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EDUSKUNTA          4.2.2015 

HALLINTOVALIOKUNTA 

 

 

 

Vetoomus         

Hallintovaliokunnalle 

 

Ampuma-aselaki- ja ampumaratalakiehdotukset 

 

Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöistä Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen 

Ampumahiihtoliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Metsästäjäliitto, Reserviläisurheiluliitto, 

Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Asealan Elinkeinonharjoittajat ja 

teollisuus sekä Asehistorian Liitto vetoavat hallintovaliokuntaan ampuma-aselakiuudistuksen ja 

ampumaratalain hyväksymiseksi kuluvan toimintakautensa aikana. 

 

Taustaa 

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. 

 

Tarve 

Työryhmässä 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. 

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.  

 

Ampumaratalakiehdotuksen osalta säädäntö olisi pitkälti uutta, voimassaolevan lain ollessa 

erityisen vanhaa. Lisäksi ampumaratoja koskevat säännökset hajaantujat 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. 

 

Edellä mainituin perusteluin Ampumaharrastusfoorumin aiemmin esitetyt järjestöt vetoavat ja 

kiirehtivät hallintovaliokuntaa ampuma-aselakiuudistuksen ja ampumaratalain hyväksymiseksi 

kuluvan toimintakautensa aikana. 

 

 

Kunnioittavasti  

 

 

 

 

Järjestöjen puolesta 

 

 

 

 

 

Risto Aarrekivi      Sauli Härkönen 

foorumin puheenjohtaja    foorumin varapuheenjohtaja 

toiminnanjohtaja     julkisten hallintotehtävien päällikkö 

Suomen Ampumaurheiluliitto   Suomen riistakeskus 

Puh. 040 7746 950     Puh. 050 5055 635 

 

 

 


