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1 PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMAKILPAILU 

Puolustusvoimat voi järjestää ampumakilpailuja, joihin myös reserviläisillä ja ei- ase-
velvollisilla on mahdollisuus osallistua.  

Puolustusvoimien ampumakilpailulla tarkoitetaan Puolustusvoimien omistamaa, hal-
linnoimaa ja toimeenpanemaa ennakolta määriteltyihin kirjallisiin sääntöihin perustu-
vaa kilpailua, jossa käytetään Puolustusvoimien omistamia aseita ja ampumatarvik-
keita. Puolustusvoimien ampumakilpailut toimeenpannaan Puolustusvoimien toimin-
tasuunnitelmalla. 

Mikäli ampumakilpailujen järjestelyissä on tarpeen tukeutua Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitokseen, on noudatettava normia ”PVLOGL LOG 001 TUKEUTUMINEN 
PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEEN” 

Määräyksessä mainittuja periaatteita voidaan soveltaa myös reserviläisten osallistu-
misessa Puolustusvoimien muihin kilpailuihin ja niiden tukemiseen. 

 

2 PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 

2.1 Edellytykset 

Ampumakilpailut on järjestettävä seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

1. kilpailun järjestäjä on jokin Puolustusvoimien hallintoyksikkö; 

2. kilpailun on oltava itsenäinen reservin koulutukseen kuulumaton Puolustusvoi-
mien omistama, toimeenpanema ja johtama tapahtuma; 

3. kilpailutapahtuman johtaa tehtävään käsketty Puolustusvoimien virassa pal-
veleva ammattisotilas, kilpailutapahtumassa toteutettavat ammunnat johtaa 
ammattisotilas, jolla on voimassa oleva lisenssi kilpailussa suoritettavan am-
munnan johtamiseen; 

4. kilpailussa voidaan ampua ainoastaan Puolustusvoimien omistamilla jalka-
väen pienikaliiperisilla aseilla; 

5. kilpailu järjestetään Puolustusvoimien tai Puolustusvoimien käyttöön saadulla 
ampumaradalla tai Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueella; 

6. kilpailuun osallistuvat varustetaan ammunnan vaatimilla hyväksytyillä Puolus-
tusvoimien suojavälineillä (kuulonsuojaus, näönsuojaus). Varomääräykset ja 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kilpailijoille voidaan jakaa myös vaadit-
tava suojavarustus; 

7. kilpailussa noudatetaan etukäteen määriteltyjä kirjallisia sääntöjä. Sääntöinä 
voidaan pitää myös voimassa olevan ampumaohjelmiston mukaisten perus-
ammuntojen toteuttamisohjeistoa; 

8. kilpailussa pidetään tuloskirjanpitoa; 

9. Puolustusvoimien ulkopuoliset tahot eivät ole oikeutettuja perimään osallistu-
mis- tai pääsymaksua kilpailuun ilmoittautuneilta; 

10. kilpailutapahtumassa voidaan toimihenkilöinä käyttää reserviläisiä. Täl-
laista tehtävää varten reserviläinen on kutsuttava Puolustusvoimien vapaaeh-
toiseen harjoitukseen tai käskettävä kertausharjoitukseen. Reserviläinen on 
perehdytettävä tehtäväänsä; 



 
 
 
 

11. Puolustusvoimien ampumakilpailujen varotoiminnassa noudatetaan Puolus-
tusvoimien varomääräyksiä, palvelusturvallisuudesta annettuja ohjeita sekä 
ampuma- ja harjoitusaluekohtaisia johtosääntöjä. 

Ampumakilpailuista ei myönnetä rinnasteisia kertausharjoituspäiviä. 

