
METSÄSTÄJÄTUTKINTOKOULUTUS – KOULUTTAJAT 2023

VASTUULLISUUDEN 
KOULUTUSOHJELMA

Kuva: Ville Heikkinen / Vastavalo



SISÄLTÖ

• Metsästäjätutkinnon visio ja 
tutkintoon valmentavan 
koulutuksen tavoite

• Koulutuksen järjestämisohje

• Materiaalit ja niiden 
hyödyntäminen

‒ kurssilaisille

‒ kouluttajille

‒ koulutuspakettien ja kirjan käyttö

• Koulutuksen järjestäminen

• Tärkeitä huomioitavia asioita

Kuva: Jari Peltomäki



KOULUTUKSEN MATERIAALI

• Löytyy riistainfosta: 
https://www.riistainfo.fi/riistanhoitoyhdistys/metsastajatutkintokoulut
uksen-kouluttajat/

Kuvat: riistainfo.fi

https://www.riistainfo.fi/riistanhoitoyhdistys/metsastajatutkintokoulutuksen-kouluttajat/


METSÄSTÄJÄTUTKINNON VISIO

Valmentavan koulutuksen tavoite

Koulutuksen järjestämisohje



METSÄSTÄJÄTUTKINNON VISIO

Metsästäjätutkinnon suorittanut, aloittava metsästäjä on: 

Aktiivisesti tietojaan ja taitojaan kehittävä, vastuullinen 
riistavarojen hyödyntäjä ja hoitaja.

Kuva: Hannu Huttu



TAUSTAA

• Tutkintokoulutus on tärkeää asennekasvatusta – ohjataan uudet 
harrastajat vastuulliseen ajatteluun, riistatiedon tuottamiseen ja 
hyvien tapojen äärelle

• Kukaan ei ole valmis suoritettuaan metsästäjätutkinnon – harrastus 
on vasta alussa

• Tietoja ja taitoja tulee syventää, erityisesti niiden asioiden osalta, 
joita itse harrastaa 

‒ Esim. ”Vastuullinen vesilinnustaja”

‒ Ampumataidon ja välineiden käytön harjoittelu

‒ Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja tietojen päivittäminen

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VISIO



METSÄSTÄJÄTUTKINTOKOULUTUKSEN TAVOITE

• Opettaa tarvittavat asiat tutkinnon 
läpäisemiseksi

• Opettaa vastuullisen metsästyksen ja hyvien 
metsästäjätapojen mukaista toimintaa

• Opettaa ja kannustaa aktiiviseen ja 
omatoimiseen tiedon etsimiseen ja tietojen ja 
taitojen ajantasaisena pitämiseen

• Vastuullisten taitojen ja hyvien toimintatapojen 
omaksumiseksi on opetettava myös muita 
asioita kuin pelkästään se, mitä tarvitsee osata 
tutkinnossa!

• Kurssilaisten on tärkeää sisäistää, että 
vastuulliseen metsästykseen kuuluvat myös 
riistatiedon tuottamiseen osallistuminen sekä 
eettisen ja turvallisen toiminnan omaksuminen

• Henkilön oman pohdinnan ja kriittisyyden 
herättäminen – onko fiksua toimia jollain 
tavalla ja minkä kuvan se antaisi minusta 
metsästäjänä ja metsästäjistä laajemmassa 
merkityksessä?

Kuva: Harri Taavetti



- Ohje on laadittu tutkintokoulutusta järjestävien henkilöiden avuksi ja 
ohjaamiseksi

- Ohje löytyy riistanhoitoyhdistysten tiedostopalvelusta (kts. dia 
tutkintokoulutuspaketit) 

- RHY:sten valtionapu edellyttää minimissään 12 tunnin (Huom! Ei 
oppitunnin 45 min) pituista koulutusta – taukoja saa kuitenkin pitää

- Osioiden esittämisjärjestys voi vaihdella ja aikasuositukset ovat 
suuntaa antavia

METSÄSTÄJÄTUTKINTOKOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄMISOHJE



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE 
(PÄIVITETTY OHJE RIISTANHOITOYHDISTYKSILLE 24.1.2023)

Metsästäjätutkintokoulutus (metsästäjävalmennuskurssi)

• Suomen riistakeskus on päivittänyt vapaaehtoisen 
metsästäjävalmennuskurssin järjestämistä varten laaditun 
koulutuspaketin vastaamaan vuoden 2023 tilannetta. 

• Järjestettävän kurssin suositeltava kesto on vähintään 12 tuntia. 
Koulutuksen pituus voi kuitenkin vaihdella paikallisista 
erityisolosuhteista ja kurssin järjestäjän mahdollisuuksista 
riippuen. Myös koulutuksen sisältöä voi laajentaa ja 
monipuolistaa. Koulutuksen voi järjestää myös etäyhteyksin. 
Suositeltavin tapa on kuitenkin järjestää koulutus 
lähitilaisuutena. 

• Metsästäjän opas (kirja tai sähköinen versio) toimii sekä kurssille 
tulevien että kouluttajien perusteoksena. Sen lukeminen on 
suositeltavaa ennen koulutukseen osallistumista (kurssilaiset) tai 
sen järjestämistä (kouluttajat). Riistanhoitoyhdistysten 
tutkintokouluttajat pääsevät lukemaan maksutta sähköistä 
metsästäjän opasta kirjautumalla Riistainfoon Oma riista -
tunnuksilla. Opas löytyy etusivulta kohdasta Siirry lukemaan, 
mikäli tutkintokouluttajan tehtävä on lisätty henkilölle tehtävänä 
Oma riistaan.

