EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN AMPUMAKOULUTUKSESTA

1. Tausta
Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden
hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY
muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetuksessa säädettäisiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen
sisällöstä, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta.
Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 a §:n mukaan valtioneuvoston
asetuksella säädetään asetyyppikohtaisista turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa
mittaavista ampumakokeista ja niiden hyväksyttävästä suorittamisesta sekä
koulutusohjelmasta.
Edelleen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 b §:n mukaan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksessa voi ammunnan johtajana toimia
vain Puolustusvoimien ammunnan johtajaksi hyväksymä henkilö, jonka alaisuudessa voi
toimia riittävä määrä ammunnassa avustavia henkilöitä. Puolustusvoimat voi hyväksyä
ammunnan johtajaksi henkilön, jolla on Puolustusvoimien tai
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa hankittu johtaja- tai kouluttajakoulutus
sekä näyttökokeella osoitettu pätevyys sotilaallisia valmiuksia palvelevan
ampumakoulutuksen turvallisesta järjestämisestä ja kouluttamisesta Puolustusvoimissa ja
joka katsotaan tehtävään muuten sopivaksi. Näyttökokeen sisällöstä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
2. Ehdotuksen keskeinen sisältö
Asetukseen perustuva Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palveleva
ampumakoulutus olisi yksilön perusampumataitoa ja turvallista aseenkäsittelytaitoa
kehittävää koulutusta, jota voitaisiin antaa yleisesti Puolustusvoimissa käytössä olevia aseita
vastaavilla ampuma-aseilla. Näin koulutuksen katsotaan parhaiten hyödyttävän
Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettujen tai niihin sijoittamiskelpoisten
reserviläisten ampumaharjoittelua. Ampumakoulutuksen sisältö tulisi myös laatia
sellaiseksi, että se mahdollistaisi esimerkiksi asepalvelusta suorittamattomille naisille
kohdennetun kokeiluluontoisen ammunnan järjestämisen osana tutustumista
varusmiespalveluksessa annettavaan koulutukseen.
Koulutusohjelma olisi tarkoitus laatia sellaiseksi, että se tarjoaa osaamista kehittäviä
ammuntoja sekä aloittelijoille että kokeneille ampujille. Ammuntojen tulee olla myös
Puolustusvoimien turvallisiksi varmistamia, ennen kuin ammunnat voidaan ottaa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusohjelmaan. Kyseisestä koulutusohjelmaa
säädettäisiin tämän asetuksen liitteessä.