2.2 Menettelyt 

Ampumakilpailun järjestämisestä hallintoyksikössä annetaan toimeenpanokäsky, 
josta edellisten periaatteiden mukaisesti on selvittävä seuraavat asiat: 

1. Kilpailun järjestäjä, kilpailuaika ja kilpailupaikka; 

2. Järjestelyorganisaatio, johto ja henkilöstö; 

3. Kilpailun säännöt;  

4. Varomääräykset, muut noudatettavat määräykset ja varotoiminta; 

5. Kilpailun ohjelma; 

6. Osallistujat ja ilmoittautuminen;  

7. Vakuutusturva;  

− Kilpailuun osallistujilla on oltava voimassa oleva henkilökohtainen, tai työn-
antajan vakuutus, joka kattaa harrastustoiminnan piirissä ampumavahin-
got tai hänen on kuuluttava vaihtoehtoisesti järjestön ryhmävakuutuksen 
vakuutusturvan piiriin;  

− Osallistujien vakuutusturva ei perustu lakiin sotilastapaturman ja pal-
velussairauden korvaamisesta (1521/2016); 

8. Logistiikka, mukaan lukien ensihoito ja evakuointi, voimassa olevien varomää-
räysten mukaisesti; 

9. Tapahtuman riskit ja suoritettavat riskienhallintatoimenpiteet; 

10. Muut mahdolliset hallintoyksikkökohtaiset ohjeet. 

  

3 OSALLISTUMINEN 

Puolustusvoimien ampumakilpailuihin voivat osallistua kaikki kilpailuorganisaation 
hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, edellyttäen: 

1. että heillä on voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:  

− Suomen ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssi;  

− Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi/ampu-
mavakuutus; 

− Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutus-
turva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa; 

− Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä 
vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole 
riittäviä); 

− Työnantajan vakuutusturva. 

http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus


 
 
 
 

2. että heillä on riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle 
asetyypille, tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle;  

− Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta asia todetaan 
käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion voimassa olevalla hallussa-
pitoluvalla 

3. etteivät henkilöt muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja jär-
jestykselle. 

Edellä mainitut seikat (1-2) on todennettava ennen kilpailun ammuntavaiheen alka-
mista. Todentamisessa ja kilpailijoiden hyväksymisessä käytetään liitteenä 5.1 ole-
vaa lomaketta sekä vakuutuksen maksukuittia. Epäselvissä tapauksissa (esimerkiksi 
ulkomaalaiset) vakuutusturvan olemassaolo todennetaan vakuutuskirjalla. Hyväksy-
mispäätös arkistoidaan hallintoyksikössä kolmeksi vuodeksi. 

Puolustusvoimien ampumakilpailuun voivat osallistua myös ulkomaalaiset edellä 
mainittujen ehtojen täyttyessä. Ulkomaisten osallistujien kutsumisessa on noudatet-
tava Pääesikunnan operatiivisen osaston hallinnollista määräystä ”PÄÄSY JA LIIK-
KUMINEN SOTILASKOHTEISSA”.  

Ulkomaisille osallistujille on järjestettävä kilpailun järjestävän hallintoyksikön toimesta 
koulutus ammunnassa käytettävälle aseelle ja varo-oppitunti voimassa olevista kil-
pailussa noudatettavista varomääräyksistä ennen kilpailun ammuntavaiheen alka-
mista. 

Kilpailijoita ei käsketä kertausharjoitukseen tai kutsuta Puolustusvoimien vapaaeh-
toiseen harjoitukseen (ampumakilpailu ei ole koulutustapahtuma). 

 

4 RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN OMIEN AMPUMAKILPAILUJEN TUKEMINEN 

Valtakunnallisten reserviläisten ampumakilpailujen tuki sovitaan Pääesikunnan kou-
lutusosaston (PEKOULOS), Reserviläisurheiluliiton (RESUL), ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) välisessä vuotuisessa suunnittelukokouksessa. 

Tuki muille reserviläisjärjestöjen järjestämille ampumakilpailuille neuvotellaan TRSS- 
prosessin ja -aikataulun mukaan.  

Puolustusvoimat voi tukea reserviläisjärjestöjen ja MPK:n omien ampumakilpailujen 
järjestämistä seuraavin edellytyksin: 

1. Ampumakilpailu on sisällytetty edellisenä vuotena laadittavaan hyväksyttyyn 
suunnitelmaan; 

2. ampumakilpailuun voidaan myöntää tukena: 

− tiloja, alueita tai oppimisympäristöjä, 

− kalustoa (muut kuin aseet ja ampumatarvikkeet), 

− maalilaitteita (mikäli maalilaitteen tai maalilaitejärjestelmän käyttö edellyt-
tää lupaa tai oikeutta on tehtävään nimettävä henkilö, jolla on kyseisen 
laitteen tai järjestelmän käyttöoikeus), 

− majoitusta, 

− kuljetuspalveluita, 



 
 
 
 

− Mikäli ampumakilpailujen järjestelyissä on tarpeen tukeutua Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitokseen, on noudatettava normia ”PVLOGL LOG 001 
TUKEUTUMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEEN”. 

