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Ampumaharrastusfoorumin kannanotot HE:een 20/2014 liittyen.
Ampumaharrastusfoorumi kiittää Eduskunnan hallintovaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi
ehdotuksista muutoksiksi ampuma aselakiin ja ehdotukseksi ampumaratalaiksi (HE 20/2014).
Tässä lausunnossa ovat mukana seuraavat Ampumaharrastusfoorumin järjestöt: Suomen
Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Metsästäjäliitto,
Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Asealan
Elinkeinonharjoittajat ja teollisuus sekä Asehistorian Liitto.
Esityksen valmistelu
Lakiuudistusesitykset on valmisteltu merkittävän asiantuntijatyöryhmän toimesta. Työryhmä on
koostunut monipuolisesti eri harrastajakuntien ja viranomaistahojen edustajista.
Harrastusjärjestöt pitävät toimintamallia esimerkillisenä lainvalmistelun mallina ja toivovat työnsä
johtavan lakien hyväksymiseen asti.
Toimintamallilla on kyetty huomioimaan moninainen harrastuskenttä lakiehdotuksia laadittaessa
ja näin vältetty tarpeettomat ja tahattomat yksittäiselle harrastusmuodolle aiheutuvat ongelmat.
Työryhmässä on päästy hyvään konsensukseen eri harrastajajärjestöjen ja viranomaistahojen
kesken. Esitykset ovatkin käyneet mittavan tarkastelun täyttäen turvallisuuden lisäämiseen
tähtäävät tarpeet ja harrastuksiin liittyvät ominaisuudet. Työryhmän esitys oli yksimielinen
harrastajakunnan taholta. Viranomaisista poliisi esitti eriävän mielipiteen ehdotukseen
poliisihallituksen nimeämisestä lupaviranomaiseksi.
Ehdotukset muutoksiksi ampuma aselakiin
Valmistelutyöryhmässä on nostettu esiin aseturvallisuuteen liittyen riskitekijöitä aseen
säilyttämisen ja kuljettamisen osalta. Käytännössä ampuma-aselakiehdotus ei merkittävästi muuta
totuttuja toimintamalleja, vaan se tuo lisää mahdollisuuksia turvalliseksi toiminnaksi, joita
entiseen lakiin ei ole kirjattu.
Aseenhaltijan läsnä ollessa asetta kuljetetaan kuten ennenkin. Muutokset koskevat tilannetta,
jossa ase jätetään matkalla tilapäisesti lukittuun ajoneuvoon vartioimatta. Tuolloin ase tai aseen
suojukseksi tunnistettava suojus ei saisi näkyä auton ulkopuolelle. Tämän toteuttaminen ei ole
vaikeaa ja se hyväksytään järjestöissä.
Pääsääntöinen ja turvallisin säilytystapa on omistajan asuttu koti, mutta lisäksi lakiesitys tuo uusia
mahdollisuuksia säilyttää asetta muuallakin, joka on tarpeen erilaisissa elämänmuutoksissa. Tämä
nähdään joustavana lainsäädäntönä, joka lisää turvallisuutta.
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Lain kiristymisenä voidaan pitää tiukentuneita lukitusmääräyksiä, joita järjestöt pitävät kuitenkin
toteutettavina ja turvallisuutta lisäävinä. Suuri osa aseen omistajista säilyttää jo nyt
vapaaehtoisesti aseita esityksen vaatimukset täyttämin tavoin.
Ampumaharrastusfoorumi on edelleen valmistelutyöryhmässä saavutetun yhteisymmärryksen
takana eikä esitä ehdotuksiin muutoksia.
Ampumaratalaki
Ampumaratalakiehdotuksen osalta säädäntö olisi pitkälti uutta, voimassaolevan lain ollessa
erityisen vanhaa – osin jopa perintöä Venäjän vallan ajalta. Lisäksi ampumaratoja koskevat
säännökset hajaantuvat moniin lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin muodostaen vaikeasti hallittavan
kokonaisuuden. Vaikka ampumaratoihin ei ole liittynyt turvallisuusriskejä, päinvastoin,
lakimuutosta pidetään tärkeänä. Muutos toisi ampumaradoille toimintaa tukevaa ja jäntevöittävää
sääntelyä ja selventäisi radan perustamista ja ylläpitoa.
