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SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE METSÄSTÄJÄTUTKINNOISTA POIKKEUS-
AIKANA 
 
Seuraavassa ohjeistetaan metsästäjätutkintojen järjestämisestä ja niiden vastaanottamisesta ko-
ronavirusepidemiasta johtuvana poikkeusaikana 1.6.2020 alkaen. Ohjeistuksen tarkoituksena on tar-
tuntariskin minimoiminen tutkintopaikoilla välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit 
ja huolehtimalla hygieniasta. Muilta osin noudatetaan normaaliin tapaan Suomen riistakeskuksen met-
sästäjätutkintojen järjestämisestä riistanhoitoyhdistyksille antamaa ohjetta, joka on löydettävissä ver-
kosta osoitteesta https://www.riistainfo.fi/oppitunti/oppitunti-2-metsastajatutkinnon-vastaanottajien-
koulutus/. Lisäksi metsästäjätutkintotilaisuuksissa on noudatettava aluehallintovirastojen erikseen an-
tamia määräyksiä. 
 
 
Yleistä metsästäjätutkintojen järjestämisestä poikkeusaikana:  
 

- Riistanhoitoyhdistysten on varattava metsästäjätutkintotilaisuuksiin riittävä, mutta vain tarpeellinen 
määrä metsästäjätutkinnon vastaanottajia tilaisuuden turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. 

- Metsästäjätutkinnon vastaanottajien suositellaan käyttävän suojakäsineitä sekä hengityssuojaimia.  

- Metsästäjätutkintotilaisuudessa on oltava tarjolla käsidesiä tai käsienpesupaikka. 

- On varmistettava, ettei metsästäjätutkintotilaisuuden henkilömäärä (tutkinnon suorittajat ja vastaan-
ottajat) missään tapauksessa nouse asetettua 50 henkilön ylärajaa suuremmaksi. Tarvittaessa on jär-
jestettävä kulunvalvonta metsästäjätutkintoon saapuville ja estettävä henkilömäärän ylittyminen. Riis-
tanhoitoyhdistys voi harkintansa mukaan edellyttää myös ennakkoilmoittautumista, jos arvioidaan 
henkilömäärän ylittyvän. 

 
 
Metsästäjätutkinnon vastaanottajien toiminta ennen metsästäjätutkintotilaisuutta: 
 

- Älä osallistu metsästäjätutkinnon vastaanottamiseen, mikäli kuulut riskiryhmiin. 

- Älä osallistu metsästäjätutkinnon vastaanottamiseen, mikäli sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oi-
reita tai epäilet saaneesi tartunnan. 

- Huolehdi metsästäjätutkintomateriaalien hygieenisyydestä (lomakkeet, kynät ja kumit) ennen sekä 
jälkeen metsästäjätutkinnon. 

  

Metsästäjätutkinnon vastaanottajien toiminta metsästäjätutkintopaikalla: 

- Tutkintotilan täytyy olla riittävän suuri, että asiakkaat voidaan sijoittaa suorituspaikoilleen turvaväli (2 
metriä) huomioiden. Erityisesti tämä tulee huomioida erillisen tilan tarvitsevien osalta (lukihäiriö tai 
tulkkia tarvitsevat). 

- Tutkintolomakkeet jaetaan pöydille lajintuntemusvihkon väliin laitettuna ennen asiakkaiden saapu-
mista. 

- Paikalle saapuvia asiakkaita neuvotaan odottamaan vuoroaan tutkintotilan ulkopuolella (huomioi-
daan riittävät turvavälit). 
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- Asiakkaat ohjataan omille suorituspaikoilleen yksi kerrallaan. Samassa yhteydessä tarkistetaan tar-
vittaessa henkilöllisyys ja peritään tutkintomaksu ohjeistamalla asiakasta jättämään tasasumma kä-
teistä rahaa määrättyyn paikkaan turvavälit huomioiden. 

- Tutkintosuorituksen jälkeen asiakas jättää tutkintolomakkeet omalle suorituspaikalleen ja hänet oh-
jataan odottamaan tutkinnon tarkastamista tutkintotilan ulkopuolelle (huomioidaan riittävät turvavälit). 

- Metsästäjätutkinnon jälkeen tarkastetaan vastauslomake ja annetaan palaute sekä päätöslomake 
lähikontaktia välttäen. 

- Asiakasta ohjeistetaan poistumaan tämän jälkeen tutkintopaikalta. 
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