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1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET 
   

 Ampumakokeella tarkoitetaan metsästyslain (615/1993) 21 §:ssä säädettyä ampuma-

koetta sellaisena kuin se on laissa 314/2005 ja sen nojalla annetussa maa- ja metsätalo-

usministeriön asetuksessa ampumakokeesta (18/2006). Asetuksessa säädetään ampu-

makokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksis-

tä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-

aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista. 

  

 Ampumakokeen tarkoituksena on osoittaa, että ampuja pystyy itselleen tutulla aseella 

rauhallisiin ja harkittuihin laukauksiin sekä osumaan tarkasti maalikuvion osuma-

alueelle.  

 

 

2. AMPUMAKOKEEN JÄRJESTÄMINEN JA AMPUMAKOKEESTA 
ILMOITTAMINEN 

   

 Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa ampumakokeesta riistanhoi-

toyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämis-

tä. Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistoiminnassa.  

 

 Ohje: 

Ampumakoetilaisuuksia järjestävät ainoastaan riistanhoitoyhdistykset. 

 

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella järjestetään riit-

tävästi ampumakoetilaisuuksia. 

 

Ampumakoetilaisuudet ovat julkisia, ennalta ilmoitettuja ja kaikille avoimia tilaisuuk-

sia. Riistanhoitoyhdistykset eivät saa järjestää ns. suljettuja tilaisuuksia esimerkiksi 

jollekin rajatulle erityisryhmälle. 

 

Ampumakoetilaisuuksien ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen 

päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen ampumakokeen järjestämistä. 

Kattavin ja välitön jakelu saadaan, kun ampumakoetilaisuudet ilmoitettaisiin sähköi-

sesti Riistawebissä: http://riistaweb.riista.fi/tapahtumat 

 

 Ampumakoetilaisuuteen asetetaan ilmoittautumisaika (esim. kaksi tuntia; 12:00–

14:00). Tämä siksi, että asiakkaat tietäisivät, millä aikavälillä voi ilmoittautua. Samalla 

ampumakokeen vastaanottajat tietävät, milloin aikaisintaan voi ampumakoetilaisuuden 

päättää. Ampumakoetilaisuudessa ampumakokeen voivat suorittaa kaikki, jotka ilmoit-

tautumisajan aikana tulevat paikalle. 

 

 

3. AMPUMARATA JA -PAIKKA 
  

 Ampumakoe suoritetaan viranomaisen hyväksymällä ampumaradalla. Ampumapaikka 

sijaitsee 75 metrin etäisyydellä maalikuviosta. 

 

Ohje: 

 Riistanhoitoyhdistyksen tulee huolehtia, että ampumakoetilaisuudessa noudatetaan 

ampumaratakohtaisia ympäristö- ja muita käyttölupaehtoja. 

 

 

  

http://riistaweb.riista.fi/tapahtumat


3 (15) 
 

 

4. MAALIKUVIOT 
 

Maalikuvioina käytetään asetuksen liitteiden mukaisia hirvi- ja karhukuvioita. 

 

Ohje: 
Maalikuviot ovat luonnollisen kokoisia ja kotimaista uroshirveä ja karhua esittäviä ku-

vioita. Maalikuvioiden eläinhahmot ovat sivuttain ampujaan nähden ja niiden päät ovat 

oikealle. 

 

 Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytettävässä hirvikuviossa on 23 

senttimetriä halkaisijaltaan oleva osuma-alue. Osuma-alueen keskipiste sijaitsee 124 ja 

55 senttimetrin mittaisten janojen leikkauspisteessä asetuksen liitteessä osoitetulla ta-

valla. 

 

 Karhukokeessa käytettävässä karhukuviossa on 17 senttimetriä halkaisijaltaan oleva 

osuma-alue. Osuma-alueen keskipiste sijaitsee 72 ja 36 senttimetrin mittaisten janojen 

leikkauspisteessä asetuksen liitteessä osoitetulla tavalla. 

  

Maalikuvio on suositeltavaa vaihtaa ennen jokaista ampumakoetilaisuutta.  

 

 

5. AMPUMAKOKEEN VASTAANOTTAJAT 
 

 Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään 

kaksi ampumakokeen vastaanottajaa. 

