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Metsästys terveys- ja hyvinvointi- 
vaikutusten tuottajana

Jani Pellikka, Ann Ojala, Marjo Neuvonen ja Liisa Tyrväinen

Runsaat 200 000 suomalaista metsästäjää viettää aikaansa monenlaisissa luonnon- 
ympäristöissä. Aktiivinen ja liikunnallinen pyynnin harjoittaminen voi edistää psyykkistä 
ja fyysistä terveyttä. Kuvaamme tässä artikkelissa metsästäjien kokemia terveys- ja hyvin-
vointivaikutuksia pyyntitoiminnaltaan erilaisissa metsästäjäprofiileissa.

Photo: Jani Pellikka

Luonnossa liikkuminen ja oleskelu tuovat ihmi
sille terveys ja hyvinvointivaikutuksia, joiden 
syntymiseen vaikuttavat sekä yksilöihin itseensä 
että ympäristön laatuun liittyvät tekijät. Myöntei
set terveysvaikutukset syntyvät usean mekanismin 
kautta: Luontoympäristöissä on muita ympäristö
jä vähemmän haitallisia ympäristöaltisteita, kuten 

ilmansaasteita ja liikenteen melua. Luonto tarjoaa 
suotuisat olosuhteet myös stressin hallintaan ja 
mielialan kohenemiseen, fyysiseen aktiivisuuteen, 
sosiaalisiin kontakteihin sekä immuunivasteen 
vahvistumiseen (Hartig ym. 2014, Tyrväinen ym. 
2018). Metsästäjillä on harrastuksen kautta hy
vät edellytykset saada terveyshyötyjä, ja omilla 
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toimillaan myös edistää eri mekanismien kautta 
kertyvää terveyttä ja hyvinvointia. Tutkittua tietoa 
käyttäjäkunnasta on metsästäjien ja riistahallinnon 
toiminnan tueksi vielä rajallisesti saatavilla (Tyr
väinen ym. 2019).

Metsästäjä voi vähentää ympäristöaltisteiden 
negatiivista vaikutusta terveyteensä esimerkiksi 
suojaamalla muiden ampuessa tai itse ampues
saan kuuloaan (Clark 1991, Nondahl ym. 2000) ja 
välttämällä lyijypitoisen riistanlihan käyttämistä 
ravintona (esim. Lindboe ym. 2012, Bjermo ym. 
2013, Forsell ym. 2014, Wennberg ym. 2017). Vä
hemmän on tutkittu sitä, miten metsästäjän fyysi
nen aktiivisuus ja harrastukseen liittyvät sosiaali
set kontaktit edistävät terveyttä.

Enenevästi on tutkimusnäyttöä siitä, miten 
liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on monien 
sairauksien riskitekijä, ja miten luontoympäristö 
liikkumisen kannalta motivoivana ja vetovoimai
sena ympäristönä voi tätä lisätä (Tyrväinen ym. 
2014, James ym. 2015). Metsästäjälle aktivoiva 
luontoympäristö on hänen metsästysalueensa riis
taeläimineen, ja aktivoinnilla voi ajatella olevan 
merkitystä etenkin silloin, jos metsästyksen rooli 
luonnossa liikkumisessa on suuri. Tutkimuksis
sa on myös havaittu, että luonnossa tapahtuvalla 
liikunnalla voi sisäliikuntaan verrattuna saavut
taa myös lisähyötyjä, kuten stressin vähenemistä 
(Thompson ym. 2011) ja palautumista (James ym. 
2015). Pääsääntöisesti metsästäjät saavat pyyntiä 
harjoittaessaan liikuntaa ja kokevat pyyntitapah
tumien lisäävän hyvinvointiaan, kuten edistävän 
työkykyä, lujittavan ihmissuhteita tai mahdollis
tavan yksin tai yhdessä tekemisestä nauttimisen 
(Kaikkonen & Rautiainen 2014, Heinonen 2017). 
Toisaalta metsästystapahtuman aikana saatu liian 
rasittava liikunta saatetaan kokea myös hyvinvoin
tia vähentävänä. Riistan etsintä ja saaliin saanti voi 
edellyttää esimerkiksi riistankantojen ollessa heik
koja tai pyyntimaastojen ollessa vaativia enemmän 
ponnistelua, kuin osalle metsästäjistä olisi mieluis
ta tai mahdollista (Pellikka & Rautiainen 2019).

Metsästyksen fyysisen aktiivisuuden kansain
välisessä tutkimuksessa huomio on keskittynyt 
erityisesti isojen saaliseläinten käsittelyn muo
dostamaan rasitukseen riskitekijänä (Haapaniemi 
ym. 2007, Verba ym. 2014, 2016). Etenkin hirven 
käsittely maastossa ja siirtäminen teiden varteen 
voi osallistujien lukumäärästä ja apuvälineistä 
riippuen olla merkittävä fyysinen ponnistus. Pien
riistan metsästäjillä ei tällaisia fyysisiä elementtejä 
pyynnissä juuri ole. Sen sijaan esimerkiksi metsä

kanalinnustajilla, ja erityisesti PohjoisSuomen 
riekonpyytäjillä, ovat päiväkävelymatkat muihin 
metsästystapoihin verrattuna pitkiä (Kaikkonen 
& Rautiainen 2014). Esimerkiksi valtion maiden 
pienriistalupaasiakkailla YläLapissa kävelymat
kat ovat vuodesta riippuen keskimäärin yli kym
menen kilometriä päivässä, ja kokonaiskävely
matkat viikon reissun aikana keskimäärin 40–50 
kilometriä (Pellikka & Rautiainen 2019). Riekon-
pyytäjien pitkistä päiväkävelyistä on kerätty tie
toa myös Norjasta (Brøseth & Pedersen 2000). 
Vesilinnustajien fyysinen aktiivisuus voi olla niin 
ikään ainakin hetkittäin suurta tilanteissa, joissa 
metsästetään kaaveilla (Lullof 2009), tai jos lintuja 
etsitään tai noudetaan kaislikoissa tai vedessä kah
laten ilman noutavaa koiraa.

Kiinnostava terveys ja hyvinvointia tukeva 
mekanismi liittyy stressistä palautumiseen ja el
pymiseen. Hyvinvointivaikutuksien syntymistä 
luonnossa oleskelun tai luontoaktiviteetin aikana 
selitetään myönteisten tunteiden lisääntymisellä, 
stressin alenemiseen liittyvillä elimistön fysiologi
silla muutoksilla (Ulrich 1983, Ulrich ym. 1991), 
ja aivojen tietojenkäsittelykyvyn palautumisella 
(Kaplan & Kaplan 1989, Kaplan 1995). Tutki
mukset ovat osoittaneet, että nämä prosessit lin
kittyvät toisiinsa (Markevych ym. 2017, Pasanen 
ym. 2018). Luonnon vaikutusta myönteisiin tunne-
reaktioihin on selitetty ihmisen evolutiivisella so
peutumisella: Vaihtelevat ja monimuotoiset ym
päristöt luovat tietynlaista turvallisuuden tunnetta, 
koska niissä on hyvät selviytymisen edellytykset 
(Ulrich ym. 1991). Aivojen tietojenkäsittelykyvyn 
palautumista selitetään puolestaan sillä, että miel
lyttäväksi koetussa ympäristössä tarkkavaisuus ja 
keskittymiskyky palautuvat. Ympäristöt, joka ko
kijalle mahdollistavat lumoutumisen, arkipäivästä 
irtautumisen kokemuksen, näyttäytyvät selkeinä 
tai yhtenäisinä, ja synnyttävät tunteen, että kokija 
on juuri itselleen sopivassa ympäristössä, ja näin 
mahdollistavat elpymiskokemuksen (Kaplan & 
Kaplan 1989). Näitä ilmiöitä ei ole tiettävästi tut
kittu metsästäjillä, vaikka on hyvin mahdollista, 
että näillä tekijöillä voi olla yhteys esimerkiksi 
metsästystä motivoiviin tekijöihin.