3. Pykäläehdotukset
Asetuksen 1 § 1 momentti sisältäisi informatiivisen viittauksen, jonka perusteella
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumaohjelmistona käytettävästä koulutusohjelmasta
säädettäisiin asetuksen liitteessä.
Pykälän 2 momentti sisältäisi säännöksen, jonka mukaan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtaja voisi poiketa liitteen
koulutusohjelman vähimmäisampumaetäisyydestä ja patruunakulutuksesta. Ammunnassa
maaleja voitaisiin näin ampua lähempää, kuin mitä koulutusohjelmassa säädetään.
Ammunnassa olisi myös mahdollista käyttää enemmän tai vähemmän patruunoita, kuin
koulutusohjelman mukaan yksittäisen ammunnan tai sen osan suorittamiseen on tarkoitus
käyttää. Poikettaessa koulutusohjelman mukaisesta ammunnan
vähimmäisampumaetäisyydestä tai patruunakulutuksesta, tulisi kuitenkin ammunnan
johtajan varmistaa ammunnan turvallisuus. Ammunnan turvallisuus kattaa muun muassa
ampujan, ammunnan johtajan, avustavan henkilöstön, muiden kurssilaisten, sivullisten ja
materiaalin turvallisuuden. Edellä mainittuja poikkeuksia ei voitaisi tehdä käytännön
kokeena ammuttavan ammunnan numero 9 tai ampumataitoteisteinä ammuttavien
ammuntojen 18 ja 24 osalta. Näin varmistettaisiin ampumataitoa mittaavien kokeiden
yhteismitallisuus.
Poikkeuksia tehtäessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain 20 a §:n 1 momentin nojalla sovellettavaksi tulevat Puolustusvoimien
ammuntojen järjestämistä koskevat ja ampumasuoritusten valvonnasta annettut ohjesäännöt,
varomääräykset ja muut pysyväismääräykset sekä ampumaratalain (763/2015) 9 §:n
mukaiset ampumaratojen järjestyssäännöt. Tarkoituksena on, ettei ammunnan johtaja voisi
tehdä esimerkiksi vähimmäisampumaetäisyyteen sellaista muutosta, joka olisi esimerkiksi
Puolustusvoimien varomääräyksen tai ampuma-alueen johtosäännön taikka ampumaradan
järjestyssäännön vastainen.
Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavan
ampumakokeen aihealueista. Aihealueita olisivat aseen turvallinen käsittely, ammunnan
turvallisuus, ampuma-aselainsäädäntö, asetuksen liitteenä olevan koulutusohjelman
tuntemus, aseen toimintaperiaate, aseen huolto, aseen säilyttäminen ja ensiapu. Näiden
koulutusaiheiden on arvioitu edistävän erityisesti reserviin kuuluvien henkilöiden
kokonaisvaltaista ampumataidon kouluttamista.
Asetuksen 3 §:ssä ampumakokeen sisällöstä ja kokeen hyväksymisestä. Koe jakaantuisi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajan antamaan koulutukseen, hänen
valvonnassaan tapahtuvaan harjoitteluun sekä kirjalliseen ja käytännön kokeeseen.
Ampumakoe katsottaisiin hyväksytysti suoritetuksi, kun kokelas on osallistunut
koulutukseen ja harjoitteluun sekä suorittanut hyväksytysti kirjallisen ja käytännön kokeen.
Pykälässä säädettäisiin tarkemmin kirjallisen kokeen ja käytännön kokeen sisällöstä.

Kirjallinen koe voitaisiin suorittaa hyväksytysti kokelaan todistettaviin rajoitteisiin liittyviä
apuvälineitä käyttäen. Tällaisena apuvälineenä voitaisiin pitää esimerkiksi kuulolaitetta, tai
muuta vastaavaa kokeen suorittamisen kannalta välttämätöntä tukea, johon kokelaalla on
katsottu olevan terveydentilastaan johtuva tarve.
Asetuksen 4 §:ssä säädettäisiin ampumakokeen osien valvonnasta ja koesuoritusten
hyväksymisestä. Ampumakokeen koulutuksiin ja harjoitteluun osallistumisen valvoisi ja
koesuoritukset hyväksyisi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtaja. Näiden
osasuoritusten suorittaminen olisi näin ollen mahdollista useammassa osassa. Mikäli
osasuoritukset tapahtuvat useampana kertana, tulisi niiden suorittamisen pystyä luotettavasti
todentamaan jälkikäteen.
Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin ampumakokeen suorittamisesta annettavasta todistuksesta.
Todistuksen antajan tulisi olla nimenomaan kokelaan osasuoritukset valvonut eli edellä 4
§:ssä tarkoitettu ammunnan johtaja. Ei siis olisi mahdollista, että osasuoritukset ottaisi
vastaan eri ammunnan johtaja, kuin joka antaa todistuksen. Säännös ei kuitenkaan
edellyttäisi, että todistuksen antavan ammunnan johtajan olisi tullut valvoa kaikki
osasuoritukset.
Asetuksen 6 §:ssä säädettäisiin Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
ammunnan johtajalle järjestämän näyttökokeen aihealueista. Aihealueet vastaisivat osin 4
§:ssä säädettäviä aihealueita. Ammunnan johtajan näyttökokeessa arvioitaisiin kokelaan
perehtyneisyys aseen turvalliseen käsittelyyn, ammunnan turvallisuuteen, ammunnan
turvalliseen järjestämiseen, vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön,
ampuma-aselainsäädäntöön, asetuksen liitteenä olevan koulutusohjelmian tuntemukseen,
reserviläisampumataidon koulutustaitoon, aseen toimintaperiaateeseen, aseen huoltoon,
aseen säilyttämiseen, ensiapuun sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden huomioimiseen
ammunnoissa.
Asetuksen 7 §:ssä säädettäisiin näyttökokeen sisällöstä ja hyväksymisestä. Näyttökokeen
osia olisivat koulutus, harjoittelu, kirjallinen koe ja käytännön koe. Näyttökoe katsottaisiin
hyväksytysti suoritetuksi, kun kokelas on osallistunut koulutukseen ja harjoitteluun sekä
hyväksytysti suorittanut kirjallisen ja käytännön kokeen. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin
kirjallisen kokeen ja käytännön kokeen sisällöstä sekä niitä koskevasta hyväksytystä
suorituksesta.
Pykälän 2 momentin mukaan kirjallinen koe voitaisiin suorittaa hyväksytysti todistettaviin
rajoitteisiin liittyviä apuvälineitä käyttäen. Tällaisena apuvälineenä voitaisiin pitää
esimerkiksi kuulolaitetta, tai muuta vastaavaa kokeen suorittamisen kannalta välttämätöntä
tukea, johon kokelaalla on katsottu olevan terveydentilastaan johtuva tarve.
Pykälän 3 momentin mukaan näyttökoe voitaisiin järjestää Puolustusvoimien johtamassa
reservin koulutustapahtumassa tai ampumakilpailussa taikka
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
ampumakoulutuksessa. Puolustusvoimien johtamia reservin koulutustapahtumia koskeva
säännös viittaa Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 5 §:ssä, sellaisena kuin se on
säädöksessä 509/2013, säädettyyn sotilaskoulutukseen. Kyseisen pykälän tarkoittamaa

