Lakiesitys:
HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien
yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Lausunto hallintovaliokunnalle:
Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto ry
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää
suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä. Liitto kantaa osaltaan vastuuta myös
Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ylläpidosta. Reserviläisliiton
noin 36.000 jäsenestä lähes 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisen
vapaaehtoisen asepalveluksen. Sodan ajan tehtäviin sijoitetut ja muut reserviläiset voivat
pitää yllä omia ampumataitojaan sekä fyysistä kuntoaan liiton 350 paikallisyhdistyksessä.
Ampumaurheilu on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto ja lähes kaikki liiton jäsenyhdistykset ovat myös ampumaseuroja. Vuonna 2009 liitossa järjestettiin noin 7.100 erilaista
ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joihin osallistui noin 50.000 liiton jäsentä. Osa tapahtumista
järjestettiin yhdessä Reserviläisurheiluliitto ry:n kanssa, joka vastaa reserviläisjärjestöjen
yhteisestä, valtakunnantason urheilu- ja siihen liittyvästä kilpailutoiminnasta.
Eniten ampumasuoritteita tehtiin erilaisilla käsiaseilla. Tähän on syynä se, että käsiaseita
on perinteisesti ollut paljon liiton jäsenillä ja, että ammuntaharrastus on käsiaseilla suhteellisen edullista. Monilla ampumaradoilla on lisäksi rajoitteita, jotka estävät mm. kiväärien
käytön. Lausunnon liitteenä on lista reserviläistoiminnassa harjoitettavista ampumalajeista
sekä niissä käytettävistä ampuma-aseista.
Enemmistö Reserviläisliiton jäsenistä ymmärtää tarpeen kiristää käsiaselupien myöntämisperusteita erityisesti nuorten henkilöiden osalta. Tämä tulisi kuitenkin tehdä huomioiden suomalainen puolustusjärjestelmä. Sodan ajan joukkojemme suuren koon johdosta
niihin sijoitettujen reserviläisten ampumataitojen ylläpito ei ole mahdollista vain puolustusvoimien toimesta. Reserviläisten ampumataito pysyy yllä vain säännöllisellä, omaehtoisella
harjoittelulla. Tämä edellyttää oman aseen hankintaa. Aseen hankkimista ei tulisi tehdä
aselain muutoksilla kohtuuttoman vaikeaksi.
Valtioneuvoston esitys ampuma-aselain muuttamisesta sisältää useita kohtia, jotka vaikeuttavat merkittävästi reserviläisjärjestöjen ampumatoimintaa ja sitä kautta reserviläisten
ampumaharjoittelua ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoa. Erityisen paljon esitykset vaikeuttavat
ampumataitojen ylläpitoa vasta kotiutuneiden, nuorten reserviläisten osalta. Tämä on puolustuskykymme ylläpidon kannalta hankalaa, koska tämän joukon tarve ylläpitää ampumataitojaan on kaikkein suurin. Nuoret reserviläiset on pääsääntöisesti sijoitettu Puolustusvoiminen operatiivisiin joukkoihin.
Reserviläisliitto näkee, että ampuma-aselakia uudistettaessa tulisi päähuomio kiinnittää
ensimmäistä lupaansa hakevaan henkilöön. Sen sijaan emme näe tarvetta kiristää lupakäytäntöjä ammuntaa jo harrastavien henkilöiden osalta.
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Ampuma-aselakia uudistettaessa Reserviläisliitto toivoo Eduskunnan kiinnittävän huomiota
erityisesti seuraaviin asioihin:
Ampuma-aseen ja aseen osan määritelmä (2§, 3§)
Monien alan asiantuntijoiden mielestä esitykset ampuma-aseen ja aseen osan määritelmien osalta ovat lain muutosesityksessä ongelmallisia. Määritelmät tulisi muotoilla yksiselitteisemmiksi mm. lakiesityksen perustelujen tapaan.
Äänenvaimentimen luvanvaraisuus (3§, 19§)
Valtioneuvosto esittää aseessa käytettävän äänenvaimentimen luvanvaraisuutta, mikäli
henkilöllä ei ole ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. Esitys on ymmärrettävä
mutta ongelmallinen, koska äänenvaimentimia käytetään myös ilma-aseissa. Lisäksi tulisi
tarkentaa äänenvaimentimen hallussapitoa tilanteessa, jossa ampuma-ase on myyty eikä
uutta asetta ole vielä hankittu. Koska ampumaratojen ympäristömääräykset kiristyvät jatkuvasti, äänenvaimentimien käyttö lisääntyy kaiken aika.
Aseenkäsittelylupa (27§)
Reserviläisliitto ei näe tarpeelliseksi rajoittaa alle 20-vuotiaiden henkilöiden mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa aseliikkeissä. Näiden henkilöiden soveltuvuus aseiden käsittelyyn on ratkaistava muulla tavalla.
Hyväksyttävät käyttötarkoitukset, hankittavaa asetta koskevat edellytykset (43§,
44§)
Nykyisen aselain puutteena on ollut mm. se, ettei siinä mainita vapaaehtoista maanpuolustustyötä tai kenttäkelpoisuuden ylläpitoa aseen hyväksyttävänä käyttötarkoituksena. Tällä
hetkellä aseluvat myönnetään reserviläisille ampumaurheilun tai -harrastuksen perusteella.
Tämä on johtanut ongelmallisiin tulkintoihin mm. soveltuvien asetyyppien osalta.
Esitämme tämän johdosta, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja kenttäkelpoisuuden
ylläpito lisätään aseen hyväksyttäväksi käyttötarkoitukseksi.
Hankkimisluvan saanti (45§)
Esitykset hankkimisluvan saannin edellytysten kiristämiselle sisältävät useita ongelmallisia
kohtia. Näitä ovat mm. vaadittavan harjoitteluajan pituus, vaatimus käytettävästä aseesta,
ampumaseurojen mahdollisuudet tarjota laina-aseita sekä vaatimus lääkärintodistuksesta.
Erityisenä puutteena on lisäksi se, ettei ampuma-aselakiin liittyvä valtioneuvoston asetus
ole vielä käytettävissä. Siinä on tarkoitus määritellä mm. harjoitteluajalta vaadittava harjoittelutiheys.
Harjoitteluaika. Lakiesityksen vaatimus kahden vuoden pakollisesta harjoittelusta ennen
ensimmäisen käsiaseluvan myöntämistä on erittäin ongelmallinen. Liiton tekemien jäsenkyselyiden mukaan merkittävä osa suomalaisista asuu paikkakunnilla, joiden alueella ei
ole talviaikaan käytössä olevaa ampumarataa. Lakiesitys hankaloittaisi merkittävästi käsiaseharrastuksen aloittamista näillä paikkakunnilla.