• Metsästäjän opas, tutkintokoulutus ja metsästäjätutkinto 
muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman. Vastuullisen 
metsästyksen ja hyvien metsästäjätapojen mukaisen toiminnan 
opettaminen kurssilaisille on metsästäjätutkintokoulutuksia 
järjestävien tärkeä tehtävä.

• Metsästäjävalmennuskurssin kahdeksan osiota, suositeltava 
esittämisjärjestys ja suositeltavat minimikestoajat:

1. Metsästyslainsäädäntö (2 h)

2. Lajintuntemus (2 h)

3. Riistaekologia ja riistanhoito (1 h)

4. Eettinen ja kestävä metsästys (1 h)

5. Aseet ja patruunat metsästyksessä (2 h)

6. Metsästyksen turvallisuus (1 h)

7. Pyyntivälineet ja –menetelmät (2 h)

8. Saaliin käsittely (1 h)



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Koulutuspaketin käyttö

• Koulutuspaketin käyttö on sallittua vain metsästäjätutkintokouluttajille 
metsästäjätutkintokoulutuksen järjestämistä varten. Muiden tahojen 
kuin riistanhoitoyhdistysten järjestämissä 
metsästäjätutkintokoulutuksissa materiaalin käyttö on sallittu vain 
Suomen riistakeskuksen Palvelut -prosessin erikseen myöntämällä 
kirjallisella luvalla. 

• Esitystä tai siinä olevia valokuvia, videoita ja animaatioita ei saa 
käyttää muuhun tarkoitukseen. Niitä ei saa irrottaa esityksestä, jakaa 
tai myydä kurssilaisille tai luovuttaa ulkopuolisille. Materiaalien 
käyttöoikeus koskee vain metsästäjätutkintokoulutuksia järjestäviä 
henkilöitä. 

• Koulutuspaketti sisältää kouluttajille hyödyllisiä muistiinpanoja 
muistiinpanonäkymässä. Niihin kannattaa perehtyä ennen 
koulutuksen järjestämistä. Muistiinpanot eivät näy esitystä pidettäessä 
kurssilaisille.



OSIOIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Metsästyslainsäädäntö

• Metsästäjän oppaaseen on kirjoitettu auki ne kirjoittamishetkellä 
ajantasaiset säädökset, jotka ovat tärkeitä osata metsästysharrastusta 
aloitettaessa. Näitä keskeisiä ja tärkeitä hallittavia asioita käydään läpi 
myös koulutuspaketissa. 

• Kurssilaisia tulee ohjata seuraamaan jatkossa itse aktiivisesti 
metsästystä koskevassa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. 
Näistä muutoksista tarjotaan tietoa Suomen riistakeskuksen 
verkkosivuilla sekä Metsästäjä ja Jägaren -lehdissä. Riistainfo.fi -
sivujen Lait ja asetukset -osiossa julkaistaan säädösmuutostietoja 
niiden voimaantulovuoden perusteella jaoteltuna. Riistainfosta löytyvät 
myös suorat linkit metsästystä koskeviin lakeihin ja asetuksiin 
(Finlex.fi).



OSIOIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Lajintuntemus

• Lajintuntemusosio koostuu nisäkkäiden ja lintujen tunnistamisesta. 
Lintuosuus on toteutettu yhteistyössä Finnature Oy:n kanssa. Tekstit 
ja kuvat osioon on pääasiassa koonnut kansainvälisesti arvostettu 
lintuharrastaja Harri Taavetti. Kurssilaisten tulee oppia tuntemaan 
riistaeläimet, rauhoittamattomat lajit ja vieraslajit sekä erottamaan ne 
niitä läheisesti muistuttavista lajeista. 

Riistaekologia ja riistanhoito

• Osio pohjautuu piirroskuviin ja maalauksiin. 

Eettinen ja kestävä metsästys

• Osion lähestymistapa eroaa muista osioista siten, että opetettavat 
asiat tuodaan esiin aloituskuvan avulla, jonka tarkoituksena on 
herättää keskustelua. Kouluttaja voi edesauttaa keskustelun 
syntymistä tekemällä kysymyksiä kuvaan liittyen. Kuvadian jälkeen 
käydään tärkeät asiat läpi tekstidian avulla.



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE
OSIOIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

Aseet ja patruunat metsästyksessä ja Metsästyksen turvallisuus

• Tämän osion tärkeitä asioita on muun muassa saada kurssilaiset oppimaan, 
millaisia erilaisia aseita ja patruunoita on ja minkälaista riistaa niillä voi 
metsästää. Aseiden käyttöön liittyvät turvallisuusnäkökulmat ovat erityisen 
tärkeitä opetettavia asioita.

• Metsästysammunnan ABC –koulutusohjelmaa on kehitetty Suomen 
Metsästäjäliiton toimesta vuodesta 2016 lähtien. Suomen Metsästäjäliitto on 
tuottanut laajan ja hyvän materiaalin, joka sisältää myös paljon videoita. Videot 
näkyvät esityksessä tietokoneen ollessa verkossa. Videoiden nettiosoitteet 
löytyvät myös kouluttajan muistiinpanonäkymästä. Aseet ja patruunat osion 
videoita kannattaa näyttää kouluttajan harkinnan mukaan käytettävissä olevan 
ajan puitteissa. 