 

Ohje: 

Ampumakokeen vastaanottajina voivat toimia ainoastaan riistanhoitoyhdistyksen esit-

tämät ja Suomen riistakeskuksen tehtävään nimittämät henkilöt. Nimittämisestä ja ni-

mittämisen edellytyksistä säädetään riistahallintolaissa (158/2011). 

 

Ampumakokeen vastaanottajien mahdolliset jääviydet tulee ottaa huomioon hallinto-

lain (434/2003) 27–30 §:ssä säädetyn mukaisesti. 

 

Ampumakoetilaisuuteen nimetyistä ampumakokeen vastaanottajista yhden tulee pää-

vastuullisena johtaa ja valvoa ampumakoetilaisuutta. 

 

Minimimiehityksellä toimittaessa yhden ampumakokeen vastaanottajan tulee valvoa 

ampumapaikalla kokeen suoritusta ja samalla toisen ampumakokeen vastaanottajan tu-

lee huolehtia osumien tarkastuksesta. 

 

Sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi ampumakokeen vastaanottajia voi olla kahta 

useampia, jolloin yksi vastaanottaja voi huolehtia esimerkiksi asiakkaiden vastaanot-

tamisesta ja samalla ampumakokeiden suorittaminen voi tapahtua ampumapaikalla 

keskeytyksettä. 

 

 Ampumakokeen vastaanottaja voi keskeyttää ampumakoetilaisuuden tai koeyrityksen 

harkintansa mukaan, jos se on esimerkiksi turvallisuuden säilyttämisen kannalta tar-

peellista.  

 

 Suomen riistakeskuksen nimittämistä ampumakokeen vastaanottajista tulee olla lista 

nähtävänä ampumaradalla. Nimittämiset ovat voimassa enintään viisi metsästysvuotta. 
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6. AMPUMAKOKEESSA VAADITTAVAT ASIAKIRJAT 
  

 Ampujan on esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorit-

tamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsäs-

tyskortti. Ampujan on vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. 

 

 Ampujan on lisäksi esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen 

suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa (1/1998) tar-

koitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. 

 

 Ohje: 

 Ampumakokeen vastaanottajan tulee tarkastaa ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat 

ampumakokeeseen tulevalta ampujalta ennen kuin hänelle annetaan mahdollisuus am-

pumakokeen suorittamiseen. 

 

 Henkilöllisyys voidaan tarkastaa passista, ajokortista tai muusta vastaavasta kuvallises-

ta henkilöllisyystodistuksesta. Ampumakokeen vastaanottaja voi myös muutoin todeta 

ampujan henkilöllisyyden oikeaksi. Jos ampumakokeen suorittajan henkilöllisyyttä ei 

voida luotettavasti varmistaa, hänen ei anneta suorittaa ampumakoetta. 

 

Voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti 

on tarpeellinen, koska se sisältää vakuutusturvan. 

 

 Metsästyskortin voi maksaa palvelumaksullisena posteissa ja pankeissa, jolloin kortis-

sa on maksuleima. Kortin voi maksaa myös laskunmaksuautomaatilla, kotipäätteellä 

tai puhelinpankin kautta. Tällöin maksukuitti tai kopio tiliotteesta käy tositteeksi mak-

sun suorittamisesta. Ennakkokirjauskuitti ei kelpaa tositteeksi maksusta. Suoraveloi-

tuksella tai E-laskulla maksetussa metsästyskortissa on Maksettu-merkintä. 

 

 Voimassa oleva Euroopan ampuma-asepassi vastaa voimassa olevaa hallussapitolupaa 

tai rinnakkaislupaa. 

 

 

7. AMPUMAKOKEEN SUORITTAMINEN 
 

Metsäkauriskoe sekä hirvi- ja peurakoe ammutaan paikallaan olevaan hirvikuvioon. 

Karhukoe ammutaan paikallaan olevaan karhukuvioon. Ampumaetäisyys on 75 metriä.  

 

 Koekerran neljän laukauksen laukaussarja ammutaan 90 sekunnissa. Ampuma-ajan 

laskeminen aloitetaan ensimmäisestä laukauksesta. 

 

Ohje: 

Ampumakoe voidaan suorittaa metsäkauriskokeena, hirvi- ja peurakokeena tai karhu-

kokeena. Ampujalta kysytään, minkä tasoisen ampumakokeen hän haluaa suorittaa. 