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Esitämme kuuden kuukauden mittaista harjoitteluaikaa. Lisäksi esitämme, että suoritettu
varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus katsottaisiin suoritetuksi harjoitteluajaksi perustuen Puolustusvoimien antamaan asekoulutukseen palveluksen aikana.
Harjoittelussa käytettävä ase. Pakollisen harjoitteluajan osalta tulee kiinnittää huomiota
myös harjoittelussa vaadittavaan aseeseen. On erittäin epätodennäköistä, että ampumaseurassa harjoittelu on mahdollista täsmälleen samalla käsityypillä tai -mallilla, jonka asianomainen henkilö myöhemmin hankkii.
Esitämme, että harjoitteluaikana voidaan käyttää myös muita ruutiaseita. Mikäli päädytään
yli kuuden kuukauden mittaisen harjoitteluaikaan, myös ilma-aseharjoittelu on hyväksyttävä, koska se on mahdollista useimmissa kunnissa ja kaupungeissa myös talvikaudella.
Jäsenyys ampumaseurassa. Esitys jonkin ampumaseuran jäsenyydestä edellytyksenä
käsiaseluvan myöntämiselle on perusteltua, mikäli se ei riko perustuslaissa säädettyä yhdistysvapautta. Jäsenyyspakko on kuitenkin ongelmallinen erityisesti pakollista harjoitteluaikaa vasten tarkasteltuna. Vaikka kaikki Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat lain tarkoittamia ampumaseuroja, monella niistä ei ole aseita, joita voitaisiin antaa jäsenille harjoittelukäyttöön. Yhden .22 kaliberisen käsiaseen hankinta jokaiseen Reserviläisliiton 350 jäsenyhdistykseen maksaisi vähintään 70.000 euroa. Mikäli hankittavat aseet ovat ns. sotilaskaliberisia (9 mm) pistooleja, nousee kustannus 180.000 euroon. Käytännössä aseita
tarvitaan useampia.
Ampumaseuroille tulisikin myöntää valtion talousarviosta tukea käsiaseiden hankintaan,
mikäli esitys tulee hyväksytyksi.
Monet Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat myös ilmaisseet huolensa mahdollisuuksista
selvittää jäseneksi hakevien henkilöiden taustoja. Näiden mahdollisuuksien parantaminen
olisi erityisen tärkeää, jotta aseiden hallussapitoon sopimattomat henkilöt kyettäisiin tunnistamaan jo jäsenyydenhakuvaiheessa.
Lisäksi Reserviläisliitto kiinnittää huomiota siihen, että liiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oikeus vapaasti valita omat jäsenensä. Hieman yli puolet liiton
jäsenyhdistyksistä edellyttää jäseniltään suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Monet yhdistykset edellyttävät jäseniltään lisäksi aliupseerinarvoa.
Lääketieteellinen arvio. Reserviläisliitto ei näe ongelmaksi poliisille annettavaa oikeutta
hankkia luvanhakijoista lääketieteellinen arvio sopivuudesta aseen hallussapitoon. Luvanhakijoita ei kuitenkaan tule vaatia itse hankkimaan asiaan liittyviä lääkärintodistuksia. Tämänkaltaisen menettelyn toimimattomuus on tullut selkeästi esiin sisäasianministeriön
29.9.2008 antaman ohjeen myötä. Monin paikoin aselupien myöntäminen on käytännössä
keskeytynyt, koska lääkärit eivät ole tämänkaltaisia todistuksia suostuneet antamaan.
Em. varauksesta huolimatta Reserviläisliitto kannattaa esityksiä antaa poliisiviranomaisille
nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä niin puolustusvoimien kuin terveydenhuollonkin rekistereistä.
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Käsiaseluvan myöntämiseen liittyvä ikäraja. Käsiaseiden luvansaajan ikärajaksi esitämme 18 vuotta. Lisäyksenä esitämme, että suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus huomioidaan puoltavana tekijänä aselupia haettaessa perustuen
mm. palveluksen aikana saatuun asekoulutukseen.
Harjoittelun todentaminen. Reserviläisliitto ei näe tarpeelliseksi erillisen ampumaasekouluttajaverkoston luomista yhdistyksiin.
Esitämme, että vaadittava harjoitteluaika voitaisiin jatkossa todentaa ampumaseuran tähän tehtävään nimeämän luottamushenkilön kirjoittaman todistuksen avulla.
Korostamme lisäksi sitä, että pakollista harjoitteluaikaa sekä mahdollista lääkärintodistusta
tulisi vaatia vain ensimmäisen käsiaseluvan käsittelyn yhteydessä. Mahdolliset seuraavat
luvat tulisi myöntää ilman näitä vaatimuksia.
Soveltuvuustesti (45c§)
Reserviläisliitto ei näe ongelmaksi soveltuvuustestin vaatimista jatkossa käsiaseluvan hakijoilta. Siitä ei kuitenkaan saa aiheutua hakijalle kohtuuttomia kustannuksia eikä uutta testiä tule vaatia mahdollisten myöhempien lupahakemusten yhteydessä. Liitto suhtautuu kuitenkin varauksella kyseisen testin hyötyyn luvanhakijoiden sopivuutta selvitettäessä.
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen (45d§)
Reserviläisliitto ei näe tarpeelliseksi erillisen ampuma-asekouluttajaverkoston luomista
yhdistyksiin, koska ampumaurheilua harjoittavissa yhdistyksissä on jo nyt nimettynä vastuuhenkilöt ammunnan järjestämisen ja siihen liittyvien todistusten kirjoittamista varten.
Mikäli erilliset ampuma-asekouluttajat tulee nimetä, tulee tähän tehtävään nimetyn henkilön kyetä hoitamaan tehtävää useammassa kuin yhdessä yhdistyksessä.
Yksinomaan Reserviläisliitossa on 350 jäsenyhdistystä, jotka kaikki eivät kykene hankkimaan itselleen oman jäsenistönsä keskuudesta ampuma-asekouluttajaa. Tällöin yhdistyksen tulisi kyetä hyödyntämään lähialueella toimivien yhdistysten tai reserviläispiirin ampuma-asekouluttajia. Lisäksi Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton kiinteän yhteistoiminnan johdosta em. liittojen jäsenyhdistyksillä on jo tällä hetkellä erittäin paljon yhteistä toimintaa ja yhteisiä luottamushenkilöitä. Tulevaisuudessa tämän odotetaan edelleen lisääntyvän.
Mikäli erilliset ampuma-asekouluttajat kuitenkin tulee nimetä, esitämme, että ampumaasekouluttajat voisivat kirjoittaa todistuksia yli yhdistys- ja järjestörajojen.
Myös mahdollisten ampuma-asekouluttajien vastuuseen tulee kiinnittää huomiota. Virkavastuun tehdyistä lupapäätöksistä tulisi aina olla vain asianomaisen päätöksen tehneellä
viranhaltijalla.
