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MMM:n asetus riistanhoitoyhdistyksen 

toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista 

1 §
Ampumakokeen vastaanottajat

Ampumakokeen vastaanottajan koulutuksessa on 

perehdyttävä:

1) ampumakoetta ja sen vastaanottamista koskevaan 

lainsäädäntöön;

2) hallintotehtävien hoitamista koskevaan 

lainsäädäntöön;

3) ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön; sekä

4) ampumarataturvallisuuteen.
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Lainsäädäntö
• Metsästyslaki 21 a-b §

• Metsästysasetus 16 a, 20 §

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta 7.8.2017

• Riistahallintolaki 2 §, 10 §,14 §,15 §, 20 §, 21 §, 22 §, 24 §, 25 §, 26 §, 30 §, 

31 §, 33 § ja 41 §

• MMM:n asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden 

koulutusvaatimuksista 1 §

• Ampuma-aselaki ja ampuma-aseasetus

• MMM:n asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten 

hallintotehtävien maksuista vuonna 2020–2021

• Hallintolaki 6-10 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 43-46 § ja 49 a–g §

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §, 11 §, 22 § ja 24 §

• Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 7 a-c §

• Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 10 §

• Riistakeskuksen ohje ampumakokeiden järjestämisestä 29.1.2020
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Riistahallintolaki

2 §

Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät:

4) riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkinnon vastaanottajien 

sekä ampumakokeiden vastaanottajien nimittäminen, 

ohjaus ja valvonta;

Suomen riistakeskuksen muut tehtävät:

7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan edistäminen ja 

riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden kouluttaminen;
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10 §

Riistanhoitoyhdistykset

…Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden 

edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien 

vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä 

hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
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Riistahallintolaki

14 §

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:

1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä 

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa 

tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;…
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Riistahallintolaki

20 §

Riistanhoitoyhdistyksen muut toimihenkilöt

Riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsästyksenvalvojia, 

metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden vastaanottajia sekä 

muita riistanhoitoyhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia 

toimihenkilöitä.
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Riistahallintolaki

20 §

Riistanhoitoyhdistyksen muut toimihenkilöt

Riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöksi voidaan nimittää se, 

joka:

1) on täyttänyt 18 vuotta;

2) on täysivaltainen; ja

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. 
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Riistahallintolaki

21 § Erityiset koulutusvaatimukset

Metsästyksenvalvojaksi sekä ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon 

vastaanottajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on:

1) hyväksytysti suorittanut Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen 

tehtävän vaatiman koulutuksen; tai

2) hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden 

nimityksen hakemista Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen 

tehtävän vaatiman kertauskoulutuksen, jos nimittämistä hakeva on jo 

aikaisemmin nimitetty vastaavaan tehtävään 1 kohdan perusteella.

– Kertauskoulutuksen voi tehdä Riistainfossa https://www.riistainfo.fi/

– Riistainfossa voi kuka tahansa kerrata ampumakoeasioita

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin 

1 momentissa mainituista koulutuksista.
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Riistahallintolaki

22 §

Toimihenkilöitä koskevat rajoitukset

Riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeen vastaanottajaksi 

voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

• Suomen riistakeskus nimittää ampumakokeen vastaanottajat 

riistanhoitoyhdistyksen hallituksen esityksestä

• Esitys on tehtävä 6 kuukauden kuluessa koulutuksesta

• Suomen riistakeskus voi peruuttaa nimityksen
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Riistahallintolaki

24 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu riistanhoitoyhdistyksessä

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseniin sekä sen 

toimihenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista 

virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun nämä 

henkilöt hoitavat julkisia hallintotehtäviä tai päättävät 

riistanhoitoyhdistyksen varojen käytöstä.
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Riistahallintolaki

30 §

Oikaisuvaatimusmenettely

… ampumakokeen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa vaatia 

oikaisua Suomen riistakeskukselta siten kuin hallintolaissa säädetään.

TOISIN SANOEN: ampumakokeen vastaanottajan ratkaisuun 

tyytymätön voi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan 

hakea oikaisua kirjallisesti Suomen riistakeskukselta

• Päätöslomakkeen liitteenä (kääntöpuolella) 

oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Kerrottava asiakkaille, miten voi tehdä oikaisuvaatimuksen
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Riistahallintolaki

31 §

Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen päätökseen, joka on tehty 

oikaisuvaatimuksen johdosta, voidaan hakea muutosta 

valittamalla hallinto-oikeuteen

Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 

saamisesta
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Riistahallintolaki

26 §

Hallintomenettely Suomen riistakeskuksessa ja 

riistanhoitoyhdistyksissä

Julkisten hallintotehtävien hoitamiseen sovelletaan, mitä 

hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 

laissa, saamen kielilaissa ja sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään.

