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Metsästys – turvallisuus - Aseet 

• Euroopassa on metsästäjiä noin 7 000 000

• Pohjoismaissa noin 1 000 000 metsästäjää

• Suomessa metsästyskortin lunastaa vuosittain noin 300 000 henkilöä (noin 
6 % väestöstä), joista naisia noin 15 000 (noin 5 % metsästäjistä)

• Suomalainen metsästysperinne ominaispiirteineen on arvossaan niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin (pohjoismainen metsästyskulttuuri laajalti 
arvostettua)



Metsästyksen organisointi Suomessa

• Metsästäjäin keskusjärjestö on 
valtiollinen metsästäjien 
omatoimisuuteen perustuva 
organisaatio
→ riistanhoitopiirit
→ riistanhoitoyhdistykset

• Suomen Metsästäjäliitto (1921) 
on vanhin ja suurin 
vapaaehtoiseen jäsenyyteen 
perustuva metsästäjien 
etujärjestö
→ jäseninä noin 2 600

metsästysseuraa, joissa noin
150 000 metsästäjää



Metsästysseura, järjestäytyneen metsästyksen 
ydinyksikkö – vrt. urheiluseura

• Tyypillinen metsästysseura on rekisteröity yhdistys, joka 
harjoittaa vuokramailla metsästystä ja riistanhoitoa, hallinnoi 
usein myös  esim. metsästysmajaa ja ampumarataa. 

• Suurimmissa jättiseuroissa jopa noin 1200 jäsentä, 
pienimmissä muutama jäsen. 

• Toiminta ohjattua, sääntöihin perustuvaa ja usein valtakunnan 

tasolla järjestäytynyttä.



Metsästysseura, metsästäjä ja aseiden käyttö

• Suurriistajahti johdettua (hirvi, peurat, 
suurpedot) – hyväksytty ampumakoe ja 
kaatoluvat tarvitaan. Useat yhdistykset 
edellyttävät myös vuosittaista käytännön 
harjoittelua ampumaradalla. 

• Jahdinjohtajan vastuu turvallisuudesta –
yksittäisen metsästäjän vastuu –
johdettavissa laista. 
(ML 28.6.1993/615, 20 , 3 mom. 
”Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai 
vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuudelle”) 

• Metsästäjätutkinnon aseita ja ammuntaa 
koskeva teoriaosa on lähtötaso, jonka 
jälkeen alkaa pitkä oppimisprosessi. Useissa 
tutkintotilaisuuksissa myös ammutaan 
radalla. 

• Osa metsästäjistä osallistuu vaativiin 
erikoistilanteisiin (esim. haavoittuneen 
suurpedon jäljestys) viranomaisia 

avustaen. 



Metsästysammunta ja ampumakoe

• Organisoitua: seurataso, piiritaso, valtakunnan taso 
(piiritasolla noin 3000 kilpailijaa/v.)

• Tuomarikoulutus
• Metsästysampumalajit (SML)

– Metsästyshirvi, metsästysluodikko
– Metsästyshaulikko, metsästystrap
– Ilmahirvi, ilmaluodikko
– Hirvenjuoksu, hirvenhiihto
– Ns. kansainväliset yhdistelmälajit

• Suuret suorittajamäärät ampumakokeessa (vuonna 
2007 3 174 tilaisuutta, joissa 72 160 yritystä  ja 45 
473 läpäisyä (MKJ)).

→ Suomessa on suuri joukko erittäin päteviä 
metsästäviä, vastuullisia aseenkäsittelijöitä.

→ Vrt. – metsästys vaatii lukuisia muitakin taitoja kuin 
vain ampumataito – ampuminen on koko 
metsästäjän vuosikierrosta ja saalistus-
tilanteestakin vain yksi osa. 



Metsästäjäliiton turvallisuuskampanja 2009

• Metsästäjät ovat suurin yksittäinen aseidenkäyttäjäryhmä. Metsästäjät ovat 
vastuullisia aseiden käyttäjiä. Käyttövolyymiin nähden vahinkoja sattuu todella vähän. 
Tietysti jokainen vahinko on liikaa.  

• Metsästyksessä käytetään ruutiaseiden lisäksi myös esim. metsästysjousta. Valtaosa 
metsästäjistä käyttää ns. ”pitkiä aseita” yleisimmin pulttilukoista kivääriä ja/tai 
haulikkoa. Osa metsästäjistä ampuu myös käsiaseilla urheiluammuntaa sekä osallistuu 
mm. reserviläistoimintaan.

• Käsiaseita käytetään lähinnä pienpetopyynnin yhteydessä eläimiä loukkuun tai luolaan 
lopetettaessa (v. 2008 kokonaissaalis noin 135 000 supikoiraa – vrt. 
vieraspetokampanja). Sisäasiainministeriön aselakia koskevassa uudistusesityksessä 
tämä olisi edelleen mahdollista, edellyttäen kuitenkin aktiivista harrastuneisuutta. 

• MKJ :llä uusi video, Metsästäjä-vastuu-turvallisuus. Aikaisempi koulutusvideo 
Turvallinen aseen käyttö. 

• Metsästäjäliitolla meneillään Turvallista jahtia -kampanja, sisältää tiedotusta ja 
metsästäjäkoulutusta turvallisuusasioissa, joissa aseiden käyttö vain yksi osa, joskin 
tietysti keskeinen. 

• Metsästäjäliitto on MPK :n jäsen. Yhteistyössä valmisteltu Arjen turvallisuus                       
-koulutusosion Turvallisesti aseiden kanssa -koulutuspaketti, joka on tarkoitettu 
henkilöille, joilla ei ole mitään kokemusta aseista (kesto 2 päivää).  