Mikäli yhdistysten on nimettävä ampuma-asekouluttajat, tulee heidän kouluttamisensa olla
mahdollista esim. sen keskusjärjestön taholta, johon asianomainen yhdistys kuuluu. Järjestöille tulee osoittaa tähän tarkoitukseen tukea valtion talousarviosta. Reserviläisliitossa
yhdistyskohtaisten ampuma-asekouluttajien kouluttaminen edellyttäisi 18 piirikohtaisen
koulutustilaisuuden järjestämistä, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi noin 50.000 euroa.
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Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja lupaehdot (53§)
Reserviläisliitto ei näe ongelmaksi ensimmäisen käsiaseluvan määräaikaisuutta.
Esitämme kuitenkin, että luvan uusimisprosessi olisi mahdollisimman kevyt. Uusimiseen
tulisi riittää esim. yhdistyksen antama todistus ampumaurheilun aktiivisuudesta.
Harrastuksen jatkumisen osoittaminen (53a§)
Reserviläisliitto ei pidä tarkoituksenmukaisena menettelyä, jonka mukaan käsiaseluvat
myönnettäisiin määräaikaisina myös ensimmäisen luvan määräajan päättymisen jälleen.
Esitämme, että jo toinen käsiaselupa myönnetään nykyiseen tapaan toistaiseksi voimassa
olevana. Ampumaseuran, jonka jäsen asianomainen hakija on, todistus harrastuksen aktiivisuudesta voidaan vaatia.
Lupien peruuttaminen (67§)
Reserviläisliitto ei näe ongelmaksi aseluvan peruuttamista mikäli asianomainen luvanhaltija on vaaraksi itselleen tai muille taikka on muuten sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. Peruutusperusteet pitäisi kuitenkin määritellä tarkasti esim. Valtioneuvoston
asetuksessa, koska ne yhtenäistäisivät asiaa koskevia tulkintoja eri puolilla maata sekä
vähentäisivät mielivaltaisten päätösten mahdollisuutta.
Reserviläisliitto ei kannata aseen käytön loppumisen lisäämistä ampuma-aseluvan peruutusperusteeksi. Mikäli näin kuitenkin menetellään, esitämme tarkemmin määriteltäväksi
mitä tarkoittaa ampuma-aseen käytön tilapäinen loppuminen.
Säilyttämisen tarkastaminen (106§)
Reserviläisliitto ei näe tarvetta laajentaa nykyistä tarkastusmenettelyä. Lokakuussa suoritetussa jäsenkyselyssä lähes puolet vastanneista piti esitettyä tarkastusmenettelyä pakkokeinolain mukaisena kotietsintänä.
Esitämme, ettei tarkastusmenettelyä laajenneta kaikkia aseenhaltijoita koskevaksi.
114§, Ilmoitusoikeus
Reserviläisliitto ei koe ongelmaksi antaa lääkäreille oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. Emme kuitenkaan pidä hyväksyttävänä, että tämä ilmoitusoikeus koskisi kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
Esitämmekin ilmoitusoikeuden antamista vain lääkäreille.
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Lakiesityksen yleisenä puutteena Reserviläisliitto näkee sitä täydentävän, valtioneuvoston
asetuksen tulkinnanvaraisuuden mm. harjoitteluajan määrittelyn osalta. Lisäksi huomiota
tulisi kiinnittää sisäasianministeriön ja poliisin osin sekavaan ohjeistukseen, joka hankaloittaa aselupahakemusten käsittelyä. Tällä hetkellä ampuma-aselakia ja siihen liittyvä ohjeita
tulkitaan hyvin eri lailla eri puolilla maata.
Myös erilaisten aselupien hinnat sekä niiden jatkuva kohoaminen koetaan ongelmaksi
ammunnan harrastajien joukossa. Lakimuutoksesta ei saa syntyä kohtuutonta taloudellista
lisärasitetta lupien hakijoille, jonka vuoksi varsinkin jatko- tai lisälupien tulisi olla hakijoilleen veloituksettomia tai nykyistä merkittävästi halvempia.
Reserviläisliitto on laatinut aselain muutosesityksiä koskevan lausuntonsa liiton jäsenistön
keskuudessa tehtyjen jäsenkyselyiden pohjalta. Maaliskuussa ja lokakuussa tehtyihin kyselyihin vastasi molempiin yli kymmenen prosenttia jäsenistöstämme. Tämän johdosta
yksittäisten jäsentemme esittämistä, toisenlaisista näkemyksistä huolimatta Reserviläisliiton lausunto kuvastaa hyvin koko jäsenistömme näkemyksiä esitettävien uusitusten osalta.
Liitteenä ovat jäsenkyselyidemme tulokset.
Tämän lausunto on hyväksytty Reserviläisliiton hallituksen 13.11.2009 järjestetyssä kokouksessa. Lisätietoja siitä antaa liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 640 755 tai sposti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
LIITTEET
Liite 1, Reserviläisurheiluliiton ampuma-aseohje
Liite 2, Reserviläisliiton jäsenkyselyn tulokset / maaliskuu 2009
Liite 3, Reserviläisliiton jäsenkyselyn tulokset / lokakuu 2009
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AMPUMATOIMINTA RESERVILÄISURHEILUSSA
Yleiseen asevelvollisuuteen nojaavassa puolustusratkaisussa reserviläisen tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää omaa kenttäkelpoisuuttaan. Kenttäkelpoisuus tarkoittaa määritelmän mukaan yksilön fyysistä kuntoa sekä ampumataitoa. Reserviläisjärjestöjen ja
puolustusvoimien yhteisen näkemyksen mukaan näiden ylläpito ei
onnistu pelkästään puolustusvoimien keskimäärin kerran viidessä
vuodessa järjestämien kertausharjoitusten avulla, jotka nekin
usein kohdistuvat vain tärkeimpiin sodan ajan joukkoihin.
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsenyhdistyksissä turvallinen ja
monipuolinen ampumatoiminta on yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Liiton jäsenyhdistyksissä on lähes 70 000 jäsentä, mikä
tekee siitä Suomen suurimman ampumaurheilujärjestön.
Reserviläisten aktiivinen ja tarkoituksenmukainen ampumatoiminta ylläpitää osaltaan koko maan puolustamiseen tarvittavaa suorituskykyä. Reserviläisten omilla aseilla suorittamat palvelusammunnat ovat myös osa puolustusvoimien kenttäkelpoisuuden ohjelmaa. Puolustusvoimien määräysten mukaan aktiivinen osallistuminen RESUL:n ampumalajeihin otetaan huomioon myös puolustusvoimien ammunnanjohtajaoikeuksia ja -lupia myönnettäessä.
Reserviläisurheiluliiton tavoitteena on mahdollistaa kaikkien reserviläisten turvallinen, tarkoituksenmukainen ja monipuolinen
ampumaharjoittelu sekä -urheilu nyt ja tulevaisuudessa.