Suomen riistakeskuksessa ja riistanhoitoyhdistyksissä 

käytettävästä kielestä on voimassa, mitä kielilain (423/2003) 25 

§:ssä säädetään.
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Metsästyslaki

21 §

Ampumakoe

Rihlatulla luotiaseella tai metsästysjousella 

metsästävän (ampujana toimivan) henkilön on 

suoritettava ampumakoe, jos se on metsästettävän 

riistaeläinlajin vuoksi tarpeen.
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Metsästysasetus

16a ja 20 §

Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, 

hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa 

rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia 

ainoastaan se, joka on suorittanut  metsästyslain 21 §:ssä 

tarkoitetun ampumakokeen(MA 16a §)

Metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, 

valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa jousella 

metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on 

suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen 

(MA 20 §)
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Ampumakoemuodot

• Sisällöstä säädetään MMM:n asetuksella 517/2017

• Metsäkauriskoe

– Ainoastaan metsäkauriin metsästystä varten rihlatulla luotiaseella

• Hirvi- ja peurakoe

– Hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäkauriin, metsäpeuran, 

kuusipeuran, japaninpeuran ja villisian metsästystä varten rihlatulla 

luotiaseella

• Karhukoe

– Karhun metsästystä varten rihlatulla luotiaseella

• Jousikoe

– Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, 

metsäpeuran, metsäkauriin, villisian ja muflonin metsästystä varten 

jousella
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Koemuotojen vastaavuudet

• Hyväksytty karhukoe vastaa hirvi- ja peurakoetta 
sekä metsäkauriskoetta

– Karhu, hirvieläimet ja villisika 

• Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa 
metsäkauriskoetta

– Hirvieläimet ja villisika

• Hyväksytty metsäkauriskoe

– Vain metsäkauris 
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Ei  tarvetta ampumakokeelle

• Jos henkilöllä on muussa maassa tai Ahvenanmaalla suoritettu 

voimassaoleva vastaava koe (todistus)

• Jos ulkomaalaisella on oikeus metsästää kotimaassaan vastaavan 

kokoisia riistaeläimiä (selvitys)

• Käytettäessä haulikon haulipanosta tai täyteistä

– Haulipanos sallittu hirvieläinten kohdalla ainoastaan metsäkauriin 

pyynnissä (MA 18 §)

– Täyteinen ei sallittu hirven- ja karhunmetsästyksessä (MA 18 §)

• Metsästettäessä muflonia rihlatulla luotiaseella
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Ampumakoetodistuksen

vastavuoroinen tunnustaminen
• Metsästyslain muutoksen (504/2017) myötä 

ampumakoetodistuksen hankkiminen ulkomaalaiselle 

metsästäjälle tuli pakolliseksi

– Koskee myös ulkomailla suoritettuja ampumakokeita esim. 

Ruotsissa asuvien Suomen kansalaisten osalta

• Riistanhoitoyhdistyksen (RHY) toiminnanohjaaja antaa 

ampumakoetodistuksen selvitystä tai todistusta vastaan 

– Voimassa ulkomaalaisen todistuksen mukaisesti tai 

enintään kolme vuotta

– Peritään JHT-maksuasetuksessa säädetty maksu 
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AMPUMAKOKEIDEN 

JÄRJESTÄMINEN

Osio II
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Ampumakoetilaisuuksien järjestäminen

• Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys

• Myös riistanhoitoyhdistykset yhteistyössä

• Viittaukset metsästysseuroihin pois riista.fi -sivujen tapahtumatiedoista 

väärinkäsitysten välttämiseksi

• Ampumakoetilaisuudet ovat julkisia, ennakolta ilmoitettuja ja kaikille 

avoimia 

• ”Suljettuja” ampumakoetilaisuuksia esim. jollekin erityisryhmälle ei saa 

järjestää

• RHY ilmoittaa koetilaisuudesta vähintään seitsemän vuorokautta 

ennen koetilaisuuden järjestämistä päättämällään tavalla

• Ilmoitetaan kokeeseen ilmoittautumisaika! (esim. klo 12.00–15.00)
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Julkaisu Oma riista -palvelussa

• Välitön ja kattavin jakelu kirjaamalla ampuma- tai 
jousiampumakoe Oma riistaan

• Tapahtuma näkyy www.riista.fi -sivuston tapahtumahaussa 
https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/
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Ampumakokeen suorittamispaikka

• Rihlatulla luotiaseella suoritettava ampumakoe on 
järjestettävä Poliisihallituksen hyväksymällä ampumaradalla 
tai valtion viranomaisen hallinnassa olevalla ampumaradalla

• Jousella suoritettava ampumakoe voidaan järjestää 
tarkoitukseen sopivassa turvallisessa paikassa

– Esimerkiksi koulun liikuntasalissa, väestönsuojassa, 
urheilukentällä tai muussa vastaavassa paikassa, jossa voidaan 
varmistua sivullisten turvallisuudesta.

• RHY:n toiminnanohjaaja tallentaa Oma riistaan rihlatun 
luotiaseen ampumakokeen ja jousiampumakokeen omina 
tapahtumina, vaikka kokeet pidettäisiin samana päivänä 
samaan aikaan
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Ampumakokeen vastaanottajat

• Ampumakokeen vastaanottajina voivat toimia ainoastaan aina 
kyseessä olevan kokeen järjestävän RHY:n esittämät ja Suomen 
riistakeskuksen tehtävään nimittämät henkilöt. 