Ampumakokeen vastaanottaja tarkastaa, että ampujan käyttämä ase ja patruunat täyttä-

vät suoritettavaa ampumakoetta varten asetetut vaatimukset. 

 

Ampumakokeen vastaanottajan on tarvittaessa selvitettävä ampujalle ampumakokeen 

suoritustapa. 

 

 Koelaukauksia ei sallita.  

 

 Samassa ampumakoetilaisuudessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa (eli 

viisi koeyritystä) erikseen sekä metsäkauris-, hirvi- ja peura- että karhukokeessa. 
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8. AMPUMA-ASENTO JA TUEN KÄYTTÖ 
    

 Ampumakoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon vapaavalintaisesta pysty-, istuma- 

tai polviasennosta.  

 

 Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampuma-

keppiä tai muuta sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei ampuma-asetta lukita mekaani-

sesti alustaan. Ampumakokeen vastaanottaja tarkistaa ja hyväksyy käytettävän tuen 

ennen ampumakokeen suorittamista. 

    

 Ohje: 

 Ampumaradan rakenteet sekä käyttö- ja ympäristölupaehdot voivat asettaa rajoituksia 

ampuma-asennon valinnan suhteen. Jos ympäristölupaehtojen mukaan ampumisen on 

tapahduttava äänieristetystä kopista, ampujalla ei ole oikeutta vaatia esimerkiksi pol-

viasennon käyttöä, jos se ei ole ko. ampumaradalla tästä syystä mahdollista.  

 

 Ampuja saa käyttää ampumakokeen suorituspaikalla omaa tuomaansa tukea. Ampu-

matueksi hyväksytään mm. ampumakepit taikka aseen tukin alle asetettavat tuet, kuten 

asepussi, hiekkapussit ja asejalat, jos asetta ei lukita mekaanisesti niiden avulla alus-

taan. 

 

    

9. ASEET JA PATRUUNAT 
 

 Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa tarkoi-

tettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. Jos ampuja on alle 15 vuotta, 

saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin am-

puma-aselain 88 §:ssä säädetään. 

 

 Ohje: 

 Jos ampuja on alle 15 vuotta, aseen haltijan velvollisuuksiin kuuluu, että hän pystyy 

henkilökohtaisesti valvomaan aseen käyttöä siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu 

vaaraa. 

  

 Ulkomaan kansalaisten on Suomessa ampumakoetta suorittaessaan esitettävä voimassa 

oleva ampuma-aseen hallussa pitämiseen oikeuttava lupa, EU:n ampuma-asepassi tai 

poliisiviranomaisen myöntämä yksityinen väliaikainen ampuma-aseen tuontilupa. 

 

 Metsäkauriskokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen 

(666/1993) 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin pai-

non tulee olla vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun 

suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100 > 800 J). 

 

 Hirvi- ja peurakokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen 16 a 

§:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin painon tulee olla vä-

hintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vä-

hintään 2000 joulea (E 100 > 2000 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 8 grammaa, 

osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1700 joulea (E 100 > 1700 J). 

 

 Karhukokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen 16 a §:n 2 

momentin 4 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin painon tulee olla vähintään 

9 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 
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2700 joulea (E 100 > 2700 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 10 grammaa, osu-

maenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2000 joulea (E 100 > 2000 J). 

 

Itseladattujen patruunoiden käyttäminen on sallittua. Käytettävä luoti on vapaa. Sallit-

tuja luoteja ovat mm. kokovaippa-, puolivaippa- ja lyijyluoti. 

 

Aseen liipasimen laukaisuvastuksen suhteen ei ole erityisiä määräyksiä. 

 

 

10. HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY AMPUMAKOE JA OSUMIEN NÄYTTÖ 
  

 Ampumakoe hyväksytään, kun kaikki laukaussarjan neljä laukausta ovat vähintään 

sivunneet osuma-alueen ulkoreunaa säädetyssä ampuma-ajassa (90 sekuntia). Osumat 

ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen. 

 

 Hyväksytysti suoritettu hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta ja hyväksytysti 

suoritettu karhukoe vastaa sekä metsäkauris- että hirvi- ja peurakoetta. 

