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Riistanhoitoyhdistyksen merkinnät: 
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     riistanhoitoyhdistykselle 
 
 
 

HAKEMUS AMPUMA-ASELAIN (1/1998) 45 TAI 53 A §:SSÄ TARKOITETTUA 

HARRASTUKSEN AKTIIVISUUDESTA ANNETTAVAA TODISTUSTA VARTEN 
 
 

Hakija hakee: 
 

ampuma-aselain 45 §:ssä tarkoitettua todistusta:   

 

ampuma-aselain 53 a §:ssä tarkoitettua todistusta:   

 
 

Hakemuksen liitteenä on metsästysseuran lausunto:   kyllä    ei 
 

Hakemuksen liitteenä on muu lausunto:   kyllä    ei 
 
 

Hakemuksen tarkemmat perustelut esitetään oheisessa selvityksessä (sivu 2) tai erillisenä 
liitteenä. 
 
 
 
  ,     /     20   
Paikka ja aika 
 
 
 
_______________________________________________ 
Hakijan allekirjoitus 
 

      
Nimen selvennys 

 
 
 
OHJE: Hakemus osoitetaan sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa 
loukku- tai luolapyyntiä. 
 



Selvitys tai suunnitelma loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä (hankkimislu-

paa haettaessa) (sisältäen tiedot käytettävien loukkujen määristä, saalismääristä sekä pyynnin 

kestosta ja pyyntipaikkojen sijainnista): 

      

 
 

Selvitys loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta (harrastuksen jatkumista osoitet-

taessa): 

      

 
 



OHJEITA 
 
Hakemuksen voi jättää riistanhoitoyhdistykselle 
vapaamuotoisena hakemuksena tai tätä lomaketta 
käyttäen. 
 
Hakemukseen voidaan liittää metsästysseuran tai 
muun vastaavan tahon lausunto. Jos lausuntoa, 
joka ei ole pakollinen, ei ole liitetty hakemukseen, 
riistanhoitoyhdistys voi pyytää sellaisen. 
 
Riistanhoitoyhdistys voi pyytää tarvittaessa hakijal-
ta lisäselvityksen. 
 
 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
 

Ampuma-aselaki 
 
6 § Ampuma-aseiden tyypit 
 
Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit 
ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pie-
noispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmä-
ase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase 
ja muu ampuma-ase. 
 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten 
tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista 
ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähin-
tään 840 millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 
millimetriä sekä jossa käytetään haulikon patruu-
naa; 
2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä vasten tuet-
tavaksi valmistettua rihlapiippuista ampuma-asetta, 
jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä 
ja piipun tai putken pituus vähintään 400 millimetriä 
sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä 
patruunaa; 
3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reu-
nasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa; 
4) pistoolilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus 
on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 mil-
limetriä ja jossa käytetään keski- tai reunasytytteis-
tä patruunaa; 
5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reu-
nasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa; 
6) revolverilla ampuma-asetta, jonka kokonaispi-
tuus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 
millimetriä ja jossa käytetään pyörivään pat-
ruunarullaan ladattavaa keski- tai reunasytytteistä 
patruunaa; 
7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa käytetään 
pyörivään patruunarullaan ladattavaa reunasytyt-
teistä .22 kaliiperista patruunaa; 
8) yhdistelmäaseella olkapäätä vasten tuettavaksi 
valmistettua ampuma-asetta, jossa on ainakin kak-
si piippua tai putkea ja jonka kokonaispituus on 
vähintään 840 millimetriä ja piippuyhdistelmän pi-

tuus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käyte-
tään keski- tai reunasytytteistä patruunaa ja hauli-
kon patruunaa; 
9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään 
kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita pat-
ruunoita; 
10) merkinantopistoolilla ampuma-asetta, jossa 
käytetään merkinantopatruunaa ja jolla ei voida 
ampua muita patruunoita; 
11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka on 
suunniteltu ja valmistettu vain mustalla ruudilla 
käytettäväksi; 
12) muulla ampuma-aseella asetta, joka rakenteel-
taan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poik-
keaa tässä pykälässä määritellyistä ampuma-
aseista. 
 