• Ampumakokeen vastaanottajat vastaavat siitä, että 
koetilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja 
ohjeita.

• RHY:n on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen riittävä 
määrä vastaanottajia 

– Vähintään kaksi henkilöä

– Yhden tulee päävastuullisena johtaa ja valvoa koetilaisuutta

– Yhtenäinen vaatetus (liivi) ja nimilappu rintaan

• RHY vastaa, että ampumakokeen vastaanottajat ovat perehtyneet 
annettuihin säännöksiin ja ohjeisiin sekä uudistettuihin 
ampumakoeasiakirjoihin
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Ampumakokeen vastaanottajat

• Vastaanottajien tärkein tehtävä on ampumakokeiden 
turvallisuuden takaaminen 

– Vastaanottaja voi keskeyttää ampumakokeen esim. turvallisuussyistä

– Ammuttajan on oltava ampujan välittömässä läheisyydessä

• Vastaanottaja johtaa ja valvoo koetta virkavastuulla

– Kyseessä on julkinen hallintotehtävä

– Vastaanottaja ei suorita koetta valvomassaan kokeessa (hyvän 
hallinnon periaatteet)

– On huomioitava myös hallintolain 38 §:n mukainen jääviys

• Virkamiehen puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi 
tai virkamiehelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen 
henkilön puoliso
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Ampumakokeen sähköinen vastaanotto

• Kaikki ampumakoesuoritukset ja niiden tulokset on kirjattava 

sähköisesti Oma riista -palveluun

– Ensisijaisesti ampumakokeen vastaanottajat kirjaavat osallistujien 

ilmoittautumiset, ampumakoesuoritukset ja ampumakoemaksut 

suoraan ampumakoepaikalla

– Toissijaisesti ampumakokeen vastaanottaja tai RHY:n 

toiminnanohjaaja kirjaa tiedot Oma riista -palveluun 

ampumakoepöytäkirjan mukaisesti jälkikäteen 

• Ohjeet sähköisestä vastaanottamisesta: 

https://www.riistainfo.fi/kurssi/ampumakokeen-

vastaanottajien-koulutus/

– Erilliset ohjeet verkkopalvelulle ja mobiilisovellukselle
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Ampumakokeen sähköinen vastaanotto

• Sujuva toiminta ampumaradalla edellyttää, että vähintään 

kahden ampumakokeen vastaanottajan on hallittava 

sähköinen vastaanotto 

• Ampumakokeen sähköistä vastaanottoa voidaan käyttää yhtä 

aikaa sekä Oma riista –mobiilisovelluksella (älypuhelimet ja 

tabletit) että tietokoneen verkkoselaimella

– Ampumakokeen vastaanottajat kirjautuvat omilla tunnuksillaan 

palveluun. 

• Ennen ensimmäistä ampumakokeen sähköistä 

vastaanottotilaisuutta vastaanottajien tulee kääntää 

ampumakoetoiminnot päälle Oma riista -verkkopalvelussa
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Ampumakokeen sähköinen vastaanotto

• Vastaanottajat voivat käyttää omia sähköisiä laitteitaan ampumakokeiden 

vastaanottamiseen.

– RHY ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, mikäli laitteet rikkoutuvat 

ampumakoetilaisuudessa.

• Päävastuullinen vastaanottaja avaa koetilaisuuden Oma riista -palvelussa 

ja lisää muut vastaanottajat, jotka osallistuvat laitteillaan ampumakokeen 

vastaanottamiseen.

– Ampumakoetilaisuuden kaikki vastaanottajat lisätään koetapahtumaan, vaikka 

he eivät käyttäisikään Oma riista -palvelua

• Kun kaikki maksut on suoritettu, koetilaisuus suljetaan

– Vastaanottajalla mahdollista korjata tietoja seitsemän vuorokauden ajan, 

toiminnanohjaajalla vuoden loppuun asti
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Ampumakoetodistus

• Hyväksytty ampumakoesuoritus näkyy sähköisenä 

ampumakoetodistuksena asiakkaalla Oma riista –palvelussa

– Siirtyy automaattisesti Metsästäjärekisteriin

• Hyväksytystä ampumakokeesta annetaan myös pahvinen 

ampumakoetodistus

• Ampumakoetodistus vastaa hallintolaissa tarkoitettua päätöstä

– Erillistä kirjallista päätöstä ei tarvita hyväksytyssä kokeessa, mutta 

ampumakoetodistuksen yhteydessä annetaan kuitenkin 

oikaisuvaatimusosoituskaavake

– Hylätyistä tehdään kirjallinen päätös + oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Todistus on voimassa kolme vuotta suorituspäivästä lukien 

– esim. 19.8.2020 - 19.8.2023
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Oikaisuvaatimusosoitus
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Ampumakoetodistus 

(rihlattu luotiase)