3. ampumakilpailu toteutetaan reserviläisten, reserviläisjärjestöjen tai MPK:n 
omilla aseilla ja ampumatarvikkeilla. Sallitut aseet ja ampumatarvikkeet on 
määritetty varomääräyksessä D 2.1 sekä harjoitus- ja ampuma-alueiden joh-
tosäännöissä; 

− Kilpailussa ei käytetä ampuma-aselain (1/1998) 10 §:n tarkoittamia erityi-
sen vaarallisia patruunoita tai ammuksia,  

− Kilpailuissa käytettävien ampumatarvikkeiden maksimikaliiberi on .338LM 
(pl. haulikko),  

− Kilpailuissa ei käytetä sarjatuliaseita, 

− Kilpailun järjestäjä on velvollinen toimittamaan itseladattujen ampumatar-
vikkeiden lataus- ja ballistiset arvot, mikäli ne ylittävät D 2.1: n mukaiset 
ballistiset arvot, tukea antavalle hallintoyksikölle tavallisuudesta poikkea-
van vaara-alueen määrittämiseksi, 

− Vaara-alueen määrittää tukeva hallintoyksikkö. 

4. ampumakilpailulla on olemassa etukäteen todennettavat kirjalliset säännöt; 

5. tuki voidaan antaa korvauksetta tapahtumiin, missä ei peritä osallistumismak-
sua ansaitsemistarkoituksessa. Mikäli tapahtuman osallistumismaksujen 
tuotto ylittää tapahtuman järjestelyistä aiheutuvien kustannusten määrän, tuki 
hinnoitellaan valtion maksuperustelain mukaisesti (150/1992). Tieto pääsy-
maksusta, sen suuruudesta ja tapahtuman oletetusta kustannusarviosta on 
esitettävä hallintoyksikölle osoitettavassa tukipyynnössä; 

6. Puolustusvoimien harjoitus- ja ampuma-alueilla toteutettavien ampumakilpai-
lujen varotoiminnassa noudatetaan Puolustusvoimien ampuma-alueiden eris-
tämisestä ja ammunnoista ilmoittamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita si-
ten, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa tai vahinkoa ampuma-alueella, eikä sen 
ulkopuolella oleville henkilöille tai omaisuudelle. Lisäksi noudatetaan kyseisen 
harjoitus- ja ampuma-alueen johtosääntöä (erityisesti missä ja millaisilla 
aseilla saa ampua) sekä omistajan, esimerkiksi Metsähallituksen erikseen 
määrittämiä vaatimuksia alueen käytölle;  

7. mikäli ampumakilpailu toteutetaan muualla kuin perusampumaradalla, on am-
pumakilpailuun määrättävä varomääräysten ja ampuma-alueen johtosäännön 
mukainen varoupseeri. Varoupseerin asettaa Puolustusvoimat;   

8. kilpailussa on oltava nimettynä vastuullinen kilpailun johtaja. Kilpailunjohtaja 
vastaa kohdan kuusi asioista ja on velvollinen esittelemään ja hyväksyttämään 
varoupseerilla kilpailutapahtuman yleisjärjestelyt;  

9. kilpailun järjestäjä vastaa maalilaitteille ja Puolustusvoimien omaisuudelle ai-
heutuneista vahingoista. Vahingonkorvauspäätöksissä noudatetaan vahin-
gonkorvauslakia (412/1974); 

10. kilpailun järjestäjä vastaa varomääräysten mukaisista lääkinnällisen varotoi-
minnan järjestelyistä kilpailun aikana; 

11. varusmiehiä ei määrätä toimimaan reserviläisjärjestöjen ampumakilpailujen 
tukitehtävissä (pl. kilpailu, joka toteutetaan MPK:n tapahtumana. Tällöin tulee 
noudattaa pääasiakirjan kohdassa 5 kuvattua toimintatapaa); 



 
 
 
 

12. kilpailun järjestäjä vastaa kaikesta kilpailuun liittyvästä tiedottamisesta. 