Voisi ennakoida, että metsästyksen yhteydessä 
tai itse metsästystapahtuman aikana tapahtuvan 
paikallaanolon tai rauhallisen liikkumisen voi 
ajatella tuottavan elpymistä ja yleisemmin hyvin
vointia silloinkin, kun fyysinen aktiivisuus jää vä
häiseksi. Toisaalta metsästystilanteeseen liittyvä 
paikallaanolo voi tarkoittaa seisomista, ja voi yh
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distyä keskittyneeseen ympäristön tarkkailuun. Jos 
pitkään aikaa ei tunnu tapahtuvan mitään, voi tämä 
sinänsä aivoja elvyttävä tilanne tuottaa kielteisik
sikin koettuja tuntemuksia, kuten pitkästymistä, 
mutta etenkin riistaeläimiä kohdattaessa ja ampu
matilanteessa jopa ”flow”- eli virtauskokemuksia, 
joissa omat taidot ovat sopivassa suhteessa haas
teeseen ja huomio kiinnittyy intensiivisesti tilan
teeseen (Everett & Gore 2015).

Sosiaaliset kontaktit ovat myös yksi tunniste
tuista luonnon terveys ja hyvinvointivaikutusten 
välittäjistä, ja monien metsästäjien esiintuoma 
metsästämiseen motivoiva tekijä (Decker & Con
nelly 1989, Norton 2008, katsaus; Woods & Kerr 
2010, Pellikka ym. 2016). Tutkimusten pää huomio 
on ollut sosiaalisissa kontakteissa toimintaa yh
dessä (ryhmänä) harjoittavien tuttujen ihmisten 
kesken, mikä toteutuu seuruemetsästyksessä. Toki 
sosiaalisten tilanteiden voi ajatella olevan myös 
metsästäjälle stressiä lisäävä tekijä. Suoriutumi

nen ryhmässä voi esimerkiksi luoda paineita, eikä 
vieraita metsästäjiä metsästysalueella haluta usein
kaan kohdata. Myös muiden luonnossa liikkujien 
kohtaamisia saatetaan pitää hirvenmetsästystilan
teessa häiriötekijöinä (esim. Pellikka ym. 2016). 
Valtion maiden kanalintulupametsästäjät pitävät 
lähes yksinomaan metsästysalueelle negatiivisena 
runsasta muiden luonnossa kohdattujen liikkujien 
määrää (Pellikka ym. 2018).

Kaiken kaikkiaan metsästykseen liittyvää tut
kimuskirjallisuutta metsästäjien saamista terveys
hyödyistä on vielä vähän, ja kokonaiskuva aihe
piiristä puuttuu (Tyrväinen ym. 2019). Vaikka 
esimerkiksi metsästäjien motiiveja on tutkittu 
maailmalla melko paljon, ei esimerkiksi metsäs
tysympäristöön, omiin tarpeisiin ja harrastuksen 
erityispiirteisiin liittyvien motiivien yhteyttä ter
veyteen ja hyvinvointiin ole juurikaan tutkittu. 
Koko metsästäjäkuntaa edustavia otantapohjaisia 
kyselytutkimuksia aihepiiristä ei ole Suomessa 

Metsästyksen terveys ja hyvinvointivaikutuksista osa rakentuu yhdessäolosta. Kuva: Jani Pellikka.

Health and wellbeing benefits of hunting associate with exposure to social contacts. Photo: Jani Pellikka.
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tehty. Keskeisiä tietotarpeita ovat, miten paljon eri 
tavoin metsästävät harrastajat liikkuvat, kenelle 
metsästys erityisesti kerryttää liikuntahyötyjä, ja 
missä määrin metsästyksen kautta saadaan mie
lialahyötyjä. Tilanteen kartoittamiseksi aloitettiin 
vuonna 2019 Luonnonvarakeskuksessa ”Riista
talouden terveyshyödyt” projekti yhteistyössä 
Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen kans
sa. Tässä projektin ensimmäisiä tuloksia esittele
vässä artikkelissa käsitellään vuonna 2019/2020 
metsästäneitä henkilöitä. Työn lähtökohtana met
sästystoiminnan luonteen, terveyden ja hyvin
voinnin yhteyksien tarkastelussa ovat metsästä
jäprofiilit, jotka on luotu metsästäjien ajankäytön 
ja suuntautumisen eri lajiryhmien metsästykseen 
pohjalta kalenterivuosien 2008 ja 2019(–2020) 
metsästyksessä. Tutkimushypoteeseina on, että 
1) metsästäjät voidaan luokitella toisistaan poik
keaviin toiminnallisiin profiileihin, ja että näiden 
profiilien välillä on eroa siinä, 2) minkälainen 
merkitys metsästyksellä on heidän vapaaajan lii
kunnassa ja koetussa terveydessä ja hyvinvoinnis
sa. Tätä kautta vastaamme kysymykseen, 3) kenel
le metsästys tuottaa näitä vaikutuksia.

Aineistot ja menetelmät

Pääaineistona kaikkien tutkimushypoteesien tar
kastelussa käytimme vuoden 2020 keväällä ke
rättyä valtakunnallista metsästäjäkyselyaineistoa. 
Metsästäjäprofiilien todentamisen ja yleisyys
muutoksen osalta taustaaineistona hyödynnetään 
myös vuotta 2008 koskevaa kansallista metsästäjä
kyselyaineistoa (Toivonen 2009). 

Perusjoukot ja otokset

Maalishuhtikuussa 2020 keräsimme verkkokyse
lyllä tietoa metsästyksen harjoittamisesta vuosina 
2019/2020 sekä terveys ja hyvinvointiteemoista. 
Otannan perusjoukoksi valitsimme Suomessa asu
vat 307 759 henkilöä, jotka olivat metsästämiseen 
oikeutettuja kalenterivuonna 2019. Otoskooksi 
valittiin n = 8 000. Se oli alueittain ositettu siten, 
että riistakeskusalue toimi ositteena. Oulun riista
keskusalue oli kuitenkin jaettu kahteen ja Lappi 
kolmeen ositteeseen laajuutensa vuoksi. Otoskoko 
oli muilta riistakeskusalueilta n = 350, mutta Ou
lun pohjoisosassa, Kainuussa, ja Lapin ositteissa 
(Etelä-, Keski- ja Ylä-Lappi) n = 690.

Metsästäjärekisteristä arvotun otoksen hen
kilöille lähetimme maaliskuussa 2020 postite

tun Metsästäjälehden (ruotsinkielisille Jägaren 
lehden) kansiliitteeseen painetun kutsun osallistua 
terveys ja hyvinvointikyselyyn Internetissä. Noin 
kaksi viikkoa myöhemmin lähetimme ensimmäi
sen tekstiviestimuistutuksen niille 3 718 henkilöl
le, jotka eivät olleet tuolloin vastanneet ja joiden 
puhelinnumerot olivat saatavissa numeropalveluis
ta. Lähes puolelle henkilöistä (47 %) ei puhelin-
numeroa ollut käytettävissä. Toinen tekstiviesti
muistutus lähetettiin runsaan viikon päästä tästä 
niille, jotka eivät olleet edellisen muistutuksen jäl
keen vastanneet. Kaiken kaikkiaan 1 732 henki
löä vastasi lomakekyselyyn, ja kokonaisvastaus
asteeksi tuli 22 %. Vastausaste vaihteli ositteissa 
välillä 16–27 %. Vastanneiden sukupuolijakauma 
(13 % naisia, 87 % miehiä) vastasi verrattain hy
vin satunnaisotoksen sukupuolijakaumaan (10 % 
naisia, 90 % miehiä). Hieman otoksen mukaisia 
osuuksia aktiivisemmin vastasivat kyselyyn vuo
sina 1950–1959 syntyneet miehet, ja vuosina 
1960–1969 syntyneet naiset (osuuksien erotukset 
noin 6 % kummassakin). Hieman aliedustettuina 
olivat mies ja naisvastaajissa 1980luvulla synty
neet metsästäjät suhteessa otoksen osuuksiin (ero 
4–5 %). Erot ovat muissa ikäluokissa sukupuolit
tain ja kokonaisuutena kuitenkin niin pieniä, että 
analyyseissä näitä ominaisuuksia ei sisällytetty 
painokertoimiin.

