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Lausunto sisäministeriön muistiosta koskien komission tiedonantoa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille: "Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten 
suojelu ja laittoman kaupan estäminen" 
 
 
 

Suomen Metsästäjäliitto toteaa komission tiedonannon sisältävän 
huolestuttavia pyrkimyksiä käyttää laitonta asekauppaa tarkoitushakuisesti 
säädöskiristyksien aikaansaamiseksi lailliselle aseenomistamiselle EU:n 
tasolla. Metsästäjäliitto haluaa säilyttää aselainsäädännön kansallisella 
tasolla. 
 
Metsästäjäliitto tukee aserikollisuuden kitkemistä, mutta laillinen aseiden 
valmistus, myynti, omistaminen ja käyttäminen kitkemistoimien kohteena on 
väärä ja huonosti tavoitetta tukeva. Aserikollisuuden vähentäminen on 
varmasti vaikeaa ja sitä suuremmalla syyllä resurssit tulisi kohdistaa 
rikoksentekijöihin. 
 
Sisäministeriön muistio ei avaa kovin yksityiskohtaisesti tiedonannon sisältöä. 
Metsästäjäliitto haluaa siksi tuoda muutamia tiedonannon yksityiskohtia esiin 
ja on kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: 
 

 3.1 Mitkä ampuma-aseet ovat kiellettyjä ja mitkä luvanvaraisia 
- Kohdassa mainitaan mahdollinen puoliautomaattiaseiden kielto. 
Puoliautomaattisia eli itselataavia on Suomessa metsästysaseinakin runsaasti 
etenkin haulikoina. Suomen metsästyslaki ja EU:n lintu- sekä luontodirektiivit 
rajaavat patruunakapasiteetin metsästyksessä. Näin ollen metsästysaseen 
toimintatavalla ei ole suurta merkitystä asetyypin ”tehokkuuteen”. Siksi 
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että aseiden tyyppien laillisuudesta päätetään 
kansallisella tasolla ja että itselataavien aseiden tulee säilyä Suomessa 
laillisina. 
 
3.2 Merkintöjä koskevan EU:n standardin määrittäminen. 
- Kohdassa tuodaan esiin mahdolliset aseiden osien laajemmat merkinnät 
sekä ampumatarvikkeiden eli patruunoiden merkitseminen.  
Aseen osien merkinnällä, jotka eivät joudu ammuttaessa paineenalaiseksi, ei 
ole syytä merkintöihin. Sellaiset osat ovat usein yksinkertaisia ja asesepän 
töinä korjattavia. Lisäksi osat ovat asemallikohtaisia, eivätkä mekanismit toimi 
kunnolla muunlaisen aseen osan avulla. Laillisten aseiden laillisen käytön 
turvallisuutta lisää vaihto-osien saatavuus, kun kuluneiden osien tilalle saa 
mahdollisimman helposti ehjän.  



Jälleenlatauksen yleisyyden vuoksi hylsyn merkitsemisellä ei nähdä olevan 
suurta hyötyä. Hylsyt ovat kierrätettäviä ensin jälleenlatauksen muodossa ja 
lopulta materiaalina. 
 
4.1 Laittomien aseiden myynnin ja valmistuksen valvonnan saattaminen ajan 
tasalle 
- Nettikaupassa ja kuljettamisessa tuodaan esiin kaikkien osien myynnin 
kieltäminen. 
Aseiden osat kuluvat ja tarvitsevat huoltoa. Osia tulee voida tilata tai lähettää. 
Tämä on tärkeää, koska laillisten aseiden laillisen käytön turvallisuutta lisää 
vaihto-osien saatavuus ja osien huolto. Huomio tulee kiinnittää laittomien 
osien liikkuvuuteen, ei laillisten osien kuljettamiseen ja myyntiin. Mikäli aseen 
omistaja tilaa laillisen osan lailliseen aseeseensa, tulee sen myynti ja 
kuljettaminen olla sallittua. Viranomaisen tulisi siis keskittyä yrityksen 
omistamien osien laillisuuteen ja yrityksen varmistua, että ostajalla on laillinen 
lupa aseeseen johon osa tilataan. Tämä toteutuu aseluvan tai asepassin 
avulla. 
 
4.2 Varkauksien ja katoamisen ehkäisy 
- Biometriset tunnistimet tai vastaavat jolla estetään muiden kuin omistajan 
aseen käyttö. 
Metsästyksessä aseen tulee olla varmatoiminen. Sen tulee toimia kovalla 
pakkasella ja myös hansikkaat käsissä. Erityisesti vaarallisen tai 
haavoittuneen riistan kohdalla aseen tulee toimia käsien likaisuudesta tai 
muusta häiriötekijästä huolimatta. Oma osansa on arvo- ja historiallisten 
aseiden toimivuuden muuttaminen. Lisäksi metsästysporukassa tai matkalla 
asetta tulee voida lainata.  
 
5 Kohdistetaan enemmän painetta rikollismarkkinoihin. 
Metsästäjäliitto toivoo resurssien kohdistamista tähän vaativaan kohtaan. Aihe 
on erittäin kannatettava. 
 
5.2 Rajat ylittävä yhteistyö ampuma-aseiden laittoman hallussapidon ja  
liikkumisen estämiseksi. 
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että asepassin avulla tapahtuva metsästys- ja 
ampumaurheilumatkailu toteutetaan mahdollisimman yksinkertaisena ja muu 
aseiden rajat ylittävä vienti vaikeutuu. 
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