
13.3.2009 Hankepäällikkö                             

Markku Lainevirta

1

Ampumaharrastuksen 

kehittämishanke

ASEET JA VASTUULLISUUS
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Vastuullisen ampumaharrastuksen 

kulmakivet

1. Ajantasainen lainsäädäntö

2. Ampumakoulutuksen kehittäminen

3. Harrastustoiminnan mahdollistavat 
suorituspaikat
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Tavoitetila
Kokonaistavoitteena on taata ja turvata koko maahan 
yhtenäiset, turvalliset, viranomaismääräysten mukaiset, 
toiminnalliset ja koulutukselliset edellytykset 
vapaaehtoiselle, järjestäytyneelle ampumaharrastukselle 
ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa

– Koko maan kattavan, eritasoisten suorituspaikkojen 
verkostolla taataan ampumaharrastusmahdollisuudet 
aina aloittelijasta kilpa-ampujaan, metsästäjään ja 
reserviläisammuntoihin

– Hanke on osa maakunnallista virkistys- ja 
harrastustoiminnan kehittämistä, se liittyy oleellisesti 
maaseudun kehittämiseen. Hankkeen toteuttaminen 
mahdollistaa alueellisen ja paikallisen yritystoiminnan 
kehittymisen ampumaharrastuksen palvelutuotannossa

– Toiminnan kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää 
turvallisen ja vastuullisen ampumaharrastuksen 
ohjeistus ja säännöstö
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Rata-hankkeen tavoitteet  

• Maassamme olisi ampumaratojen rakentamista, 

käyttöä ja ylläpitoa säätelevä ampumaratalaki

• Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on 

aikaansaada koko valtakunnan alueelle kattava 

ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä

• Se muodostuisi maakunnallisista 

ampumakeskuksista ja niihin verkostoituneista 

paikallisista ampumaradoista. Ne olisivat kiinteä 

osa muuta vapaa-ajantoimintaa ja pääosin 

kunnallisia liikuntapaikkoja
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”Ampumakortti” -järjestelmä

• Peruselementtinä on kaikille yhtenäinen peruskoulutus 
turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen 
aloittamiseen (erityisesti nuoret vasta-alkajat)

• Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden jatkokouluttautua eri 
ampumaharrastuksen toimintatahoille

• Kokonaisrakennelman tavoitteena olisi "ampujan tie ja 
sen eri polut". Yhteinen perusosio on Ampumakortti, 
jonka jatkokoulutuspolkuja olisivat:
o harrastaja-kilpailija-alueryhmä-maajoukkue

o harrastaja-tuomari-kilpailujen johtaja

o harrastaja-ohjaaja-valmentaja

o harrastaja-seuratoimija-seurajohtaja

o harrastaja-ratamestari-ratojen ympäristö- ja 

turvallisuusauditoija
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SM:n päätöksiä

Kauhajoen jälkeen
Sisäasiainministeri Anne Holmlund asetti 29.9. 

aselainsäädännön uudistamishankkeen. 

Ensimmäinen työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon 

ehdotukset muutoksiksi käsiaseiden luvansaannin edellytysten 

tiukentamisesta, luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan 

valvonnan tehostamisesta jne…

Toisen työryhmän tehtävänä on valmistella ampumaratoja koskevan 

lainsäädännön uudistaminen. 

Kolmannen työryhmän tehtävänä on valmistella ilma- ja jousiaseita 

sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistaminen.
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YHTEISTYÖTARJOUS

(Marraskuussa 2008)

Ammunnan ja metsästyksen harrastajat ympäri maata ovat 

olleet erittäin huolestuneista viime aikojen traagisista 

tapahtumista. Yhteinen huolemme on, että kuinka voisimme 

löytää keinoja erityisesti vastaavien murheellisten 

tapahtumien estämiseksi mutta samalla turvaten laaja-

alainen harrastustoimintamme. Olemme vakuuttuneita siitä, 

että toiminnallamme olemme omalta osaltamme vähentämässä 

nuorten syrjäytymistä, mikä on mitä ilmeisimmin ollut niin 

Jokelan kuin Kauhajoenkin tapahtumien taustalla.