• Oleellisimmat videot on pyritty sisällyttämään itse esitykseen, ja loput videot 
löytyvät esityksen jälkeen piilotettuina. Kouluttaja voi siirtää piilotettuja dioja 
takaisin esitykseen ja klikata piilota dia -kohtaa, jolloin diat tulevat taas 
näkyville myös diaesitys -näkymässä.



OSIOIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

• Videot ovat kaikkien katsottavissa internetissä Suomen Metsästäjäliiton 
Metsästysammunnan ABC –sivustolta: 
https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc. 

• Metsästäjätutkintokoulutuksen yhteydessä on suositeltavaa järjestää käytännön 
aseenkäsittelyyn tutustumismahdollisuus ampumaradalla, jos se on mahdollista koulutusta 
järjestävän toimesta. Kuten teoriaosuudessakin myös ampumaradalla kannattaa kiinnittää 
huomiota aseiden ja patruunoiden turvalliseen käsittelyyn.

• Metsästäjätutkintokoulutukseen osallistuville kannattaa suositella osallistumista 
Metsästysammunnan ABC-kurssille, jossa käydään läpi metsästysammunnan ja 
turvallisen aseenkäsittelyn perusasioita. Kurssilaiset saavat kurssin käymisestä 
metsästysampumakortin. 

• Ennen metsästäjätutkintokoulutuksen järjestämistä kannattaa varmistaa, missä ja milloin 
järjestetään lähimmät ABC-koulutukset ja esitellä ne kurssilaisille. 

• SML:n koulutukset löytyvät nykyisin tapahtumakalenterista osoitteesta: 
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId
=2402555

Oman alueen ampumaradat ja ampumakoulutukset

• Koulutusta järjestävien on hyvä kertoa oman alueensa ampumaradoista ja niiden käytöstä. 
Kurssilaisten on hyvä tietää, missä ampumaratoja on ja miten niille pääsee 
harjoittelemaan. Kurssilaisia tulee myös kannustaa harjoittelemaan ja kehittämään     
aktiivisesti omia taitojaan ampumaradalla. 

https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumakalenteri.aspx?jarjestajaId=2402555


OSIOIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Pyyntivälineet ja menetelmät

• Osio koostuu valokuvista ja videoista. Videot ovat näytettävissä 
tietokoneen ollessa verkossa. Videoiden nettiosoitteet löytyvät myös 
kouluttajan muistiinpanonäkymästä. Jos nettiyhteyttä ei ole, asiat voi 
käydä läpi myös valokuvien avulla. Kouluttajien kannattaa käyttää 
myös omaa paikalle tuotavaa havainnollistavaa materiaalia, kuten 
loukkuja, heti tappavia rautoja tms.

Saaliin käsittely

• Osio on koostettu valokuvista ja videoista. Videoiden avulla on 
helpompi havainnollistaa eri vaiheiden eteneminen. Kouluttajien 
kannattaa hyödyntää myös omaa oheismateriaalia, kuten täytettyjä 
eläimiä, nahkoja, trofeita tms.

• Suomen riistakeskuksen Riistainfon videot ovat kaikkien katsottavissa 
osoitteessa https://www.riistainfo.fi/videot/. Riistainfon sisältöä ja sen 
käyttöä kannattaa esitellä kurssilaisille jo 
metsästäjätutkintokoulutuksen alussa. Riistainfosta löytyvät myös 
syventävät jatkokoulutusmateriaalit eri aiheista.

https://www.riistainfo.fi/videot/


KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Koulutuksen järjestäminen etäyhteydellä

• Etäkoulutukset ovat toissijainen tapa järjestää koulutusta. 
Suositeltavin tapa on edelleen järjestää metsästäjätutkintoon 
valmentava koulutus lähikoulutuksena.

• Suositeltava osallistujamäärä etäkoulutuksessa on enintään 30 –
50 henkilöä. Etäkoulutuksien ongelmaksi on koettu kurssilaisten ja 
kouluttajien välisen vuorovaikutuksen vähäisyys ja vähäiset 
keskustelut koulutuksen aikana. Tätä suuremmalle joukolle 
pidettynä vuorovaikutteisuus jää helposti vieläkin vähäisemmäksi. 

• Etäkoulutuksista on saatu myös kokemuksia, että kurssilaisten 
tutkinnon läpäisyprosentit ovat heikompia kuin lähikoulutukseen 
osallistuneilla. Tästä syystä etäkoulutukset toimivat lähinnä 
täydentävänä tapana järjestää koulutusta normiolosuhteissa. 
Samalle ne mahdollistavat koulutusten pitämisen myös 
poikkeusoloissa kokoontumisrajoitusten aikana. Pitkien 
välimatkojen alueilla etäkoulutus mahdollistaa koulutukseen 
osallistumisen kohtuullisin kustannuksin ja säästää aikaa (ei 
polttoainekustannuksia, ei matkustamiseen käytettävää aikaa). 
Lähikoulutukset ovat kuitenkin edelleen ensisijaisia ja suositeltavin 
tapa järjestää koulutusta.