• Tarpeettomat koe-

muodot yliviivataan 

• Kolmella kielellä

• Päivitetty 6/2018
– Syntymäaika vaihtui 

metsästäjänumeroksi 

– Kansalaisuuden voi jättää 

kirjoittamatta, jos Suomen

– Yhden ampumakokeen 

vastaanottajan allekirjoitus 

riittää
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Asko Partanen 12345678

TOIVAKKA 4            8            20  

4           8             23

Pentti Mujunen
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Ampumakoetodistus 

(rihlattu luotiase)

• Ampumakoetodistuksen 

kääntöpuolella selostus 

kolmella kielellä siitä, 

mihin suoritus oikeuttaa
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Ampumakoetodistus (jousikoe)

37

Päivitetty 2018

Kansalaisuuden voi jättää 

kirjoittamatta, jos Suomen

Yhden ampumakokeen vastaanottajan 

allekirjoitus riittää

Pentti Mujunen

TOIVAKKA 4            8            18  

4           8             21

Asko Partanen

12345678
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Sähköiset ampumakoetodistukset



AMPUMAKOKEEN 

VASTAANOTTAJIEN 

VAKUUTUSTURVA

Osio III
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Vakuutusturva

• Vakuutusturva ampumakokeen vastaanottajille tulee erillisen 

vakuutussopimuksen kautta (RHL 2 §:n 1 momentin 2 kohta)

• Vakuutusturva hankittu LähiTapiolan kautta (1.8.2018 alkaen)

– Toiminnan vastuuvakuutus

– Toiminnan oikeusturvavakuutus

– Hallinnon vastuuvakuutus

– Yksityistapaturmavakuutus

• Metsästyskortti ei ole pakollinen, mutta erittäin suotava (mm. 

lainsäädännön seuraaminen Metsästäjä -lehden kautta, 

riistanhoitoyhdistysten kokousten ja koulutusten osallistumisoikeus, 

riistanhoitoyhdistys esittää nimitettäväksi toimihenkilönsä)
© Suomen riistakeskus 40



Toiminnan vastuuvakuutus

• Toiminnan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on 

korvata vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa 

toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, jotka 

todetaan vakuutuskauden aikana ja josta 

vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden 

mukaan korvausvastuussa

• Korvausvastuu syntyy pääsääntöisesti 

huolimattomalla toiminnalla taikka laiminlyönnillä 

aiheutetusta vahingosta
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Toiminnan oikeusturvavakuutus

• Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata 

vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 

oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet 

lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja 

hakemusasioissa.

• Oikeusturvavakuutus ei koske itse riidan taikka 

oikeudenkäynnin kohteena olevia velvoitteita taikka 

vaateita.

• Vakuutusta voidaan käyttää asioissa, jotka voidaan 

välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi.
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Yksityistapaturmavakuutus

• Vakuutettuna ovat metsästyksenvalvojat, ampumakokeiden 

vastaanottajat, metsästäjätutkinnon vastaanottajat, 

riistavahinkotarkastajat ja ampuma-aselain 45 ja 53 a §:ssä 

tarkoitetut todistusten antajat

• Vakuutus on voimassa talkootyössä sekä muun palkattoman työn 

aikana ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla. Välittömillä matkoilla 

tarkoitetaan matkaa suorinta tietä talkoo- tai työpaikalle ja takaisin. 

– HUOM! Vakuutuksesta ei korvata tapaturmavakuutuslain tarkoittamaa 

tapaturmaa

• Vakuutus on toissijainen eli vakuutetun omat henkilökohtaiset 

tai muut henkilövakuutukset ovat ensisijaisia 

korvaustilanteessa
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Hallinnon vastuuvakuutus

• Hallinnon vastuuvakuutus suojaa vakuutetun henkilökohtaista 

varallisuutta hänen asemassaan tekemänsä virheen varalta ja 

jonka perusteella häneltä voidaan vaatia vahingonkorvausta. 

Vakuutus kattaa myös mahdolliset oikeudenkäyntikulut. 

• Vakuutuksessa ovat vakuutettuina Suomen riistakeskuksen 

johto ja henkilökunta sekä voimassa olevassa 

riistahallintolaissa mainitut henkilöryhmät, kuten 

riistaneuvostojen jäsenet, riistahoitoyhdistysten hallitusten 

jäsenet, toiminnanohjaajat sekä muut toimihenkilöt.
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RIHLATULLA LUOTIASEELLA 

SUORITETTAVAT 

AMPUMAKOKEET

Osio IV
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Ampujalta vaadittavat asiakirjat

1. Voimassaoleva metsästyskortti tai maksettu tulevan 

metsästysvuoden metsästyskortti

– Metsästäjävakuutus on voimassa myös, kun tulevan 

metsästysvuoden kortti on maksettu

– Itse tulostetussa kuitissa oltava arkistotunnus

– Tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyys

2. Yli 15-vuotiailta voimassaoleva alkuperäinen 

hallussapitolupa tai rinnakkaislupa kokeessa 

käytettävään aseeseen tai EU:n ampuma-asepassi
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Metsästyskortti (tilisiirtona maksettu)
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Jos mukana on itse tulostettu kuitti, on siinä 

oltava arkistotunnus



Metsästyskortti (e-lasku / suoramaksu)
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Metsästyskortti 

