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Suomen Ampumaurheiluliiton asiantuntijalausunto U 21/2015 Vp/SM2016-00204 liittyen. 

Viiteasiakirjat 

1. SM:n valmistelumuistio (SM2016 - 00204, 00205). Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon 

valvonnasta annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (asedirektiivin muuttaminen) jatkokirje. 

(HaV:n sähköposti 15.4.2016) 

2. Draft DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council 

Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons (1.4.2016) 

3. Draft report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 

amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession weapons 

(22.3.2016) 

4. EU:n tuliasedirektiivi 91/477/EEC 

TULIASEDIREKTIIVIN UUDISTAMINEN 

Suomen Ampumaurheiluliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto 1.viiteasiakirjana esitettyyn 

kirjelmään Suomen alustavasta kannasta EU:n tuliasedirektiivin muuttamiseen. Suomen 

Ampumaurheiluliitto yhtyy pääosin valmistelutoimikunnan näkemyksiin Suomen alustavista kannoista 

mahdollisen EU:n tuliasedirektiivin muutoksia kohtaan. Haluamme kuitenkin todeta neuvotteluasiakirjan 

sisältävän eräitä aseteknisiä epämääräisyyksiä, joiden tarkastelu annetussa erittäin lyhyessä ajassa ei ole 

mahdollista. Esimerkkinä mainittakoon aseen olennaisena osana (Art.1 Para 1b) lueteltu ”loader”, joka voi 

tarkoittaa mitä tahansa. 

Suomen Ampumaurheiluliitto haluaa silti painottaa alla mainittuja seikkoja Suomen lopullisen kannan 

muodostamista varten 

a)      Aseiden hallussapito kilpa- ja urheiluammuntaa harrastaville tulee olla mahdollista direktiivin 

ja kansallisen lainsäädännön perusteella kansallisin määrittelyin myös alaikäiselle. 

b)      Ns standardoidulle lääkärintarkastukselle ei tule asettaa pakkoa direktiivissä, vaan asiassa 

tulee mahdollistaa kansallisiin lähtökohtiin perustuvat, turvallisuuden varmistavat menettelyt; 

tällaisia ovat muun muassa yleinen aseluvan hankkimismenettely ja viranomaisen tapauskohtainen 

harkinta terveydentilan arvioimiseksi terveydenhuoltohenkilöstön toimesta. 

c)      Direktiivin tulee sallia myös luokkaan A kuuluvien aseiden hankkiminen ja hallussapitoluvan 

myöntäminen perustellun syyn esittävälle henkilölle, mikäli muiden direktiivin määräyksien 

noudattaminen varmistaa turvallisuuden säilymisen; direktiivin tunnistamat perustellut syyt ovat 

hyväksyttävissä ampumaurheilun puolesta. Vastustamme ehdottomasti neuvottelumuistion 

kategorian A7 määrittelyjä, joiden seurauksena kaikki puoliautomaattiaseet kaliiberista  
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riippumatta, siis myös pistoolit, tultaisiin kieltämään. Lisäksi määrittelyissä mainitaan pistoolikahva, 

joka on ergonominen ominaisuus ilman mitään aseturvallisuuteen liittyvää vaaratekijää.  Pitkissä 

aseissa (kivääri, haulikko) on yleensä aina enemmän tai vähemmän selkeä pistoolikahva. Ainoan 

poikkeuksen tekee ns. englantilainen suoraperä. 

d)     Direktiivin tulee sallia aseiden, aseen olennaisten osien sekä ampumatarvikkeiden etäkauppa 

ottaen huomioon, että myynnin ja oston luvanvaraisuus edellä mainittujen tavaroiden 

kauppatapahtumassa kyetään varmistamaan. 

e)      Direktiivin ei tule rajoittaa ampumatarvikkeiden hallussapitoa vain sellaisiin 

ampumatarvikkeisiin, jotka soveltuvat vain aseeseen, johon harrastajalla on erityinen lupa; 

direktiivin tulee mahdollistaa esimerkiksi Suomen mallin mukaisen laina-asesäännön mahdollistama 

muidenkin ampumatarvikkeiden hallussapito. 

f)       Direktiiviin ei tule sisällyttää vaatimusta määräaikaisista aseluvista, sillä ne eivät luo 

tavoiteltavaa turvallisuutta, vaan lisäävät kohtuuttomasti harrastajien ja viranomaisten työtaakkaa; 

asia tulee jättää tarvittaessa säädettäväksi kansallisessa lainsäädännössä. 

g)      Aseiden, niiden olennaisten osien sekä ampumatarvikkeiden turvallinen ja omaisuuden 

suojaava säilyttäminen on viranomaisten ja harrastajien yhteinen huolenaihe, mutta sen 

yksityiskohtainen sääntely tulee jättää kansallisen sääntelyn varaan direktiivin linjatessa vain yleiset 

periaatteet aseiden ominaisuudet tai lukumäärä huomioiden. 

h)      Aseiden luokittelussa lipas- ja kahvarajoitteet eivät ole perusteltuja turvallisuuden nimissä; 

lippaat ovat irtotarvikkeina helposti ja nopeasti vaihdettavissa eikä ole teknistä keinoa estää 

kiinnittämästä aseeseen erikokoisia lippaita. Lippaan koko ei ole aseen ominaisuus vaan lippaan 

ominaisuus. Tämä käytännössä kieltäisi kaikki irrotettavilla lippailla olevat puoliautomaattiaseet. 

i)    Direktiivin ei tule rajoittaa eikä estää aseen omistajan oikeutta tehdä aseeseen muutos- ja 

korjaustöitä, jotka eivät muuta aseen luokitusta. 

j)   Direktiivin muutos ei saa kohdistua laillisiin aseharrastajiin (urheiluampujiin, reserviläisiin, 

metsästäjiin tai keräilijöihin), eikä se saa heikentää heidän harrastus- ja toimintamahdollisuuksiaan, 

vaan sen tulee kohdistua laittomien aseiden kaupan ja terrorismin torjuntaan. 

 

Suomen Ampumaurheiluliitto on edelleenkin valmis antamaan käyttöönne tietotaitonsa sekä asettamaan 

tarvittaessa käyttöönne asetekniikan asiantuntijuutta. 

 

Kunnioittavasti 

 

 

Suomen Ampumaurheiluliitto ry 

 

 

 

 

merk. Pia Nybäck  Risto Aarrekivi 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