 

Ohje: 

Osumat ja niiden paikat voidaan ilmoittaa mm. radiopuhelimella tai muulla ampuma-

radalle sopivalla tavalla.  

  

 Hyväksytysti suoritetun karhukokeen perusteella metsästäjä voi osallistua rihlatulla 

luotiaseella ampujana sekä hirvieläinten että karhun metsästykseen ja hyväksytysti 

suoritetun hirvi- ja peurakokeen perusteella rihlatulla luotiaseella ampujana hirvieläin-

ten metsästykseen sen ajan mitä ampumakoetodistuksen voimassaoloaika edellyttää. 

Hyväksytysti suoritetun metsäkauriskokeen perusteella metsästäjä voi osallistua rihla-

tulla luotiaseella ampujana metsäkauriin metsästykseen sen ajan mitä ampumakoeto-

distuksen voimassaoloaika edellyttää. 

 

 Jos ampuja on valinnut karhukokeen suorittamisen ja suoritus ei täytä karhukokeen 

vaatimuksia, suoritusta ei voida myöskään hyväksyä hirvi- ja peurakokeena taikka 

metsäkauriskokeena. 

 

Hylätyksi tulleille ampujille annetaan päätös ampumakokeen hylkäämisestä ja ilmoite-

taan seuraavan ampumakoetilaisuuden ajankohta ja paikka. Jos riistanhoitoyhdistyksel-

lä ei ole enää toimintavuoden aikana ampumakoetilaisuuksia, ilmoitetaan hylätyksi tul-

leille ampujille lähimpien vielä järjestettävien ampumakoetilaisuuksien ajankohdat ja 

paikat ja että ampumakoetilaisuuksien ajankohdat ja paikat löytyvät myös Riistawebis-

tä: http://riistaweb.riista.fi/tapahtumat 

 

  

11. AMPUMAKOETODISTUS 
 

 Hyväksytystä ampumakokeesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman 

kaavan mukainen ampumakoetodistus. Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta 

suorituspäivästä lukien.  

 

 Ohje: 

 Ampumakoetodistuksia on saatavilla Suomen riistakeskuksesta. 

 

Hyväksytty ampumakoemuoto kirjataan ampumakoetodistukseen siten, että hyväksytty 

ampumakoemuoto jätetään yliviivaamatta. 

 

http://riistaweb.riista.fi/tapahtumat
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Hyväksytyn ampumakokeen voimassaoloaika (kolme vuotta) merkitään ampuma-

koetodistukseen seuraavasti: esim. 31.7.2013–31.7.2016. 

 

Ampumakoetodistuksen allekirjoittaa ampumakoetilaisuudessa ampumakokeen vas-

taanottaja. 

 

Riistanhoitoyhdistys antaa pyynnöstä jäljennöksen ampumakoetodistuksesta. Jäljen-

nöksen voimassa olevasta ampumakokeesta antaa riistanhoitoyhdistyksen toimin-

nanohjaaja.  

 

  

12. MUU VASTAAVA AMPUMAKOE 
  

 Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, 

metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ai-

noastaan se, joka on suorittanut riistanhoitoyhdistyksen järjestämän ampumakokeen. 

Mainittuja riistaeläimiä metsästettäessä ampujana saa toimia myös se, jolla on voimas-

sa oleva todistus muussa maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai joka an-

taa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus met-

sästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. 

 

Ahvenanmaalla suoritettu ampumakoe vastaa metsästyslain 21 §:n 1 momentissa tar-

koitettua ampumakoetta.  

  

Ohje: 

 Vaikka voimassa oleva lainsäädäntömme ei erikseen edellytä, on suositeltavaa, että 

ulkomaalaiselle metsästäjälle hankitaan ampumakoetodistus riistanhoitoyhdistyksen 

toiminnanohjaajan kautta sekä silloin, kun hänellä on todistus kotimaassaan voimassa 

olevasta ampumakokeesta kuin tilanteessa, jossa hän voi antaa selvityksen oikeudes-

taan metsästää kotimaassaan vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Tämä helpottaa etenkin 

metsästyksen valvontatilanteissa asiakirjojen voimassaolon ja pätevyyden tarkastamis-

ta. 

 

Jos ulkomaalaisella metsästäjällä ei ole voimassa olevaa ampumakoetodistusta taikka 

hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on suoritettava suomalainen 

ampumakoe voimassa olevien säännösten mukaisesti. 

