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Ulkoinen ohje: Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen ampuma-aselain 53a§ mukaan
Mihin velvollisuus perustuu
Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Velvoite koskee luonnollista henkilöä, jolla on metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja
-harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten
6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa. Tällaisen henkilön on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle (poliisille)
joko
1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta,
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta, tai
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai
muuhun vastaavaan esitykseen.
Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.
Kenen tulee toimittaa kyseinen todistus
Nykyisen ampuma-aselain voimaan tullessa voimassa olevat ampumaaseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin
liittyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat sekä asekeräilijälle
annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voimaan. Harrastuksen jatkumisen
osoittamisvelvoite ei koske henkilöitä, joilla on vain tällaisia lupia. Lisäksi
53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske
luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.
Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen
esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos hallussapitolupaa ei uusita,
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lupa lakkaa olemasta voimassa. Määräaikaisiin hallussapitolupiin velvoite
ei siis tuo mitään uutta.
Kuten todettu, toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei osoiteta, jos lupa on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on
pantu vireille ennen lain voimaantuloa. Jos toistaiseksi voimassaoleva lupa
on annettu lain muuttumisen jälkeen, on harrastuksen jatkuminen osoitettava.
Mitä todistuksen tulee sisältää
Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen
koskee aiemmin todetun mukaisesti vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei ole voinut harrastaa
edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, tulee tästä antaa selvitys harrastustodistuksen sijaan.
Todistusmallit (Todistus ampumaharrastuksen jatkumisesta ja Todistus
loukku- tai luolapyynnistä) ovat tämän kirjeen liitteenä.
Kuinka viiden vuoden jakso lasketaan
Todistus harrastuksen jatkumisesta toimitetaan viiden vuoden kuluessa
toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan saamisesta, jos se on annettu 13.6.2011 jälkeen. Harrastustodistus toimitetaan kuitenkin enintään
kerran viiden vuoden aikana. Jos luvanhaltija hakee uutta hankkimislupaa
tai uusii määräaikaisen hallussapitolupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen otetaan huomioon myös muiden lupien kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen
osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.
Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan
yksi todistus riittää.
Esimerkki 1: Henkilöllä A on toistaiseksi voimassa olevat hallussapitoluvat
pistooleille, myönnetty syyskuussa 2011 ja kesäkuussa 2012 sekä revolverille, myönnetty lokakuussa 2014. Henkilölle syntyy velvollisuus harrastustodistuksen esittämiseen syyskuussa 2016, jolloin toimittaa ampumaasekouluttajan antaman todistuksen siitä, että on harrastanut ammuntaa
ainakin neljä kertaa syyskuun 2015 ja syyskuun 2016 välisenä aikana. Tällöin hänen ei tarvitse toimittaa uutta todistusta myöhemmin saatujen lupien
osalta, vaan seuraavan kerran vasta syyskuussa 2021.
Esimerkki 2: Henkilöllä B on toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa
pistoolille, myönnetty joulukuussa 2011. Henkilö hakee ja saa hankkimisluvan revolverille syyskuussa 2016. Koska hankkimislupahakemuksen liitteeksi on toimitettu todistus vähintään kaksi vuotta kestäneestä harrastuksesta, sen katsotaan kattavan myös jo olemassa olevan hallussapitoluvan.
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Henkilön ei siis tarvitse toimittaa todistusta aktiivisesta ampumaharrastuksesta ensimmäisen luvan osalta joulukuussa 2016, vaan seuraavan kerran
todistus toimitetaan syyskuussa 2021.
Korvaavuus koskee myös tilannetta, jossa luvanhaltija uusii loukku- tai luolapyyntiä varten myönnetyn ampuma-aseen määräaikaisen luvan tai hakee
uutta ampuma-asetta tätä tarkoitusta varten. Todistukset eivät kuitenkaan
korvaa toisiaan ristiin.
Mitä seuraa, jos todistusta ei toimita
Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Poliisi ei ilmoita asiasta
etukäteen, mutta valvoo kuitenkin todistusten toimittamista. Jos ilmenee,
että luvanhaltija on laiminlyönyt harrastuksen jatkumisen osoittamisen, siitä
muistutetaan. Ellei todistusta toimiteta annetussa määräajassa, voidaan
hallussapitoluvat peruuttaa niiden ampuma-aseiden osalta, joita velvollisuus koskee.
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