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

• Etäkoulutuksen järjestämiseen voi käyttää esimerkiksi Teamsia, mutta 
riistanhoitoyhdistys voi järjestää koulutusta myös muilla parhaaksi katsomillaan 
ohjelmilla. Riistanhoitoyhdistyksen päättäessä järjestää tutkintoon valmentavaa 
koulutusta etänä, tulee riistanhoitoyhdistyksen huolehtia, että koulutusta järjestävillä 
henkilöillä on käytössään etäkoulutuksen järjestämisen mahdollistava ohjelma. Jos 
koulutusta järjestetään riistanhoitoyhdistyksen tietokoneella, voi riistanhoitoyhdistys 
ostaa siihen lisenssin parhaaksi katsomansa ohjelman käyttöön. Ilmaislisensseissä on 
usein rajoitettu käyttöä ajallisesti ja osallistujamäärän suhteen liian tiukasti. Lisenssin 
ostaminen mahdollistaa sen, että riistanhoitoyhdistys voi järjestää muitakin 
tilaisuuksiaan tarvittaessa etäyhteyksin

• Ennen etäkoulutuksen järjestämistä on tutustuttava käytettävään ohjelmaan ja 
kokousasetusten säätämiseen. Verkkoyhteyden tulee olla hyvä. 

• Koulutukseen liittyvien maksujen keräämisen voi tehdä esimerkiksi etukäteen. 
Kurssilaiset voivat maksaa osallistumismaksun riistanhoitoyhdistyksen tilille, jonka 
jälkeen maksusuoritusta vastaan toimitetaan henkilölle linkki koulutukseen 
osallistumiseksi.

• Etäkoulutukset ilmoitetaan entiseen tapaan oman riistanhoitoyhdistyksen koulutuksina 
ja niitä mainostetaan oman riistanhoitoyhdistyksen koulutuksina. Jos tilaisuuteen 
ilmoittautuu henkilöitä muualta, heidät voi kuitenkin ottaa mukaan koulutukseen.  

• Kouluttajien tulee tarkkailla, ettei tilaisuuksia tallenneta. Tallentaminen tulee estää, jos 
mahdollista kokousasetuksista ja tilaisuuden aluksi on syytä mainita, ettei 
tallentaminen ole sallittua.



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE

Kouluttajien esiintyminen ja kielenkäyttö

• Koulutustilaisuuksissa kouluttajien tulee esiintyä asiallisesti sekä 
käyttää koulutettavat huomioon ottavaa selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä. Kouluttajien tulee muistaa, että osallistujille tilaisuudet ovat 
yleensä ensimmäisiä kosketuksia riistanhoitoyhdistykseen ja koko 
riistahallintoon, joten heille muodostuva käsitys riistahallinnosta, 
alan toimihenkilöistä ja metsästyksestä rakentuu pitkälti 
koulutustilaisuuden kokemusten pohjalta. 

• Siksi muun muassa sukupuoleen viittaavaa terminologiaa tulee 
välttää esiinnyttäessä. Esimerkiksi termejä ”hirvimiehet”, ”SRVA-
miehet” ja ”passimiehet” tulee välttää, ellei ole tarkoitus 
nimenomaan korostaa sukupuolta. Esimerkissä mainittujen 
termien sijaan voidaan ja tulee puhua hirvenmetsästäjistä, SRVA-
toimijoista tai SRVA-henkilöistä, passittajista, ampujista tai 
ampujana toimivista ja niin edelleen. 

Antoisia koulutushetkiä,

Jari Pigg

apulaisjohtaja

Suomen riistakeskus



MATERIAALIT JA NIIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN



• Löytyvät rhy-
tiedostopalvelusta
.pptx –muodossa: 
https://rhy-
tiedostopalvelu.riista.fi
/mycloud/

• Vaatimuksena Oma 
riista –tehtävä, jonka
toiminnanohjaaja lisää

• Oma riista -
kirjautuminen

• Kouluttajille
suositellaan käyttöä
selaimen kautta

• Varmista, että
käytössäsi on aina
tuorein versio
koulutuspaketista

TUTKINTOKOULUTUSPAKETIT 

Kuva: www.riista.fi

Kuva: rhy-tiedostopalvelu.riista.fi

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frhy-tiedostopalvelu.riista.fi%2Fmycloud%2F&data=05%7C01%7CMarko.Mikkola%40riista.fi%7C31d65e55dafa4769664a08dad11f7769%7Ca562bd5a4415459abd22b6e2e70d3cd6%7C0%7C0%7C638052230325042562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P4XeDI7WSOOR1PUZqS%2BSQTX4E7mS7CFZgO6SoRiLreI%3D&reserved=0


MUUT MATERIAALIT KOULUTTAJILLE

• Sähköisen metsästäjän 
oppaan lukuoikeus Oma 
riista -tehtävän perusteella

• Tämän koulutuspaketin pdf 
julkisena Riistainfossa

• RHY voi luovuttaa 
metsästäjätutkinnon 
valmentavan koulutuksen 
suorittaneille 
kurssitodistuksen

• Kurssitodistuksia voi tulostaa 
tiedostopalvelusta

Kuva: www.riistainfo.fi



MATERIAALIT KURSSILAISILLE

• Metsästäjän opas (kirja 30 eur, sähköinen lukuoikeus 25 eur / 12 kk)
‒ Suositeltavaa lukea jo ennen kurssille tulemista 
‒ Sähköinen opas ajantasaisin, tilaus Riistainfosta Oma riista -

tunnuksilla
‒ Printtikirjan tilaukset osoitteesta: kauppa.riista.fi, huomioitava mikä 

painos, jos kirjan ostamisesta on kulunut pitkä aika
‒ Metsästäjän opas on saatavilla lukemisen haasteita omaaville myös 