 

Ulkomaan kansalaisten ja muussa maassa suoritettujen ampumakokeiden perusteella 

annettavat ampumakoetodistukset kirjoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja. 

Ampumakoetodistuksesta suoritettavasta maksusta säädetään Suomen riistakeskuksen 

ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013 annetussa 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (833/2012). Maksu on 25 euroa. Ampu-

makoetodistus on voimassa 3 vuotta. 

 

  

13. AMPUMAKOEMAKSU   
 

Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään Suomen riistakeskuksen ja riistanhoi-

toyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013 annetussa maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksessa. Ampumakoemaksu on 20 euroa koekerralta. 

 

 Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman ase-

rikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa. 

 



8 (15) 
 

 

 Ohje: 

 Ampumakokeen vastaanottajan on perittävä koekerrasta maksu, joka menee riistanhoi-

toyhdistykselle. Ampumakoetilaisuudessa perityt maksut on tilitettävä sellaisenaan ja 

viipymättä ampumakoetilaisuuden jälkeen riistanhoitoyhdistykselle. 

 

Patruuna katsotaan laukeamattomaksi, jos luoti ei ole lähtenyt piipusta ja koneisto on 

lauenneena tai nalli ei ole syttynyt iskurin voimasta. Kun ampumakokeen vastaanottaja 

toteaa ja hyväksyy patruunan laukeamattomuuden, annetaan uusi maksuton koekerta 

ampumakokeen vastaanottajan määräämässä järjestyksessä. 

 

 

14. AMPUMAKOEPÖYTÄKIRJA 
 

Ohje: 
Ampumakoetilaisuuden ampumakoeyrityksistä voidaan laatia ampumakoepöytäkirja. 

Ampumakoepöytäkirjoja on saatavilla Suomen riistakeskuksesta. 

 

Ampumakoepöytäkirjan allekirjoittaa kaksi ampumakokeen vastaanottajaa. 

 

 

15. TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 
  

 Ohje: 

Ampumarata-alueella noudatetaan ampumakokeen vastaanottajan antamia turvalli-

suusmääräyksiä sekä ampumaradan yleisiä turvallisuusmääräyksiä. 

 

   Ampuma-aseet säilytetään ampumarata-alueella lukot avattuina tai aseet taitettuina 

asetelineissä. Tarpeeton aseiden käsittely ja tähtäysharjoittelu on rata-alueella kiellet-

tävä. 

 

 Ampuma-aseen saa lipastaa ja ladata vasta ampumakokeen vastaanottajan antaman 

luvan jälkeen ampumakokeen suorituspaikalla. Tällöin aseen piipun tulee olla suunnat-

tuna maalialueelle. Koeyrityksen jälkeen ampumakokeen vastaanottaja tarkastaa, että 

ase on tyhjä. 

 

 Ampujan tulee olla ampumakokeen suorituspaikalla yksin, eikä häntä saa häiritä am-

pumakoesuorituksen aikana. Alle 15-vuotiaan ampumakoesuorituksessa aseen käytön 

valvojan tulee olla ampujan luona ampumakokeen suorituspaikalla. Hän valvoo ja oh-

jaa ampujaa, jotta aseen käyttämisestä ei aiheudu vaaraa. 

 

 

16. MUUT ERITYISOHJEET 
  

 Ohje: 

Ampumaradalla tulee olla nähtävänä maa- ja metsätalousministeriön asetus ampuma-

kokeesta. Ampumaradalla tulee olla nähtävänä mallit maalikuvioista, jotta ampujat 

voivat todeta kuvioista osuma-alueiden sijainnit. 

 

 Ampumakokeen vastaanottaja vastaa siitä, että ampumakoetilaisuudessa noudatetaan 

voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita. 

    

 Onnettomuustilanteiden varalta ampumaradalla tulee olla saatavilla ensiapuvälineet ja 

selvät yleisesti nähtävillä olevat toimintaohjeet vahinkojen varalta. 

 



9 (15) 
 

 

 

17. PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUS 
 

Ohje: 

Riistahallintolain (158/2011) 30 §:n mukaan riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeen 

hyväksymistä koskevaan päätökseen (hyväksytty tai hylätty) saa vaatia oikaisua Suo-

men riistakeskukselta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

 

Oikaisumahdollisuudesta kerrotaan ampujalle ampumakokeen tuloksen ilmoittamisen 

yhteydessä. 

