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Hyvinvointia metsästyksestä
Metsästyskortin lunastaa vuosittain yli  
300 000 suomalaista. Metsästys on säilynyt 
Suomessa yleisenä ja arvostettuna harras-
tuksena, joka on helposti tavallisten kansa-
laisten ulottuvilla. 

Metsästyksellä on suuri merkitys harrastajil-
le ja heidän läheisilleen. Se tarjoaa herkullis-
ta riistaruokaa, virkistystä luonnonhelmas-
sa, monipuolista liikuntaa ja yhteisöllisen 
elämäntavan. Metsästäjien tekemä vapaaeh-
toistyö on myös arvokas palvelus ympäris-
tölle ja yhteiskunnalle. 

Tähän esitteeseen on koottu askeleet, joita 
seuraamalla pääsee metsästäjäksi.
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Metsästysseuraan liittyminen  
ja metsästysluvat
Mikäli omistaa maata, on oikeutettu metsäs-
tämään omilla maillaan, ellei ole vuokrannut 
metsästysoikeutta esimerkiksi paikalliselle 
metsästysseuralle. Mikäli ei ole maanomista-
ja tai haluaa metsästää laajemmalla alueella, 
kannattaa hakea metsästysseuran jäseneksi. 
Seurojen jäsenehtoja kannattaa kysellä suo-
raan metsästysseuroilta. 

Monet metsästysseurat myyvät metsästys- 
lupia eli oikeutta metsästää maillaan salli-
mansa, yleensä yhden päivän, ajan. Jotkut seu-
rat myöntävät myös pidempiaikaisia lupia, ku-
ten kausikortteja. Yleensä vieraskorttilaisen 
tulee metsästää seuran jäsenen matkassa.

Metsästää voi myös valtion mailla. Valtion 
metsästyslupia myy Metsähallitus osoit- 
teessa eräluvat.fi.



Metsästäjätutkinto 
Kun haluat aloittaa metsästysharrastuksen, 
sinun pitää suorittaa metsästäjätutkinto. 
Tutkintotilaisuuksia ja siihen valmentavia 
kursseja järjestävät riistanhoitoyhdistykset. 

Metsästäjätutkintoon voit valmistautua lu-
kemalla Metsästäjän opasta ja osallistumalla 
vapaaehtoiselle metsästäjäkurssille. Tutkin-
toon voit opiskella myös verkkokurssin avul-
la Riistainfossa. 

Suosittelemme tutkintoon valmentavalle 
kurssille osallistumista. Kurssilla voit kysyä 
mahdollisesti itseä askarruttavia kysymyksiä.

Metsästyskortti
Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suoritta-
neella on oikeus lunastaa metsästyskortti 
eli maksaa riistanhoitomaksu. Riistanhoito-
yhdistys antaa ohjeet ensimmäisen metsäs-
tyskortin saamiseksi tutkintotilaisuudessa. 
Tutkinnon suorittanut saa valita, haluaa-
ko metsästyskortin mahdollisimman pian 
vai vasta seuraavan metsästysvuoden alus-
ta eli 1.8. alkaen. Jos haluaa kortin mahdol-
lisimman pian, se postitetaan noin kahden 
viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 
Kun riistanhoitomaksu on suoritettu, astuu 
kortti heti voimaan.

Ampumaharjoittelu ja aselupa

Teoriaosaamisen lisäksi metsästäjän pitää 
osata ampua ja käsitellä aseita turvallisesti. 
Oikea paikka ampumaharjoitteluun on am-
pumaradalla, ei metsällä. Monet riistanhoi-
toyhdistykset järjestävät keväisin opastettua 
ampumarataharjoittelua uusille ja vanhoille 
metsästäjille. 

Suomen Metsästäjäliitto on kehittänyt Suo-
men riistakeskuksen tukemana Metsästys-
ammunnan ABC -koulutuksen. Koulutuk-
sessa tarjotaan henkilökohtaista ohjausta 
käytännön ampumaharjoitteluun ja turval-
liseen aseenkäsittelyyn. Lisää tietoa Metsäs-
tysammunnan ABC -koulutuksista on osoit-
teessa abc.metsastajaliitto.fi.

Ennen oman ampuma-aseen hankkimista on 
haettava poliisilta lupa aseen hankkimiseen. 
Aseluvan saamisen ehtona on harrastus,  

johon asetta tarvitsee. Metsästysharras-
tuksen voi osoittaa metsästyskortilla. Ala-
ikäiset, 15 vuotta täyttäneet voivat hakea 
rinnakkaislupaa aseeseen vanhempien-
sa suostumuksella. Sitä nuoremmat voivat 
metsästää aseella vain aikuisen valvonnassa.

Ampumakoe
Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo 
metsästää hirveä, kuusipeuraa, saksanhir-
veä, japaninpeuraa, metsäkaurista, valko-
häntäpeuraa, metsäpeuraa, villisikaa tai kar-
hua rihlatulla luotiaseella.

Jousiampumakoe tulee olla suoritettu, jos 
metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japa-
ninpeuraa, metsäkaurista, valkohäntäpeuraa, 
metsäpeuraa, villisikaa tai muflonia jousella.

Muiden riistaeläinten metsästystä varten 
ampumakoetta ei tarvitse suorittaa. Ennen 
eläimen ampumista ampumataidon on olta-
va niin hyvä, että osaa ampua heti tappavan 
osuman ja osaa käsitellä asetta turvallisesti.