Tausta-aineistona metsästäjäprofiilien muodos
tamisessa käytimme vuonna 2009 Riista ja kala
talouden tutkimuslaitoksella kerättyä postikyselyä. 
Siinä kerättiin tietoja edellisen vuoden metsästys
harrastuksesta 307 193 henkilön perusjoukosta (ts. 
metsästämään vuonna 2008 oikeutetut henkilöt). 
Otokset poimittiin systemaattisena tasaväliotantana 
(alueittaisena kiintiöotantana) metsästäjärekisteris
tä. Otokseen poimittiin 7 000 henkilöä (Toivonen 
2009). Kyselyyn vastasi 4 238 henkilöä (vastaus
aste 60,5 %). Profiilien yleisyyksiä arvioi taessa 
tämän ja vuonna 2020 kerätyn aineiston paino
kertoimet huomioivat vain ositekohtaiset erot pe
rusjoukkojen koossa (painokerroin = perusjoukon 
koko ositteessa / vastanneiden määrä ositteessa).

Vuoden 2020 lomakekyselyn 
suunnittelu ja kysymykset

Kyselytutkimuksen sisältö suunniteltiin projektin 
tutkijoiden kesken (ts. tämän artikkelin kirjoit
tajat). Verkkokyselyn sisällön ja teknisen toimi
vuuden testaamiseen osallistuivat Suomen Riista
keskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijat.



65

Kyselylomakkeen rungon muodostivat neljä 
teemaosiota, jotka liittyivät vastaajan taustaan, 
metsästystaustaan ja metsästystoimintaan viimeis
ten vuosien aikana, liikuntaan ja ulkoiluun arjessa, 
koettuun elämänlaatuun ja terveyteen. Yksityis
kohtaisia kysymyksiä viimeisimmästä metsästys
käynnistä tai matkasta ei esitetty niille vastaajil
le, joiden viimeisestä metsästämässä käynnistä 
oli kulunut yli kolme kuukautta. Heille esitettiin 
kuitenkin kysymyksiä heille tyypillisestä metsäs
tämässä käynnistä. Metsästystoimintaa koskevia 
teemakysymyksiä ei esitetty niille riistanhoito
maksun suorittaneille vastaajille, jotka ilmaisivat 
heti kyselyn alussa, etteivät he lainkaan metsästä.

Metsästäjäprofiloinnin lähtökohtana oli met
sästystoiminnan ajankäyttö eri riistalajiryhmien 
pyynnissä. Vastaajilta kysyttiin arviota metsäs
tyspäivien lukumäärästä vuosina 2019 ja 2020 
(kyselyhetkeen mennessä), joiden aikana he oli
vat tavoitelleet saaliiksi seuraavia lajiryhmiä: 1) 

Metsä kanalinnut Tetraoninae, 2) hirvi Alces alces 
ja muut sorkkaeläimet, 3) pien- ja suurpedot, 4) 
vesilinnut, 5) metsäjänis Lepus timidus tai rusakko 
Lepus europaeus, 6) muu pienriista (ml. rauhoitta
mattomat linnut).

Täsmälliset kysymykset muotoiluineen ilmene
vät tulososiosta.

Menetelmät

Metsästäjäprofiilien yleisyyksiä sekä profiilikoh
taisia tunnuslukuja laskettaessa kyselyaineistoa 
painotettiin siten, että tunnusluvuissa on kansal
lisella tasolla tarkasteltuna huomioitu alueelliset 
piirteet, kuten erilaiset riistakannat ja metsästyk
sen painopisteet sekä erilaiset metsästäjämäärät. 
Profiilien yleisyydet ovat osuuksia  metsästämässä 
käyneiden perusjoukosta. Tämän perusjoukon 
koko oli vuonna 2019 arviolta 204 000 henkilöä 
(tilastotietokanta, Luke 2020).

Aktiivisilla metsästäjillä metsästyskausi ulottuu syksystä talven yli ja tarjoaa säännöllisimmin luontoliikuntaa. 
Kuva: VeliMatti Väänänen.

For active hunters, the hunting season extends from autumn over winter and offers regularly nature exercise. 
Photo: Veli-Matti Väänänen.
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Metsästäjäprofiloinnin toteutimme eksplora-
tiivisella LCA-analyysillä (Lazarsfeld 1959). 
Lähtökohtana siitä on oletus, että tietynlaista met
sästäjätyyppiä ei voi kuvailla suoraan minkään 
yksittäisen mitatun muuttujan avulla, vaan että se 
on piilevä (latentti) ominaisuus. Sitä ilmentää epä
suorasti usea mitattu muuttuja. Analyysissämme 
näitä muuttujia olivat riistalajiryhmien pyynnin 
ajankäytöt. Tunnistimme LCAanalyysin avulla 
eri riistalajiryhmiin kohdistumisen ja pyyntiaktii
visuuden suhteen erilaisia profiileja. Rakensimme 
ensin systemaattisesti vaihtoehtoiset kahden pro
fiilin, kolmen profiilin…kahdeksan profiilin paino
tetut mallit, ja laskimme niille informaatiokriteerit 
(CAIC, BIC, ABIC, entropia) ilman kovariaatteja. 
Esittelemme tulososiossa näistä kahden profiilin 
mallin, siten karkeasti muut mallit neljän profiilin 
malliin asti. Tämän jälkeen kuvaamme yksityis
kohtaisemmin informaatiokriteerien ja tulkinnal
lisuutensa suhteen kaikkein käyttökelpoisimpana 
pitämämme mallin (tässä: neljän profiilin malli). 
Nimesimme sen profiilit ja esittelemme kunkin 
niistä. LCAmallit rakennettiin SASohjelman 
pro se duu ril la Proc lca (Lanza ym. 2007).

Analyysiä jatkettiin rakentamalla edelleen ti
lastollisia malleja, jossa tarkastellaan ja testataan 
yksitellen edellä mainittuihin metsästäjäprofiilei
hin kuulumisen yhteyksiä metsästäjien liikuntaan, 
koettuun terveyteen, metsästämiseen liittyviin 
näkemyksiin sekä joukkoon taustatekijöitä. Tilas
tollisena hypoteesina on, että ainakin jokin pro
fiileista eroaa kaikista muista tai ainakin jostakin 
toisesta kunkin testattavan muuttujan jakaumien 
suhteen. Tämä analyysi tehtiin SASohjelmiston 
Distal_BHC -makron (Dziak ym. 2017) avulla. 
Siinä huomioitiin surveypainot ja lähtökohtaisen 
profiiliin luokittelun epävarmuus (BCH-menetel
mä, proportional assignment).

