
 

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO – FINNISH SHOOTING SPORT FEDERATION 
Radiokatu 20, 00093 SLU, Finland 

Tel. +358-9-3481 2481, Telefax +358-9-147 764 

 
Sisäasianministeriö         21.4.2009 
Poliisiosasto 
Arpajais- ja asehallintoyksikkö 
 
VIITE: Lausuntopyyntö SM109/:00/2008 
ASIA: Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto 

 
Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien ampuma-aselain ja eräiden siihen 
liittyvien säädösten muuttamista. Suomen Ampumaurheiluliitto tulee käsittelemään lausunnossaan vain ampumaurheilua 
koskevia lakiesityskohtia. Lakiesitysluonnoksen muista kohdista tulevat antamaan omat lausuntonsa 
Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvat muut järjestöt. SAL:n lausunto on kaksiosainen; A-osa pitää sisällään keskeisimmät 
esitykset tiivistettynä ja B-osa (Liite 1) lain yksityiskohtaisempaa tarkastelua sekä perustietoa Suomen 
Ampumaurheiluliitosta ja sen toiminnasta.  
Suomen Ampumaurheiluliitto esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 

A) Lausunnon keskeisimmät esitykset 

Yleistä  

Suomen Ampumaurheiluliitto pitää hyvänä, että lakiesityksen pääpaino on lupahakijan soveltuvuuden 
tarkastelussa. Aselupien peruuttaminen tulee mahdollistaa niin väkivaltarikollisilta kuin terveydellisten syiden 
perusteella henkilöiltä, jotka voivat olla vaaraksi joko itselleen tai muille. Aseet itsessään eivät muodosta vaaraa 
ollessaan vastuuntuntoisen harrastajan kädessä tai säädösten mukaisessa säilytyksessä. 
Ampumaurheiluharrastuksen edellytysten turvaamisella voidaan merkittävällä tavalla olla vähentämässä 
nuorten syrjäytymistä, joka on mitä ilmeisimmin ollut murheellisten kouluampumatapahtumien taustalla. 
 

1 Uusi lausuntokierros 

Lakiluonnosesitys ja sen perustelut sisältävät selkeitä puutteita ja epäselvyyksiä. Tästä johtuen Suomen 

Ampumaurheiluliitto esittää, että tuleva lakiesitys asetettaisiin ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen tehtyjen 

lisäysten ja korjausten jälkeen uudelle lausuntokierrokselle, jonka lausuntoaika voisi olla nykyistä lyhyempi.   

2 Käsiaseiden ikäraja 

Käsiaseiden luvansaajan ikärajaksi Suomen Ampumaurheiluliitto esittää täysi-ikäisyyttä eli 18 vuotta.  

 

Peruste: SAL:n lajisäännöt, kts B-osa, liite 1 

Pistoolilajeissa on yleistä, että harrastaja ampuu ja harrastaa useita eri pistoolilajeja eikä välttämättä vain yhtä 

ainoaa.  

3 Poikkeusluvat 

Ampumaurheiluliitto esittää, että lakiin on kirjattava mahdollisuus antaa poikkeuslupia ja erivapauksia, silloin 

kun lupienhakija luotettavasti osoittaa harrastavansa ampumaurheilua ja kuuluvansa Suomen 

Ampumaurheiluliiton valmennusryhmiin seurajoukkueisiin tai vastaaviin (alueelliset valmennusryhmät, 

tehoryhmät, nuorten maajoukkueryhmät, aikuisten maajoukkueryhmät). Poikkeuslupana tai erivapautena tulisi 

olla rinnakkaisluvan saaminen nykyisen käytännön mukaisesti alle 18 -vuotiaalle urheilijalle. Ellei SAL:n 

esittämää 18 vuoden yleisikärajaa hyväksytä, esittää SAL, että ainakin ampumaurheilussa käytettäviin 

kertaladattaviin pistooleihin ja kertaviritteisiin revolvereihin tulee voida saada hallussapitolupa 18 -vuotiaana.  

 

Peruste: SAL:n lajisäännöt, kts B-osa, liite 1 

4 Ensimmäisen lupaan vaadittava aktiiviharrastus 

Suomen Ampumaurheiluliitto esittää aktiivisen harrastusajan vähimmäisajaksi puolta vuotta (6kk), minkä aikana 

harrastusta olisi toteutettava kerran viikossa. Ilma-aseella tapahtuva harjoittelu tulee laskea mukaan ko. 

harrastusajaksi, mutta ruutiaseella tulee harjoittelua olla kuitenkin vähintään yhden (1) kuukauden ajan 

(minimissä 5 kertaa). SAL suosittelee Ampumaharrastusfoorumin suunnittelemaa Ampumakortti-koulutuksen 

sisällyttämistä käsiaseiden ensiluvan hakijoille.  

