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Ampuma-asekouluttaja ja harrastustodistus

Ampuma-asekouluttaja on poliisilaitoksen hyväksynnän saanut auktorisoitu harrastustodistusten 
kirjoittaja.  

Ampuma-asekouluttaja kirjoittaa todistuksia kahdessa tapauksessa: 

1 Hankkimisluvan hakeminen 

Ampuma-asekouluttaja antaa todistuksen harrastuksesta henkilöille, jotka aikovat hakea hankkimislupaa 
pistoolille, pienoispistoolille, revolverille tai pienoisrevolverille käyttötarkoituksena ampumaurheilu ja -
harrastus.  
 
Harrastuksen on oltava jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta.  
 
Aktiivisen harrastuksen jatkumista koskevaan kahden vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa 
palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta tai puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa 
suoritetusta palvelusta. 
 
Ampumaurheilu ja harrastus on aktiivista, jos kyseessä on jonkin ampumaurheilulajin harjoittelu, 
kilpaileminen, kilpailun toimihenkilönä toimiminen, valmentaminen tai kouluttaminen ampuma-aseen 
käyttöön. 
 
Ampumaurheilua ja –harrastusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista 
edeltäneiden kahden vuoden aikana ollut vähintään kymmenen harrastuskertaa pistoolilla, 
pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla tai ilmapistoolilla. 
 
Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin harrastajan ei sääolosuhteiden tai muun 
vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa 
haetaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin 
rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn 
vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon. 
 
Harrastuksen pitää olla yhtäjaksoista, mutta ei tasaista.  
HAASTE: miten tulkitaan milloin yhtäjaksoisuus katkeaa? 
 
Harrastuskerran ajalliselle kestolle tai laukausmäärille ei ole vähimmäisvaatimusta. Yhtenä päivänä voi 
olla vain yksi harrastuskerta. Tähän ei vaikuta vaikka käytettäisiin eri asetta tai käytäisiin eri 
ampumaradoilla. 
 
Harjoittelu ilma-aseilla voidaan laskea harrastuskerraksi, jos ammutaan jonkin kansainvälisen 
kattojärjestön hyväksymää lajia. 

2 Harrastuksen jatkumisen osoittaminen 

Ampuma-asekouluttaja antaa todistuksen ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta 
henkilöille, joilla on toistaiseksi/määräajaksi voimassaoleva hallussapitolupa pistoolille, 
pienoispistoolille, revolverille tai pienoisrevolverille, ja joiden on osoitettava harrastuksensa jatkuminen 
lupaviranomaiselle. 

HAASTE: mikä on aktiivisen harrastamisen käsite? 
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Todistuksen kirjoittamisesta 

Hyväksyttäviä tapoja osoittaa harrastuneisuus 

 ampuma-asekouluttaja on henkilökohtaisesti nähnyt henkilön harrastavan 
 seuran harjoituksista pidettävän kirjanpidon avulla (kirjattu harjoituksissa paikalla olleet) 
 ratapäiväkirja 
 kilpailutulokset 
 ampumaurheilulajin kansallisen tai kansainvälisen julkisen ranking-järjestelmän 

(luokittelukelpoisten kilpailutulosten seuranta) tiedot 
 saadut palkinnot, jos niissä on ko. henkilön nimi sekä päiväys ja laji/luokkamerkinnät, tai 

valokuva palkinnoista samoin tiedoin 
 harrastuspäiväkirja, jos kirjaukset ovat joku muu kuin ko. henkilö itse kuitannut (allekirjoitus ja 

nimenselvennys) 
 ratamaksukuitit, jos niissä on ko. henkilön nimi (ei lisätty jälkeenpäin) 
 toiselta ampuma-asekouluttajalta saatu todistus 
 todistus aseellisessa palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta 

Hylättäviä tapoja osoittaa harrastuneisuus 

 patruunoiden ja lataustarvikkeiden ostokuitit 
 ko. henkilön oma ilmoitus (ts. "harjoittelin siellä sun täällä yksin") 
 ampumaradalla otetut valokuvat 
 suulliset kaverin/tuttavan todistelut 

Ampuma-asekouluttaja ei voi kirjoittaa todistusta itselleen. Omasta ja läheisten harrastuksesta ei voi 
antaa luotettavaa todistusta. 

 Läheiset = puoliso, lapset, vanhemmat, sisarukset 
 
Ampuma-asekouluttajan on annettava todistuksia kaikille riippumatta siitä ovatko pyytäjät yhdistyksen 
jäseniä vai ei. 
 
Ampuma-asekouluttajan ei tarvitse pitää arkistoa kirjoittamistaan todistuksista ja niiden perusteeksi 
saadusta näytöstä. Arkiston pitäminen lienee kuitenkin järkevää ottaen huomioon, että väärän 
todistuksen antamiselle on säädetty rikosseuraamuksia. Arkiston pitäjän kannattaa kuitenkin huomata, 
että arkisto mitä todennäköisimmin muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin ja sitä pitää 
käsitellä em. laissa määritellyllä tavalla. 
 
Ei ole kiellettyä periä maksua todistusten kirjoittamisesta. 
 
Ampuma-asekouluttaja ei saa asettaa lisäehtoja harrastuneisuuden selvityksille. AAseL ja AAseA 
määrittelevät ne vaatimukset, jotka todistuksen antamiselle asetetaan. Näiden lisäksi ei voida asettaa 
mitään muita vaatimuksia. 
 
Sama henkilö voi olla usean eri yhdistyksen ampuma-asekouluttaja.  
 
Ampuma-asekouluttajan tehtäviin ei kuulu harrastajan ampumataidon eikä henkilökohtaisen 
soveltuvuuden arviointi hallussapitoluvan saajaksi, mikä on kaikissa tapauksissa poliisiviranomaisen 
tehtävä. 


