
ILMOITUS METSÄSTYKSEEN AMPUJINA OSALLISTUVISTA (metsästysasetus 6 §)

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lähiosoite Puhelinnumero Metsästäjänumero 

Sähköposti Kotikunta

Ei Kyllä Ei Kyllä
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muussa seurassa 

/seurueessa 

tulevana metsästys-
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Jos 6. = K ja 7. = E, 

miksi ampuja ei 

metsästä siinä 

seurassa, johon 

kuuluu?

Kuuluuko ampuja muuhun 

hirveä metsästävään 

seuraan/ seurueeseen, joka 

hakee pyyntilupaa?

1. 

Sukunimi 

Etunimi

Seuran nimi ja rhy

1.

2.

3.

4.
Lisäselvityksiä s. 4

Lisäselvityksiä s. 4

Lisäselvityksiä s. 4
6.

Lisäselvityksiä s. 4

Lisäselvityksiä s. 4

Lisäselvityksiä s. 4

5.



Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisäselvityksiä s. 4

8.
Lisäselvityksiä s. 4

7.

9.
Lisäselvityksiä s. 4

10.
Lisäselvityksiä s. 4

11.
Lisäselvityksiä s. 4

12.
Lisäselvityksiä s. 4

13.
Lisäselvityksiä s. 4

14.
Lisäselvityksiä s. 4

Lue ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä. Vastaa lomakkeen kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt lomakkeet palautetaan täydennettäväksi. Jos pyydettyjä täydennyksiä 

ei saada, hakemus käsitellään annettujen tietojen pohjalta. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa kielteiseen päätökseen tai päätöksen antamisen jälkeen hallintolain (434/2003) 50 §:n 

mukaiseen asiavirheen korjaamiseen asianomaisen vahingoksi. Tahallisesti virheellisten tietojen antaminen on rangaistava teko (rikoslain 16 luku 8 §). Tarvittaessa Suomen riistakeskus 

saattaa asian poliisitutkintaan.

15.
Lisäselvityksiä s. 4

16.
Lisäselvityksiä s. 4
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Ohjeita ampujaluettelon täyttämiseen 
 

1. Sukunimi ja etunimi (pakollinen tieto)  

2. Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (pakollinen tieto) 

3. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite (vapaaehtoinen tieto) 

4. Metsästäjänumero ja kotikunta (pakollinen tieto) 

Merkitse metsästäjän metsästäjänumero ja kotikuntalain (201/1994) mukainen kotikunta. 

5. Ampumakokeen suorituspäivämäärä (pakollinen tieto) 

Merkitse päivä, kuukausi ja vuosi. Ampujaluetteloon merkitään vain sellaiset ampujat, joilla 

on ampumakoe (hirvi- ja peurakoe tai karhukoe) voimassa tai joiden ampumakoe vanhenee 

kuluvana vuonna. 

6. Muuhun seuraan/seurueeseen kuuluminen (pakollinen tieto) 

Jos ampuja kuuluu jäsenenä muuhun metsästysseuraan tai metsästysseurueeseen, joka ha-

kee hirvenpyyntilupaa Suomen riistakeskukselta, laitetaan rasti kohtaan ”kyllä”.  Muutoin 

laitetaan rasti kohtaan ”ei”. Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan myös toisen seuran/seurueen 

nimi ja rhy:n alue.  

7. Muussa seurassa/seurueessa metsästäminen (pakollinen tieto) 

Jos ampuja on vastannut edellisen kohtaan ”kyllä” ja kuuluu muuhun hirveä metsästävään 

seuraan/seurueeseen, vastaa hän 7. kysymykseen. Jos metsästysseuraan/seurueeseen kuu-

luva henkilö metsästää tulevana metsästyskautena tässä muussa seurassa/seurueessa, hänen 

kohdalleen merkitään rasti ”kyllä”. Muutoin rasti laitetaan kohtaan ”ei”. Tällöin on annet-

tava selvitys, miksi ampujalla ei metsästä hirveä toisessa seurassa/seurueessa, johon hän 

kuuluu. Pyydettäessä metsästysmahdollisuuden puuttuminen tulee osoittaa Suomen riista-

keskukselle seuran säännöillä. 

 

Jos pyyntilupahakemus koskee hirvieläimen metsästämistä metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella ja 

metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemuk-

seen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpai-

koistaan sekä heidän muista mahdollisuuksistaan metsästää kyseistä hirvieläintä. Lupaharkinnassa voi-

daan ottaa huomioon vain ne ampujat, joiden ampujatiedot ovat luettelossa täydellisinä. Hakuajan pää-

tyttyä ampujia ei voi enää lisätä. Metsähallituksen alueluvan jälkeen lisättävät metsästyslain 8 §:n mukai-

sen oikeuden omaavat paikkakuntalaiset ampujat tulee ilmoittaa erikseen omalla luettelolla. 

Ampujaluetteloon merkitään vain henkilöt, joilla on ampumakoe voimassa tai joiden ampumakoe van-

henee kuluvana vuonna. Ampujaluetteloon ei tarvitse merkitä niitä ampujia, jotka metsästävät hirveä 

toisessa pyyntilupia hakevassa seurassa/seurueessa (kyllä/kyllä -raksitus). Ampujalla katsotaan olevan 



muu hirvenmetsästysmahdollisuus, mikäli hän kuuluu jäsenenä muuhun sellaiseen metsästysseuraan tai -

seurueeseen, joka hakee hirven pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. 

Suomen riistakeskus huomioi pyyntilupaharkinnassa tämän ilmoituksen mukaisen ampujamäärän. Jos 

metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, pyyntiluvat 

myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää, jotka eivät osal-

listu hirvenmetsästykseen muussa seurassa/seurueessa. Näistä vähintään kuuden on oltava sellaisia met-

sästäjiä, etteivät he kuulu jäsenenä hirven pyyntilupia hakevaan seuraan/seurueeseen. Ns. ampujasääntö 

ei ole käytössä Utsjoella eikä Enontekiöllä. 

Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujaluettelossa olevat henkilöt ovat lupautuneet 

osallistumaan hirvenmetsästykseen hakijan seurassa/seurueessa tulevana metsästyskautena. 

Ennen ampujaluettelon täyttämistä lue myös ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hake-

mista varten (ohje 8.1.2021). 

 

LISÄSELVITYKSIÄ 

Lisäselvityksiä kohdista 6 ja 7. Jos ampuja kuuluu jäsenenä muuhun hirven pyyntilupia hakevaan seuraan, 

mutta ei metsästä kyseisessä seurassa hirveä tulevana metsästyskautena, selvitä tässä kohdassa, miksi 

ampuja ei käytä muuta metsästysmahdollisuutta.  

Ampuja ja rivinro: Tiedot: 

Ampuja ja rivinro: Tiedot: 

Ampuja ja rivinro: Tiedot: 

Ampuja ja rivinro: Tiedot: 

Ampuja ja rivinro: Tiedot: 
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