sotilaskoulutusta ovat kertausharjoitukset sekä Puolustusvoimien itse järjestämä ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaama vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus.
Puolustusvoimat ei voi tilata sotilaallista koulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain uudistusta koskevan säädöksen 868/2019
tullessa 1.1.2020 alkaen voimaan.
Asetuksen 8 §:ssä säädettäisiin ammunnan johtajaoikeuden myöntämisestä tehtävistä
merkinnöistä. Puolustusvoimien myöntämä ammunnan johtajaoikeus merkittäisiin
asevelvollisrekisteriin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen henkilörekisteriin.
Merkinnästä tulisi käydä ilmi myönnetyn oikeuden voimassaoloaika.
Asetuksen 9 §:ssä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta.
Asetuksen liitteeseen otettaisiin säännökset Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen ammunnoista. Ehdotettavat ammunnat on todettu
Puolustusvoimissa turvallisiksi. Kyseiset ammunnat on myös suunniteltu siten, että
Puolustusvoimat arvioi niiden tehokkaasti kehittävän reserviläisten ampumataitoa.
4. Taloudelliset ja viranomaisten toimintaan kohdistuvat vaikutukset
Asetuksella ei arvioida olevan erityisiä taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia
viranomaisten toimintaan. Asetukseen otettavat ammunnat suunnitellaan osana
Puolustusvoimien reservin koulutussuunnittelua.

5. Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu puolustusministeriössä virkatyönä. Asetuksen valmisteluun on
osallistunut sisäministeriön, Puolustusvoimien, Poliisihallituksen ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen edustajia.
Puolustusministeriö pyysi 15.2.2019 lausunnon asetusluonnoksesta seuraavilta tahoilta:
Aliupseeriliitto, Ampumaharrastusfoorumi, Ampumaurheiluliitto, Aseistakieltäytyjäliitto,
eduskunnan oikeusasiamies, Firearms United Finland, Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry,
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry,
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry, Maanpuolustuksen Tuki ry,
Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustusnaisten
Liitto ry, Naisten Valmiusliitto ry, Oikeuskanslerinvirasto, Oikeusministeriö, Poliisihallitus,
Pääesikunta, Päällystöliitto, Rajavartiolaitos, Reserviläisliitto, Reserviläisurheiluliitto ry,
Safer Globe, Sisäministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Rauhanliitto, Suomen
Rauhanpuolustajat, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Suomen Sadankomitea, tasavallan
presidentin kanslia, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Upseeriliitto,
valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö.

