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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seki
ampuma-aselain ja ym. lakien muuttamisesta

Sisdasiainministerio on 6.9.2013 opetus- ja kulttuuriministeriOdn saapuneella
la usuntopyynn0lla pyytanyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi
seka ampuma-aselain ja eraiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Lausuntonaan opetus- ,a kulttuuriministeri0 toteaa seuraavaa:

Opetus- ja kulttuuriministeri0 pitaa ampumaratalain uudistamista tarpeellisena ja
Hrkeana. Ampumaurheilu on yksi liikuntalajeistamme. Ammunta kuuluu kesaolympia-
ja paralympiakisojen ohjelmaan. Lisaksi ampumahiihto on olympialaisten sekd
paralympialaisten talvikisoJen ohjelmassa. Suomella on perinteisesti ollut naissa
lajeissa hyva menestys. Ampumaurheilu on ollut 2000-luvulla kaikista kesdlajeistamme
kansainvdlisesti menestyneimpia. Ampumaharrastusfoorumista saadun tiedon mukaan
Suomessa on noin 500 000 ammunnan harrastajaa. Opetus- ja kulttuuriministerid
tukee liikuntalain perusteella toiminta-avustuksin Suomen Ampumaurheiluliittoa,
Suomen Ampumahiihtoliittoa, Suomen Metsastajainliitoa seke Reservilaisurheiluliittoa.

Ampumaurheilun harrastamisessa turvallisuudelle on asetettava muita lajeja
huomattavasti tarkemmat ja korkeammat edellytykset ja vaatimukset.

Ampumaratojen rakentaminen, ylldpito .ia kayttO liityvat useamman ministeri6n
toimialaan. Ymparistoministeriiille kuuluvat ymparistonsuojelu- ja rakentamisasiat ja
sisaasiainministeri6lle ampumaratalupa-asiat. Opetus- ja kulttuuriministerio ia sen
aluehallinto ELY-keskuksissa (1.1.2014 jiilkeen aluehallintovirastoissa) tukevat
liikuntalain perusteella ampumaratojen rakentamista liikuntapaikkojen
investointiavustuksin ja lisaksi opetus- ja kulttuuriministeri0 tukee ampumaratojen
rakentamisen, yllapidon ja kayton kehittamista liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja
kehittamisavustuksin. Ampumarata-asioihin liittyva tyoniako ministerioiden kesken on
jossain mearin ollut epaselva.

Vuosilta 1915 ja 1916 olevat saennokset ampumaratojen laittamisesta ja
kunnossapidosta ovat vanhentuneet .ja siten olleet puutteellisia ja ovat jo pitkddn
kaivanneet uudistamista.

Undervisnings‐ och kulturministeriet

,61ulsgalan 1 0,He18inofors l PB 29,00023 Slatsradet
■n02963000041鳴 laamO@m nedu輌

www'min6du.fi

Y-tunnus 0245872-8
FO-nummer 0245872'8



OKM/126′ 050/2013 2(2)

Nyt esilla obva lakiehdotus korjaa vanhentuneen lainseadannon puutteellisuudet ja

edistea ampumaratojen turvallisuutta ja maarittelee hyvin ampumaradan pitajan

oikeudet ja velvollisuudet seka tasmentaa SM:n hallinnonalan roolia ampumaratojen
rakentamisessa ja kayt6n valvonnassa. Lakiehdotus my6s selkeyttaa hyvin kaytantdja
erilaisten ampumaratojen suhteen.

Opetus- ja kulttuuriministeri6 pitae hyvana, ette lain valmisteluun on otettu laa.iasti

mukaan ammunnan harrastajien keskus.iariestot. Yhdistysten roolin vahvistaminen on
omiaan lisaamaan ampumaharrastuksen myonteista yhteisollisyyfta ja edistaa myos
koulutuksellisten ia kasvatuksellisten keinojen keyttomahdollisuuksia
ampumaharrastuksen ohjaamisessa. Vapaaehtoisen seuratoiminnan piirissa kehittyva
ammunnan harrastamisen turvallisuuden edistamisen kulttuuri ja kaytannOn

koulutustoiminta on yksi terkea elementti aseturvallisuuden lisaamisessa.

Opetus- ja kulttuuriministerio nakee luontevaksi la kiehdotuksessa tehdyn esityksen,
efta ampumarataverkoston alueellisen suunnittelutehtavan johtaminen ohjataan
maakuntien liitoille, .lotka vastaavat maakuntakaavojen laadinnasta. Tarkeea tassa
toiminnassa on, kuten la kiehdotuksessa todetaankin, etta maakuntien liitot tassa
suunnittelutyossaan kuulevat ia ottavat huomioon ammuntaa harrastavien jarjestojen

nakemykset ja tarpeet.

Muilta osin opetus- ja kulttuuriministeri0lld ei ole huomautettavaa.
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