 

Päätökseen (hyväksytty tai hylätty) liitetään tämän ohjeen liitteenä olevan mallin mu-

kainen oikaisuvaatimusosoituskaavake. 

 

 

18. TILINPITO, PALKKIOT JA ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 
 

Ohje: 

Ampumakokeen tuloille ja menoille pidetään erilliset kirjanpitotilit riistanhoitoyhdis-

tyksen kirjanpidossa. Tilinpäätöksessä ampumakokeesta saadut tulot ilmoitetaan brut-

totuloina ja menot bruttomenoina. 

 

Ampumakokeen vastaanottajille suoritettavista palkkioista ja matkakorvauksista päät-

tää riistanhoitoyhdistyksen hallitus. 

 

Riistanhoitoyhdistykset voivat maksaa ampumakokeen valvonnasta (esimerkiksi seu-

raavasti): 

- käyttökorvausta hirviradan käytöstä ampumaradan omistajalle, joka on yleensä oi-

keushenkilö, kuten esimerkiksi rekisteröity metsästysseura tai -seurat, rekisteröity 

ampumaratayhdistys, osakeyhtiö, valtio ja kunta. Omistajana voi toimia myöskin 

luonnollinen henkilö (yksityinen henkilö). 

- hirviradan kunnossapito- ja siivoustyöstä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset las-

kua vastaan paikalliselle rekisteröidylle metsästysseuralle, jos riistanhoitoyhdistys 

omistaa hirviradan ja jos kunnossapito- ja siivoustyö on ulkoistettu paikalliselle re-

kisteröidylle metsästysseuralle 

- ampumakokeen vastaanottamisesta valvontapalkkion nimetylle ampumakokeen 

vastaanottajalle, josta on suoritettava ennakonpidätys (esimerkiksi jos ampumako-

keiden vastaanottotilaisuudesta maksettava palkkio on enintään 20,00 euroa, niin 

siitä ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä. Jos maksetaan yhdellä kerralla esimer-

kiksi 5 x 20,00 euroa (5 ampumakokeen vastaanottotilaisuutta) eli yhteensä 100,00 

euroa, on ennakonpidätys suoritettava). 

- rekisteröidyt metsästysseurat ym. kirjaavat saadut korvaukset omaan kirjanpitoonsa 

ja käyttävät ne sääntöjensä mukaiseen toimintaan. 

 

Ampumakokeeseen liittyvät asiakirjat, kuten päätökset ja ampumakoetodistukset sekä 

mahdolliset ampumakoepöytäkirjat tulee säilyttää riistanhoitoyhdistyksessä siten, että 

niitä ei joudu asiattomien haltuun. Niitä saa käyttää vain ampumakoetilaisuuksissa tai 

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 

 

Ampumakoetilaisuudessa syntyvät asiakirjat säilytetään riistanhoitoyhdistyksen arkis-

tossa kuusi kalenterivuotta tilikauden päättymisestä, jonka jälkeen ne voidaan hävittää. 

Hävittämisen tulee tapahtua esimerkiksi polttamalla tai silppuamalla, jotta asiakirjoja 

ei joudu asiattomien haltuun. 
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19. LISÄTIEDOT 
 

Suomen riistakeskuksen keskustoimisto ja aluetoimistot antavat lisätietoja ampumako-

keeseen liittyvistä asioista. 

 

 

 

SUOMEN RIISTAKESKUS 

 

 

 

Sauli Härkönen 

julkisten hallintotehtävien päällikkö 

 

 

TIEDOKSI  Suomen riistakeskus ja sen aluetoimistot 
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LIITTEET 
 

Metsästyslaki (615/1993) 

 

21 § Ampumakoe 

 

Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsä-

peuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka 

on suorittanut 2 momentissa tarkoitetun ampumakokeen. Mainittuja riistaeläimiä metsästettäes-

sä ampujana saa toimia myös se, jolla on voimassa oleva todistus muussa maassa suoritetusta 

vastaavasta ampumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hä-

nellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. 

 

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja antaa sen hyväksytystä suorittamisesta maa- ja 

metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisen todistuksen sekä pyynnöstä jäljennöksen 

siitä. Todistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. 