Esitämme, että Ampumaharrastusfoorumi voisi 

aktiivisella toiminnallaan olla tukemassa 

Sisäasiainministeriötä aselain uudistamistyössä
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HARRASTAJIEN TAVOITTEET 

ASELAIN UUDISTAMISEKSI
Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ovat osoittaneet, että ampuma-

aseiden myöntämisprosessia tulee tiukentaa ensimmäistä 

aselupaansa hakevien henkilöiden osalta. 

Aselupien peruuttaminen tulee mahdollistaa niin väkivaltarikollisilta kuin 

terveydellisten syidenkin perusteella henkilöiltä, jotka voivat olla vaaraksi 

joko itselleen tai muille. 

Aseet itsessään eivät muodosta vaaraa ollessaan vastuuntuntoisen 

harrastajan kädessä tai säädösten mukaisesti säilytyksessä. 

Ampumaharrastuksen edellytysten turvaamisella voidaan 

merkittävällä tavalla olla vähentämässä nuorten syrjäytymistä, joka 

on mitä ilmeisimmin ollut murheellisten tapahtumien taustalla.

Voimassa oleva ampuma-aselaki on varsin nykyaikainen ja toimiva. 
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YKSILÖIDYT TAVOITTEET 1
Ensimmäistä aselupaansa hakevien henkilöiden osalta lupamenettelyn 

tulee olla nykyistä kattavamman ja laajemman. Sen sijaan seuraavan 

aseluvan myöntämisprosessin tulisi olla nykykäytännön mukainen 

säännöllisesti ammuntaa tai metsästystä harrastavien osalta.  

Ensimmäistä lupaa pistooliin hakevalta on mahdollista vaatia 

lääkärintodistuksen esittämistä. Todistuksen saaminen ei saa muodostua 

hakijalleen kohtuuttoman kalliiksi ja siten harrastuksen aloitusmahdollisuuksia 

rajoittavaksi tekijäksi. Lääkärintodistusvaatimusta ei tule ulottaa aseluvan 

uusijoihin. Terveydentilassa tapahtuvien muutosten valvonta tulee jättää 

terveysviranomaisille.

Mikäli pistoolityyppisille aseille harkitaan osoitusvelvollisuutta 

aktiivisesta ammunnanharjoittelusta ennen aseluvan myöntämistä, tulee 

sen olla korkeintaan puolen vuoden pituinen ajanjakso. Puoli vuotta on 

riittävä aika karsimaan mielijohteen vallassa mukaan tulleet sekä antamaan 

seuran toimihenkilöille mahdollisuuden varmistaa jäsenyyttä hakevan 

ampumataidon kehittyminen turvalliselle tasolle sekä sitoutuminen seuran 

sääntöihin. 
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YKSILÖIDYT TAVOITTEET 2

Sitoutuminen harrastukseen ja säädöksiin ei riipu 

harjoittelussa käytettävästä asetyypistä eikä esitetyn 

määräajan pidentämisestä. Siten tämä tarkoitus on 

toteutettavissa hyvin myös ilma-aseilla suoritettavalla 

säännöllisellä harjoittelulla. Ennen henkilökohtaisen pistoolin 

hankkimisluvan myöntämistä voidaan hakijalta vaatia osoitettua 

harjoittelua osan aikaa lajiin sopivalla aseella perehtyäkseen 

sen ampumateknisiin ominaisuuksiin.

Pistooleiden osalta edellä mainitut lupaehtojen tiukennukset 

(lääkärintodistus ja puolen vuoden harrastusvaatimus) ovat 

riittäviä. Pistooleille tulee myöntää lupa ensimmäisenä 

ampuma-aseena kuten muillekin aseille. 

Aselupien voimassaoloaikaa ei saa määräaikaistaa.

Joidenkin asetyyppien kieltämistä niiden ulkonäön tms vuoksi 

ei tule toteuttaa. 
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YKSILÖIDYT TAVOITTEET 3

Usein aktiivinen ampumaharrastus alkaa varusmiespalveluksen 

aikana jatkuen reserviläisharrastuksena. 

Varusmiespalveluksen suoritus tulee huomioida aseluvan 

myöntämistä puoltavana seikkana lupaviranomaisen 

tekemän kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessä.

Suomessa tulee siirtyä Neuvoston direktiivin 91/477/ETY Liite 1 

mukaiseen lyhyen tuliaseen ja pitkän tuliaseen väliseen jaotteluun.

