
Hirvieläinlupien sähköinen hakeminen  

• Luvanhakija täyttää http://luvat.riista.fi -sivuilla 

hirvieläinlupahakemuksen 

• Ennen luvanhakua, varmista asiakasnumero, 

lupa-aluetunnus sekä sähköiset liitteet 

• Hakijan asiakasnumeron löydät Oma riistasta 

seuran, seurueen tai luvansaajan Yleinen -

näkymästä tai aiemmalta pyyntilupapäätökseltä 

• Uuden hakijan ohjeet seuran tai seurueen 

muodostamiseen ja muut Oma riista ohjeet: 

https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/  
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• Tunnistaudu palveluun joko Oma riista 

tunnuksilla (suositus) tai pankkitunnuksilla 



• Oma riista -tunnuksella kirjautuessa henkilötietoja ei voi 
muuttaa 

• Pankkitunnuksilla kirjauduttuasi, tee tarvittavat muutokset ja 
tallenna tietosi 



• Siirry Uusi lupahakemus -näkymään ja valitse 
alasvetovalikosta hakemustyypiksi Hirvieläimet – Pyyntilupa 

• Tiedot tallentuvat joka sivulla painaessasi Seuraava -painiketta 
 



• Jos haet ML 8 §:n alueen pyyntilupaa, laita rasti ruutuun 
• Muussa tapauksessa paina Seuraava. 

 



• Jos henkilö, seura tai seurue on hakenut aiemmin 
pyyntilupaa, löytyy asiakasnumero Oma riistasta 
seuran, seurueen ja luvansaajan Yleinen -näkymästä 
tai aiemmalta pyyntilupapäätökseltä 
 



• Yksityishenkilönä haettaessa asiakasnumeroa ja luvanhakijaa ei voi muuttaa  
• Yhteyshenkilönä haettaessa kirjoita luvanhakijan asiakasnumero ja päivitä 

luvanhakijan nimi (suositus) 
• Jos luvanhakija ei ole Oma riistassa, kirjoita luvanhakijan täydellinen nimi kenttään 



• Valitse päätöksen toimitustapa, joko tämän palvelun 
kautta (suositus) tai postiennakolla kirjeellä 

• Sähköinen päätös lähetetään ilmoittamaasi 
sähköpostiosoitteeseen 



• Lue ohjeteksti ja lisää Oma riistan lupa-aluetunnus 
• Päivitä lupa-aluetunnus 
• Jos tietoja ei ole muodostettu Oma riistassa, täytä tiedot alla oleviin 

kohtiin ja lisää muut tiedot liitteiksi seuraavissa vaiheissa  



• Palvelu hakee alueen sijaintitiedot ja maapinta-alan 
 Kuvan lupa-alue ML 8 §:n alueen ulkopuolella 



• ML 8 §:n alueen pyyntilupaa haettaessa, anna lisäksi 
lupaosakkaiden ilmoittamien yksityisten alueiden 
yhteismaapinta-ala hehtaarin tarkkuudella 
 Palvelu laskee valtion alueiden pinta-alan 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Tarkista lupaosakkaat ja paina seuraava 



• Valitse laji ja lisää pyyntilupamäärä 
• Tallenna eläin 
• Hakemuksen voi tarvittaessa perustella mutta 

perustelukentän voi jättää tyhjäksikin 
 



• Pyyntilupamäärää voi muokata tai poistaa eläimen 
• Uuden hirvieläinlajin voi lisätä samaan hakemukseen, 

jos niiden metsästysalueet ovat samat 
 



• Jos haet ML 8 §:n alueen pyyntilupaa, ilmoita 
niiden ampujien lukumäärä, joilla ei ole muuta 
hirven metsästysmahdollisuutta tai eivät sitä käytä 

• Väärien tietojen antaminen voi johtaa 
poliisitutkintaan 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Valitse (Selaa) tämän jälkeen liitetiedosto 
tietokoneeltasi (esim. Ampujaluettelo.pdf) ja Liitä se 
hakemukseen 
 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Lisää tarvittaessa useampi ampujaluettelo  
• Muussa tapauksessa paina seuraava 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Valitse (Selaa) Metsähallituksen aluelupapäätös 

tietokoneeltasi ja Liitä se hakemukseen 

 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Lisää tarvittaessa useampi aluelupapäätös yksitellen 
• Muussa tapauksessa paina seuraava 

Ainoastaan ML 8 §:n hakemuksessa 



• Karttaa, lupaosakasluetteloa tai valtakirjoja ei 
tarvitse liittää, jos tiedot on haettu Oma riistan 
lupa-aluetunnuksella (hakemuksen sivulla 3) 

• Muussa tapauksessa liitä hakemukseen pakolliset 
asiakirjat ja muut liitteet, jotka halutaan hakemuksen 
perusteluiksi 

• Kartassa tulee olla merkittynä hakemusalueen ulkorajat ja 
sisällä olevat vieraat alueet tilarajojen tarkkuudella 



• Tarkista kooste ja palaa tarvittaessa täydentämään 

hakemusta Edellinen -painikkeen kautta 



• Jos hakemusta ei lähetetä, näkyy se Avoin -tilassa 
Lupahakemukset –välilehdellä 

• Avointa hakemusta voi muokata tai sen voi poistaa  



• Kun hakemus on valmis, paina Lähetä hakemus  
• Hirvieläimen pyyntilupahakemusta ei voi muokata 

lähettämisen jälkeen 
• Hakemusten viimeinen lähetyspäivä on 30.4.2017 



• Hakemuksen ja käsittelyn etenemisen tiedot lähetetään 
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 



• Suomen riistakeskuksen tehtyä päätöksen, tulee 
siitä viesti ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 
(heinäkuun loppuun mennessä) 

• Viestissä on linkki, josta pääset maksamaan 
päätöksen käsittelymaksun sähköisesti 

 
 



• Valmiin päätöksen käsittelymaksun pääset 
maksamaan myös Lupahakemukset -näkymästä 



• Oma riistassa lupapäätös löytyy osakkaan 
LUVAT -näkymästä 