www.resul.fi
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AMPUMA-ASEOHJE
Tässä ohjeessa määritellään Reserviläisurheiluliiton (RESUL),
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) sekä Reserviläisliiton (RES)
ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden lajisääntöjen mukaisiin kilpailuihin sekä lajinomaiseen ampumaharjoitteluun hyvin soveltuvat
ampuma-aseet.
AMPAOHJ-08 on tarkoitettu avuksi sekä harrastajille että viranomaisille. Se vastaa kysymykseen, sopiiko tietty ampuma-ase hyvin johonkin RESUL/RUL/RES ampumaurheilulajiin tai ampumaharjoitteluun.
Ohjeessa lajisääntöjen määräämät ampuma-aseiden tyypit ja toimintatavat on ilmaistu ampuma-aselain (1/1998) käyttämällä luokittelulla. Ohjeessa ei oteta kantaa lupaharkinnan ulkopuolisiin
asioihin, kuten aseen paino, tähtäimet, hihnat tai laukaisuvastus.
Tästä syystä tämä ohje on aina toissijainen verrattuna
RESUL/RUL/RES hallitusten vahvistamiin varsinaisiin lajisääntöihin.
RESUL:n yhdistyksissä harrastetaan myös muun muassa Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) ja Suomen Ampumahiihtoliiton
(SAHL) kilpailusääntöjen mukaisia ampumalajeja. Näiden osalta
vastaavat ohjeet ja määräykset antaa ko. lajiliitto.
Suomen ampuma-aselainsäädäntö, yleinen asetekniikka ja
RESUL/RUL/RES lajisäännöt muuttuvat ja kehittyvät ajan kuluessa. Tästä syystä tätä ohjetta päivitetään aina kun siihen on tarvetta.
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RESERVILÄISURHEILUSSA KÄYTETTÄVÄT AMPUMA-ASEET
Osaa reserviläisten ampumalajeista on mahdollista harrastaa
puhtaasti kilpailukäyttöön suunnitelluilla ampuma-aseilla. Monet
reserviläisten ampumalajeista on kuitenkin tarkoitettu nimenomaan palvelus- tai sotilaskäyttöön suunnitelluille ampuma-aseille.
Koska osalle näistä ampuma-aseista ei ole ampuma-aselain mukaan mahdollista saada hallussapitolupaa ampumaurheilun/harrastuksen perusteella, voidaan näissä lajeissa käyttää palvelus- ja sotilasaseita ulkonäöltään vastaavia, mutta toimintatavaltaan itselataavia ampuma-aseita.
Lajinomaisessa harjoittelussa käytetään usein apuna myös palvelus- ja sotilasaseita vastaavia .22 kaliiperin ampuma-aseita. Näitä
käytetään erityisesti silloin, kun harjoittelu tapahtuu vain .22 kaliiperille sopivilla sisäampumaradoilla.
Erityisesti sovellettu reserviläisammunta (SRA) ja palvelusaseammunta ovat vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen
jäsenille tarkoitettua toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja
ampumataitoa kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa. Lajien
tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten ampumataitoa käyttäen nykyaikaista sotilasaseistusta vastaavia välineitä. Lajien
säännöissä otetaan myös huomioon ampumatekniikoissa sekä
välineistössä tapahtuva yleinen kehitys, sopeuttaen lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi. Käytännössä välineistön sopivuudessa näyttelee merkittävää osaa myös niiden saatavuus ja hintakehitys.
Monissa reserviläisten ampumalajeissa ei ole em. syistä haluttu
määrätä tarkasti esimerkiksi aseiden kaliiperia tai kokoa, koska
olennaista on sotilastyyppisillä aseilla harjoittelu ja kilpailu, eikä
jonkin tietyn asemallin tai kaliiperin käyttö.
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Reserviläisurheiluliiton (RESUL), Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) sekä Reserviläisliiton (RES)
ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden lajisääntöihin hyvin soveltuvat ampuma-aseet.
RESUL/RUL/RES-LAJI AMPUMA-ASELAIN (1/1998) TYYPPI