Analyyseissä ei ole huomioitu erikseen erityis
ryhmiä, joilla esimerkiksi alkoholin riskikäytön 
rajat ovat todellisuudessa alemmat, kuten krooni
sesti sairaita työikäisiä, tai 15–17vuotiaita, joilla 
kaikki käyttö on luokiteltu riskikäytöksi. Erilais
ten riskiryhmien todellinen osuus metsästäjissä 
ja yleisemmin väestöstä on luultavasti esitettyjä 
lukuja suurempi siksi, että tähän ja muihinkin tut
kimukseen mukaan kutsutuilla, mutta siitä kieltäy
tyneillä, esimerkiksi riskijuominen on yleisempää 
kuin tutkimukseen vastanneilla (väestössä; esim. 
Kopra ym. 2018). Nämä tekijät eivät oletettavas
ti kuitenkaan häiritse vertailuja, joita on tehty eri 
metsästäjäprofiilien vastaajien välillä.

Tulokset

Metsästäjäprofiilit

Vuonna 2020 kerättyyn kyselyaineistoon yhteen
sopivimpia malleja olivat ne, joissa metsästäjät 
jaetaan ajankäyttönsä mukaan 4–6 profiiliin. Sama 
päti myös taustaaineistoon, eli vuoden 2008 met
sästämässä käyneisiin. Jos metsästämässä vuonna 
2019 tai 2020 kyselyhetkeen mennessä käyneet 
(jäljempänä 2019/2020 metsästäneet) jaettaisiin 
kyselyaineiston mukaan vain kahteen profiiliin, 
olisi suurempi niistä (71 % metsästäneistä) hirvi-
eläinten pyyntiin keskittyvien metsästäjäprofiili, 
ja pienempi (29 %), metsästystä monipuolisesti 
harjoittavien generalistiprofiili. Jos profiileja ni
mettäisiin kolme, erottautuisi edellisten kahden 
profiilin rinnalla uutena kolmas profiili, jossa 
metsä kanalintuja ja hirvieläimiä metsästetään ak
tiivisesti, ja muuta riistaa satunnaisesti.

Pää ja taustaaineistojen ja mallien yhteen
sopi vuutta kuvaavat tunnusluvut viittaavat kui
tenkin siihen, että moniulotteisempi luokittelu on 
tarpeen. Metsästämässä käyneet henkilöt neljään 
erilaiseen profiiliin jakava malli on vuosien 2008 
ja 2019/2020 metsästäjätoiminnan tarkasteluun 
tällainen, mutta samalla riittävän yksinkertainen, 
ymmärrettävä ja informatiivinen (siinä mm. pie
nin BIC-arvo ja pieni AIC, ks. liite 1). Näin tut
kimushypoteesi erilaisten profiilien esiintymisestä 
saa aineistosta tukea. Vaikka yksityiskohdiltaan 
profiilien toiminnalliset painopisteet näyttävät hie
man poikkeavat toisistaan vuosien välillä (kuva 1; 
tilastollista eroa ei testattu), ovat ne olennaisilta 
osiltaan niin samanlaiset, että on perusteltua nime
tä ne yhteisesti metsästäjäprofiileina ”Metsä kana-
linnustus painotteiset”, ”Pienriistapainotteiset”, 
”Hirvi eläinspesialistit” ja ”Aktiivigeneralistit”.

Yleisyysjärjestyksessä pää ja taustaaineistos
sa on eniten Metsäkanalintupainotteiset-profiilin 
metsästäjiä. Vuosina 2008 tällaisia metsästämässä 
kävijöitä oli Suomessa jopa 43 % (keskivirhe SE 
= 4.1 %), ja 2019/2020 noin 33 % (SE = 5.4 %) 
kaikista metsästämässä käyneistä. Jälkimmäisen 
ajankohdan osalta tämä tarkoittaisi noin 67 000 
metsästäjää. Profiilin edustajissa oli liki samassa 
suhteessa eri sukupuolten edustajia kuin mitä koko 
metsästäjäkunnassa muutenkin (9 % naisia, 91 % 
miehiä). He olivat usein vähintään opistoasteelle 
kouluttautuneita (taulukko 1). Tässä profiilissa oli 
2019/2020 metsästämässä käyntien mukaan hy
vin todennäköistä, että metsästyskauteen sisältyy 
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Ei lainkaan 1–4 päivää 5–9 päivää vähintään 10 päivää

Kuva 1. Metsästämässä vuonna 2008 ja 2019 käyneiden henkilöiden neljä profiilia. Pylväät kuvaavat todennäköisyyksiä, 
joilla profiilien edustajat ovat 0 päivää (vaaleanharmaa), 1–4 päivää, 5–9 päivää, tai väh. 10 päivää (musta) aikaa yksittäi
sissä pyyntimuodoissa (xakselilla; p1 = metsäkanalinnustus, p2 = hirvieläimet, p3 = petojen metsästys, p4 = vesilinnut, p5 
= jänikset. p6 = muut).

Fig. 1. The four hunter profiles (i.e. latent classes from four class LCA models) based on the time (days) spent hunting of 
p1 = grouse, p2 = ungulates, p3 = small or large carnivores, p4 = waterfowls, p5 = hares sp. or p6 = other game animals 
in 2008 and 2019/2020. The bars denote the probabilities (summing to 100%) for time intervals of 0 days (light grey), 1–4 
days, 5–9 days or 10 or more days (the latter in black)
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1 b)  
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M
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generalist, 
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generalists; 
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generalists, 
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Taulukko 1. M
etsästäjäprofiiliin kuulum

isen yhteys a) henkilökohtaisiin taustam
uuttujiin, sekä b) alueeseen, jolla riistanhoitoyhdistyksen jäsenenä. Y

ksittäisten 
profiilien välinen tilastollinen ero on laskettu W

ald χ
2-testillä ja m

erkitsevyys kuvattu luvun yhteydessä vain, jos tulos m
erkitsevä kaikkiin m

uihin profiileihin 
nähden. Post-hoc -testi kuvaa kahdenväliset m

erkitsevät erot profiilien 1–4 välillä m
uissa tapauksissa. 

Table 1. The association of the four hunter profiles to the personal background variables. The asterisks next to num
bers describe the significant difference from

 
all others, and the post-hoc -test all other significant associations. 

M
uuttujaryhm

ä 
Variable group 

M
uuttuja 

Variable 

1.H
irvieläin- 

spesialisti 
U

ngulate 
specialist, 
%

 

2.Pienriista- 
painotteiset 
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generalist, 
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3.M
etsäkanalintu- 

painotteiset 
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rouse-focused 
generalists; 
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4.A
ktiivi- 

generalist 
Passionate 
generalists, 
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m

erkitsevyys 
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m
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N
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18 
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2 
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82* 
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98* 

*** 
 

Ikäjakaum
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< 20 
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9 

6 
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Age class 
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9* 

19 
17 
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35 
34 

39 
* 
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päristö 

K
aupungin keskusta-alue, city center 
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Residence 
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9 
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16 
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H
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26** 
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Education level 
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er-degree 
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ic 

12 
6 

15 
4 
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at. tutkintoa tai on kesken, no degree 

13 
20 

16 
14 

ns. 
 

 
* = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 0.001. 
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uuttujiin, sekä b) alueeseen, jolla riistanhoitoyhdistyksen jäsenenä. Y

ksittäisten profiilien välinen 
tilastollinen ero on laskettu W

ald χ
2-testillä ja m
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uissa tapauksissa.

