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Riistanhoitoyhdistykset 

 

 

 

 

 

 

Viite: Riistahallintolain (158/2011) 14 §:n 1 momentin 4 kohta 

 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN AMPUMA-ASELAIN NOJALLA ANTAMAT 

HARRASTUSTODISTUKSET 

 

Yleistä  

Valtioneuvosto antoi 26.5.2011 ampuma-aselain muutosta täydentävän ampuma-

aseasetusta koskevan asetusmuutoksen, joka tuli voimaan samanaikaisesti lakimuutok-

sen kanssa 13.6.2011. 

 

Ampuma-aselain ja ampuma-aseasetuksen muutokset toivat riistanhoitoyhdistyksille 

uuden tehtävän, joka kuuluu riistanhoitoyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin. Lainsää-

dännöllinen kehys on seuraava. 

 

Ampuma-aselain (1/1998) 45 §:n 8 momentin mukaan: 

 

”Haettaessa lupaa: 

1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten 

hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys ja, jos hakemus 

koskee lupaa 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 kohdassa tarkoitettua ampu-

ma-asetta varten, lisäksi riistanhoitoyhdistyksen antama todistus ak-

tiivisesta harrastuksestaan;” 

 

Ampuma-aselain 45 §:n 10 momentin mukaan: 

 

”Edellä 8 momentin 1 kohdassa tarkoitettua harrastusta voidaan pi-

tää aktiivisena, jos eläinten ampuminen 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 koh-

dassa tarkoitetulla ampuma-aseella on metsästyskausittain säännön-

mukaisesti jatkuvaa pyyntiä, johon muu kuin mainitussa momentissa 

tarkoitettu ampuma-ase ei hyvin sovellu. Eläinten ampumisella tar-
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koitetaan luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa ole-

van eläimen metsästykseen liittyvää lopettamista.” 

 

Ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin mukaan: 

 

----- 

”5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enin-

tään .22 kaliiperista patruunaa; 

----- 

7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jos-

sa käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa;” 

----- 

 

Ampuma-aseasetuksen (145/1998) 44 e §:n mukaan: 

 

”Ampuma-aselain 45 §:n 10 momentissa tarkoitetun loukku- tai luo-

lapyynnin tai vastaavissa olosuhteissa tapahtuvan metsästysharras-

tuksen taikka haitallisten vieraslajien pyydystämisen ja tappamisen 

on oltava aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet 

huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitettava riistanhoitoyhdistykselle 

esitettävällä selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla 

tapahtuvasta metsästyksestä tai haitallisten vieraslajien pyydystämi-

sestä ja tappamisesta. 

 

Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistanhoitoyhdistykselle, 

jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa loukku- tai luolapyyn-

tiä. Selvitys tai suunnitelma on pyynnöstä esitettävä poliisille.” 

 

Ampuma-aselain 53 a §:n 1 momentin mukaan: 

 

”Luonnollisen henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva hallussa-

pitoon oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun 

ampuma-aseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka am-

puma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden 

vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden 

välein toimitettava lupaviranomaiselle selvitys 45 §:n 5–10 momentis-

sa tarkoitetun lupaedellytyksen voimassaolosta.” 

 

 

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista 

vuosina 2017–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1463/2016) 3 

§:n 4 kohdan mukaan: 

 

”Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seu-

raavasti: 

----- 

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuk-

sen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.” 
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Hakemuslomake ja todistuspohja 

 

Suomen riistakeskus on laatinut todistusten hakemista varten lomakkeen, joka on ladat-

tavissa Suomen riistakeskuksen internetsivuilta osoitteesta www.riista.fi. Lomake on 

myös tämän ohjeen liitteenä. 

 

Suomen riistakeskus suosittaa yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi, että riistanhoi-

toyhdistykset käyttäisivät todistusten antamisessa oheisina liitteinä olevia todistuspoh-

jia. Todistuspohjat on laadittu siten, että niillä voidaan antaa: 1) todistus asiakkaan sel-

vityksellä tai suunnitelmalla osoittamasta aktiivisuudesta sekä 2) todistus loukku- tai 

luolapyynnin aktiivisesta jatkumisesta. Todistuspohjat soveltuvat myös tilanteisiin, jois-

sa asiakkaan antamaa selvitystä tai suunnitelmaa ei voida pitää riittävänä myönteisen 

todistuksen antamiseen. 

 

 

Toimintatavat riistanhoitoyhdistyksissä 

 

Todistusten antamisessa noudatetaan hallintolain (434/2003) mukaisia käytäntöjä. Asia-

kirjojen julkisuuden suhteen noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-

tua lakia (621/1999). Lisäksi Suomen riistakeskus suosittelee käytettäväksi seuraavia 

menettelyitä. 

 

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen tulee tehdä päätös siitä, kuka tai ketkä todistuksen 

voi/voivat antaa riistanhoitoyhdistyksen nimissä. Riistahallintolain (158/2011) 29 §:n 3 

momentin mukaan: 

 

”Riistanhoitoyhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäsenen tai 

toiminnanohjaajan kanssa. Toiminnanohjaaja voi kuitenkin kirjoittaa riis-

tanhoitoyhdistyksen nimen merkitykseltään vähäisissä sekä hallituksen 

erikseen päättämissä asioissa.” 

 

Todistushakemus tulee vireille riistanhoitoyhdistyksessä silloin, kun se saapuu riistan-

hoitoyhdistykselle esimerkiksi postitse tai henkilökohtaisesti tuotuna toiminnanohjaajal-

le. Hakemuksen voi jättää myös sähköisenä riistanhoitoyhdistyksen sähköpostiosoittee-

seen (vrt. laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)). 

 

Hakemuksen tultua vireille on selvitettävä, onko hakemus sellainen, että sen nojalla 

voidaan antaa todistus. Jos hakemus on puutteellinen, on hakijalta pyydettävä yksilöity 

lisäselvitys ja varattava esimerkiksi vähintään kahden viikon vastausaika. Jos hakija ei 

anna lisäselvitystä, todistuksen antaminen ratkaistaan käytettävissä olevien tietojen pe-

rusteella. 

 

Todistushakemuksesta pyydetään lausunto esimerkiksi hakijan metsästysseuralta tai 

muulta vastaavalta taholta, jos se on erityisestä syystä tarpeen. Jos lausunto pyydetään, 

ja se saadaan ja jos lausunnossa ei puolleta hakemusta, hakijalle on varattava tilaisuus 

antaa vastaselitys annetusta lausunnosta. Tällaisessa tilanteessa lausunto toimitetaan ha-

kijalle ja varataan hänelle esimerkiksi vähintään kahden viikon vastausaika. Jos hakija 

ei anna vastaselitystä, todistuksen antaminen ratkaistaan käytettävissä olevien tietojen 

perusteella. 

 

http://www.riista.fi/
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Todistuksen antamisesta (myönteinen tai kielteinen) peritään Suomen riistakeskuksen ja 

riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 anne-

tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 kohdan mukainen maksu. 

 

Hakemusasiakirjat ja todistusjäljennökset säilytetään riistanhoitoyhdistyksessä 5 vuotta. 

  

 

 

 SUOMEN RIISTAKESKUS 

 

  
 Sauli Härkönen 

 julkisten hallintotehtävien päällikkö 

 

 

 

LIITTEET Hakemuslomake 

 Todistuspohja loukku- tai luolapyynnistä 

 Todistuspohja loukku- tai luolapyynnin jatkumisesta 

  

 

TIEDOKSI Suomen riistakeskus ja sen aluetoimistot 

 

 

 
 