• Tulostettu Oma riista 

-verkkopalvelusta
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Metsästyskortti 
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• Oma riista -

mobiilisovelluksessa
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Ampuma-aseen hallussapitolupa
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Ampuma-asevaatimukset

• Käytettävä asetta, johon ampujalla on voimassaoleva hallussapitolupa tai 
rinnakkaislupa tai EU:n ampuma-asepassi

– Sarjanumeron tarkastus sekä luvasta että aseesta

• Alle 15-vuotias voi käyttää 18-vuotta täyttäneen asetta hänen välittömässä 
valvonnassaan (Ampuma-aselaki 88 §)

– ”Joka on 18-vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, 
saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän 
kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei 
aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa” 

– Valvojalla ei tarvitse olla voimassa olevaa hallussapitolupaa käytettävään 
aseeseen, vaan voidaan käyttää myös asetta, jonka lainaamiseen valvojalla on 
oikeus. On kuitenkin suositeltavaa käyttää valvojan omaa asetta.

• Patruunat saavat olla itseladattuja, ja luotityyppi on vapaa (esim. 
kokovaippa tai lyijyluoti)

• Tähtäinlaitteen tyyppi on vapaa
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Ampuma-asevaatimukset

Ampumakokeessa käytettävän patruunan on täytettävä luodin painon ja 
osumaenergian suhteen seuraavat metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 
vaatimukset:

• Metsäkauriskoe (2 kohdan vaatimukset):

– Luodin paino väh. 3,2 g ja E100 yli 800 J

– Nyrkkisääntö: yleisistä kaliibereista pienin sallittu .222

• Hirvi- ja peurakoe (3 kohdan vaatimukset):

– Luodin paino väh. 6 g ja E100 yli 2000 J tai luodin paino väh. 8 g ja E100 yli 1700 J

– Nyrkkisääntö: yleisistä kaliibereista pienin sallittu .243

• Karhukoe (4 kohdan vaatimukset):

– Väh. 9 g ja E100 yli 2700 J tai väh. 10 g ja E100 yli 2000 J

– Nyrkkisääntö: yleisistä kaliibereista pienin sallittu on 6,5x55
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Ampumakokeen suorittaminen

• Ampuja kertoo ampumakoetilaisuudessa ilmoittautuessaan, 
minkä koemuodon hän aikoo suorittaa

• Ampuja voi yrittää myös toista koemuotoa samassa 
ampumakoetilaisuudessa, esimerkiksi
– Jos on yrittänyt suorittaa karhukokeen sitä kuitenkaan läpäisemättä, 

voi yrittää suorittaa hirvi- ja peurakokeen 

– Tai suoritettuaan esim. hirvi- ja peurakokeen, voi samassa 
koetilaisuudessa suorittaa vielä karhukokeen

• Mutta jos ampuja on valinnut karhukokeen suorittamisen ja 
suoritus ei täytä karhukokeen vaatimuksia, ei sitä voida 
myöskään hyväksyä hirvi- ja peurakokeena taikka 
metsäkauriskokeena.
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Maalikuvio

• Ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon

• Hirvi- ja peurakokeessa sekä 

metsäkauriskokeessa osuma-alueen halkaisija on 

23 senttimetriä

• Karhukokeessa osuma-alueen halkaisija on 17 

senttimetriä

55© Suomen riistakeskus



Hirvieläinkuvio
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Maalikuvion mitat 

määritetty MMM:n 

asetuksessa 517/2017



Karhukuvio
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Maalikuvion mitat 

määritetty MMM:n 

asetuksessa 517/2017



Taulut

• Taulujen on näyttävä kokonaisuudessaan

• Tauluun kiinnitetään osumakuvion sisältämä keskiö, joka 

kohdistetaan paikalleen taulussa olevien kohdistusmerkkien 

avulla

– Keskiöitä tulee olla varattuna riittävästi, sillä niitä voidaan joutua 

vaihtamaan usein

– Ampumakoetilaisuus aloitetaan aina uudella keskiöllä

– Keskiö vaihdettava, kun osumien määrittely vaikeutuu

• Taulut ja keskiöt tilataan joko Suomen riistakeskuksen 

verkkokaupasta (kauppa.riista.fi) tai Eräkontista 

(www.erakontti.fi)
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Ampumakokeen suorittaminen

• Neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma-

tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä 

(osoitetulta ampumapaikalta)

• Koekerran laukaussarjassa aikaa käytettävissä 90 

sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna

– Mikäli aika ylittyy, suoritus keskeytetään ja hylätään

• Osumat ilmoitetaan ampujalle laukaussarjan 

jälkeen
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Suorittamistapa
pystyasento vapaalta kädeltä
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Tuen käyttäminen

• Saa käyttää:

– Aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, 

ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa

• Ei saa käyttää:

– Aseen lukitus mekaanisesti alustaan

• Ampumakokeen vastaanottaja tarkistaa ja 

hyväksyy tuen ennen ampumista
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Sallittuja tukia ja rakenteita
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Sallittuja tukia ja rakenteita
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Sallittuja tukia ja rakenteita

© Suomen riistakeskus 64



Kiellettyjä rakenteita

• Aseen lukitseminen 

mekaanisesti alustaan 

(huom. kuvan 

kiristysmutteri)

• Kuvan useita kiloja 

painava jalusta on 

luettavissa alustaksi
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Ampumakokeen hyväksyminen

• Hyväksytään, kun laukaussarjan kaikki neljä laukausta 

vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa 

– Tulkitaan silmämääräisesti

• Jos osumia on enemmän tai vähemmän kuin neljä, 

suoritus hylätään. 