Table 1. The association of the four hunter profiles to the personal background variables. The asterisks next to num
bers describe the significant difference from

 all others, and the 
post-hoc -test all other significant associations.
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2 b) 
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uuttujaryhm

ä 
Variable group 

M
uuttuja 
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Taulukko 2. M
etsästäjäprofiiliin kuulum

isen yhteys a) m
etsästystaustaan ja -toim

intaan, sekä b) m
erkitykseen, m

otivaation, sekä osallistum
ista rajoittaviin tekijöihin. Y

ksittäisten 
profiilien välinen tilastollinen ero on laskettu W

ald χ
2-testillä ja m

erkitsevyys kuvattu luvun yhteydessä vain, jos tulos m
erkitsevä kaikkiin m

uihin profiileihin nähden. Post-hoc 
-testi kuvaa kahdenväliset m

erkitsevät erot profiilien 1–4 välillä m
uissa tapauksissa.

Table 2. The association of the four hunter profiles to a) the m
em

bers’ backgrounds and the activity (role, the characteristics of the last visit), and b) the centrality of the activity 
as hobby, the m

otivating factors, and perceived barriers to participating.

Taulukko 2. M
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erkitsevä kaikkiin m

uihin profiileihin nähden. Post-hoc -testi kuvaa kahdenväliset m
erkitsevät erot profiilien 1–4 välillä m

uissa 
tapauksissa. 

Table 2. The association of the four hunter profiles to a) the m
em

bers’ backgrounds and the activity (role, the characteristics of the last visit), and b) the centrality of the activity as hobby, the m
otivating factors, and 

perceived barriers to participating. 
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79 
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m
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26 
35 
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m
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11 
10 

N
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77 
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V
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eisim
m

än m
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V
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*** 
 

Ennen vuodenvaihdetta 2020, before the year 
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V
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** 
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4 vs 2 

K
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2:48 
3:18 

3:08 
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N
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vähintään 1–4 päivänä metsäkanalinnustusta (tau
lukko 2). Heidän pyyntikautensa voi myös sisältää 
vesilinnustusta, jänisten tai rusakoiden metsästystä 
ja hirvieläinten pyyntiä. Kaiken kaikkiaan met
sästys ei ole kovin aktiivista, ja tämä profiili erot
tuu muista profiileista siinä, että metsästyspäiviä 
kertyy yhteensä vuodessa keskimäärin muita vä
hemmän, noin 10 päivää (taulukko 1). Metsästys 
koetaan muita profiileja useammin ”vain” kohta
laisen tärkeäksi osaksi elämää, ja muita harvem
min erittäin tärkeäksi. Suhteessa muihin profiilei
hin sen edustajia on jäsenenä usein etenkin Oulun 
riistakeskusalueen pohjoisosan riistanhoitoyh
distyksissä (siellä 9 % metsällä käyneistä tämän 
profiilin edustajista Suomessa), mutta kaiken kaik
kiaan heitä on eniten jäseninä Uudellamaalla. Sel
vää alueellista painopistettä ei ole – tämän kuten 
muidenkin profiilin edustajia on kirjoilla kaikilla 
alueilla.

Muut kolme muodostettua profiilia ovat edel
liseen nähden harvinaisempia. Keskenään ne ovat 
yleisyydeltään samaa tasoa huomioiden osuus
arvioi den epävarmuus (profiilikohtaisesti SE = 
2.8–4.6 %). Pienriistapainotteiset-profiilin met
sästäjien tavoittelemien riistalajien kirjo on laa
ja, ja heitä voi luonnehtia tässä mielessä genera
listeiksi (kuva 1). Molempina tarkasteluvuosina 
heidän osuutensa metsästämässä käyneistä on 
ollut samaa suuruusluokkaa, 21–22 %. Pyynnin 
painopisteet ovat useimmiten metsäkanalinnus
tuksessa ja jänisjahdeissa, mutta osalla profiilin 
edustajista on runsaasti eli vähintään 10 päivänä 
myös monien muiden lajiryhmien pyyntiä. Pro
fiili on suhteellisesti erityisen yleinen Kainuussa, 
PohjoisSavossa ja Oulun eteläosassa, ja esimer
kiksi metsästyslain 8§:n mukaisina kotikuntalai
sina metsästi heistä kaudella 2019/2020 peräti 19 
prosenttia. Profiilin edustajista on muita profiileja 
suhteellisesti useammin naisia (19 %, taulukko 1). 
Metsästyspäiviä heille kertyy vuodessa keskimää
rin 35. Kokonaisuutena tässä profiilissa metsästys
tä motivoiva tekijä on luonnon rauha ja hiljaisuus. 
Toisaalta siinä suhteellisesti harvimmin (55 %) 
koettiin yhdessäolo tärkeäksi tai hyvin tärkeäk
si osaksi metsästystä. Myös riistan havainnoin
ti tuotiin verraten harvoin (54 %) esiin tärkeänä 
motivaatiotekijänä.

Hirvieläinspesialistit (20–22 % metsästämässä 
käyneistä vuodesta riippuen) osallistuvat liki ai
noastaan hirvien ja muiden sorkkaeläinten pyyn
tiin (kuva 1). Vuoden 2019/2020 pyynnin mukaan 
heitä on ollut, kuten edellisenkin profiilin edusta

jia, noin 43 000–45 000. Erityisen todennäköisesti 
heitä on Länsi ja LounaisSuomen riistakeskus
alueiden riistanhoitoyhdistysten jäsenistöissä. Pro
fiilin edustajat ovat muiden profiilien edustajia ti
lastollisesti merkitsevästi varttuneempia (67 % on 
vähintään 60-vuotiaita), harvemmin valtion mailla 
metsästäviä, ja useimmin saaliin saantia tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä metsästyksen motivaatioteki
jänä pitäviä.

Kaikista aktiivisimpia metsästäjinä olivat kui
tenkin aktiivigeneralistit. Heitä on ollut metsästä
mässä käyneistä 1624 % vuodesta riippuen. Tämä 
tarkoittaisi vuoden 2019/2020 metsästäneissä noin 
49 000 henkilöä. Selvää alueellista painotusta pro
fiilin edustajilla Suomessa ei ole. Suhteellisesti vä
hiten heitä on Kainuussa, KeskiLapissa ja Oulun 
pohjoisosassa. Profiilin edustajat viettävät toden
näköisesti runsaasti aikaa liki kaikkien riistalaji
ryhmien pyynnissä. Metsästyspäiviä heille kertyy
kin kaikkiaan selvästi muita profiileja enemmän, 
keskimäärin 69 päivänä (taulukko 1). Profiilin 
edustajat ovat liki aina miehiä, usein nuoria aikui
sia tai keskiikäisiä, ja erityisen usein metsästystä 
lapsesta asti harrastaneita. Enemmistä tämän pro
fiilin edustajista kokee metsästyksen tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä osana elämäänsä. Tämä ilmenee 
myös heidän motivoitumisessaan suhteessa muihin 
profiileihin: Aktiivigeneralisteja motivoi metsäs
tämiseen pienriistapainotteiset-profiilin edustajia 
useammin riistan havainnointi, sekä hirvieläinspe
sialistejä ja ”metsäkanalintupainotteiset”-profii
lin edustajia useammin stressistä palautuminen ja 
rentoutuminen sekä yhdessäolo koiran kanssa. He 
myös ”metsäkanalintupainotteiset”-profiilin edus
tajia useammin pitävät tärkeänä tai hyvin tärkeä
nä metsästyksen motiivinaan saaliin saantia sekä 
vaihtelun saamista arkeen.

