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RUL – vastuullista johtajuutta
• Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on
reserviupseerien valmiuksia kehittävä
toiminnallinen ja aatteellinen
maanpuolustusjärjestö
• Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja
sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta
Ampumatoiminta on yksi liiton
suosituimmista toimintamuodoista

Reservin ampumatoiminta
• Reservin aktiivinen ja tarkoituksenmukainen
ampumatoiminta ylläpitää kriittistä, koko maan
puolustamiseen tarvittavaa suorituskykyä,
kenttäkelpoisuutta ja maanpuolustustahtoa
• Ampumataito on keskeinen osa reserviläisten
sotilasammattitaitoa. Ampuminen on ollut tärkeä osa
reserviupseeritoimintaa 1920- ja 1930- luvuilta lähtien
• Reserviupseeriliitto on erittäin huolestunut siitä, että HE
106/2009 sisältämät ampuma-aselain muutokset
rajoittaisivat merkittävästi nykyistä reserviläisjärjestöjen
ampumatoimintaa heikentäen reservin
maanpuolustuskykyä ja -tahtoa

Turvallinen ampumatoiminta
• Viranomaiset ja ampumaharrastuksen
asiantuntijajärjestöt työskentelevät yhdessä
aseturvallisuuden lisäämiseksi
• RUL haluaa, että jatkossakin on mahdollista harrastaa
vastuullista, turvallista ja monipuolista ampumatoimintaa
• Edellytyksenä tälle on toimiva ja tarkoituksenmukainen
aselainsäädäntö
• RUL kannattaa, että huomiota kiinnitetään aiempaa
enemmän ensimmäistä kertaa aselupaa hakevan
henkilön taustoihin ja ampumaharrastuksen laatuun sekä
hyvään tiedonkulkuun eri viranomaisten välillä

Ongelmallinen lakiesitys
• Tehokkain vaikutus saadaan aikaan kohdentamalla lupaviranomaisen
huomio ensimmäistä kertaa ampuma-aseen hankkimis- ja
hallussapitolupaa hakevien seulontaan
• HE 106/2009 ehdotetut muutokset koskettavat kaikkia niitä, jotka
hakevat uutta lupaa, siis myös nykyisiä luvanhaltijoita
Lupaviranomaisen resurssit eivät tule riittämään oleelliseen,
turvallisuutta lisäävään toimintaan
• Asiantuntijajärjestöjen osaamisen hyödyntämättä jättäminen johti
monilta osin ongelmalliseen ja puutteelliseen lakiesitykseen.
• Asetusluonnosten puuttuminen vaikeuttaa olennaisesti ampumaaselainsäädännön vaikutusten arviointia
• Esityksen korjaaminen eduskunnan valiokuntakäsittelyssä tulee
olemaan erittäin työlästä ja vaikeata
 RUL ehdottaa lain ottamista takaisin sisäasianministeriöön uutta
valmistelua varten
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Ensimmäiselle käsiaseelle asetettavaa määräaikaa voidaan pitää
tarkoituksenmukaisena. Tämän jälkeen aselupa tulee myöntää toistaiseksi
voimassa olevana ilman jatkuvaa harrastuksen todistamisvelvoitetta
Käsiaseiden luvansaajan ikärajan tulee olla täysi-ikäisyys, eli 18 vuotta
Lain tasolla tulee määrätä, mikä katsotaan ampumaharrastukseksi
Vaatimus kahden vuoden harjoitteluajasta osoittamaan luvanhakijan
harrastus käsiaselupaa haettaessa on liian pitkä. Osa harjoittelusta on
oltava mahdollisuus suorittaa myös ilma-aseella. Ongelmitta suoritettu
varusmiespalvelus on huomioitava osaksi harjoitteluaikaa
Esitetty ampuma-asekouluttajajärjestelmä on raskas ja monilta kohdin
toimimaton
Ampuma-aseen ja aseen osien määritelmiä on tarkennettava
Terveydenhuollon ammattilaiselle esitettyä oikeutta ilmoittaa ampumaaseen hallussapitoon sopimattomasta henkilöstä tulee tarkentaa
On selvitettävä mahdolliset ristiriitaisuudet lakiesityksen ja perustuslain
välillä (esim. yhdistyksen pakkojäsenyys, kotitarkastus)

HE 106/09 lisäyksiä
• 43 § 1 mom Reserviläisten ampumaharjoittelu on
Suomessa erittäin suosittuja ampumaurheilun ja –
harrastuksen muotoja. Ne eroavat kuitenkin useilla
tavoilla muiden ampumaurheiluliittojen harrastus- ja
kilpailutoiminnasta
Tämän vuoksi hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tuli lisätä
omana kohtanaan vapaaehtoinen maanpuolustus ja
siihen liittyvä ampumaharjoittelu
• 45 § Varusmiespalveluksen suoritus tulee huomioida
aseluvan myöntämistä puoltavana seikkana
lupaviranomaisen tekemän kokonaisvaltaisen arvioinnin
yhteydessä