Celian äänikirjapalvelun kautta 
(lisätietoa: www.celia.fi ja omasta lähikirjastosta)

Kuva: kauppa.riista.fiKuva: riistainfo.fi

https://kauppa.riista.fi/
http://www.celia.fi/


• Riistainfo https://www.riistainfo.fi/uusi-
metsastaja/

‒ tietoa metsästäjätutkinnosta, metsästäjän 
oppaasta ja 
metsästäjätutkintokoulutuksesta

‒ harjoitustehtäviä
‒ kohti metsästäjätutkintoa –peli
‒ lajintuntemusmateriaaleja (mm. videoita 

ja visoja)
‒ esittelyt erilaisista pyyntimenetelmistä
‒ muita harjoitus- ja opetusmateriaaleja

• esim. Suomen Metsästäjäliiton 
Metsästysammunnan ABC-
materiaalit

MATERIAALIT KURSSILAISILLE

https://www.riistainfo.fi/uusi-metsastaja/


KOULUTUSPAKETTI
• Koulutuspaketti sisältää kahdeksan PowerPoint-esitystä Metsästäjän 

oppaan pääotsikoiden mukaisesti

• Esitysten videoiden näyttäminen vaatii nettiyhteyden ja käytettävän 
laitteiston testaamisen etukäteen

• PP-esityksen ensimmäinen piilotettu dia kertoo osioon tehdyt 
päivitykset



26

MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ

• Diat sisältävät kouluttajille hyödyllisiä muistiinpanoja, sekä valmiita 

animaatioita, joihin täytyy perehtyä ennen koulutuksen järjestämistä.

• Powerpoint: Näytä - Muistiinpanot 

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti
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1. METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNTÖ

Kuva: Hannu Huttu
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LIIKENNEVÄYLISTÄ JOHTUVAT 
RAJOITUKSET

• Tie on moottoriajoneuvolla ajamiseen tarkoitettu 
kulkuväylä

• Maantie = ”Yleinen tie” on valtion 

ylläpitämä numeroitu tie

• Yksityinen tie = pienemmät tiet, joilla 

ei ole tienumeroa, tietä ylläpitää joku 

muu kuin valtio

• Tiealue = varsinainen tie, ojineen ja 
pientareineen

• Maastossa oleva ura ei ole tie

MUISTA!

Riistaeläintä ei saa ampua 

rautatien tai yleisen tien yli 

eikä riistaeläimen tai 

ampujan ollessa tällaisella 

tiellä MetsästysL 25§

Yksityistiellä voi ampua 

riistaeläimen sen tai ampujan 

ollessa tiellä. Ampuminen on 

sallittua myös tien yli.

Tiellä liikkuvien 

turvallisuus on aina 

huomioitava, jos 

metsästetään tiealueiden 

lähellä!!! 
Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Hannu Huttu



PAINOTETUT AIHEET

• Aseen kuljetus

• Moottorikäyttöinen ajoneuvo / 
ampuminen

• Tiellä ampuminen

• Aseen lainaaminen/hallussapito

• Kielletyt pyyntivälineet

• Metsästysajat

• Koiran irti pitäminen

• Pyyntiluvat ja saalisilmoitukset

• Metsästysoikeus maalla / 
vesialueella

• Vaatetus

• Seurattava muutoksia!

Kuva: Marko Muuttola

Kuva: Hannu Huttu



2. LAJINTUNTEMUS

• Useampia kuvia samasta lajista 
sekä kirjassa että 
koulutuspaketissa

• Kuvissa sekä uros/koiras että 
naaras

• Lähilajit esitellään samalla 
aukeamalla tai peräkkäin

• Kirjan kuvateksteissä 
korostetaan huomioitavia 
yksityiskohtia, jotka auttavat 
tunnistamisessa

• Koulutuspaketissa 
korostamiseen käytetään 
ympyröitä ja korostusnuolia Kuva: Metsästäjän opas
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HIRVI

• Isokokoinen

• Sonnilla sarvet ja voimakas säkä

• Aikuisilla leukaparta

• Lehmät sarvettomia, pitkäturpaisia 
ja ”notkoselkäisiä”

• Vasa emäänsä pienempi, turpa 
lyhyt, olemus töpäkkä, ”pörröinen” 
säkä

Sarvet

Leukaparta

Sonni

Vasa ja lehmä

”Pörröinen”   

säkä

Pitkä turpa

…

Voimakas säkä

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Hannu Huttu

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Hannu Huttu



• Kurssilaisten tulee oppia tuntemaan riistaeläinlajit ja 
rauhoittamattomat lajit (mukaan lukien vieraslajit kuten minkki ja 
supikoira) sekä erottamaan ne niitä läheisesti muistuttavista 
lajeista. 

Kuva: Hannu HuttuKuva: Jari Peltomäki

Kuva: kauppa.riista.fi
Kuva: kauppa.riista.fi
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TOISIAAN 
MUISTUTTAVAT 

LAJIT

33 | 1.2.2023

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti



3. RIISTAEKOLOGIA JA RIISTANHOITO

• Osiossa paljon piirroskuvia ja 
maalauksia

• On hyvä kertoa miksi jotain 
asiaa kannattaa, tai ei kannata 
tehdä

• ratkaisut vaikuttavat esim. 
tulevan riistakannan 
kokoon ja/tai sen 
sukupuoli- ja 
ikäjakaumaan, joka 
puolestaan vaikuttaa 
kannan kestävyyteen ja 
metsästysmahdollisuuksiin

• Omilla ratkaisuilla ja teoilla on 
merkitystä!