TT 1

Sovellettu reserviläisammunta - SRA
Kivääri

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4
Muu ampuma-ase - pistoolikarbiini

4

32
32
32

Aseen on käytettävä keskisytytteistä patruunaa.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 - 40 patruunaa).
Tarkka-ammuntakivääri Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

2,3 2
2,3 2

4

Aseen on käytettävä keskisytytteistä patruunaa.
Haulikko

Haulikko
Muu ampuma-ase - haulikko

4

2,3 2
2,3 2

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jonka lipaskapasiteetti on vähintään 5
patruunaa tai jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan lippaita
(tyypillisesti 8 - 12 patruunaa).
Pistooli

Pistooli

3

32

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).

Pistoolipika-ammunta
Vakiopistooli

Pienoispistooli

3

3

Lajiin sopii hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.
Isopistooli

Pistooli 3
Revolveri

3
2

3

Aseen kaliiperi 7,62 - 9,25 mm. (.30 -.38/.357).
Lajiin sopii parhaiten pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita, ja hyvin revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.
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Palvelusammunta
PA1

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

4

32
32

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase.
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,0 mm.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20
patruunan lippaita (tyypillisesti 30-40 patruunaa).
PA2

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

4

32
32

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase.
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,0 mm.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 - 40 patruunaa).
PA3

Pistooli

3

32

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).
PA4

Pistooli

3

32

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).

Kenttäammunta
Kivääri

2,3

Kivääri
Aseen kaliiperi 5,45 - 8,2 mm.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5
patruunan lippaita.

.22 kivääri

2,3

Pienoiskivääri
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita
tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa.

Perinnease
Perinnekivääri

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

4

Aseen kaliiperi 6,5 - 8,2 mm.
Sotilaskäyttöön suunniteltu ja avotähtäimin varustettu ampuma-ase.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
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Perinnepistooli

Pistooli 3
Revolveri

3
2

3

Sotilaskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu ampuma-ase.
Aseen kaliiperi 7,0 - 12,00 mm.
Lajiin sopii hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita, ja revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

Pienois-/urheilupistooli
Pistooli

3

Pienoispistooli
Pienoisrevolveri
Lajiin sopii parhaiten pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita, ja hyvin revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.

RA 7 - ammunta
Kivääri

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

32
32

4

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase.
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,2 mm.
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 patruunaa).

Kaksoishirvi
Kivääri

2

Kivääri
Aseen oltava Metsästysasetuksen (666/93) 16 § 2 mom 3 mukainen.

Tarkka-ammunta TA
TA-kivääri

Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri

2,3 2
2,3 2

4

Aseen kaliiperin oltava 5,45 - 12,7 mm (.50 BMG).
SM-kilpailuissa aseen kaliiperin oltava 6,5 - 12,7 mm (.50 BMG).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa (tyypillisesti 5 - 10
patruunaa).
.22 kivääri

Pienoiskivääri
Muu ampuma-ase - pienoiskivääri

4

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa (tyypillisesti 5 - 10
patruunaa).
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Ampumasuunnistus ja -hiihtokilpailut
Kivääri

2
2

Pienoiskivääri
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailusääntöjen mukainen.

