
Suomen Reserviupseeriliitto    Lausunto  
      20.4.2009 
 
 
Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö  
 
Viite: Lausuntopyyntö SM109/:00/2008  
 
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien 
ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamista.  RUL on perehtynyt 
viiteasiakirjalla lähetettyyn hallituksen esitykseen ja esittää seuraavaa: 
 
1) Yleistä 
 

! Aselupien myöntämisessä huomion tulee olla hakijaan itseensä, eikä 
niinkään haettavan aseen ominaisuuksiin. 

! Laki, asetukset ja viranomaisohjeistus eivät saa olla sellaisia, että ne 
merkittävästi vaikeuttaisivat turvallisen ja vastuullisen 
ampumaharrastuksen aloittamista tai jatkamista. 

! Lain valmistelun kiireellisyydestä huolimatta RUL esittää toista 
lausuntokierrosta hallituksen esityksen keskeneräisyyden ja 
puutteellisuuden johdosta.  

 
2) Yksityiskohtaisia kommentteja esitettyihin lakipykäliin 
 

! 27 § ja 45 §: Luvansaajan alaikäraja myös haettaessa lupaa käsiaseelle 
tulee olla täysi-ikäisyys, eli 18 vuotta. 

! 45 §: Aktiivisen harrastuksen vähimmäisaika ensimmäistä lupaa 
haettaessa tulee olla yksi vuosi. Osa harjoittelusta on oltava mahdollisuus 
suorittaa myös ilmapistoolilla. Harjoittelussa käytettyä asetta tärkeämpää 
on kontaktiaika kouluttajiin. Lisäksi turvallisuuskoulutus on sama kaikilla 
asetyypeillä. 

! 45 §: Suoritettu varusmiespalvelus on katsottava aseluvan saantia 
puoltavaksi seikaksi. Varusmiespalveluksen suorittaminen tulee huomioida 
laskettaessa aktiivista harrastusaikaa.  

! 43 § (ja muut hyväksyttävien käyttötarkoituksien listauksen sisältävät 
pykälät): Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä 
ampumaharjoittelu (reserviläisammunta) tulee olla erikseen mainittuna 
laissa aseluvan hyväksyttävänä käyttötarkoituksena. 

! 45 d §: Ampumaseurojen ampumakouluttajien koulutuksen on oltava 
oikein mitoitettua ja tehokasta. Kouluttajan ja koulutettavan ei voida vaatia 
olevan samasta yhdistyksestä. Eri organisaatioiden jo nyt toimivat, 
koulutetut ampumakouluttajat tulee voida nimetä ampuma-asekouluttajiksi 
yksinkertaistetulla menettelyllä. Siirtymäajan käytännöt tulee katsoa 
huolella läpi, jotta kouluttajien puutteesta ei tule estettä 
ampumaharrastuksen aloittamiselle. 

! 114§: Terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus ilmoittaa ampuma-aseen 
hallussapitoon sopimattomasta henkilöstä on kannatettava asia. Laissa tai 
asetuksessa tulee kuitenkin määritellä tarkoin, mitä terveydenhuollon 
monista henkilöstöryhmistä tämä oikeus koskettaisi.  



o Jos lakiin tulee tietyissä erityistapauksissa pakollinen 
lääkärintodistus aseluvan hakuprosessin yhteyteen, on 
varmistettava, että tämä todistus on saatavilla joka puolella maata.  

! 45 §: Ehdotus velvollisuudesta olla yhdistyslain 4 §:n mukaisen luvan 
saaneen yhdistyksen jäsen:  

o Varmistettava, että siirtymäajan mahdolliset ongelmat minimoituvat.  
o Viranomaisten on pystyttävä ilmoittamaan, millä yhdistyksillä tämä 

status on. Osa luvista on myönnetty jo ennen sotia ja asiakirjat ovat 
kadonneet niin yhdistyksistä kuin sisäasianministeriöstä (aiemman 
yhdistyslain ampumailmoituksen vastaanottaja). Tällöin 
näyttövelvollisuuden siitä, että yhdistyksellä ei ole lupaa, tulla olla 
sisäasianministeriöllä. 

o On huomioitava, että harrastus voi tapahtua useammassa 
yhdistyksessä. 

! 53 a §: Harrastuksen jatkumisen osoittamisen tulee tapahtua 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Ampuma-asekouluttajan antaman 
todistuksen lisäksi tulisi hyväksyä myös voimassaoleva ampumista 
harrastavien järjestöjen yhteinen ampumakortti. 

! Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta ja laki asevelvollisuuslain 97§:n 
muuttamisesta: Viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostaminen on 
erittäin tärkeää. Tietyt tiedot, kuten varusmiespalveluksen keskeyttäminen 
ja siihen johtaneet syyt, tulisi olla poikkeuksetta aseluvan myöntäjän 
tiedossa. 

 
3) Lain kustannusvaikutukset 

 
! Lakiesityksessä harrastajayhdistyksille ja -järjestöille annetaan uusia 

tehtäviä ja viranomaisvastuuta jaetaan ei-viranomaisille. Näiden uusien 
tehtävien aiheuttamat kustannukset, esim. ampumakouluttajien koulutus-, 
matkustus- ja harjoitusmenot tulee kattaa täysimääräisesti valtion tuella.  
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