Kuva: Jari Kostet
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JOTTA VOI HOITAA RIISTAA, ON 
YMMÄRRETTÄVÄ ERI LAJIEN 

EKOLOGIAA!

Paljon aputekstejä!

35 | 1.2.2023
Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti



PAINOTETUT AIHEET

• Ekologisesti kestävän toiminnan 
periaatteet

• Elinympäristövaatimukset

• Luonnonvalinta

• Sopeutuminen

• Uros/naarassuhde

• Riistanhoitotoimenpiteisiin 
vaadittavat luvat

• Pesintälaitteet

• Pienpetopyynnin merkitys

Kuva: Jari Kostet



• Osion lähestymistapa eroaa muista osioista siten, että opetettavaa 
asiaa tuodaan esiin kuvien kautta, tarkoituksena on herättää 
keskustelua kouluttajan johdolla. 

• Kuvadiojen jälkeen käydään tärkeät asiat läpi tekstidiojen avulla.

4. EETTINEN JA KESTÄVÄ METSÄSTYS

Bild: Hannu Huttu



• Kunnioita luontoa ja riistaa.

• Edistä harkittua, rauhallista metsästystä. 

• Kohtele koiria hyvin. 

• Vaali suomalaista metsästyskulttuuria ja kunnioita 

vanhoja eränkäyntiperinteitä.

• Ole avoin ja rehellinen metsästyksen 

puolestapuhuja.

• Älä jätä roskia maastoon!
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https://www.riistainfo.fi/vastuullinen-

metsastaja/eettiset-ohjeet/



Metsästäjä on vastuullinen myös 

sosiaalisessa mediassa

Kuva: Petri Vartiainen

• Painota koulutuksessa asian tärkeyttä!
• Sosiaalinen media on osa 

metsästystunnelmien jakamista ja 
tallentamista. 

• Pohdi, onko ottamasi kuva tai video sopiva 
sosiaaliseen mediaan jaettavaksi? Kestääkö se 
julkisen tarkastelun?

• Mitä kuva kertoo metsästyksestä 
metsästäjille? Entä suurelle yleisölle, joka ei 
metsästä?

• Muista, että julkaisut ovat verkossa ikuisia, 
eikä mikään ryhmä ole aidosti suljettu. 

• Mikä on hauskaa tulilla, ei aina sovi 
julkisuuteen.

• Kuvissa on erityisen tärkeää muistaa 
turvallisuus ja saaliin kunnioitus!
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PAINOTETUT AIHEET

• Kestävä metsästys

• Ampumaetäisyydet ja 
ampumataito

• Riistan tunnistaminen

• Haavoitustilanteet, koiran 
käyttö

• Riistalaskennat ja muu 
riistanhoito

• Hyvät tavat ja muiden 
huomioiminen

• Luonnon ja riistan kunnioitus

41 | 1.2.2023



5. ASEET JA PATRUUNAT METSÄSTYKSESSÄ

• Osio on toteutettu yhteistyössä Suomen 
Metsästäjäliiton kanssa.

• Materiaalit pohjautuvat 
Metsästysammunnan ABC –oppaaseen 
sekä käytännön ampumataitoja ja turvallista 
aseenkäsittelyä sisältävään 
Metsästysammunnan ABC –
kurssimateriaaliin. 

• Materiaali sisältää videoita. Videot näkyvät 
esityksessä tietokoneen ollessa verkossa. 
Videoiden nettiosoitteet löytyvät myös 
kouluttajan muistiinpanonäkymästä.

• Videot ovat katsottavissa Suomen 
Metsästäjäliiton 
Metsästysammunnan ABC –sivustolta: 

https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc

Kuva: metsastajaliitto.fi

https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc


KIVÄÄRI - KOHDISTUS

Video: Suomen metsästäjäliitto https://vimeo.com/341818997

https://vimeo.com/341818997
https://vimeo.com/341818997
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HAULIKON PATRUUNAN SOPIVUUS



Aseet ja patruunat osiossa käsitellään myös jousimetsästystä.

Kuvat: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Metsästäjän opas / Suomen Metsästäjäliitto ry.
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PAINOTETUT AIHEET 

• Tarvittavat luvat aseita ja 
patruunoita ostettaessa, 
aselainsäädäntö

• Omaan aseeseen 
tutustuminen ja 
ampumaharjoittelu

• Erilaiset asetyypit

• Soveltuvat kaliiberit/patruunat 
riistalle

• Patruunoiden sopiminen 
aseisiin, patruunamateriaalit

• Kohdistus

46 | 1.2.2023



6. METSÄSTYKSEN TURVALLISUUS

Kuva: Metsästäjän opas / Suomen Metsästäjäliitto ry.
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NELJÄ ASETURVALLISUUDEN EHDOTONTA 
SÄÄNTÖÄ

1. Kaikki aseet ovat aina ladattuja

• Älä koskaan oleta aseen olevan 
lataamaton. Tarkasta aseen tila 
jokaisen käsittelykerran aluksi ja 
aina kun laitat asetta pois.