Maasto-, meri-, partio- ja talvikilpailut
Pistooli

Pistooli 3
Pienoispistooli

3
3

3

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5
patruunan lippaita (tyypillisesti 10-15 patruunaa).

Pistooliampumahiihto ja -juoksukilpailut
Pistooli

Pistooli 3
Revolveri

3
2

3

Lajiin soveltuu hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita tai revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
Urheilupistooli

Pienoispistooli 3
Pienoisrevolveri 3

3
2

Lajiin soveltuu hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan
lippaita tai revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

Neliottelu
Pistooli

Pistooli 3
Pienoispistooli

3
3

3

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10
patruunan lippaita.
Pienoiskivääri

2
2

Pienoiskivääri
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailusääntöjen mukainen.
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1)

Ampuma-aselain (1/1998) 7 § mukaan ampuma-aseiden toimintatavat ovat:
1 kertatuli
2 lippaalinen kertatuli
3 itselataava kertatuli
4 sarjatuli

2)

Ampuma-aselain (1/1998) 44 § mukaan lupa sarjatuliaseisiin voidaan myöntää vain
keräilyn, näytöksen tai sitä vaativan työn perusteella (pl. valtion omistamat ampuma-aseet).
Jos sarjatuliaseessa on vaihdin tai muu vastaava mekanismi, jolla sitä voidaan käyttää
itselaavalla kertatulella, voidaan sitä käyttää myös useissa RESUL:n kilpailulajeissa.
3)

Ampuma-aselain (1/1998) 8 § mukaan sellaista pistoolia, joka mahtuu 130x180 mm
laatikkoon, ja revolveria, joka mahtuu 140x190 mm laatikkoon, kutsutaan taskuaseeksi. Lain
mukaan lupa taskuaseeseen voidaan myöntää vain keräilyn, muistoesineenä pitämisen tai
sitä vaativan työn perusteella. Näitä aseita voidaan käyttää myös useissa RESUL:n
kilpailulajeissa.
4)

Ampuma-aselain (1/1998) 6 § mukaan sellaista kivääriä, pienoiskivääriä tai haulikkoa,
jonka pituus on alle 840 mm tai jonka piipun pituus on alle 400 mm, kutsutaan muu ampumaaseeksi. Nämä soveltuvat hyvin useisiin RESUL:n kilpailulajeihin.
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Reserviläisurheiluliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton ampumestaruuskilpailuiden
lajisääntöjen mukaisiin kilpailuihin (ja lajinomaiseen harjoitteluun) hyvin soveltuvat ampuma-aseet

2,3
3
2
2
2,3

3
3

3

Pienoiskivääri

Pienoispistooli

2,3

Pienoisrevolveri

2,3

Muu ampuma-ase
haulikko
Muu ampuma-ase
kivääri
Muu ampuma-ase
pistoolikarbiini

2

3
3
3

3
3

Haulikko

Pistooli

Sovellettu reserviläisammunta - SRA
Palvelusammunta
Pistoolipika-ammunta
Kenttäammunta
RA 7 - ammunta
Kaksoishirvi
Perinnease
Tarkka-ammunta - TA
Ampumasuunnistus
Ampumahiihto
Pienois-/urheilupistooli
Maastokilpailu
Merikilpailu
Partiokilpailu
Talvikilpailu
Pistooliampumahiihto
Pistooliampumajuoksu
Neliottelu

Revolveri

Laji

Kivääri

sekä niiden toimintatavat.

2

(3)
(3)
3

(3)
(3)
(2,3)

3
2

3

2
2,3

(2,3)
2
2
2

2
2

3
3
3
3
3
3
3

Toimintatavat
1 kertatuli
2 lippaallinen kertatuli
3 itselataava kertatuli
4 sarjatuli

www.resul.fi

2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

Kirjaudu ulos

976b6d88 (Reserviläisliitto  Reservin Aliupseerien Liitto r), olet kirjautuneena sisään. | 2. huhtikuuta 2009 14:23:22

Etusivu

Kyselyt

Raportointi >>

Raportointi

Asetukset

Käyttäjätiedot

Ota yhteyttä

Perusraportti Jäsenkysely ampuma-aselain uudistuskaavailuista

Vastaajien listaus

Kopio eraporttiin

Vie tulokset Exceliin

Kyselyn nimi

Jäsenkysely ampumaaselain uudistuskaavailuista

Kyselyn tekijä
Kysely luotu
Vastausajankohta
Vastaajien kokonaismäärä

976b6d88
19.3.2009 11:08:08
30.3.2009 12:04:30
3834

Luo suodatus

Ordered by answers

Ampumaaselakia on tarkoitus kiireellisesti uudistaa mm. Jokelan ja Kauhajoen surullisten tapahtumien johdosta.
Reserviläisliitto aikoo antaa oman lausuntonsa sisäasianministeriön julkaisemista muutosesityksistä.

Sisäasianministeriön muutosesitykset koskevat vain uusia ampumaaselupia. Vanhat luvat jäävät siis ennalleen mutta
ne voidaan jatkossa peruuttaa nykyistä herkemmin. Perusteena voi olla esim. ampumaharrastuksen päättyminen.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn on tärkeää, jotta liiton lausunto vastaa mahdollisimman tarkasti jäsenkuntamme
näkemystä ampumaaselain uudistushankkeesta.

