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Poliisihallitus 

 

 

 

 

ESITYS AMPUMAKORTIN ASEMASTA AMPUMA-ASEIDEN HANKKIMISLUPAPROSESSISSA 

Ampumaharrastusfoorumi esittää, että hyväksyttävästi suoritettu ampumakorttikoulutus 

olisi riittävä osoitus harrastuneisuudesta muulla kuin metsästysperusteella haettavan 

koulutusta vastaavan aseen hankkimislupaa varten ja että tämä asema virallistettaisiin 

poliisihallituksen toimesta. Pistoolin hankkimislupaa varten ampumakorttikoulutuksen 

lisäksi tulisi antaa selvitykset siitä, että lain edellyttämä kahden vuoden harrastuneisuus ja 

vähintään 10 harrastuskertaa täyttyvät. Ampumaharrastusfoorumin käsityksen mukaan 

kurssin suorittaminen vastaa vähintään seitsemää harrastamis- ja ampumakertaa. 

Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen 
ampumaharrastuksen aloittamiseen. Tärkein kohderyhmä on vasta-alkajat. Kurssiin sisältyvä 
ampumakoulutus annetaan valinnaisena joko haulikolla, kiväärillä tai pistoolilla ja kortti 
myönnetään kyseiselle aseelle. 
 
Ampumakorttikoulutuksen rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2008 ja sen sisältö on 

hyväksytty ja vakioitu koulutusta antavien järjestöjen toimesta. Koulutuskokonaisuus 

muodostuu yhteensä 11 teoriatunnista, kirjallisesta kokeesta sekä seitsemästä erillisestä 

ampumaharjoituksesta, jotka kestävät tunnista kolmeen tuntiin. Näistä viimeisin on 

ampumataitotesti.  Teoriakoulutus kattaa seuraavat aihealueet antaen samalla perusteet 

myös ”rinnakkaisten aseiden” tuntemukselle. 

 Ammunta harrastuksena 

 Ampuma-aseet ja turvallisuus  

 Aseet ja varusteet 

 Varotoimenpiteet ja suojavälineet 

 Ampuma-aselainsäädäntö ja lupamenettely 

 Ammunnan perusteet 

 Ampujan ympäristöoppi 

 Ratasäännöt ja –käyttäytyminen. 
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Ampumakorttikoulutuksen yhteyshenkilö on Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen 

hankepäällikkö Markku Lainevirta (puh. 040 527 4402). 

Ampumaharrastusfoorumin puolesta 

  
 
 

Risto Aarrekivi   
Toiminnanjohtaja   
Suomen Ampumaurheiluliitto 
Puh 040 7746 950   

 

 
Tiedoksi: SM:n aseturvallisuustyöryhmä 
 Poliisihallituksen asehallintoyksikkö 
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Liite 1: 

 

AMPUMAHARRASTUSFOORUMI    

  

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien  

järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata 

ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös 

tulevaisuudessa 
 

Foorumin jäsenjärjestöissä on ampumaseuroja, metsästysseuroja ja 

reserviläisyhdistyksiä noin 5000. Niissä on yhteensä yli 500 000 jäsentä ja 

vaikutuspiirissä yli miljoona ammunnan harrastuksen kanssa tekemisissä olevaa 

kansalaista. 

 

Ampumaharrastusfoorumin ampumakorttihankkeessa ovat mukana  

 Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) 

 Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL) 

 Reserviläisurheiluliitto (RESUL) 

 Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) 

 Reserviläisliitto (RES) 

 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  

 Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE) ja teollisuus  

 Asehistorian Liitto (AHL). 

 

Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvat metsästäjäjärjestöt ovat nähneet, että 

metsästäjätutkinto on metsästäjän ampumakortti, eivätkä siten ole mukana 

ampumakorttihankkeessa. 

 

 

 


