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Sisäasiainministeri 

 

Viite: Aseturvallisuustyöryhmän loppuraportti 

AMPUMA-ASELAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖ 

Aseturvallisuustyöyöryhmän loppuraportti julkaistiin tammikuun puolivälissä. Am-
pumaharrastusfoorumin näkemysten mukaan raportissa esitetyt suositukset ovat 
pääosin kannatettavia. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollaan parhaillaan 
valmistelemassa ampuma-aselain uudistamishanketta, jonka yhteydessä myös rapor-
tin suosituksia tullaan arvioimaan. 
 
Edellisen hallituskauden aikana asetettiin vastaava hanke syksyllä 2008. Hankeen 
valmistelu annettiin kolmen työryhmän tehtäväksi, joista kahteen nimettiin harrasta-
jakunnan edustus. Kumpikaan näistä työryhmistä ei kuitenkaan aloittanut käytännös-
sä toimintaansa. Työryhmästä, jonka vastuulla oli aselain uudistaminen, tämä edus-
tus esityksistämme huolimatta puuttui kokonaan. 
 
Ampumaharrastusfoorumin asiantuntijajärjestöt tekevät aktiivista yhteistyötä ase-
turvallisuuden sekä harrastusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tä-
hän työhön liittyen esitämme, että 
1) asetettavan hankkeen yhteydessä perustettavissa eri toimielimissä on mahdol-

lisimman laaja-alainen jäsenjärjestöjemme edustus ja että 
2) ampuma-aselautakunnan asema virallisena laaja-alaisena asiantuntijaelimenä 

palautetaan pyytämällä siltä hankkeen yhteydessä lausuntoja ampuma-aselain 
soveltamisalaan kuuluvista asioista, jota varten lautakunta on nimenomaisesti 
perustettu.   
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AMPUMAHARRASTUSFOORUMI 

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka 
tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevai-
suudessa. Foorumin asiantuntijajärjestöt tekevät aktiivista yhteistyötä aseturvallisuu-
den sekä harrastusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  

Foorumin jäsenjärjestöjä ovat 
 Suomen Ampumaurheiluliitto 
 Suomen Ampumahiihtoliitto 
 Suomen riistakeskus 
 Suomen Metsästäjäliitto 
 Reserviläisurheiluliitto  
 Suomen Reserviupseeriliitto 
 Reserviläisliitto 
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys  
 Asealan Elinkeinonharjoittajat ja teollisuus sekä 
 Asehistorian Liitto 

 
Näiden järjestöjen tavoitteena on, että turvallinen, vastuullinen ja monipuolinen am-
pumaharrastus säilyy elävänä osana suomalaista vapaa-ajan ja liikunnan kulttuuria. Tä-
hän tähtää niin vapaaehtoinen kansalaistoiminta seuroissa, kuin rakentava ja luotta-
muksellinen yhteistyö viranomaisten kanssa.  

Foorumin jäsenjärjestöissä on ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisyhdistyk-
siä noin 5000. Niissä on yhteensä yli 500 000 jäsentä ja niiden vaikutuspiirissä yli mil-
joona ampumaharrastuksen kanssa tekemisissä olevaa kansalaista.  

 

 

 

 