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla 
mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua

• Aseella saa osoittaa vain 
kohteeseen, jonka ampumiseen on 
olemassa henkinen valmius, vaikka 
ase olisi lataamaton. Vireen poisto 
liipaisinta painamalla tehtävä vain 
turvalliseen suuntaan.

Kuva: Suomen Metsästäjäliitto ry.
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PALJON HYVIÄ KUVIA

49 | 1.2.2023

45°

Kuvat: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Suomen Metsästäjäliitto ry.
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PAINOTETUT AIHEET 

• Aseen kuljetus ja säilytys 

• Viisaasti vesillä

• Esteiden ylitys

• Aseen varmistus/lataus

• Ampumasektorit

• Vaara-alueet

• Koiran turvallisuus

• Vaatetus

• Kohteen tunnistus ennen laukausta

• Suutarit

• Harjoittelun merkitys

50 | 1.2.2023

Kuva: Suomen Metsästäjäliitto ry.



• Osio koostuu valokuvista ja videoista. 

• Videot ovat näytettävissä tietokoneen ollessa verkossa. 

• Jos nettiyhteyttä ei ole, asiat voi käydä läpi myös valokuvien avulla. 

• Kouluttajien kannattaa käyttää myös omaa paikalle tuotavaa havainnollistavaa 
materiaalia, kuten loukkuja tms.

7. PYYNTIVÄLINEET JA -MENETELMÄT

Kuvat: metsästäjätutkintokoulutuspaketti
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JÄNISTEN METSÄSTYS AJAVALLA 
KOIRALLA

Video: Suomen riistakeskus / Videosara 

https://youtube.com/embed/ZqO5Q7-iTFg?rel=0

https://youtube.com/embed/ZqO5Q7-iTFg?rel=0


53Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti / Mikko Alhainen
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HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS

Kuva: Hannu Huttu
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PAINOTETUT AIHEET

• Naamioituminen

• Kaaveiden käyttö

• Kyttäyskojut

• Sallitut apuvälineet pyynnissä / 
kielletyt menetelmät

• Loukkujen käyttö

• Koiran käyttö

• Saaliin lopettaminen

55 | 1.2.2023

© Marko Mikkola Kuva: Marko Mikkola



8. SAALIIN KÄSITTELY

• Osio on koostettu valokuvista ja videoista. Videoiden avulla on 
helpompi havainnollistaa eri vaiheiden eteneminen. 

• Kouluttajien kannattaa hyödyntää myös omaa oheismateriaalia, kuten 
täytettyjä eläimiä, trofeita tms.

Kuva: metsästäjätutkintokoulutuspaketti



PAINOTETUT AIHEET

• Suolistus

• Riiputus

• Riistaruoka

• Turkikset, trofeet ja muu saaliin 
hyödyntäminen

Kuva: Metsästäjän opas



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN



KOULUTUSTA SUUNNITELTAESSA

• Jakakaa koulutusaiheet omien vahvuuksienne mukaisesti

• Koulutusta saa laajentaa, mutta sitä ei saa tehdä peruspaketissa 
olevien tärkeiden asioiden kustannuksella = perusasiat on käytävä 
huolella läpi ja lisämateriaalit ja –osiot ovat ns. näiden lisäksi 
järjestettävää ekstraa 

• Hyödynnä aiemmista koulutuksista saatua palautetta



KOULUTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

• Käy etukäteen läpi, mitä haluat sanoa ja tehdä. Hyvä 
valmistautuminen antaa kouluttajalle itsevarmuutta ja parantaa 
koulutuksen laatua.

• Opiskele aihe ensin itse materiaaleista, vaikka se olisi sinulle tuttu. 
Näin et unohda asioita, jotka ovat sinulle itsestään selvyyksiä. Samalla 
päivität omat tietosi.

• Tee tarvittaessa ”koulutuskortti” tueksesi

‒ Määrittele tavoite: Pääkohdat, jotka haluat koulutettavien ainakin 
oppivan

‒ Koulutuksen jaksotus ja ajankäyttö

‒ Kirjaa esimerkkien ja mahdollisen tukimateriaalin käyttö, 
kysymykset ja ryhmätyöt

• Harjoittele, ajankäyttö hahmottuu.

• Hyvällä valmistautumisella ja etukäteen mietityillä vaiheilla muodostuu 
looginen ja helposti lähestyttävä kokonaisuus



KOULUTUSTILAISUUDEN ALOITTAMINEN

• Mene ajoissa paikalle.

• Tarkasta tilat, laitteiden toimivuus ja materiaalit.

• Ota osallistujat vastaan iloisesti ja pyri heti keskustelunomaiseen 
tilanteeseen. Ensimmäiset sekunnit ovat tärkeimmät.

• Esittele itsesi ja kerro, että olet paikalla osallistujien oppimista varten. 
Tämä madaltaa kynnystä kysyä

‒ Pyydä osallistujia kutsumaan sinua etunimellä

‒ Voit kertoa aluksi myös oman ”metsästäjänpolkusi” 

• Tehkää esittelykierros. Yritä muistaa nimet. Helpottaa ryhmänhallintaa 
ja mahdollisia ongelmatilanteita nuorimpien kurssilaisten kanssa.

• Käy aluksi läpi koulutuksen sisältö, aikataulu ja haluamasi 
toimintatavat.



KOULUTTAJA ON ESIKUVA JA ESIMERKKI 

• Kouluttajat voivat olla osallistujan ensimmäinen kosketus metsästäjiin. 
Pohdi, minkälaisen kuvan haluat antaa.