1. Taustatiedot

Sukupuoli

Kysymykseen vastanneet: 3821 (ka: 1)
(1.1) mies

95,3%

3641

4,7%

180

(2.1) alle 30 vuotta

17,6%

671

(2.2) 3040

32,8%

1252

(2.3) 4050

25,1%

957

(2.4) 5060

15,9%

608

(2.5) yli 60

8,6%

329

(3.1) aktiivisesti

46,5%

1773

(3.2) silloin tällöin

45,6%

1739

8%

305

(1.2) nainen

Ikäryhmä

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 2,7)

Harrastaako itse ammuntaa

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 1,6)

(3.3) en harrasta ammuntaa

2. Tulisiko käsiaseet (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit) kieltää kokonaan?

Oppaat

Help Päällä P

2. Tulisiko käsiaseet (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit) kieltää kokonaan?

Kysymykseen vastanneet: 3804 (ka: 2)
(4.1) kyllä
(4.2) ei

2,2%

83

97,8%

3721

3,9%

149

96,1%

3656

3. Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää kokonaan?

Kysymykseen vastanneet: 3805 (ka: 2)
(5.1) kyllä
(5.2) ei

4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 2,5)
(6.1) 15 vuotta

6,6%

250

(6.2) 18 vuotta

39,3%

1499

(6.3) 20 vuotta

54,1%

2065

5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä,
reserviupseerikerhossa, metsästys tai ampumaseurassa jne.)

Kysymykseen vastanneet: 3798 (ka: 1,6)
(7.1) kyllä

39,7%

1508

(7.2) ei

60,3%

2290

6. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain henkilölle, joka on jo kaksi vuotta harrastanut ammuntaa esim.
reserviläisyhdistyksessä tai ampumaseurassa ja, jolla on esittää asiasta yhdistyksen tai seuran antama todistus

Kysymykseen vastanneet: 3816 (ka: 1,7)
(8.1) kyllä, kaksi vuotta on hyvä harjoittelua
ika

42,4%

1618

(8.2) ei, harjoitteluajan pitäisi olla lyhyempi
kuin kaksi vuotta

43,3%

1651

(8.3) ei, harjoitteluaikaa ei tulisi edellyttää l
ainkaan

14,3%

547

7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla.

Kysymykseen vastanneet: 3787 (ka: 1,7)
(9.1) ammuntaa voi harrastaa vain ulkoam
pumaradalla aikana, jolloin maassa ei ole l
unta

39,9%

1512

(9.2) paikkakunnalla on käytössä myös sis
äampumarata tai ratoja, joita voi käyttää
myös talvella

54,3%

2055

(9.3) paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta
harrastaa ammuntaa

5,8%

220

42,3%

1617

8. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta)

Kysymykseen vastanneet: 3819 (ka: 2,1)
(10.1) kyllä
(10.2) kyllä mutta ajan tulisi olla selvästi viit

8. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta)

Kysymykseen vastanneet: 3819 (ka: 2,1)
(10.1) kyllä

42,3%

1617

(10.2) kyllä mutta ajan tulisi olla selvästi viit
tä vuotta pidempi

6%

228

(10.3) ei, luvan tulee olla nykyisten lupien ta
paan toistaiseksi voimassa oleva

51,7%

1974

9. Mikäli henkilö hakee em. määräajan päättymisen jälkeen uutta lupaa, voidaanko häneltä vaatia esim.
reserviläisyhdistyksen tai ampumaseuran antama todistus harrastuksen aktiivisuudesta

Kysymykseen vastanneet: 3786 (ka: 1,4)
(11.1) kyllä

58,3%

2206

(11.2) ei

41,7%

1580

10. Voidaanko käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi asettaa puolustusvoiminen P2testin tyyppisen
persoonallisuustestin hyväksytty suorittaminen

Kysymykseen vastanneet: 3792 (ka: 1,3)
(12.1) kyllä

68,4%

2594

(12.2) ei

31,6%

1198

11. Tulisiko poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista
henkilöistä esim. puolustusvoiminen ja terveydenhuollon rekistereistä

Kysymykseen vastanneet: 3801 (ka: 1,1)
(13.1) kyllä
(13.2) ei

90,3%

3434

9,7%

367

12. Tulisiko lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus tehdä poliisille ilmoitus
henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampumaasetta.

Kysymykseen vastanneet: 3799 (ka: 1,1)
(14.1) kyllä

88,6%

3365

(14.2) ei

11,4%

434

13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampumaaselupa esim. sen
johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 1,8)
(15.1) kyllä

22,3%

850

(15.2) ei

77,7%

2964

14. Vapaamuotoinen kommentti

Aselakikysely2

Jäsenkysely aselain muutosesityksistä

Sukupuoli
Kysymykseen vastanneet: 3836 (ka: 1)
Mies

95,1%

3648

Nainen

4,9%

188

alle 30 vuotta

15,5%

595

30 – 40

31,6%

1217

40 – 50

25,2%

970

50 – 60

16,9%

652

yli 60

10,8%

415

Vastaajan taustatiedot

Ikäryhmä
Kysymykseen vastanneet: 3849 (ka: 2,8)

1. Kuinka monta kertaa vuodessa käyt ampumaradalla harjoituksissa / kilpailuissa?
Kysymykseen vastanneet: 3834 (ka: 3,3)
En harrasta ammuntaa

