
Ampujaluettelon kriteeriluokat 

Rhy:n hallitus joutuu puoltokokouksessa erittelemään kaikille hirvenpyyntilupaa hakeville 

seurueille ja seuroille ampujat ns. kriteeriluokkiin. 

Hirvenmetsästäjät joutuvat hakemuksen tehdessään ilmoittamaan muut metsästysmahdollisuudet 

ja mm. metsästysseuran jäsenyys, jos seura metsästää hirveä katsotaan muuksi mahdollisuudeksi. 

Tässä on ote vanhasta ampujaluettelon kohdasta 6 ja 7 ja tämä ei ole ollut enää käytössä. 

  Muu metsästysmahdollisuus 

  Onko mukana toisessa 

hirvenpyyntilupahakemuks
essa 

Ei Kyllä 

  

Metsähallitus (eräluvat) on useita vuosia sitten muuttanut kysymykset ampujaluettelon kohtiin 6 

ja 7 ns. kriteeriluokiksi ja yllä olevalla vanhalla ampujaluettelon kohdilla niihin ei pystytä 

vastaamaan oikein. 

Tammikuun hakuvaiheen (ulkopaikkakuntalaiset) ja myös huhtikuun hakuvaiheessa 

paikkakuntalaiset ilmoitetaan samanlaisilla ampujaluetteloilla. 

Selvitys muutoksista kohtaan 6 ja 7 (kriteeriluokat). 

Kriteeriluokat: 

- ei / ei metsästäjällä ei ole muuta mahdollisuutta ei ole metsästysseuran jäsen, joka hakee 

pyyntilupaa 

- kyllä/  ei metsästäjällä on muu mahdollisuus ja hän ei sitä käytä 

- kyllä / kyllä metsästäjällä on muu mahdollisuus ja hän sen myös käyttävää 

Kyllä / kyllä metsästäjä ei saa ampujakorttikertoimella puoltoa rhy:ltä, koska on muu 

mahdollisuus ja se käytetään. 

Suomen riistakeskus on julkaissut ohjeen 17.2.2016 hirvieläinten pyyntilupaa hakemista varten. 

Tässä siitä ote:  

Henkilöllä, joka on metsästysseuran jäsen, katsotaan olevan muu metsästysmahdollisuus, jos 
seura hakee erikseen hirven pyyntilupaa. Poikkeuksen voi muodostaa henkilön koejäsenyys, jolloin 
todellista metsästysmahdollisuutta ei ole. Jäseneksi ottamisehtona voi myös olla, että jäsen ei saa 
osallistua hirvenmetsästykseen. Jäsen on siten jäseneksi otettaessa suostunut vähempiin 
jäsenoikeuksiin kuin varsinaiset normaalit jäsenet. Hirven metsästysmahdollisuuden puuttuminen 
tulee osoittaa tarvittaessa Suomen riistakeskukselle seuran säännöillä.  
 
Vastaavasti henkilöllä katsotaan olevan muu hirvenmetsästysmahdollisuus, jos hän on muualle 

erikseen hirven pyyntilupaa hakevan seurueen jäsen. 



Esim. miten kohdat 6 ja 7 laitetaan. 

Esim. 1 Metsästäjä ei ole minkään seuran jäsen, eikä kuulu porukkaan joka hakee pyyntilupaa. 

6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen 
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 
Seuran nimi 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä 
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena 
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E, 
niin miksi ampuja ei 
metsästä siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 

Ei Kyllä Ei Kyllä 

X  X  

Henkilöllä ei ole muuta mahdollisuutta. 

Esim. 2 Metsästäjä on seuran jäsen, joka hakee pyyntilupaa ja hän on mukana seuransa kautta 

hirvenpyynnissä. 

6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen 
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 
Seuran nimi 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä 
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena 
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E, 
niin miksi ampuja ei 
metsästä siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 

Ei Kyllä Ei Kyllä 

X  X  

Henkilöllä on muu mahdollisuus ja on mukana seuransa kautta. 

 

 

 

 

 

 



Esim. 3 Metsästäjä on seuran jäsen, joka hakee pyyntilupaa ja hän ei ole seuran mukana 

hirviporukassa. 

6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen 
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 
Seuran nimi 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä 
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena 
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E, 
niin miksi ampuja ei 
metsästä siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 

Ei Kyllä Ei Kyllä 

 X X  

Henkilöllä on muu mahdollisuus (seuran jäsenyys, joka hakee pyyntilupia) ja hän ei ole mukana 

seuran hirviporukoissa. 

Esim. 4 Metsästäjä on kahden (2) seuran jäsen, jotka hakevat pyyntilupia. Osallistuu vain toisen 

seuran mukana. 

6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen 
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 
Seuran nimi 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä 
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena 
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E, 
niin miksi ampuja ei 
metsästä siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 

Ei Kyllä Ei Kyllä 

 X X  

Henkilö on kahden seuran jäsen ja molemmat hakevat pyyntilupia. 

 

 

 

 

 

 



Esim. 5 Metsästäjä on seuran jäsen, joka hakee pyyntilupia ja hän myös sen käyttää (on muu 

mahdollisuus). 

6. Kuuluuko 
ampuja muuhun 
hirveä 
metsästävään 
seuraan/ 
seurueeseen 
joka hakee 
pyyntilupaa 
(rasti ruutuun) 
Seuran nimi 

7. Metsästääkö 
ampuja hirveä 
muussa seurassa 
/seurueessa tulevana 
metsästyskautena 
(rasti ruutuun). 
Jos 6.=K ja 7= E, 
niin miksi ampuja ei 
metsästä siinä 
seurassa, johon 
kuuluu? Ohje s. 2 

Ei Kyllä Ei Kyllä 

 X  X 

Henkilöllä on muu mahdollisuus ja hän sen myös käyttävät. Ei saa puoltoa ns. 

ampumakorttikertoimella.  

 

Tässä on malli rhy:n puoltotaulukosta ja hyväksyttäviin ampujakortteihin kuuluvat: 

- ei/ei ampujat ja 

- kyllä/ei ampujat. 

Hakija Vuokra- Valtion- Koko-   Ampujat   

  maat  maa  alue  ei /ei kyllä/ei hyväksytyt 

  ( ha ) ( ha ) ( ha ) ampujat ampujat 
ampujat 
yht. 

 