 

45 § Hankkimisluvan saajaa koskevat edelly-
tykset luonnolliselle henkilölle 
 
Hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta 
täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyt-
täytymisensä perusteella on pidettävä sopivana 
pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen 
osia. Lupaviranomaisella on oikeus saada hakijas-
ta lääketieteellinen arvio, kun saatujen tietojen tai 
haastattelun perusteella lupaviranomaisella on 
syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopi-
vuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Lupaviran-
omaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden es-
tämättä saada lääketieteellisessä arviossa luvan-
hakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä lupaviranomaisen arvioidessa hakijan 
sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Asevel-
vollisen on esitettävä selvitys suoritetusta varus-
mies- tai siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole 
suoritettu, asevelvollisen on esitettävä määräys 
aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapa-
uttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palve-
luksen keskeyttämisestä syineen. Hankkimislupa 
pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisre-
volveria taikka niiden osaa varten voidaan antaa 
vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle. Hankkimislu-
pa ampumaurheilussa ja -harrastuksessa käytettä-
vää 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettua 
ampuma-asetta varten voidaan antaa luonnolliselle 
henkilölle vain, jos tämä esittää yhdistyslain 
(503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yh-
distyksen ampuma-asekouluttajan antaman todis-
tuksen harrastuksestaan, jonka on oltava jatkunut 
aktiivisesti vähintään kaksi vuotta. Aktiivisen har-
rastuksen jatkumista koskevaan kahden vuoden 
ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa palve-
lussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta tai 
puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa 
suoritetusta palvelusta. Hankkimislupa ampumaur-
heilussa ja harrastuksessa käytettävään tämän lain 
6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun am-
puma-aseeseen voidaan myöntää myös, jos henki-
lö esittää luotettavan selvityksen harrastuksestaan 



ja työnantajanaan toimivan valtion viranomaisen 
todistuksen siitä, että hän virkaansa kuuluvissa 
tehtävissä kantaa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa 
tarkoitettua ampuma-asetta. 
 
Haettaessa lupaa: 
1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläin-
ten ampumista varten hakijan on esitettävä harras-
tuksestaan luotettava selvitys ja, jos hakemus kos-
kee lupaa 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 kohdassa tar-
koitettua ampuma-asetta varten, lisäksi riistanhoi-
toyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harras-
tuksestaan; 
2) ampumaurheilua ja -harrastusta varten hakijan 
on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys; 
3) työtä varten hakijan on esitettävä selvitys siitä, 
että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi 
perehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemi-
seen ja että hänellä on hyväksyttävä peruste am-
puma-aseen kantamiseen työssään. 
 
Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voi-
daan antaa vain asekeräilijälle, jolla on Poliisihalli-
tuksen hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen 
osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen 
osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisi-
laitos on hyväksynyt. Lupa 43 §:n 1 momentin 8 
kohdan perusteella voidaan antaa, kun huollettava 
henkilö on jättänyt rinnakkaislupaa koskevan lupa-
hakemuksensa ja lupaviranomainen on tutkinut, 
että rinnakkaisluvan antamiseen on 54 §:ssä sää-
detyt edellytykset. 
 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua harras-
tusta voidaan pitää aktiivisena, jos eläinten ampu-
minen 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 kohdassa tarkoite-
tulla ampuma-aseella on metsästyskausittain 
säännönmukaisesti jatkuvaa pyyntiä, johon muu 
kuin mainitussa lainkohdissa tarkoitettu ampuma-
ase ei hyvin sovellu. Eläinten ampumisella tarkoite-
taan luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa 
olosuhteissa olevan eläimen metsästykseen liitty-
vää lopettamista. Ampumaurheilu ja harrastus on 
aktiivista, jos kyseessä on jonkin ampumaurheilula-
jin harjoittelu, kilpaileminen, kilpailun toimihenkilönä 
toimiminen, valmentaminen tai kouluttaminen am-
puma-aseen käyttöön. 
 
 
53 a § Harrastuksen jatkumisen osoittaminen 
 
Luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsää-
dännön mukaan sallittua eläinten ampumista, am-
pumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, ku-
vausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 
momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun ampuma-
aseen toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, 
on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja 
tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava 
lupaviranomaiselle: 

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus am-
pumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harras-
tamisesta; 
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- 
tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka 
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näy-
tökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esi-
tykseen. 
 
Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhal-
tijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvi-
tyksiä. 
 
 

Ampuma-aseasetus 
 
44 e § Aktiivinen loukku- tai luolapyynti 
 
Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
loukku- tai luolapyynnin taikka vastaavissa olosuh-
teissa tapahtuvan metsästysharrastuksen on oltava 
aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen 
olosuhteet huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitet-
tava riistanhoitoyhdistykselle esitettävällä selvityk-
sellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla 
tapahtuvasta metsästyksestä.  
 
Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistan-
hoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasialli-
sesti harjoittaa loukku- tai luolapyyntiä. 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen 

riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten jul-

kisten hallintotehtävien maksuista 
 
3 § Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkis-
oikeudelliset suoritteet 
 
Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä 
maksuja seuraavasti: 
1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 
annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta met-
sästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa 
koekerralta; 
2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampuma-
kokeesta 20 euroa koekerralta;  
3) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ulkomaalai-
selle annetusta ampumakoetodistuksesta 15 eu-
roa; 
4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tar-
koitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavas-
ta todistuksesta 27 euroa. 