11,6%

443

15 kertaa

22,6%

867

510 kertaa

15,3%

587

1030 kertaa

26,5%

1016

yli 30 kertaa

24%

921

2. Kuinka pitkä matka sinulla on lähimmälle ampumaradalle, joilla voit ampua käsi, kivääri ja
haulikkoaseilla?
Kysymykseen vastanneet: 3848 (ka: 2)
alle 10 km

34,5%

1327

1030 km

46,8%

1802

3050 km

10,4%

401

yli 50 km

5,6%

216

en tiedä

2,7%

102

26%

999

kyllä

62,7%

2409

en tiedä

11,3%

432

3. Onko käytettävissäsi talviharjoittelun mahdollistavaa ampumarataa?
Kysymykseen vastanneet: 3840 (ka: 1,9)
ei

3. Onko käytettävissäsi talviharjoittelun mahdollistavaa ampumarataa?
Kysymykseen vastanneet: 3840 (ka: 1,9)
ei

26%

999

kyllä

62,7%

2409

en tiedä

11,3%

432

4. Lakiesityksessä esitetään, että käsiaseen (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit)
hankkimislupa voitaisiin jatkossa myöntää vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle. Mikä olisi mielestäsi
sopiva ikäraja?
Kysymykseen vastanneet: 3851 (ka: 3,2)
22 vuotta

5,8%

224

20 vuotta

20,8%

800

alle 20 vuotta, jos varusmiespalvelus tai
naisten vapaaehtoinen asepalvelus on
suoritettu

38,7%

1491

18 vuotta

20,5%

790

15 vuotta mutta vain huoltajan
suostumuksella

14,2%

546

5. Voidaanko käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi asettaa esitetyllä tavalla jäsenyys jossain
ampumaseurassa? (reserviläisyhdistys, reserviupseerikerho, ampuma tai metsästysseura)
Kysymykseen vastanneet: 3845 (ka: 1,3)
kyllä

66%

2537

ei

34%

1308

6. Lakiesityksessä esitetään, että käsiaselupa voitaisiin jatkossa myöntää vain, mikäli hakija on
harjoittanut ammuntaa kaksi vuotta jossain ampumaseurassa. Miten suhtaudut tähän?
Kysymykseen vastanneet: 3850 (ka: 2,1)
harjoitteluaikaa ei tule vaatia

40,1%

1545

puolen vuoden harjoitteluaikaa voidaan
vaatia

25,4%

976

22%

847

12,5%

482

3,1%

71

hakijan itsensä pitämällä
ampumapäiväkirjalla

20,2%

466

reserviläisyhdistyksen, ampumaseuran tai
metsästysseuran antamalla todistuksella

76,7%

1769

vuoden mittaista harjoitteluaikaa voidaan
vaatia
kahden vuoden harjoitteluaika on hyvä

7. Miten em. harjoitteluaika tulisi mielestäsi todentaa?
Kysymykseen vastanneet: 2306 (ka: 2,7)
erillistä näyttöä tai todistusta ei tule vaatia
hakijan itsensä pitämällä
ampumapäiväkirjalla

8. Pitäisikö suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus laskea mukaan
harjoitteluaikaan?
Kysymykseen vastanneet: 2306 (ka: 1,4)
kyllä

63,1%

1456

ei

36,9%

850

9. Pitäisikö harjoittelu suorittaa täsmälleen vastaavalla käsiasetyypillä kuin mihin haetaan lupaa?
Kysymykseen vastanneet: 2307 (ka: 1,4)
myös muut käsiasetyypit (ruutiaseet)
sopivat tähän harjoitteluun

68,7%

1585

myös ilmapistooliharjoittelu on laskettava
mukaan

21,1%

486

harjoittelun on oltava samalla asetyypillä

10,2%

236

10. Pitäisikö mielestäsi ensimmäinen käsiaselupa myöntää aina määräaikaisena?
Kysymykseen vastanneet: 3849 (ka: 1,4)
kyllä

55,5%

2135

ei, luvan tulee olla toistaiseksi voimassa
oleva

44,5%

1714

11. Mikäli ensimmäinen käsiaselupa myönnetään määräaikaisena, tulisiko seuraavan luvan
myöntämisen perusteeksi vaatia näyttö ampumaharrastuksen jatkumisesta?
Kysymykseen vastanneet: 3808 (ka: 2,2)
erillistä näyttöä ei tule vaatia

22,6%

859

todistus jäsenyydestä
reserviläisyhdistyksessä,
ampumaseurassa tai metsästysseurassa
tulee vaatia

43%

1639

oma ampumapöytäkirja sekä mahdolliset
tulokset kilpailuista riittävät näytöksi

21,5%

819

yhdistyksen ampumakouluttajan antama
todistus tulee vaatia

12,9%

491

12. Mistä eri rekistereistä poliisien pitäisi saada hankkia tietoja aseen hankkimislupahakemusten
käsittelyn yhteydessä?
Kysymykseen vastanneet: 3848 (ka: 2,6)
vain poliisin omista rekistereistä

11,5%

443

vain poliisin ja puolustusvoimien
rekistereistä

21,6%

832

poliisin, puolustusvoimien sekä
terveysviranomaisten rekistereistä

66,9%

2573

13. Hyväksytkö poliisille esitettävän oikeuden tarkistaa tarvittaessa aseen säilytystilat myös
pysyvään asumiseen tarkoitetuissa tiloissa?
Kysymykseen vastanneet: 3848 (ka: 1,5)
kyllä

54%

2077

en

46%

1771

Jäsenkysely aselain muutosesityksistä

Vastaajan taustatiedot

Sukupuoli
Kysymykseen vastanneet: 3836 (ka: 1)