Metsästäjien elämäntavat ja koettu terveys

Vuoden 2020 kyselyaineiston mukaan edellä ku
vattujen neljän profiilin edustajien elämäntapojen 
välillä on eroja tupakoinnissa ja arkiliikunnassa, 
mutta ei alkoholin riskikäytössä (taulukko 2). Nor
maali ja terveyttä indikoiva paino oli painoindek
sin (BMI = paino/pituus2) mukaan runsaalla 30 
prosentilla, ja vähintään lievää lihavuutta esiintyi 
profiilista riippuen 62–70 prosentilla metsästämäs
sä käyneillä metsästäjillä. Keskimääräinen pai
noindeksi oli metsästäjäprofiilista riippuen välillä 
26.4–27.6. Ainoa tutkimushypoteesin ennakoimia 
tilastollinen ero havaittiin lievän lihavuuden osalta 
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Table 3. The association of the four hunter profiles to the lifestyle and its health risk factors, to the role that physical exercise associating to hunting play for total nature-related 
physical exercise, and to physical excersise from

 the other hobbies (sports etc.).
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– sitä oli todennäköisemmin ”pienriistapainottei
set”-profiilin edustajilla (49 %) kuin aktiivigene
ralisteilla (42 %).

Eri profiilin metsästäjät näyttävät poikkeavan 
toisistaan selvästi siinä, miten suuri rooli metsäs
tyksen yhteydessä saadulla liikunnalla on heille 
kaiken kaikkiaan kertyvästä luontoliikunnasta 
(taulukko 2). Vähiten tai satunnaisimmin metsäs
tävät metsäkanalintupainotteiset-profiilin edus
tajista useat (58 %) arvioivat metsästyksellä ole
van vain pieni merkitys. Tämä on ymmärrettävää, 
kun huomioi, että metsästyspäiviä profiilissa ker
tyy vuositasolla keskimäärin noin 10, ja profiilin 
edustajilla on verraten usein muitakin luontoakti
viteetteja (esim. vuoden 2008 aineiston mukaan 
43 % kalastaa vapavälineillä, ja 39 % marjastaa 
vähintään viitenä päivänä vuodessa). Sen sijaan 
metsästystä eniten harjoittavista aktiivigeneralis
teista metsästyksen pientä merkitystä arvioi vain 
3 prosenttia. Heistä sen sijaan noin 37 % arvioi, 
että metsästyksen kautta kertyy vähintään 3/4 
ulkoilusta ja luontoliikunnasta, kun muissa pro
fiileissa vastaavat osuudet olivat 4–12 % välillä. 
Kun pyyntipäiviä kertyi profiiliin keskimäärin 69, 
kertyy metsästyksestä ja profiilin edustajien muis
ta ulkoilu ja luontoliikuntaaktiviteeteistä merkit
tävä kokonaisaktiivisuus. Vaikka tämän profiilin 
edustajat eivät vuoden 2008 aineiston mukaan ole 
pääsääntöisesti yhtä innokkaita vapaaajan kalas
tajia kuin muiden profiilien edustajat, olivat he 
esimerkiksi marjastajina ja metsänhoitajina lähelle 
metsästäjien keskitasoa.

Viimeisimmän tai tyypillisen metsästämässä 
käynnin yhteydessä metsäkanalintu ja pienriista
painotteiset -profiilien edustajat saivat enemmän 
liikuntaa kävelyn kautta kuin hirvieläinspesialistit. 
Aktiivigeneralistien kävelystä saatavaa liikuntaa 
ei muihin profiileihin nähden voi mielekkääs
ti vertailla, sillä heidän viimeisin metsästämäs
sä käyntinsä ajoittui muita selvästi useammin 
talvikauteen.

Arkisen hyötyliikunnan suhteen profiilit poik
kesivat monin tavoin toisistaan. Eroja oli joiltakin 
osin arvioissa työn, opiskelun tai asioinnin yhtey
dessä saadun liikunnan määrästä (ajankäyttönä), 
että siinä, missä määrin ammatin harjoittamiseen 
itsessään sisältyy luontoliikuntaa (taulukko 2). 
Yksikään profiileista ei poikennut näissä suhteissa 
tilastollisesti merkitsevästi kaikista muista profii
leista. Hyötyliikuntaa päivässä 15–30 minuut
tia saajia oli metsä kana lintu painotteiset- profiilin 
edustajissa lähes viidennes (19 %), mikä oli enem

män kuin hirvieläinspesialisteissä (10 %) ja ak
tiivigeneralisteissa (9 %). Vastaavasti metsä kana-
lintu painotteiset-profiilin edustajista vain 16 % 
sai hyötyliikuntaa yli tunnin päivässä, mikä on 
merkitsevästi vähemmän kuin pienriistapainottei
set-profiilin edustajat (25 %).

Sen sijaan vapaaajan liikuntaharrastusten ra
sittavuudessa ei havaittu yhdenkään profiilin erot
tumista kaikista muista vuosien 2019/2020 met
sästäneillä (taulukko 2). Yleisintä kaikissa niissä 
oli, että kevyttä liikuntaa arvioidaan kertyvän 
vähintään neljä tuntia viikossa. Hirvieläinspesia
listeissa oli kuitenkin enemmän (13 %) kuin pien
riista- (4 %) ja metsäkanalintupainotteiset (7 %) 
-profiileissa niitä, jotka rasittavaa liikuntaa eivät 
juurikaan harrasta.

Eroja ei havaittu profiilien välillä koetussa ter
veydessä – noin puolet metsästämässä käyneistä 
piti terveyttään kyselyn aikana vuoden 2020 ke
väällä melko hyvänä. Selvä enemmistö (66–74 %) 
koki kaikissa profiileissa, että oma terveys oli ky
selyhetkellä suunnilleen samanlainen kuin vuotta 
aiemmin. Positiivista tai negatiivista muutosta 
terveydessään kokeneiden metsästäjien osuudet 
olivat toisiinsa nähden samaa suuruusluokkaa. 
Tämä piirre sekä metsästäjien itsensä antamat lä
hes pelkästään kielteiset vastaukset kysymykseen 
”Onko meneillään oleva Koronaepidemia vaikut
tanut terveyteenne ja tällä lomakkeella antamiinne 
vastauksiin?” viittaavat siihen, että kyselyn aikaan 
Suomessa alkanut Covid19pandemia ja sen va
rotoimet eivät ilmeisesti vaikuttaneet annettuihin 
kyselyvastauksiin, mutta ovat toki voineet tuottaa 
vastaamattomuutta.

Kaiken kaikkiaan niin terveyden kuin muiden
kaan tekijöiden ei nähty rajoittavan metsästyk
sen harjoittamista. Esimerkiksi terveyssyitä toi 
metsästystä rajoittavina tekijöinä esille vain noin 
3–4 % metsästämässä käyneistä henkilöistä profii
lista riippumatta. Vähiten rajoittavia tekijöitä met
sästyksen harjoittamiselle kokivat hirvieläinprofii
lin edustajat (77 %). Tilastollisia eroja havaittiin 
eri profiilin metsästäjien kokemuksissa koskien 
metsästysmahdollisuuksien saatavilla oloa,ja riis
takantojen kokoa, mutta yksikään profiili ei eron
nut tilastollisesti merkitsevästi kaikista muista 
profiileista.

Pohdinta

Tutkimushypoteesimme mukaisesti suomalaiset 
metsästämässä kävijät voitiin luokitella toiminnan 
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aktiivisuuden ja lajisuuntautuneisuuden mukaan 
toisistaan poikkeaviin profiileihin.

Aktiivisuuserojen mukaisten metsästäjien 
osajoukkojen havaitseminen ei ole yllättävää, 
sillä sama ilmiö on havaittavissa esimerkiksi va
paa-ajan kalastajilla (Pellikka & Eskelinen 2018): 
aktiivisuutta voidaan ilmentää ajankäytöllä, mutta 
ajankäyttö kytkeytyy myös eroihin pyyntimene
telmien käytössä ja kohdelajien painotuksissa, ja 
eroina siinä, miten keskeinen osa elämää ja iden
titeettiä kyseinen luontoaktiviteetti on.