Mitä metsästys on?

• Lailla säädeltyä toimintaa 

• Jokaisen aloittavan metsästäjän on suoritettava metsästäjätutkinto. Lisäksi 
metsästäjäjärjestöt kouluttavat vuosittain huomattavan määrän henkilöitä.

• Oltava metsästysoikeus tai metsästyslupa – metsästysoikeus sidonnainen 
maanomistukseen.

• Metsästykseen kuuluu mm. riistanhoito, riistalaskennat, 
metsästysammunta, metsästysseuratoiminta. 

• Toisin kuin eräillä muilla aseita käyttävillä harrastajaryhmillä, metsästäjillä 
ammunta on vain yksi osa toimintaa. Osa metsästäjistä harjoittelee 
ahkerasti ampumaradoilla sekä myös kilpailee (SML, SAL). Jokainen 
suurriistajahtiin osallistuva suorittaa käytännön ampumakokeen 
valvotuissa oloissa. 



Aseet ja metsästys

• Ase tarvitaan useimmissa metsästysmuodoissa 
(täytyy muistaa, että esim. hetitappavilla raudoilla 
eläimiä pyydystettäessä asetta ei tarvita)

• Metsästäjän on voitava harjoitella käyttämällään 
aseella – ampumakoe on läpäisytaso –
metsästysammunnan harjoittelulla saavutetaan 
tehokkaaseen eläimen 
kaatamiseen/pudottamiseen tarvittava taso.

• Harjoittelu tapahtuu ampumaradoilla, joilla 
noudatetaan turvallisuusmääräyksiä – ratojen 
riittävä saavutettavuus turvattava. Suuret ja 
hienot ampumakeskukset eivät pelkästään riitä 
kattamaan tarvetta – pienratojen kattava 
verkosto ehdottoman tärkeä metsästäjille.



Metsästysammunta ja aseenkäsittely on 
oppimisprosessi

• Metsästysseuratoiminnassa aloittelijoita 
ohjataan – mukaantulo asteittaista –
myös valvontaa – suurriistajahdit 
johdettuja tapahtumia. 

• Aloittelevalle metsästäjälle opetetaan 
milloin ei ammuta ja miksi ei ammuta.

• Suuri osa metsästäjistä 
varusmiespalveluksen suorittaneita –
harrastuksen aloittamismahdollisuus jo 
nuorena kuitenkin turvattava. 
Sisäasianministeriön esitykseen 
Asedirektiivistä ja tuliasepöytäkirjasta 
johtuvat muutokset mahdollistavat 
edelleen metsästysharrastuksen 
aloittamisen jo nuorena. Tämä on ollut 
Metsästäjäliiton kanta jo heti alusta 
alkaen.



Metsästys – aseet - lainsäädäntö

• Metsästäjät lähtökohtaisesti tyytyväisiä voimassaolevaan 
lainsäädäntöön.

• Metsästyksen aloittamiselle ja ammunnan harjoittamiselle ei 
haluta kynnyksiä / esteitä. 

• Metsästäjien kiinnostus kohdistuu tässä yhteydessä lähinnä 
metsästyksessä käytettyihin aseisiin ja niiden hankinnan, 
käytön ja hallussapidon nykyisten edellytysten säilyttämiseen.

• Metsästäjät korostavat aseiden käytön vastuullisuutta ja 
tyrmäävät kaikenlaisen aseiden käyttöön liittyvän 
rikollisuuden sekä epäasiallisen aseiden käytön.  



Metsästys, aseet , lainsäädäntö ja tulevaisuus

• Metsästäjäliitto tiedostaa aselainsäädännön 
uudistuksen lähtökohdat ja ymmärtää sen 
kansalliset tarpeet. Liitto tulee antamaan 
lausuntonsa osana lainvalmistelua. 

• Metsästäjäliitto puoltaa kohtuullisia 
lainsäädännöllisiä keinoja, joilla viranomaiset 
voivat nykyistä paremmin jatkossa estää aseiden 
joutumisen vääriin käsiin.  

• Suomi on suuri riistamaa, ja metsästys on 
maassamme koko kansan harrastus, joka perustuu 
luonnonhoitoon ja riistavarojen kestävään 
käyttöön. 

• Metsästys hyödyttää koko yhteiskuntaa ja aseet 
ovat luonnollinen osa metsästystä.

• Metsästäjät ovat valmiita keskustelemaan 
aktiivisesti ja kehittämään aseiden käytön 
periaatteita sekä antamaan lausuntonsa 
aselainsäädännön uudistuksista. 



Ampumakorttiko ratkaisu?

• Metsästäjillä on metsästäjätutkinto (MKJ), joka sisältää aseiden käsittelyä 
sekä teoriassa ja osassa tilaisuuksista  myös käytännössä. 

• Metsästäjätutkinnon aseidenkäsittelyosiota tulisi Metsästäjäliiton kannan 
mukaan ensisijaisesti kehittää. Lisäksi voidaan kehittää myös 
ammunnanvalvojakoulutusta sekä metsästysammunnan tuomarien 
koulutusta.  

• Mahdollinen ampumakortin käyttöönotto ja aselain uudistukset eivät  saa 
vaikeuttaa perusmetsästäjän harrastusta. 

• Kortista ei saa myöskään tulla kenenkään bisnes.
• Ampumakortti ei saa myöskään aiheuttaa harrastajille merkittäviä kuluja.
• Ampumakortti voi olla hyvä ratkaisu niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole 

metsästyskorttia ja jotka haluavat harrastaa ammuntaa. 
• Metsästäjäliitto ei ole mukana ampumakorttihankkeessa, esitetyllä tavalla. 



Kiitos!