 

Peruste: Suomen ampumarataolosuhteet, kts B-osa, liite 1 
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5 Soveltuvuustesti, tiedonjakaminen, lääkärintodistus 

SAL kannattaa, että hakijalle suoritetaan soveltuvuustesti. Testin suorittaneella pitää olla oikeus nähdä testin 

tulos ja sen perusteella tehty arvio. SAL:n mielestä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ampuma-aselupia 

haettaessa on syytä tehostaa. Viranomaisten tulee kuitenkin selvästi rajata käytettävien tietojen 

voimassaoloaika(taaksepäin katsottaessa) jolloin hankittuja tietoja vielä voidaan käyttää lupaa myönnettäessä. 

Varusmiespalveluun ja sen keskeyttämiseen liittyvät tiedot pitäisi myös olla poliisin käytössä lupaharkintaa 

tehtäessä. Mahdollinen hakijan mielenterveydentilaa osoittava lääkärintodistus tulee olla kaikkien hakijoiden 

saatavissa helposti ja kattavasti koko maassa, eikä se saa olla kohtuuttoman kallis. 

6 Ensimmäisen luvan määräaikaisuus 

Ensimmäisen luvan määräaikaisuutena SAL pitää 5 vuotta sopivana. Sen jälkeen jatkoharrastuksen 

todistamiseksi tulisi riittää tarvittaessa ilman normitettua määräaikaista seurantaa seuran todistus tai päivitetty 

Ampumakortti. Luvan uusiminen tulisi olla veloituksetonta eikä se saa aiheuttaa harrastuksen vaikeutumista. 

7 Ampuma- asekouluttajuus  

SAL kannattaa järjestelmää, mutta esittää seuraavaa: 

- kouluttajaksi esitettävän tulee olla joko seuran jäsen tai seuran palkkaama henkilö 

- ampumakouluttaja voi antaa lausuntoja vain hakijan harrastuksen aktiivisuudesta ja intensiivisyydestä 

- kaikki tieto, jonka ampuma-asekouluttaja antaa viranomaistahoille, tulee olla myös luovutettavissa seuralle tai 

lupien hakijalle 

- poliisihallinnon tulee osoittaa ko. tehtävää varten riittävä määrä henkilöstö- ja talousresursseja, lisäksi 

poliisihallinnon on varmistettava, että kouluttajakoulutuksen vähäinen resursointi tai siirtymäaika tms. ei saa 

aiheuttaa estettä harrastustoiminnalle ja sen jatkumiselle 

- ampuma-asekouluttajan tulee voida tehdä ns. kiertävää ohjaus- ja opetustoimintaa eikä häneltä ja 

opetettavalta voida edellyttää kuulumista samaan seuraan tai olevan kotoisin paikkakunnalta, jossa hän antaa 

opetusta (jokaisella seuralla ei välttämättä ko.lajiryhmän rataa) 

- ampuma-asekouluttajan voi olla lajiryhmäkouluttaja, ei pelkkä yhden lajin kouluttaja 

- nyt jo toimiville ja SAL:n koulutuksen saaneille (ohjaajat, valmentajat, tuomarikouluttajat, ylemmän tason 

tuomarit) kouluttajille tulisi kouluttajalupa saada yksikertaisella menettelyllä. 

8 Aseiden osien määrittely ja merkitseminen 

Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että lakiin kirjattavat aseen osat tulee määrittää selvästi. Lisäksi esitetään, 

että osien merkitsemisellä ei saa aiheuttaa kalliiden aseiden arvonalennusta. 

9 Kustannukset 

Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että ennen lain voimaan tuloa, tulee poliisihallinnon ja 

sisäasiainministeriön selvittää lakimuutoksesta johtuvat kustannusvaikutukset (lupien uusiminen, koulutus, 

patruunoiden ja aseiden säilytys seuroissa, rekisteriohjelmat, seuranta, koneet ja laitteet jne.). Mikäli 

kustannukset tulevat seurojen osalle, esitetään, että seuroille myönnetään muutostyöhön ja ko. toimintaan 

valtion avustusta. Lakimuutoksesta ei saa syntyä kohtuutonta taloudellista rasitetta lupien hakijoille, siksi SAL 

esittääkin, että mahdolliset jatko – tai lisäluvat tulee olla veloituksettomia. 

10 Muuta 

Lain toisessa vaiheessa on käsittelyyn otettava mm. ns. ERVA-patruunat.  

 

Peruste: SAL:ssa kilpailtavat lajit, ballistiset ja turvallisuusominaisuudet, kts B-osa, liite 1 

Suomen Ampumaurheiluliitto on valmis antamaan asiantuntija- ja koulutusapuaan lain jatkovalmistelussa ja käytäntöön 

pantaessa. 
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