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     Helsinki, 29.4.2011 
 
 
Sisäasianministeriö 
 
 
Reserviläisliiton lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta ampuma-aseasetuksen 
muuttamiseksi 
 
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien valtioneuvoston asetusta 
ampuma-aseasetuksen muuttamiseksi. Asia on Reserviläisliitolle poikkeuksellisen tärkeä, 
koska ammunta on suurin yksittäinen toimintamuotomme. Viime vuonna liiton jäsenyhdis-
tykset ja piirit järjestivät yli 7.500 erilaista ampumatilaisuutta, joissa kirjattiin noin 50.000 
osallistumiskertaa. Lisäksi olemme Reserviläisurheiluliiton jäsen ja sen puitteissa mukana 
järjestämässä laajaa maakunnallisen sekä valtakunnallisen tason ampumakilpailutoimin-
taa. 
 
Yleisenä huomiona asetuksesta toteamme, ettei se tarkenna ja selvennä toivomassamme 
laajuudessa ja tarkkuudella ampuma-aselain muutoksen mukanaan tuomia uusia määrä-
yksiä ja käytäntöjä. Osittaisen yleisluontoisuutensa johdosta se jättää mielestämme edel-
leen liikaa tulkintamahdollisuuksia aselupa-asioita käytännössä hoitaville viranomaisille. 
Esitämmekin joko asetuksen tarkentamista taikka tarvittavien tarkennusten kirjaamista 
aselain muutoksen johdosta annettavaan alemman tason ohjeistukseen. Erityisesti toi-
vomme muutoksia / tarkennuksia seuraavien pykälien osalta: 
 
44 c § Soveltuvuustestin sisältö ja suorittamisvelvollisuuden poikkeukset 
     
Pidämme hyvänä sitä, että soveltuvuustestin vaihtoehtona on lääkärintodistus. Esitämme 
kuitenkin, että soveltuvuustesti ei olisi tarpeen, jos edellisestä testistä on kulunut alle viisi 
vuotta tai jos lääkärintodistus on alle vuoden vanha. Pyydämme lisäksi kiinnittämään huo-
miota siihen, että lakia ja siihen liittyvää asetusta sekä mahdollista muuta ohjeistusta tulki-
taan tältä osin samalla lailla eri puolilla maata. 
 
44 d § Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus 
 
Pidämme hyvänä sitä, että aktiivisen ampumaurheilun ja -harrastuksen kriteeri on nyt 
määritelty tarkasti kymmeneksi harjoittelukerraksi. Esitämme kuitenkin, että asetuksessa 
tässä yhteydessä käytetty termi ”tasaisesti” korvattaisiin vähemmän tulkinnanvaraisella 
termillä, jotta vältyttäisiin tätä koskien erilaisilta tulkinnoilta eri puolilla maata. Reserviläis-
järjestöjen (RES, RUL, RESUL) puitteissa ampumatoiminta on keskittynyt kevään, kesän 
ja syksyn ajalle. Parempi sanamuoto olisi mielestämme esim.: "Aktiivisen harrastuksen on 
lupaa haettaessa sisällettävä yhteensä vähintään kymmenen harrastuskertaa jakautuen 
kahden vuoden ajalle."  
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Tärkeää on myös tarkasti määritellä se, miten em. harjoittelu todennetaan. Riittääkö toden-
teeksi esim. omalla allekirjoituksella varustettu, henkilökohtainen ampumapäiväkirja vai 
vaaditaanko jokaiselta harjoittelukerralta yhdistyksen ampuma-asekouluttajan antama 
henkilökohtainen varmenne. Mikäli tätä ei kirjata asetukseen, tulee se määritellä tarkasti 
alemman tason ohjeistuksessa. Asia tulee myös ohjeistaa selkeästi ja täsmällisesti ampu-
ma-asekouluttajien koulutustilaisuuksissa. 
 
44 f § Ampuma-asekouluttajalle annettavan hyväksynnän hakeminen 
 
Mielestämme ampuma-asekouluttajalle annettavan hyväksynnän hakeminen on asetuk-
sessa melko yksiselitteisesti määritelty ja ohjeistus kaipaa tältä osin tuekseen vain käytet-
tävän lomakkeen tai muun ohjeen siitä, millaisella hakemuksella hyväksyntää haetaan.  
 
Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että alemman tason ohjeistuksessa 
määritellään ampuma-asekouluttajien toimivallan rajat riittävän väljästi. Reserviläisjärjestö-
jen (RES, RUL ja RESUL) ja osin myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa 
on ominaista pitkälle menevä yhteistyö ja yhteisten luottamus- ja toimihenkilöiden käyttö.  
 
Vaikka lähes kaikki reserviläisjärjestöihin kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset ovat ampuma-
seuroja, on epätodennäköistä, että ne kaikki nimittäisivät itselleen ampuma-
asekouluttajan. Varsinkin monet pienemmät yhdistykset ovat kaavailleet tukeutuvansa jon-
kun toisen yhdistyksen tai oman piirinsä ampuma-asekouluttajaan. Reserviläisjärjestöjen 
kannalta onkin ehdottoman tärkeää, että poliisin auktorisoimat ampuma-asekouluttajat voi-
vat valvoa harjoittelutoimintaa ja kirjoittaa siihen liittyviä harrastustodistuksia yli järjestöra-
jojen. 
 
Pidämme myös tärkeänä ampuma-asekouluttajien kouluttamisen ripeää tahtia, jotta am-
pumatoiminta ja uusien jäsenten saattaminen ampumaharrastuksen piiriin voi jatkua kes-
keytyksettä Reserviläisliiton paikallisissa jäsenyhdistyksissä ja maakunnallisissa piireissä. 
 
Pyydämme myös tarkentamaan esim. esimerkeillä mitä voivat olla ne muut selvitykset, 
joita lupaviranomainen voi vaatia ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön osalta. 
Tämä tulisi olla yksiselitteisemmin ohjeistettuna joko itse asetuksessa tai siihen liittyvässä, 
alemman tason ohjeistuksessa. 
 
Yhteenveto 
 
Lausunnolle saatu Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamiseksi tarjoaa 
hyvän pohjan tarvittavalle asetukselle. Monien kohtien osalta se kaipaa kuitenkin tarkem-
pia määrittelyjä, jotka voidaan tehdä itse asetuksessa tai siihen liittyvässä, alemman tason 
ohjeistuksessa. Tavoitteena tulee olla se, että uutta aselakia tulkitaan ja sovelletaan mah-
dollisimman samalla lailla eri puolilla maata. Näin siksi, että suurimmat ongelmat vielä 
voimassa olevan aselain osalta eivät liity niinkään itse lakiin vaan sen erilaisiin tulkintoihin 
eri puolilla maata. Tästä kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesta asiatilasta 
tulisi mahdollisimman pian päästä eroon. 
 
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa tarvittaessa liiton toiminnanjohtaja Olli Ny-
berg, p. 0400 640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi. 
 
 