• Osumat ilmoitetaan ammuttajalle esim. radiopuhelimella 

tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla

– Voidaan ilmoittaa tarvittaessa osumien sijainti

• Paikataan vasta luvalla
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Osumien tarkastaminen
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Hyväksytty suoritus
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Hylätty
Osumien tarkastaminen

© Suomen riistakeskus



Paikat ja paikkaaminen

• Rengas pyritään 
jättämään näkyviin

• Mahdollisimman 
vähän paikkoja

• Mustat paikat

• Paikataan vasta 
luvalla

• Huom! Paikat kuvassa 
poikkeuksellisesti harmaita
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Koekertojen määrä

• Enintään viisi koekertaa eli viisi neljän 
laukauksen sarjaa samassa 
koemuodossa/ampumakoetilaisuus

• Koekerrasta perittävästä maksusta säädetään 
MMM:n asetuksella. Tällä hetkellä 
ulosottokelpoinen maksu on 20 euroa/koekerta

• Oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan 
ampujasta riippumattoman aserikon, patruunan 
laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön 
tapahtuessa
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Yleisiä turvallisuus- ja järjestysohjeita

• Aseita on käsiteltävä turvallisesti. Ampujien on noudatettava 
annettuja määräyksiä

• Aseet on pidettävä rata-alueella lataamattomina, lukot avattuina 
asetelineessä

• Lipastaminen ja lataaminen on sallittua vain ampumapaikalla  
ampumakokeen vastaanottajan luvalla. Aseen tulee olla 
suunnattuna koko koesuoritusajan maalialueelle

• Vain yksi ampuja kerrallaan ampumapaikalla koesuorituksen aikana

• Ampumakoetilaisuus tulee järjestää siten, ettei ampuja tule 
mitenkään häirityksi

• Onnettomuustilanteiden varalta ampumaradalla on oltava 
ensiapuvälineet, palosammutin sekä selvät yleisesti nähtävillä 
olevat toimintaohjeet
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Muita yleisiä ohjeita

• Liipaisimen laukaisuvastusta ei ole rajoitettu

• Ampujalla ei ole oikeutta vaatia koelaukauksia

• Ampumaradalla nähtävinä maa- ja 
metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta ja 
mallit maalikuvioista, jotta ampujat voivat todeta 
kuvioista osuma-alueiden sijainnit.

© Suomen riistakeskus 72



Ampumakokeessa tarvittava välineistö

• Tietokone / tabletti / älypuhelin

• Ampumakoetodistukset

• Päätöslomakkeet oikaisuvaatimuskaavakkeineen

• Ampumakoepöytäkirjat

• Kyniä

• Taulukeskiöitä ja paikkalaput 

• Viestintävälineet

• Sekuntikello

• Ensiapuvälineet

• Palosammutin

• Kuulosuojaimet tarvittaessa ampujan käyttöön

• Puhdistuspuikko

• Kassa / vaihtorahaa

© Suomen riistakeskus 73



74

Päivitetty 2018
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Vastaanottajan toiminta 

ampumakokeeseen ilmoittauduttaessa
• Todetaan asiakkaan ampumakelpoisuus  

• Tarkastetaan metsästäjävakuutuksen voimassaolo

• Kirjataan ampujan tiedot Oma riistaan ja/tai 

ampumakoepöytäkirjaan

• Tarkastetaan hallussapitolupa käytettävään aseeseen ja sen 

vastaavuus asenumerointiin ennen ammuntaa (aseluvat 

täytyy näyttää)

• Tarkastetaan aseen toimintakuntoisuus

• Ohjataan ampuja odottamaan vuoroaan

• Valvotaan, että aseen lukko on auki, asetta käsitellään 

turvallisesti ja se laitetaan asetelineeseen
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Vastaanottajan toiminta 

ampumapaikalla
• Varmistetaan, että ampuja tuntee kokeen suoritustavan

• Kysytään koesuoritusmuoto

• Tarkistetaan patruunoiden sopivuus aseeseen sekä 
koesuoritusmuotoon

• Hyväksytään mahdollinen käytettävä tuki

• Annetaan lupa ampua, kun ampuja on valmis

• Kellotetaan suoritusaika

• Todetaan ampujalle osumien määrä

• Selvitetään ampujalle tarvittaessa osumien sijainti

• Tarkastetaan ampumisen jälkeen, että aseen patruunapesä ja 
lipas (makasiini) on tyhjä ja lukko auki
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Toiminta ase- tai 
patruunahäiriötilanteissa