Sekä aktiivisuus että suuntautumisen erot 
voivat olla olennainen myös pohdittaessa metsäs
tyksen terveys ja hyvinvointivaikutuksia. Tutki
mushypoteesimme oli, että eri metsästysprofiilien 
edustajien välillä ilmenisi eroja näissä suhteissa. 
Taustalla oli myös ajatus, että jos metsästyksestä 
saadaan merkittäviä terveyshyötyjä, niiden voisi 
olettaa tulevan esille kaikkein aktiivisimmilla ja 
useimmin metsästyksen osana maastossa liikkuvil
la metsästäjillä. Miten tuloksemme tukevat tällais
ta lähtökohtaista oletusta?

Millaiset metsästäjät saavat eniten 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia?

Jos vaikutusten pitäisi ilmetä erilaisina vastaus
jakaumina eri profiilien edustajilta kysymykseen, 
”Millaiseksi arvioitte oman terveytenne…?”, 
hypoteesi ei saa aineistosta juuri tukea. Vaikka 
profiilien välillä havaittiinkin eroja metsästystä 
motivoivissa tekijöissä, metsästyspäivien kestos
sa (hirvieläinspesialisteilla pisimmät), kuljetuissa 
päivämatkoissa (”pienriistapainotteiset”-profiilissa 
eniten), ja metsästyspäivien määrässä (”metsäka
nalintupainotteiset” -profiilissa vähiten), ei eroja 
havaittu eri profiilien metsästäjien välillä koetussa 
terveydentilassa. Tältä osin tulos on linjassa myös 
Heinosen (2017) tulosten kanssa, joiden mukaan 
metsästysaktiivisuus ei ollut yhteydessä koettuun 
terveyteen. Aineistossamme kaikkein eniten met
sästyspäiviä kertyi syksy ja talvikauden aikana 
monenlaista pyyntiä harjoittavilla aktiivigeneralis
teille, mutta hekään eivät poikenneet muista profii
leista vastauksineen koetusta terveydestään. Heil
lä oli myös yhtä harvoin kuin muissa profiileissa 
terveydellisiä esteitä metsästystä rajoittamassa. 
Metsästystä motivoivien tekijöiden suhteen tä
män profiilin edustajat kuitenkin raportoivat muita 
yleisemmin metsästyksen stressiä vähentävän vai
kutuksen ja elpymisen. Miten tätä tulosta voidaan 
tulkita?
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Aktiivigeneralistien kokemaa terveyttä voitai
siin tulkita sitä kautta, miten metsästys itselle tär
keänä ja usein toistuvana toimintana purkaa lähes 
huomaamatta stressiä, tai miten se ehkä kompen
soi elämäntapoihin liittyviä terveysriskejä. Sen 
vuoksi vaikutus ei näissä tapauksissa välttämättä 
tule esiin koettua terveyttä koskevissa vastauk
sissa, eikä vertailemalla sen tasoa satunnaisesti 
tai lyhyen aikaa lähinnä syksyllä metsästämistä 
harjoittaviin (esim. metsäkanalintuihin painottu
nut ryhmä). Aktiivigeneralisteissa näyttää olevan 
muihin profiileihin nähden jonkin verran useam
min tupakoijia, sekä henkilöitä, joilla on merkit
tävää ylipainoa. Toisaalta aktiivigeneralistit saavat 
nimenomaan metsästyksen kautta erityisen paljon 
ulkoilua ja luontoliikuntaa, ja se jakautuu heillä ta
saisimmin pitkin vuotta. Kun myös profiiliin kuu
luvilla työ sisältää monia muita profiileja useam
min luonnossa liikkumista, on todennäköistä, että 
metsästys ja muu luonnossa liikkuminen kannat
telee merkittävästi juuri tämän profiilin edustajien 
terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimuskysymyksem
me ”Kenelle metsästys tuottaa näitä vaikutuksia?” 
vastaus ei siis määrity tässä tarkastelussa sitä kaut
ta, kenelle metsästys nostaa koetun terveyden mui
ta korkeammalla, vaan pikemminkin sitä kautta, 
miten se kompensoi ja tasoittaa terveyshaittojen 
hyvinvointia pienentävää vaikutusta. Ilman met
sästysharrastusta erityisesti aktiivigeneralistien 
terveys voisi olla selvästi heikommalla tasolla.

On myös hyvä pitää mielessä, että kokonaisuus 
ratkaisee. Metsästyskerroista saatavien terveyshyö
tyjen lisäksi hyvinvointia edistää se, että metsästää 
eniten itseä motivoivilla tavoilla, ja että metsästä
misen rinnalla voi olla muita aktiviteettejä, kuten 
riistanhoitoa, koiraharrastuksia ja muita luonto
harrastuksia. Sekä metsästysharrastus että muut 
mahdolliset luontoon liittyvät harrastukset toimi
vat vastapainona arjelle. Luonnossa liikkumisen 
ja oleskelun merkitys onkin korostunut kaupun
gistumisen ja elämäntapojen muuttuessa. Tämän 
ja aiempien tutkimusten tulokset tuovat esille, että 
metsästäjät – myös aktiivisimmat harrastavat mo
nia muitakin luontoaktiviteetteja, kuten aktiivista 
vapaaajan kalastusta (Pellikka & Viitala 2009, 
Sievänen ym. 2018). Korpela ym. (2014) tutkimuk
sessa havaittiin, että ulkoilun hyödyt vahvistuivat 
paljon ulkoilevilla, ja heidän ulkoilu kerrasta saa
mansa hyödyt olivat voimakkaampia ja lisäsivät 
emotionaalista hyvinvointia, kuten onnellisuuden 
ja tyyneyden tunnetta. Siten paljon metsästävien ja 
sen lisäksi paljon muutenkin luonnossa liikkuvien 

voidaan ajatella saavan hyötyjä eniten, mutta akti
viteettien keskinäistä merkitystä ei voida noin vain 
profiilitarkastelulla erotella toisistaan.

Elämätapojen ja metsästyksen keskinäistä vai
kutusta on tämän profiilitarkastelun pohjalta niin 
ikään haastavaa arvioida. Tupakointia esiintyi 
tässä aineistossa eniten paljon metsästävillä ak
tiivigeneralisteilla, mutta tämän taustalla voivat 
olla muutkin tekijät, kuten esimerkiksi koulutus
tausta. Alkoholin riskikäytön ja metsästysharras
tukseen yhteyksiä tunnetaan luontoaktiviteettien 
yhteydessä melko huonosti. Juomatapojen ylei
syydestä luontoaktiviteettien yhteydessä ei ole 
olemassa Suomesta eikä tiettävästi muualtakaan 
tutkimustietoa.

Sekä eri luontoaktiviteettien että elintapojen 
ja metsästämisen suhteen tarkempi testaaminen 
vaatisi toisenlaista analyysiä ja yksityiskohtaisem
paa aineistoa muistakin riskitekijöistä, kuten sai
rauksista. Tällaisia lääketieteellisiin tutkimuksiin 
tyypillisesti kerättäviä tietoja ei toteuttamassam
me terveys ja hyvinvointikyselyssä kerätty, kos
ka teeman käsittely olisi tehnyt kyselyn selvästi 
laajemmaksi ja vastaajille vaativammaksi, sekä 
vaatinut lisää tutkimusresursseja. Rajasimme sik
si näkökulman koettuun terveyteen. Metsästäjillä 
tällaisia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty koko 
metsästäjäkuntaa edustavilla aineistoilla. Jatkotar
kasteluna kiinnostavaa olisi laajentaa näkökulmaa 
muuhunkin, kun koettuna ilmenevään terveyteen, 
mukaan lukien todennettuihin sairauksiin. Heino
sen (2017) opinnäytetyö antaa viitteitä siitä, että 
metsästäjistä enemmistöllä on yleisesti ja jopa kes
kimääräistä enemmän kansansairauksia, kuten ko
honnut verenpaine, verenpainetauti tai kolesteroli. 
Ennakoitavissa on, että alueelliset erot väestön 
sairastavuudessa (Koskinen 2019) näkyvät myös 
metsästäjien osajoukossa alueittain.