 

Ahvenanmaalla suoritettu ampumakoe vastaa 1 momentissa tarkoitettua ampumakoetta. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään: 

1) ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta sekä ampumakokeen hyväksymisen edelly-

tyksistä; 

2) ampumakokeen suorittamispaikkaa koskevista vaatimuksista; 

3) ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista. 

 

 

Riistahallintolaki (158/2011) 

 

30 § Oikaisuvaatimusmenettely 

 

Suomen riistakeskuksen muuhun kuin 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen ja 

riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkinnon tai ampumakokeen hyväksymistä koskevaan pää-

tökseen saa vaatia oikaisua Suomen riistakeskukselta siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-

tään. 

 

 

33 § Suoritteista perittävät maksut 

 

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan, 

mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten 

julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013 (833/2012) 

 

3 § Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 

 

Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seuraavasti: 

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta 

metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta; 

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta; 

3) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ulkomaalaiselle annetusta ampumakoetodistuksesta 25 

euroa; 
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4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annetta-

vasta todistuksesta 25 euroa. 

 

 

Hallintolaki (434/2003) 

 

27 § Esteellisyys 

 

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteel-

linen. 

 

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä 

ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. 

 
 
28 § Esteellisyysperusteet 

 

Virkamies on esteellinen: 

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta 

on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 mo-

mentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asian-

osaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneu-

voston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavas-

sa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on 

asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen 

johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän 

viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

 

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa: 

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa 

ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja 

virkamiehen entistä puolisoa; sekä 

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin 

tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. 

 

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä 

avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

 
 
29 § Esteellisyyden ratkaiseminen 

 

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. 

 

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja 

esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös 

muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään 
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koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen 

tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä. 

 

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. 

 
 
30 § Asian käsittelyn jatkaminen 

 

Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. Virkamies saa kui-

tenkin käsitellä kiireellisen asian, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa. 

 

 

Hallintolain (434/2003) 7 a luku Oikaisuvaatimusmenettely 

 

49 a § Luvun säännösten soveltaminen ja suhde muuhun lainsäädäntöön 

 

Tässä luvussa säädetään menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Säännöksiä sovelletaan 

myös, jos virkamiehen päättämä asia on ennen muutoksenhakua saatettava asianomaisen viran-

omaisen käsiteltäväksi. 

 

Jollei tässä luvussa tai muualla erikseen toisin säädetä, oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelle-

taan tätä lakia. 

 

 

49 b § Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituskielto 

 

Laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta 

valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa säädetään. 

 

 

49 c § Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

 

 

49 d § Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuskirjel-

mässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja 

millä perusteilla sitä vaaditaan. 

 

 

49 e § Käsittelyn kiireellisyys 

 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. 
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49 f § Viranomaisen määräys täytäntöönpanosta 

 

Kun oikaisuvaatimus on tehty, oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen voi kieltää päätök-

sen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämis- tai keskey-

tysasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta. 

 

 

49 g § Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen 

 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, ku-

mota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perus-

teltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perus-

telemiseen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia. 

 

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri vaatimus-

ta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten kuin 50–53 §:ssä säädetään. 
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
 

Riistahallintolain (158/2011) 30 §:n mukaan Suomen riistakeskuksen muuhun kuin 2 §:n 

1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen ja riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätut-

kinnon tai ampumakokeen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Suo-

men riistakeskukselta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus on 

tehtävä kirjallisesti. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 

  Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava seuraa-

vat asiat: 

 

- vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perus-

teilla sitä vaaditaan. 

 

Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja tarvittavat yhteystiedot. 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 

 

- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavus-

taja. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oi-

kaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Suomen riistakeskukselle henkilökohtaisesti, postitse 

maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapah-

tuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Suomen riistakeskukselle en-

nen 30 päivän määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos määräajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhan-

nusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän. 

 

Käsittelymaksu 

 

 Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton. 

 

Yhteystiedot 

  

Suomen riistakeskuksen yhteystiedot: 

 

Suomen riistakeskus 

Fantsintie 13–14 

00890 Helsinki 

puh. 029 431 2001 

faksi (09) 2727 8130 

kirjaamo@riista.fi 
 