• Aserikko tai muu ampujasta riippumaton suoritusta 
haittaava häiriö → uusi maksuton koeyritys

• Laukeamaton patruuna → uusi maksuton koeyritys 
(tarvittaessa) 

• Suoritus voidaan tarvittaessa häiriö- tai 
vaaratilanteessa keskeyttää

– Tutkitaan kulloinenkin tilanne, ja jos kyseessä on 
ampujasta riippumaton häiriö, annetaan ampujalle uusi 
koesuoritusyritys
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Vastaanottajan toiminta 

ampumakoesuorituksen jälkeen
• Kirjataan koeyrityksen tai -suorituksen tiedot Oma riistaan ja/tai 

ampumakoepöytäkirjaan

• Kerrotaan oikaisuvaatimusmahdollisuudesta ampumakokeen 

tuloksen ilmoittamisen yhteydessä

• Kokeen läpäisseelle kirjoitetaan ampumakoetodistus ja annetaan 

oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Hylätystä suorituksesta annetaan päätös, jossa liitettynä 

oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Huolehditaan ampumakoemaksun perimisestä kaikilta osallistujilta

• Kokeen päätyttyä suljetaan tilaisuus Oma riistassa ja  

päätöslomakkeiden jäljennösosat, pöytäkirjat ja koemaksut

toimitetaan täysimääräisenä RHY:lle
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JOUSIKOE

Osio V
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Jousikokeen suorittajalta

vaadittavat asiakirjat
• Voimassaoleva metsästyskortti tai maksettu tulevan 

metsästysvuoden metsästyskortti

– Metsästäjävakuutus on voimassa myös, kun tulevan 

metsästysvuoden kortti on maksettu

– Itse tulostetussa kuitissa oltava arkistointitunnus

– Tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyys

• Jousikokeen suorittamisessa ei ole ikärajaa

© Suomen riistakeskus 80



Jouset

• Käytettävän jousen on täytettävä metsästysasetuksen 20 §:n 

2 momentin vaatimukset

– ”Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, 

jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 

N).”

• Jousikokeessa käytettävän jousen tulee olla 

vetojäykkyydeltään vähintään 40,5 paunaa (180 N)

• Vetojäykkyyttä ei mitata kokeen yhteydessä

– Jos jousen merkinnöistä ei näe paunamäärää, ampujan on ilmoitettava 

tai osoitettava muutoin kysyttäessä käyttämänsä jousen paunamäärä
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Jouset

• Jousityyppi on vapaa

– Esim. taljajousi, vastakaarijousi tai pitkäjousi 

– Ei kuitenkaan varsijousi, joka on kielletty 

metsästyksessä (ks. ML 33 §:n 1 momentin 12 kohta)
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Nuolet

• Vain taulukärki on sallittu

– Antaa riittävän osoituksen 

henkilön 

aseenkäsittelytaidosta

– On leikkaavaa kärkeä 

turvallisempi 

häiriötilanteessa, kuten 

vahingonlaukauksessa tai 

jousen tai nuolen 

rikkoutuessa

– Ampumakokeessa 

käytettävä taustapakka 

kestää myös kauemmin
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Maalikuvio

• Ammutaan asetuksen liite 1 

mukaisen hirvikuvion 

irrotettavaan keskiöön

• Osuma-alueen halkaisija on 

23 cm

• Voi käyttää myös koko 

hirvikuviota

• Maalikuvion taustana 

voidaan käyttää 

tarkoitukseen sopivaa 

ratkaisua

– Taustapakka
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Taustapakka

• Taustapakan tarkoituksena on pysäyttää nuoli 

hallitusti rikkomatta sitä

– Paras materiaali on solumuovi

– Mielellään väh. 1 x 1 m, paksuus noin 25-30 cm

• Taustapakka kiinnitetään esim. lautakehikkoon sen 

kaatumisen estämiseksi

– Taustapakan kaatuminen voi aiheuttaa nuolten tai 

nuolten nokkien rikkoutumisen

• Valmiita pakkoja myyvät jousiammuntatarvikkeisiin 

erikoistuneet kauppiaat
© Suomen riistakeskus 85



Taustapakka
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Jousikokeen suorittaminen

• Kolme nuolta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 

18 metrin etäisyydeltä

– Ei käytetä tukea tai tukirakenteita

– Ampuja voi tuoda paikalle esim. reppujakkaran

• Jousikoe on suoritettava 180 sekunnissa (3 min) laskettuna 

ensimmäisestä laukauksesta

– Mahdollistaa kiireettömän suorittamisen

• Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi 

koekertaa

– Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta 

riippumattoman välinerikon tai muun vastaavan häiriön sattuessa

© Suomen riistakeskus 87



Jousikokeen suorittaminen

• Osumat tarkistetaan ampujan kanssa yhdessä laukaussarjan 

jälkeen (ei tarvitse paikata)

• Ampuja vetää itse ampumansa nuolet irti taustapakasta

– Nuolet on syytä käsitellä esim. silikonisprayllä ennen 

ampumakoesuoritusta irrottamisen helpottamiseksi

• Keskiö kannattaa vaihtaa uuteen, kun tulkinta vaikeutuu 

(valkoinen rengas menee poikki tms.)