Sisäasiain ministeriön lausuntokierroksen aikana ampumaharrastusfoorumi ehdotti, että
ampumaratalaissa esitettyjä ”ratavastaavia” pitäisi tarvittaessa voida nimetä useampia siinä
tapauksessa, että ampumaratakokonaisuus on laaja ja sisältää ampumaratoja monia eri
ammunnan lajeja varten. HE 20/2014 tekee mahdolliseksi tämän toivomuksen toteuttamisen,
koska lain perusteluihin on otettu useamman ratavastaavan nimeämismahdollisuus.
Ampumaharrastusfoorumi on myös esittänyt, että ampumaratoja koskevien lupien käsittelyssä ja
pienten toiminnallisten muutosten käsittelyssä pyrittäisiin noudattamaan mahdollisimman
matalan byrokratian tasoa.
Myös ehdotuksen ampumaratalaiksi osalta ampumaharrastusfoorumi pitäytyy
valmistelutyöryhmässä saavutetun kompromissin takana eikä esitä muutoksia HE:een 20/2014
Muut ampumaharrastusfoorumin ehdotukset
Ampumaharrastusfoorumi on kiinnittänyt huomiota kaavoitustoiminnan merkitykseen
ampumaratojen toiminnan turvaamisessa, koska meluherkkien toimintojen salliminen
ampumaratojen melualueelle on johtanut useissa tapauksissa tarpeettomiin riitoihin osapuolten
kesken, ampumaratatoiminnan rajoittamisiin ja jopa ampumaratatoiminnan lopettamiseen.
Ampumaharrastusfoorumi ymmärtää, että tällainen kaavoittajaa velvoittava määräys kuuluu
maankäyttöä ja rakentamista koskevan lainsäädännön piiriin eikä sitä näin ollen voida ottaa
huomioon käsiteltävässä ehdotuksessa. Ampumaharrastusfoorumi esittää kuitenkin, että tämä
esitys käsiteltäisiin, kun maankäyttöä ja rakentamista koskevia lakeja uudistetaan.
Ampumaharrastusfoorumi on myös sitä mieltä, että ampumaratojen tulisi olla osa valtakunnallista
liikuntapaikkaverkkoa. Käydyn keskustelun jälkeen ampumaharrastusfoorumi ymmärtää, että
tämä esitys olisi otettava huomioon liikuntapaikkoja säätelevän lainsäädännön puitteissa eikä sitä
voida ottaa ampumaratalakiin. Näiltä osin ampumaharrastusfoorumi esittää samanlaista
menettelyä kuin yllä.
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Ampumaratalakiehdotuksessa ampumaradat jaetaan kolmen luokkaan. Ampumaharrastusfoorumi
on esittänyt, että tämä jako sisällettäisiin myös ympäristönsuojelulakiin tekeillä olevissa
muutosehdotuksissa. Perusteena tälle on vähentää byrokratiaa siinä tapauksessa, että ainakin ns
”vähäiset ampumaradat” voitaisiin saada normiohjaukseen ilman monimutkaista
ympäristölupamenettelyä. Ampumaharrastusfoorumi on ymmärtänyt, että tämä toive on yhteinen
ympäristöviranomaisten kanssa. Ampumaharrastusfoorumi pitää tätä ehdotusta edelleen
tärkeänä, mutta ymmärtää myös, että esitys on käsiteltävä ympäristölainsäädännön uudistamisen
yhteydessä eikä sitä voida ottaa HE 20/2014 piiriin.
Ampumaharrastusfoorumi on esittänyt, että ampuma aselain muutoksessa 124/2011 perustettua
”ampuma asekouluttajaa” koskeva nimeämismenettely olisi maksutonta viranomaistoimintaa.
Ampumaharrastusfoorumi esittää edelleen, että HAV ottaisi tämän esityksen käsiteltäväkseen niin,
että harrastajien yksimielinen toive asiassa toteutuisi. Liitteenä ampumaharrastusfoorumin v 2011
tekemä ehdotus.
Yhteenveto
Ampumaharrastusfoorumi kannattaa hallituksen esitystä 20/2014 eikä esitä ehdotuksen
yksityiskohtiin muutoksia. Ampumaharrastusfoorumi esittää kuitenkin, että yllä lueteltuja muita
ammunnan harrastusta läheisesti sääteleviä lakeja uudistettaessa otettaisiin foorumin esitykset
huomioon.
Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen riistakeskus, Suomen
Metsästäjäliitto, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Asealan Elinkeinonharjoittajat ja teollisuus sekä
Asehistorian Liitto
Edellä mainittujen järjestöjen valtuuttamana
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