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Sisäministeriön lausuntopyyntö SM011:00/2017 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta 
sisäministeriön asetukseksi 
 

Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Sisäministeriön 
valmistelemiin luonnoksiin valtioneuvoston ampuma-aseasetuksen (145/1998) muutokseksi ja 
sisäministeriön asetukseksi teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja 
latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä.  
 
Suomen Ampumaurheiluliitto on osallistunut aiemmin Euroopan Unionin tuliasedirektiivin sekä tämän 
johdosta kansallisen aselain valmisteluun useissa Sisäministeriön järjestämissä tilaisuuksissa ja antanut 
lausuntoja molempien säädöksien valmistelun aikana. Lisäksi SAL on ollut kuultavana asiaan liittyen 
Eduskunnan hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa yhdessä muiden aseisiin ja 
ampumaharrastukseen kytköksissä olevien tahojen kanssa. 
 
Lausuntopyynnössä viitataan myös Puolustusministeriön valmistelemaan 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutusta käsittelevän Valtioneuvoston asetukseen. SAL 
on lausunut asiasta Puolustusministeriölle 19.3.2019. Lausunnossaan SAL on ottanut kantaa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen käyttämiin aseisiin, koulutettavien määrään suhteessa ammunnan 
johtajaan, ammunnan johtajan ja koulutettavien ampumakokeeseen sekä henkilöiden pätevyydestä 
antaa todistus aktiivisesta ampumaharrastuksesta. 
 

 
1. Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta  
 
Suomen Ampumaurheiluliitto toteaa, että muutokset voimassa olevaan ampuma-asetukseen 
(145/1998) on kirjoitettu uuden lain hengessä. 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto pyytää Sisäministeriötä huomioimaan asetusvalmistelussa (kohta 44d §) 
sen, että yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen ampuma-asekouluttajan, 
Riistanhoitoyhdistyksen ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antaman aktiivisen harrastustodistuksen 
allekirjoittajan koulutus ja hyväksymismenettely olisi yhtenäinen.  
 
Lisäksi asetuksen valmistelumuistioon pyydetään korjaamaan kohtaan 44d § sisältyvä teksti: ”…Lupa-
viranomainen arvioisi harrastuskertoja ja niistä annettua selvitystä, kuten niitä on vakiintuneesti 
arvioitu käsiaseiden osalta” siten, että se kirjoitettaisiin muotoon ”Lupaviranomainen tarkistaisi 
harrastuskertojen määrän ampuma-asekouluttajan antamasta harrastustodistuksesta, kuten niitä on 
vakiintuneesti arvioitu aselain 6 §:n 2 momentin 4—7 kohdassa tarkoitettujen ampuma-aseiden osalta.” 
Ampuma-asekouluttajan antama aktiivisen harrastuksen todistusmenettely luotiin tukemaan 
poliisiviranomaisen päätöksen tekoa kouluttamalla ja määrittämällä luotettuja henkilöitä todistamaan 
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aselupaa hakevan henkilön aktiivinen harrastaminen lain ja asetuksen mukaisesti. Nyt asetusmuistiossa 
oleva kirjoitustapa on omiaan lisäämään eri lupa-asioita käsittelevien henkilöiden 
tulkintamahdollisuuksia hakijoiden harrastuneisuudesta, mikä on monien kokemuksien perusteella 
asettanut aselupaa hakevat suomalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä poliisilaitoksen tai 
sen toimipisteen kanssa he ovat asioineet. Poliisiviranomaisen tulisi keskittyä arvioimaan sen sijaan 
muita luvan myöntöperusteita, kuin lakiin kirjattuja ehtoja harrastuneisuuden tiheydelle ja muodolle. 
Edellä korjattavaksi esitetty lause antaa lisäksi sellaisen vaikutelman, että lupaviranomainen itse asiassa 
arvioisi aktiivisen harrastustodistuksen antajaa. 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto esittää myös Sisäministeriölle, että se valmistelisi ammuntaharrastuksen 
jatkumista käsittelevän kohdan ampuma-aseasetukseen. Aselain kohdassa 53a§ edellytetään tiettyjen 
aselupien osalta aseluvan haltijan osoittamaan aktiivisen harrastuksensa jatkuminen viiden vuoden 
välein. Tällä hetkellä on käytössä Poliisihallituksen määrittämä menettely, että harrastuksen jatkumisen 
osoittamiseen riittää luvan voimassaolon viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään neljä 
harrastuskertaa. Koska kyseessä on samankaltainen aktiivisuuden osoittamisen menettely kuin aselupaa 
hankittaessa, on tämä käytössä oleva tapa syytä sisällyttää myös ampuma-aseasetukseen. 
 

 
2. Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja 

latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto toteaa, että asetusluonnos on kirjoitettu varsin selkeästi. 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto esittää Sisäministeriölle harkittavaksi olisiko tarpeellista 1 §:n lisäksi antaa 
myös määräykset siitä, kuinka ampuma-aseen muuntaminen vain paukkupatruunoiden ampumiseen 
soveltuvaksi pitäisi toteuttaa. Aseen muuntaminen pysyvästi paukkupatruunoita ampumavaksi 
esineeksi ei ole tarkkaan ottaen aselain ja sen perusteella annettujen asetuksien ja ohjeiden mukainen 
deaktivointi, joten tällainen toimenpide pitänee olla määriteltynä lainsäädännössä. Tällaisissa 
muutostöissä aseiden alkuperäinen toimintatapa pitää pystyä takaamaan. 

 
Suomen Ampumaurheiluliitto esittää 2 §:n osalta, että isojen latauslaitteiden pysyvän käytön 
estämisessä riittäväksi toimenpiteeksi hyväksyttäisiin jo patruunannostimen, lippaan pohjan ja muun 
vastaavan liikkuvan osan pysyvää lukitsemista hitsaamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamatta 
lippaan rungon ja mahdollisesti sulattamalla irrotettavan osan lävitse tappi. Tämänlainen lippaiden 
toiminnallisuuden estäminen on työn toteuttamisen kannalta paljon yksinkertaisempi, kuin 
jousilaitteiden poistaminen, mutta silti riittävä toimenpide. Sisäministeriön asetuksessa voitaisiin ottaa 
selkeyden vuoksi kantaa myös pitkiin vyölippaisiin edellä olevan periaatteen mukaisesti.  
 
Lisäksi Suomen Ampumaurheiluliitto näkee tärkeäksi, että asetuksen teksti olisi lopullisessa 
muodossaan siinä määrin yksiselitteinen ja yleisesti ymmärrettävä ettei Poliisihallituksella olisi tarvetta 
antaa lisätäsmennyksiä. Euroopan Unionin asedirektiivi, kansallinen aselaki, nyt valmisteilla oleva asetus 
sekä Poliisihallituksen mahdollisesti jatkossa antamat lisämääräykset on turhan pitkä säädösketju, mitä 
pitää välttää. 
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