
        

                 SUOMEN JOUSIMETSÄSTÄJÄIN LIITTO RY 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
web : www.jousimetsastys.fi  email : info@jousimetsastys.fi   Y-tunnus: 2262666-1  
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 
Viite: Pyyntö kirjallisesta asiantuntijalausunnosta hallintovaliokuntaan 4.3.2010 
Asia: Kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä ampuma-aselain muuttamiseksi (HE 
106/2009 vp) 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto 
asiassa, joka koskee hallituksen esitystä ampuma-aselain ja siihen liittyvien säädösten 
muuttamisesta sekä sisäministeriön valmistelemaa asetusluonnosta (HE 106/2009 vp). Pyydettynä 
lausuntonaan Suomen Jousimetsästäjäin Liitto toteaa seuraavaa: 
 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry on huolestunut hallituksen esityksen vaikutuksista 
metsästysharrastukseen, pienriistakantojen tilaan ja Suomen luonnon monimuotoisuuden 
säilymiseen. Jousella saa metsästää pienriistaa, metsäkaurista ja majavaa, joista varsinkin 
riistalintukannat ovat taantuneet. Vierasperäiset pienpedot, supikoira ja minkki, ovat haitallisia 
Suomen alkuperäiselle luonnolle ja riistakannoille. Vieraspetojen poistaminen Suomen luonnosta 
on arvokasta luonnonhoitotyötä, jota mm. ympäristöhallinto käyttää työkaluna 
luonnonsuojelualueiden hoidossa. Hallituksen esitys tulisi huomattavasti vaikeuttamaan 
laajamittaisen ja kustannustehokkaan luonnonhoitotyön toteuttamista. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan jousella metsästää Suomessa noin 8 900 
henkilöä, joista liiton jäsentutkimuksen mukaan noin 70 % metsästää myös ampuma-aseilla.  
Jousi soveltuu huonosti lopetusaseeksi pienpetojen loukku- ja luolapyyntiin, jotka ovat 
tehokkaimpia menetelmiä pienpetokantojen hallintaan. Metsästäjät harjoittavat luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen ja riistakantojen elinvoimaisuuden kannalta tärkeää ja laajamittaista 
pienpetojen loukku- ja luolapyyntiä, johon tarvitaan käsiase tehokkaaksi ja eläinsuojelulliset 
vaatimukset täyttäväksi lopetusaseeksi. 
 
Metsästysharrastus siirtyy usein isältä pojalle, ja nuorten metsästäjien saaminen harrastuksen pariin 
ja erityisesti osallistumaan vieraspetojen pyyntiin on luonnon kannalta keskeinen asia. Suomen 
Jousimetsästäjäin Liiton näkemyksen mukaan nuorten metsästäjien mahdollisuutta harrastaa 
metsästystä 15 -18-vuotiaana huoltajan lahjoittamalla omalla ampuma-aseella ei tule nykyisestä 
rajoittaa, mutta nuoren metsästäjän mahdollisuutta oman aseen ostamiseen voidaan rajoittaa, kuten 
ampuma-asedirektiivissä edellytetään.  
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liiton näkemyksen mukaan pienpetopyyntiin käytettävien käsiaseiden 
hallussapitoon tulisi jatkossa riittää 18 vuoden ikä, jos luvanhakijaa voidaan pitää muutoin 
sopivana ampuma-aseen hallussapitoon.  
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ei näe tarkoituksenmukaisena että loukussa, luolassa tai 
vastaavissa olosuhteissa tapahtuvaksi eläinten aktiiviseksi ampumiseksi katsottaisiin vain alueen 
olosuhteet huomioiden aktiivinen pyynti. Suomen Jousimetsästäjien Liiton näkemyksen mukaan 
koko maan tasolla tapahtuva tehokas pienpetopyynti perustuu nimenomaan suurten 
metsästäjämäärien toteuttamaan matalan intensiteetin pienpetopyyntiin. Esimerkki: 1 000 
alueelliset olosuhteet huomioiden erittäin aktiivista pienpetopyytäjää saa vuosittain saaliiksi 50 
pienpetoa, jolloin kokonaissaalis on 50 000 pienpetoa. Vastaavasti 150 000 metsästäjää saalistaa 
vuodessa yhden pienpedon, jolloin kokonaissaalis on 150 000 pienpetoa. Kokonaisuuden kannalta 
merkityksellistä on siis jatkuva ja laajamittainen, mutta monen yksittäisen metsästäjän kohdalla 
vähäinen pyynti. 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liiton näkemyksen mukaan aktiivisen pienpetopyynnin sitominen 
saalismäärään on ongelmallinen, koska tehokkaan pienpetopyynnin tavoitteena on pienentää 
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petokantaa, jolloin saalismäärät laskevat, mikä saattaisi jatkossa vaikeuttaa aktiivisen harrastuksen 
osoittamista. Erittäin tärkeää on myös pienpetopyynti kannan levittäytymisalueilla, missä petoja on 
vähän. Tällöin jatkuva ja aktiivinen pyynti ei välttämättä tarkoita suuria saalismääriä. 
Luonnonhoidon kannalta merkityksellistä on nimenomaan mahdollisimman suuren 
metsästäjäjoukon toteuttama pyynti, vaikka yksittäisen metsästäjän pyyntiponnistus olisi yhdellä 
loukulla tapahtuvaa ns. viikonloppupyyntiä. 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liiton kanta on, että käsiaseen hankkimis- ja hallussapitoluvan saamista 
ei tule sitoa aktiiviseen pienpetopyyntiin, vaan perusteeksi tulee riittää metsästyskausittainen 
pienpetojen pyytäminen vähintään yhdellä loukulla.  
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto esittää, että käsiaseen hankkimis- ja hallussapitoluvan saaminen 
metsästystarkoitukseen edellyttäisi uskottavan pienpetopyyntisuunnitelman esittämistä 
hakemusvaiheessa suoraan poliisiviranomaiselle. Suunnitelma tulisi olla varustettu 
metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan allekirjoituksella ja yhteystiedoilla. Harrastuksen 
jatkuvuuden todistamiseen riittäisi voimassa oleva metsästyskortti. Erillinen selvitys 
pienpetopyynnin jatkuvuudesta toimitettaisiin poliisiviranomaiselle vain erikseen pyydettäessä.  
 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liiton näkemyksen mukaan ampuma-aselain 45 c §:ssä tarkoitetun 
soveltuvuustestin järjestäminen toisi ampuma-aseluvan käsittelyyn ylimääräistä byrokratiaa ja 
kustannuksia. Uskomme, että kustannustehokkaampi ja vaikuttavampi toimintatapa olisi suunnata 
resursseja ennaltaehkäisevään työhön nuorten hyvinvointi- ja mielenterveyspalvelujen muodossa 
sekä viranomaisten välisen tiedonkulun parantamiseen luvanhakijan soveltuvuutta arvioitaessa. 
  
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto esittää, että ampuma-aselain 45 c §:ssä tarkoitettu soveltuvuustesti 
tulisi suorittaa ainoastaan ensimmäisen aseen hankkimisluvan käsittelyn yhteydessä, ja siinäkin 
vain mikäli todisteet testin vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta ovat kiistämättömät. 
 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto katsoo, että hallituksen esitykseen ja asetusluonnokseen liittyy 
paljon avoimia kohtia, joita tulisi merkittävästi tarkentaa esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. 
 
 
Tampereella 9.3.2010 
 
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry hallituksen puolesta, 
 
 
Ari Kontiainen  
puheenjohtaja 