Aseiden osien luvanvaraisuus tulee toteuttaa niin, että aseen 

hallussapitolupa oikeuttaa kyseiseen aseeseen tarkoitettujen aseen 

osien hallussapitoon. 

Lippaiden määrää ja niiden kapasiteettia ei tule rajoittaa. 

Useimmissa ampumaurheilulajeissa tarvitaan ampumatehtävän 

suoritukseen useita lippaita, samoin kuin varalippaita lippaan 

mahdollisen vian tai rikkoutumisen johdosta.
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YKSILÖIDYT TAVOITTEET 4

Ampuma-aseiden säilyttämistä ei tule siirtää ampumaradoille eikä 

yhteisöjen vastuulle. 

Aseiden lainmukaisen säilyttämisen varmistamiseksi voitaisiin 

poliisille myöntää oikeudet pistokoeluontoisten tarkastusten 

tekemiseksi koteihin ennakkoilmoitusperiaatteen mukaisesti.

Ampumaurheilussa on pidettävä hyväksyttävinä 

valtakunnallisten ampumaurheilu-, reserviläis- ja 

metsästysjärjestöjen lajisääntöjen mukaisia ampumalajeja ja 

niihin soveltuvia aseita. 

Ikäkysymyksen osalta jatketaan kansallista käytäntöä.
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Ampumaratalaki 1
AMPU-hankkeen yhteyteen perustettiin foorumin 

sisäinen ampumaratalakityöryhmä. 

Sen jäseniä ovat 

- Jorma Riissanen SAL (TR2)

- Sauli Härkönen MKJ (TR2)

- Arto Pulkki ResUL (TR2)

- Pekka Tuunanen SAL ja 

- Tapio Hänninen SAL.

Panu Hiidenmies SML:stä osallistuu erikseen 

sovittavalla tavalla lakiasiantuntijana työryhmän 

valmistelutöihin. 

Hankepäällikkö koordinoi valmistelutyötä.
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Ampumaratalaki 2
Vuosien 2009 - 2010 aikana tavoitteena on

- edesauttaa kaikin tavoin lain nopeaa valmistelua ja

- koordinoida eri harrastajatahojen näkemyksiä lain valmistelun 

osalta. 

Edellä mainittuun tavoitteeseen pyritään siten, että 

-laaditaan harrastajakunnan tavoitteet ampumaratalain sekä sen 

perusteella annettavan asetuksen sisällöiksi,

- valmistellaan yhteinen näkemys siitä, millainen lupakäytäntö

ampumaratoihin liittyen tulisi perustaa ja ketkä olisi 

lupaviranomaisia

- valmistellaan lain ja asetuksen niitä osakokonaisuuksia, 

joissa ampumaratafoorumin jäsenjärjestöillä on paras tietämys

(a-ratoihin ja niiden hallinnointiin liittyvät määrittelyt, rakenteelliset 

määräykset jne….) sekä 

- päätetään muista syksyllä käynnistettävistä selvitystöistä (mm 

mahdollinen tarve ampumarataoppaan uudistamisesta).
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AMPUMAKORTTI

Ampumakortti
Skyttekort – Shooting Card
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Ampumakortti

Uudelle ammunnan harjoittelijalle on opetettava 
ennen ”itsenäistä harjoittelua”
– Ratasäännöt

– Ratakäyttäytyminen

– Ammunnan johtajan rooli ja ammunnan läpivienti

– ”Ampumaoppi ja lajisäännöt”

– Komennot ampumaradalla

– Aseen käsittelyn säännöt

– Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen

– Turvallisuusasiat

– Soveltuvin osin ampuma ase lakia ja asetusta.

– Teoriakoe ja ampumatesti (toiminta ja aseen hallinta)



17

Ampumakortti

Koulutuksen sisältö:
o 10 - 12 tuntia teoriakoulutusta

o 3 – 4 tunnin johdettu ampumaharjoitus

o 5 * 1 tuntia, osallistuminen johdettuihin harjoituksiin

o 1 tunnin teoriakoe

o 1 – 3 tuntia kertauskoulutus (ml ampumaratatoiminta)

o 1 - 2 tunnin ampumataitotesti

Erilliset ampumakortit kiväärille, pistoolille ja haulikolle

Lisäksi oma lyhyempi koulutus ilma-aseille
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Kehittämisideoita !!!!
(markku.lainevirta@tintti.net)

Kysymyksiä ???