• Koetilaisuus kannattaa aloittaa uudella keskiöllä
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Jousikokeen suorittaminen
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Jousikokeen suorittaminen
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Hyväksytty koesuoritus
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• Jousikoe hyväksytään, kun 

jokainen laukaussarjan nuoli 

vähintään sivuaa osuma-

alueen ulkoreunaa

• Ampuminen paikallaan 

olevaan maalikuvioon korostaa 

hyvän riistalaukauksen 

peruslähtökohtaa, joka on 

tarkasti tähdätty laukaus 

tappavalle osuma-alueelle 

paikallaan olevassa 

riistaeläimessä.



Hylätty koesuoritus
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Yleisiä turvallisuus- ja järjestysohjeita

• Maalikuvion taustan on oltava turvallinen

– Taustalla on oltava nuolet pysäyttävä este, kuten hiekkavalli, seinä 

tms. 

– Myös sivusektorit on huomioitava 

• Turvallinen jousenkäsittely

– Ei jousen virittämistä yläkulmiin (35 - 45 astetta) 

– Ampujien on noudatettava annettuja määräyksiä

• Ampumakoetilaisuus tulee järjestää siten, ettei ampuja tule 

mitenkään häirityksi

• Onnettomuustilanteiden varalta koepaikalla tulee olla saatavilla 

ensiapuvälineet ja selvät yleisesti nähtävillä olevat toimintaohjeet 

vahinkojen varalta
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Vastaanottajien toiminta jousikokeessa

• Todetaan asiakkaan ampumakelpoisuus 

• Varmistetaan jousen soveltuvuus jousikokeeseen

• Tarkastetaan metsästäjävakuutuksen voimassaolo

• Kirjataan ampujan tiedot Oma riistaan ja/tai 

ampumakoepöytäkirjaan

• Ohjataan ampuja odottamaan vuoroaan

• Varmistetaan, että ampuja tuntee kokeen suoritustavan

• Annetaan lupa ampua, kun ampuja on valmis

• Kellotetaan suoritusaika

• Osumat tarkistetaan ampujan kanssa yhdessä laukaussarjan 

jälkeen (ei tarvitse paikata)
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Vastaanottajien toiminta jousikokeessa

• Kirjataan koeyrityksen tai -suorituksen tiedot Oma riistaan ja/tai 

ampumakoepöytäkirjaan 

• Kerrotaan oikaisuvaatimusmahdollisuudesta tuloksen ilmoittamisen 

yhteydessä

• Kokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan jousikoetta koskeva 

pahvinen ampumakoetodistus ja oikaisuvaatimusosoituskaavake

– Hylätyn saaneille päätös + oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Huolehditaan ampumakoemaksun perimisestä kaikilta osallistujilta

– Tällä hetkellä ulosottokelpoinen maksu on 20 euroa / koekerta

• Kokeen päätyttyä suljetaan tilaisuus Oma riistassa ja  

päätöslomakkeiden jäljennösosat, pöytäkirjat ja koemaksut 

toimitetaan täysimääräisenä RHY:lle
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Ampumakokeen vastaanottajan muistitaulu

Vastaanottaja huolehtii, että:

• Koetilaisuuden yleinen turvallisuus on hyvä, ja voimassa olevia säännöksiä ja 
ohjeita noudatetaan

• Aseita ja jousia käsitellään turvallisesti, ja ampujaa ei häiritä suorituksen aikana

• Suorituksista tehdään asianmukaisesti ampumakokeeseen liittyvät sähköiset 
kirjaukset ja paperiset asiakirjat.

Vastaanottajan tulee tarkastaa, että:

• Asiakkaan metsästyskortti on voimassa (maksettu tulevan kauden korttikin kelpaa)
– Tarvittaessa henkilöllisyyden tarkastaminen

• Asiakkaalla on kokeessa käytettävään luotiaseeseen voimassaoleva 
hallussapitolupa tai rinnakkaislupa 

– Alle 15-vuotias voi käyttää 18-vuotta täyttäneen asetta hänen välittömässä 
valvonnassaan

• Asiakas käyttää kokeeseen sopivaa asetta, patruunoita/nuolia ja tukea

• Asiakas tuntee kokeen suoritustavan

• Luotiase ladataan ampumakokeen vastaanottajan luvalla

• Suorituksen jälkeen luotiase tyhjennetään ja lukko jätetään auki

Kokeen päätyttyä päätöslomakkeiden jäljennösosat, pöytäkirjat ja koemaksut 

toimitetaan täysimääräisenä RHY:lle
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Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja tarvittaessa riistanhoitoyhdistyksen 

toiminnanohjaajalta tai Suomen riistakeskuksen 

aluetoimistolta sekä riistainfo.fi -sivuilta
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