaille.

TYÖLLISYYSVAIKUTUS. Metsästäjät ja kalastajat tuovat 
yhteensä 250 työpaikkaa maakuntiin. Eränkäynti tuo työtä 
sinne, missä sitä yleensä on vähän.

SINUN MAITASI JA VESIÄSI. Metsästys ja kalastus ovat 
valtion alueilla mahdollista niillekin, joilla ei muuten ole 
eränkäyntimahdollisuuksia. Valtion alueet ovat kaikkien suo-
malaisten yhteisiä.

Eräluvat.fi 
Facebook.com/eraluvat
Twitter.com/eraluvat
Instagram.com/eraluvat
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