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Viite:  Pyyntö sähköpostilla 23.6.2011 kirjallisesta asiantuntijalausunnosta hallintovaliokuntaan 
 
Asia:   U 51/2010 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

Yhdistyneiden Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpanosta ja 
ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta 
ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (asevientiasetus), jatkokirjelmä 1. SM 28.06.2011.  

 
Yleistä 

Suomen Ampumaurheiluliitto ry (SAL) kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallisen 
asiantuntijalausunnon asiassa U 51/2010 vp. Suomen Ampumaurheiluliitto pahoittelee, 
että tällaiset toimintojamme koskevat tärkeät asiat tulevat käsiteltäväksi nykyisellä 
aikataululla. SAL ymmärtää kuitenkin kyseisen tilanteen ja haluaa olla edesauttamassa 
Suomen kannan luomista ko. asiassa, niin että se saataisiin myönteiseen ratkaisuun 
Euroopan parlamentissa. On tärkeää, että käytännöt yhden mukaistetaan eikä niillä tule 
hankaloittaa kansalaisten harrastus- ja kilpailutoimintoja. 

 
29.6.2011 HaV:n kuulemisen lausuntomme 

 
Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ampumaurheiluliitto toteaa seuraavaa: 

 
Suomen Ampumaurheiluliitto toteaa, että EU:sta Hallintovaliokunnalta 28.6.2011 saamassa 
kompromissiesityksessä on huomioitu melko hyvin SAL:n esiintuomat seikat. SAL pitää 
ehdottoman tärkeänä, että ampumaurheilijoiden ja metsästäjien käyttämät harrastus- ja 
kilpailuvälineitä (aseet), niissä käytettäviä varaosia/aseenosia sekä kilpailuun, harjoitteluun 
ja metsästykseen käytettävien patruunoiden kuljetusluvat käsitellään ns. helpotetulla / 
yksinkertaistetulla käytännöllä.  

 
Suomen Ampumaurheiluliiton mielestä nyt urheiluampujille esitetty 1500 patruunan 
sallittu määrä ei ole riittävä, kun urheilija on esim. pitempiaikaisella leirillä (kesto esim. 
14vrk:n leiri tms). Suomen Ampumaurheiluliitto esittääkin, että urheiluampujille tulisi 
antaa lupa patruunoiden kuljettamiseen tapahtumaan nähden hyväksyttävä määrä 
patruunoita, joka perustuisi urheilijan henkilökohtaiseen käyttösuunnitelmaan.  
 
Mikäli patruunoita jää käyttämättä, tulee ne saada tuoda takaisin saman luvan mukaisesti. 
Yksinkertaistetun käsittelyn kautta saatu luvan tulee kattaa myös ns. kauttakulkulupa eikä 
sitä varten tulisi hakea mahdollisia hyväksyntöjä tai kauttakulkulupia. 

 



Suomen Ampumaurheiluliitto pitää tärkeänä, että Suomi esittää ampumaurheilijoiden ja 
metsästäjien käyttämien välineiden, niiden varaosin sekä patruunoiden 
lentoteitse/lentokoneella tapahtuvaa kuljetusta helpotetaan, kehitetään ja 
”prosedyyreja” yhdenmukaistetaan sekä yhdenvertaistetaan muihin urheiluvälineisiin 
nähden (esim. golf), koska se on käytännössä helpoin, turvallisin, varmin ja kontrolloitavin 
kuljetusmuoto, kun käyttäjä ja välineet kulkevat yhdessä ja niiden kulkutilannetta 
pystytään seuraamaan nykyisten keinojen avulla. Lisäksi esitämme Suomen esittävän, että 
käyttämistämme välineistä, niiden varaosista ja patruunoista poistettaisiin jatkossa ns. 
vaarallinen terminologian käyttö, koska kyseessä ovat urheiluvälineet ja niiden varaosat 
ja niissä käytettävät tarvikkeet.  
 

Aiemman lausuntomme (18.1.2011) pääkohdat 
- Suomen Ampumaurheiluliitto näkee hyvänä, että EU:n komissio on asetuksessa 

kirjannut yksinkertaistetun menettelyn, silloin kun tilapäisesti viedään aseita 
ampumaurheilua ja metsästystä varten. 

- Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että asetukseen pitää saada maininta, että 
urheiluammuntaan ja metsästykseen viedyn aseen mukana saa viedä siihen soveltuvia 
patruunoita harjoituksiin ja kilpailuun (metsästykseen) tarvittava määrä 
yksinkertaistetulla menettelyllä. 

- Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että asetukseen tulee saada maininta, että 
ampumaurheilussa ja metsästyksessä käytettävän aseen mukana saa olla aseeseen 
soveltuvat aseen vara- ja vaihto-osat ja ne voidaan viedä yksinkertaistetulla 
menettelyllä. 

- Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että ns. läpikulkumaata varten ei tarvita erillisiä 
lupia, silloin kun aseita, varaosia ja patruunoita ei käytetä läpikulkumassa. 

- Suomen Ampumaurheiluliitto esittää, että kaikki menettelyt/luvat aseiden, niiden 
varaosien ja patruunoiden viennissä ampumaurheilutarkoituksissa eivät saa aiheuttaa 
kohtuutonta vaivaa ja monimutkaistaa sekä vaarantaa osallistumista kansainväliseen 
harjoitus- ja kilpailutoimintaan. 

 
Suomen Ampumaurheiluliitto on valmis antaa tietotaitonsa käyttöönne jatkossakin 
mahdollisuuksiensa mukaan. 
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