Kiinnostava jatkoanalyysimahdollisuus kerätyl
lä aineistolla liittyy kaiken kaikkiaan lähestymis
tapaa, jossa voidaan tässä artikkelissa käytettyä 
tapaa tarkemmin eritellä yksittäisten riskitekijöi
den osavaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. 
Millainen on esimerkiksi metsästäjänä henkilö, 
joka kokee olevansa erittäin terve, tai vähiten ter
ve? Mikä vaikutus metsästämisellä on terveyteen 
ja hyvinvointiin, jos analyysissä kontrolloidaan 
esimerkiksi henkilön taustamuuttujien roolia – esi
merkiksi ikä, sukupuoli ja koulutustaso ovat osin 
korreloituneita metsästämiseen, ja monin tavoin 
esimerkiksi elämäntapaaltistuksiin? Mikä mer
kitys metsästysmahdollisuuksien saatavilla ololla 
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lähellä tai ylipäätään on? Eri tekijöiden yksittäistä 
tai yhdysvaikutuksina ilmenevää vaikutusta erot
televa analyysi auttaisi tässä artikkelissa valittua 
lähestymistapaa tarkemmin tunnistamaan keinoja, 
joilla metsästäjät voisivat tehokkaimmin huolehtia 
terveydestään.

Kiitokset. Esitämme lämpimät kiitokset kaikille 
kyselyymme vastanneille metsästäjille. Kiitämme 
myös kahta anonyymia vertaisarvioija avusta ar
tikkelin viimeistelyssä julkaisukelpoiseksi.

aim of our article is to identify typical activity profiles of 
Finnish hunters, based on the time spent in various types of 
hunts, and to explore whether any differences exist in the 
levels of the above-mentioned benefits. We hypothesise that 
1) distinctive hunter profiles exist and assume that 2) the 
profiles differ in the role that hunting and hunting-related 
physical exercise play in their overall physical activity, and 
their perceived health and wellbeing. Overall, we aimed to 
define the type of hunters experiencing the highest benefits.

We collected survey data in March–April 2020 of Finn
ish hunters. We inquired about their backgrounds, efforts in 
specific types of hunting, factors motivating hunting and the 
physical activity within the last or typical hunting day. We 
also inquired hunters about the physical activity associated 
with their daily work and during their leisure time among 
other activities than hunting. Finally, we asked hunters to 
evaluate their current perceived health and wellbeing. The 
random sample (n = 8 000) was drawn from the national da
tabase of Finnish hunters who had paid a permit fee in 2019 
after stratifying them according to 18 regional units. The in
vitations to participate in the survey were sent by mail, and 
the reminders to participate by SMS message. The number 
of respondents was 1 732 (response rate 22%). When iden
tifying the profiles, we used auxiliary data from the nation
wide survey conducted in 2009 (n = 7 000, response rate 
60.5%), with the same sampling scheme.

We began the analysis by fitting a set of latent class mod
els (LCA) with an alternative number of classes (‘profiles’) 

Tunturissa tapahtuva riekkojahti tarjoaa kanakoirametsästäjälle runsaasti liikuntaa. Kuva: VeliMatti Väänänen.

Willow grouse hunting with pointing dog offers plenty of physical exercise. Photo: Veli-Matti Väänänen.

Summary: What role does the hunting play for 
health and wellbeing in different hunting profiles?

Hunting typically takes place in natural environments and 
may affect the hunters’ health via multiple mechanisms. 
Health and wellbeing benefits from contact with surround
ing nature have been proposed to associate with exposure 
in many cases to good air quality, physical activity, social 
contacts and stress reduction. While hunting is known to 
include many physical activity elements and provide a con
text that may enable notable benefits to be gained, very little 
is known about the extent(s) to which typical hunter sub
groups gain health and wellbeing benefits from hunting. The 
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for both study year (survey) data and estimated how the 
model fitted the data (Appendix 1). The most parsimonious 
model for both data sets formed four distinctive profiles 
based on the time (days) spent hunting grouse, ungulates, 
small or large carnivores, waterfowls, hares sp. or other 
game animals. We continued the analysis by estimating the 
profile-dependent distal outcomes (BHC-method with pro
portional assignments) separately for a set of background 
variables to characterise the profiles in more detail, and to 
test the hypotheses regarding the assumed dependency be
tween the profiles and health / wellbeing.

The four common hunter profiles were named: 
“Grousefocused generalists”, “Ungulate specialists”, 
“Small game generalists” and “Passionate generalists” (Fig. 
1). The former group was most common (33% in 2019/2020 
among the population of persons participating in hunting), 
and the latter three profiles were equally common (each rep
resenting 21–24%). The personal backgrounds of the mem
bers of the profiles and the spatial patterns of the prevalence 
varied to some extent from profile to profile (Table 1a, b). 
The members of the profiles vary considerably from each 
other in how central hunting is in their lives, and in the time 
that members spend hunting on an annual basis (Table 2a, 
b). Some differences existed in the characteristics of the last 
(or typical) hunting day, in motivating factors and restric
tions (barriers) for participating in hunting.

Interestingly, while profiles clearly showed rather differ
ent patterns of hunting activity, some differences existed in 
the health risks associated to their lifestyles, physical exer
cise in their daily lives and other hobbies than hunting (Ta
ble 3), the perceived health levels did not statistically differ 
between the profiles (Table 4). It may indicate that hunting 
(as mostly infrequent and only a seasonal activity) does not 
strongly impact perceived health. It is also possible that the 
health benefits from most active hunting will only be able to 
compensate the higher health risk factors that seem to exist 
in the lifestyles among the profile of the most active hunters. 
Understanding the role of hunting in detail would require 
specific data on the diseases of the hunters, data collecting 
regarding the last hunting visit during the active hunting 
season, and applying statistical methodology that enables 
testing of “hunting effort effect” while statistically adjust
ing the effects of the known factors correlating to perceived 
health (age, sex, education level etc.).
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Liite 1. vaihtoehtoisten LCA-mallien (2−8 metsästäjäprofii
lia) yhteensopivuutta kuvaavia tunnuslukuja. Lihavoitujen 
mallien tuloksia esitellään molempien vuosien osalta kuvas
sa 1 ja tulososiossa vuoden 2019 osalta.

Appendix 1. The model fit for LCA-models, 2−8 classes. The 
bolded rows denote the models selected to more detailed in-
troduction in Fig. 1 (both years) and the ‘results’-section 
(year 2019).

Vuosi Malli LL BIC ABIC CAIC Entropia 
Year Model     Entropy
      
2008 2 18469 4018 4055 3900 0.66
2008 3 18200 3631 3687 3453 0.68
2008 4 -18030 3444 3519 3206 0.64
2008 5 17963 3462 3556 3164 0.67
2008 6 17902 3492 3605 3133 0.66
2008 7 17857 3553 3685 3133 0.70
2008 8 17818 3627 3778 3147 0.69
      
2019 2 9663 3113 3150 2995 0.72
2019 3 9557 3039 3095 2862 0.64
2019 4 -9465 2993 3068 2755 0.64
2019 5 9414 3030 3124 2732 0.64
2019 6 9368 3077 3190 2718 0.67
2019 7 9331 3142 3274 2723 0.69
2019 8 9298 3215 3366 2735 0.70