Puolustusministeriö julkaisi asetusta koskevan lausuntopyynnön lausuntopalvelu.fipalvelussa, jossa myös muilla kuin edellä mainituilla tahoilla oli mahdollisuus antaa
lausunto asiassa.
Lausuntoja saatiin yhteensä 38 lausunnonantajalta. Näistä eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslialla, ulkoministeriöllä, oikeusministeriöllä ja ympäristöministeriöllä ei ollut
lausuttavaa esityksestä. Esitys on ollut jatkovalmistelussa puolustusministeriössä
lausuntokierroksen jälkeen.
Asetuksen valmistelu on viivästynyt siten, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys ei ole voinut
aloittaa sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen antamista vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annetun lain uudistuksen (725/2019) tultua 15.7.2019 voimaan. Tästä
johtuen asetusluonnoksen jatkovalmistelussa on tehty tässä vaiheessa ainoastaan
välttämättömät muutokset, jotta asetus saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.
Asetusluonnosta koskevat lausunnot annetaan asetuksen ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevan ampumakoulutuksen jatkokehittämiseksi Puolustusvoimille tiedoksi.
Asetukseen on tehty lausuntokierroksen jälkeen valmistuneen hallintovaliokunnan
mietinnön (HaVM 37/2018 vp) edellyttämät muutokset, jotka eduskunta otti huomioon
hyväksyessään 19.3.2019 vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutokset.
Hallituksen esityksen HE 179/2018 vp:n 20 a §:n sisältämästä asetuksenantovaltuudesta
poistettiin mahdollisuus säätää asetuksella sotilaallisia valmiuksia palvelevassa
ampumakoulutuksessa käytettävien ampuma-aseiden tyypeistä, toimintatavoista ja käytöstä
sekä koulutettavien lukumäärästä koulutustapahtumassa. Kyseisistä asioista oli otettu
säännökset lausuntokierroksella olleen asetuksen 2 ja 3 §:ään. Kyseiset pykälät on poistettu
puolustusministeriön jatkovalmistelussa.
Asetuksen liitteen koulutusohjelmaan on tehty Pääesikunnan lausunnossa esitetyt
muutokset. Pääesikunta on puolustusministeriön täydentävän lausuntopyynnön perusteella
todennut liitteen koulutusohjelman sisältävien ammuntojen olevan turvallisia ja
lainmukaisia. Pääesikunnan lausunnon perusteella on tehty myös tarkennuksia muun muassa
koesuoritusten arviointia ja näyttökokeiden vastaanottamistilaisuuksia koskeviin
säännöksiin.
Pääesikunnan lausunnon perusteella asetukseen tehdyt muutokset vastaavat olennaisilta
osiltaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lausunnossaan esiintuomia muutostarpeita.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lausuntoon sisältyy esitys siitä, että Puolustusvoimille
säädettäisiin asetuksessa mahdollisuus antaa määräyksellä tarkempia säännöksiä
näyttökokeeseen liittyvistä seikoista. Kyseistä muutosta ei ole mahdollista tehdä, koska
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 a ja b §:n sisältämän
asetuksenantovaltuuden mukaan kyseisistä seikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Lisäksi muille kuin valtioneuvostolle ja siihen kuuluville ministeriöille annettavasta
määräyksenantovallasta tulee perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan aina säätää lailla.
Poliisihallituksen lausunnossa esitetyt huomiot, jotka koskevat asetuksenantovaltuuden
muuttamista ja lausuntokierroksella olleen asetuksen 2 ja 3 §, on huomioitu tehtäessä
asetuksenantovaltuuden muutosta koskevat muutokset. Poliisihallituksen ammuntoja
koskevat turvallisuushuomiot on tarkistettu Puolustusvoimilta. Puolustusvoimat on antanut

lausuntokierroksen jälkeen erillisen lausunnon (VN/61/2018-SAAP-31), jossa
Puolustusvoimat on todennut ammunnat turvallisiksi. Kyseisessä lausunnossa
Puolustusvoimat on myös ilmoittanut varmistaneensa, etteivät asetuksen liitteen
koulutusohjelman ammunnat ole taisteluammuntoja vaan niin kutsuttuja perusammuntoja.
Muissa lausunnoissa esitetyt huomiot pyritään ottamaan edellä todetulla tavalla huomioon
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen
jatkokehittämisessä huomioon.
Asetus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.

6. Voimaantulo
Asetus on tarkoitus saattaa voimaan 1.9.2019 mennessä.