• Osallistujat tekevät johtopäätöksiä ohjaajan ajatus- ja arvomaailmasta

‒ Lapset ja nuoret kopioivat ajatusmallit ja toimintatavat

‒ Uuden metsästäjän kynnys/halu hakeutua mukaan harrastukseen

‒ Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

• Konkreettiset esimerkit

‒ Suuri vaikutus niin hyvässä kuin pahassa

‒ Laki ja eettinen tarkastelu

‒ Valitse esimerkit siten, että ne sopivat aikaan ja paikkaan

‒ Koulutus ei ole paikka metsästysmuotojen, koirarotujen yms. 
arvottamiselle tai henkilökohtaisille kannanotoille

• Älä säikähdä vastuuta. Et tarvitse erityiskykyjä. Valmistaudu etukäteen 
ja pohdi, miltä mm. valitsemasi esimerkit kuulostavat.



TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

• Koulutettavat edustavat moninaista ja hyvin erilaisista lähtökohdista 
tulevaa joukkoa, tämä tulee huomioida koulutustilanteessa.

• Jokaisella metsästäjäksi haluavalla on oikeus osallistua koulutukseen 
tuntematta alemmuutta tai tulleensa loukatuksi. 

• Muista, että kokemus on aina kuulijasta kiinni. Sinulle vähäinen asia 
voi olla toiselle hyvin merkittävä.

• Älä korosta sukupuolta tai muuta henkilökohtaista ominaisuutta 
koulutuksessa (ikä, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli). Se ei 
ole tarpeellista 

‒ Sukupuolineutraalit ilmaisut (koiramies vs. koiranohjaaja).

• Huumori on hyvästä, mutta muista tilannesidonnaisuus

• Älä vähättele yhdenvertaisuuden merkitystä tai toisaalta liioittele. 
Molemmat ärsyttävät. Asiallisuus, hyvät käytöstavat ja asian 
huomioiminen riittävät.



VINKKEJÄ KOULUTUSTILAISUUTEEN
• Sano suoraan, jos et osaa vastata kysymykseen. Aina parempi kuin 

epäselvä vastaus

‒ Asiaa voi selvittää yhdessä: Oppia tiedonhankintaan esim. 
Riistainfosta

‒ Jos ei mahdollista selvittää, toimita vastaus jälkikäteen. Osoittaa 
välittämistä ja ammattitaitoa

• Jos mukana on paljon lapsia tai nuoria, alussa sovitut säännöt 
ehkäisevät häiriökäyttäytymistä

‒ Olet paikalla kouluttajana, et kasvattajana. Vaikeissa tapauksissa 
välittömästi yhteys vanhempiin

• Vältä kilpailuja tai muuta osallistujien asettamista 
paremmuusjärjestykseen. Osa voi mennä ”lukkoon” ja oppiminen 
vaikeutua jännityksen vuoksi.

• Älä tuomitse, vaan perustele. Esim. nuorilla voi olla kotoa tulleita 
huonoja esimerkkejä.

• Ihmiset oppivat kuulemalla, näkemällä ja kokeilemalla. Konkreettinen 
esimerkki, varuste tai kuva kerronnan lisäksi helpottaa oppimista.



ERI IKÄISTEN KURSSILAISTEN HUOMIOIMINEN

ERITYISHUOMIO NUORIIN

• Kurssin rakenne aluksi esiin

• Puhu selkeästi, tauota

• Asiat riittävän pienissä paloissa, aikaa ajatella

• Käytä konkreettisia esimerkkejä ja materiaaleja

• Osallista ryhmäkeskusteluilla, ongelmanratkaisuilla ja monitasoisilla 
kysymyksillä – ei vääriä vastauksia, johdattele oikeaan vastaukseen

• Muistiinpanojen kirjaus, yhteenvedot aihealueen lopuksi

• Metsästäjän oppaan käyttö muun materiaalin rinnalla 

• Mieti istumajärjestys, älä anna häiritä koulutusta

• Kehu ja kannusta!



MUISTA!

• Uusi metsästäjä- ja Vastuullinen metsästäjä –
sivut Riistainfossa (sis. eettiset ohjeet)

• Oma riista -maastosovelluksen 
käyttöönottoon kannustaminen (esim. 
saalisilmoitukset, havaintokirjaukset, 
metsästyspäiväkirja, metsästyskortti, 
ampumakoetodistus jne.)

• Riistainfon lakisivustot ja Metsästäjä-lehti 
(muutokset lainsäädännössä)

• Ampumaradat, metsästysammunnan ABC- ja 
muut ampumakoulutukset/-tilaisuudet

‒ kannustetaan ampumaradalla 
tapahtuvaan harjoitteluun

‒ kerrotaan tulossa olevista lähialueiden 
tilaisuuksista

• Jos järjestetään koulutusta lisämateriaalien ja 
-osioiden avulla, se ei saa tapahtua 
koulutuspaketeissa olevien tärkeiden 
osattavien asioiden kustannuksella 

• Aluehallintoviranomaisen mahdolliset 
kokoontumisrajoitukset ja muut ohjeet 
poikkeuksellisissa tilanteissa

• Metsästäjäliiton metsoleirit ym. nuorille 
tarkoitetut tapahtumat

• Uuden metsästäjän koulutukset 18-vuotta 
täyttäneille ? 

Kuvat: www.riistainfo.fi
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KIITOS!

Kuva: Hannu Huttu
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