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Kortti maksettu 
-Vuoden aikana 

metsästävät 
42 % 

Riistanhoito-
yhdistys- ja 

metsästysseura-
aktiivit 
13 % 

Ei metsästä - 
Metsästyskortti 

maksettu  
26 % 

Metsästyskortti 
maksamatta 

19 % 

Metsästäjät ovat erilaisia- aktiivisuus vaihtelee  

Metsästäjärekisterissä 
380000 henkilöä 



RIISTAHALLINNON  

YHTEISKUNNALLISET 

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 

Metsästys ja 
riistanhoito 

on eettistä ja 
vastuullista  

Riistakannat 
säilyvät 

elinvoimaisina  

 
RIISTA-

TALOUS LUO 
HYVIN-

VOINTIA 

Riista-
vahingot ja -

konfliktit ovat 
hallinnassa 
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Julkisen riistakonsernin strategia  
(päivitetty 2012) 



Visio 

Metsästys on vuonna 2020 yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyä 

ja riistasaalis on arvostettu luonnontuote. Järjestäytynyt metsästys 

ja riistatalous ovat yhteiskunnan hyvinvointia, maaseudun 

elinvoimaisuutta ja kyläyhteisöjen vireyttä ylläpitävä voima.  

Kaikkien ulottuvilla oleva nykyaikainen 

kouluttautumisjärjestelmä mahdollistaa  

• kansalaisen kehittymisen eettiseksi ja vastuulliseksi, 

metsästämänsä lajit, omat taitonsa ja lainsäädännön 

tuntevaksi metsästäjäksi  

• ja edelleen kehittymisen metsästyksen, riistatalouden, 

yhdistystoiminnan ja hallinnon vastuutehtäviin. 
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Yleistä 

• Kouluttautumisjärjestelmä mahdollistaa kansalaisen 

kouluttautumisen vastuulliseksi metsästäjäksi ja sitten 

harrastuksen syventyessä omatoimisen kouluttautumisen 

monitaitajaksi tai erilaisiin alan vastuutehtäviin 

• Kouluttautumisjärjestelmä kattaa kaikki keskeiset ja nykyaikaiset 

oppimisen menetelmät 

• Sähköisiä itseopiskelumateriaaleja kehitetään ja metsästäjiä 

ohjataan enenevässä määrin aktiiviseen ja omatoimiseen 

kouluttautumiseen 

• Tietyissä koulutusaiheissa tarvitaan perinteistä face to face –

koulutusta, mutta suuret massat tavoitetaan 

kustannustehokkaasti sähköisten palveluiden ja 

organisaatiolehtien avulla 
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Kansalaisjärjestöt, 

vapaaehtoinen 

toiminta 

Vaikuttavuus 

Kouluttautumis-
järjestelmä 

Yhteiskunnan 
näkökulma 

Metsästys on 
normien mukaista, 
eettistä ja kestävää 

 

Edistämisnäkökulma 

Metsästys luo hyvinvointia 

Metsästys on 
järjestäytynyttä ja 
yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävää 

Metsästäjän 
näkökulma 

Pyrin kehittymään 
taitavaksi 

metsästäjäksi  
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Riistahallinto, 

lakisääteinen 

toiminta 

Yksilön oma 

toiminta 



Kouluttautumisen urapolut 
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Potentiaalinen metsästäjä, 

kiinnostus metsästykseen herää,  

Metsästäjätutkinto 

Aloittava 

metsästäjä 

Kehittyvä metsästäjä 

Moniosaaja 

Metsästysseurapolku Riistanhoitoyhdistyspolku  

(julkiset hallintotehtävät) 



VASTUUNJAKO 

KOULUTUSSTRATEGIASSA 

• Nuoriso- ja kouluyhteistyön 

edistäminen 

• Metsästäjän peruskoulutus 

(ml. aseturvallisuus) ja 

metsästäjätutkinnot 

• Ampumakokeet 

• Kestävä riistatalous 

– Kannanseurannat  

– Verotussuunnittelu- ja 

periaatteet 

– Elinympäristöjen 

kunnostus 

• SRVA-toiminta 

• JHT-koulutus 

• Nuorisotyö 

• Metsästäjien jatkokoulutus, 

eettinen metsästys 

– Käytännön 

metsästystaidot 

– Riistanhoitokoulutus 

– Saaliin hyödyntäminen 

• Metsästysseuratoiminta 

• Ampumaradat, 

ampumataidot ja 

kilpailutoiminta 
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YHTEISTYÖ 
SOVELTUVIN 

OSIN 

METSÄSTÄJÄLIITTO RIISTAKESKUS 



Suomen riistakeskuksen sähköiset 

koulutukset 

Sisältää mm. 

- Metsästäjätutkinto 

- JHT-kertauskurssit 

kirjautumisen takana 

- JHT-

koulutusmateriaalit 

julkisena 

- Suomen 

riistakeskuksen 

videot 

- Muita 

koulutusmateriaaleja 
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https://koulutus.riista.fi/


Lajien jäljet 
• Kuvia kerätään 

vapaaehtoisilta 

toimihenkilöiltä 

• Toteutetaan useasta 

kuvasta kerättynä 

videona  

• Ensimmäisenä 

kuvana selkeä 

helposti 

tunnistettavissa 

oleva 

• Nauruversio 

(hyperlinkkinä) 
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https://dreambroker.com/channel/fbeb1hb8/78iucwxc

