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Viite: Uusi ampuma-aselainsäädäntö ja valtion maksuperustelaki 

AMPUMA-ASEKOULUTTAJAKOULUTUKSEN MAKSULLISUUS 

Suomeen ollaan luomassa 13.6.2011 voimaan astuneiden ampuma-aselain muutosten myötä 

ampuma-asekouluttajajärjestelmää.  Järjestelmän myötä siirtyy myös merkittävä osa julkisen 

vallan käyttöä harrastajakunnalle, josta aiemmin vastasi lupa-asioita käsittelevä poliisin 

paikallishallinnon viranomainen. 

Hallintovaliokunta totesi lausunnossaan (HaVM 16/2010 vp) mm seuraavaa: Valiokunta pitää 

merkittävänä uudistuksena ampuma-asekouluttajajärjestelmän luomista. Säädettävän lain 

nojalla yhdistyslain 4 §:n tarkoittaman ampumayhdistyksen jäsen voidaan laissa säädettävin 

edellytyksin hyväksyä vastaisuudessa ampuma-asekouluttajaksi. Hyväksymisen edellytyksenä 

on poliisihallituksen asettamien vaatimusten mukaisen koulutuksen suorittaminen. Ampuma-

asekouluttajan harrastustodistuksille on tarkoitus antaa julkinen luotettavuus. Valiokunta 

katsoo, että ampuma-asekouluttajakoulutuksen tulee olla poliisin maksutonta 

viranomaistoimintaa. 

Viime syksynä oli eduskunnan käsittelyssä uusi ampuma-aselakiesitys hallintovaliokunnan 

tekemän lausunnon pohjalta. Se hyväksyttiin poikkeuksellisen suurella ääntenenemmistöllä. 

Samalla hyväksyttiin periaatteellisesti myös nekin hallintovaliokunnan kannanotot, jotka 

eivät sellaisenaan liittyneet itse lakitekstiin.  

 

Poliisihallitus on käynnistänyt ampuma-asekouluttajakoulutuksen. Vastoin edellä kuvattua 

hallintovaliokunnan selkeää tahdonilmausta ja eduskunnan lähes yksimielistä näkemystä, on 

koulutus määritetty maksulliseksi: 

1) Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen maksaa 79 € 

2) Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muutos maksaa 26 € 

3) Ampuma-asekouluttajakoulutus maksaa 29 €. 

Poliisihallitus on vedonnut päätöksensä perusteena maksuperustelakiin. Sen mukaan 

maksuttomia ovat sellaiset suoritteet, jotka eivät kohdistu yksittäiseen henkilöön tai 

suoritteet, joiden tarkoitus on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen sekä 
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viranomaisen neuvot, ohjeet ja opastus. Muut suoritteet ovat maksullisia, ellei muussa laissa 

tai muun lain valtuutuksella säädetä toisella tavalla. 

Ampumaharrastusfoorumin näkemyksen mukaan jo maksuperustelakikin olisi 

mahdollistanut tulkinnan ampuma-asekouluttajakoulutuksen maksuttomuudesta. Tulkinta 

koulutuksen kohdistumisesta yksittäiseen henkilöön on hyvin kyseenalainen. Onhan 

koulutuksen tarkoituksena, että kyseinen kouluttaja hoitaa veloituksetta järjestönsä 

puitteissa aiemmin poliisille kuulunutta tehtävää, joka kohdistuu jopa satoihin harrastajiin. 

Samoin kyseiset tilaisuudet ovat mitä suuremmassa määrin viranomaisten ohjeistusta ja 

opastusta siitä, millaisin oikeuksin ja velvollisuuksin kouluttajat tekevät työtänsä.  

Ampumaharrastusfoorumi esittää, että poliisihallitus ryhtyy välittömiin 

toimenpiteisiin, jotta koulutuksen maksuttomuus tulisi pikaisesti 

toteutumaan.  

Poliisihallituksen edustajilta saamiemme tietojen mukaan maksuttomuudesta olisi tullut 

säätää lakiin nimenomainen säännös. Ilmeisesti eduskunnassa asian käsittelyn yhteydessä ei 

ennakoitu, että tällainen harrastajakunnalle siirrettävä viranomaistoiminnon kaltainen 

toiminto koulutuksineen tulisi maksuperustelain nojalla maksulliseksi toiminnaksi, eikä 

asiaan siksi kiinnitetty riittävää huomiota. Laintasoista säännösmuutosta huomattavasti 

nopeampi ratkaisu olisi saatavissa, jos poliisihallitus muuttaisi tekemäänsä tulkintaa 

maksuperustelain osalta eduskunnassa esitetyn tahdon mukaiseksi. 

 

Vastaavansisältöinen esitys on lähetetty myös hallintovaliokunnalle. 
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