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E 167/2013 vp; Poliisihallituksen lausunto komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille: Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman 
kaupan estäminen 

 
Komissio on 29.10.2013 julkaissut tiedonannon, jossa esitellään komission 
näkemyksiä keinoiksi, joilla Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita vah-
vistamaan pyrkimyksiä vähentää ampuma-aseiden laittoman käytön aiheut-
tamaa uhkaa. Tiedonannossa esitetyt tavoitteet on esitetty yleisellä tasolla, 
eivätkä ne tässä vaiheessa sisällä uusia säädösehdotuksia. 
 
1 Siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden laillisten markkinoiden tur-
vaaminen 
 
Komission tiedonannossa mainitut EU-lainsäädännön uudistamistarpeen 
arviointitoimet ovat kannatettavia. Euroopan unionin ns. asedirektiivissä 
(91/477/ETA, muut. 2008/51/EY) on ampuma-aseet luokiteltu neljään luok-
kaan: kielletyt, luvanvaraiset, ilmoituksenvaraiset ja muut. Suomessa kaikki 
ampuma-aseet ovat luvanvaraisia. Suomessa voidaan antaa myös yksi-
tyishenkilölle lupa sarjatuliaseen hankkimiseen keräilyperusteella. Tiedon-
annon perusteella tapahtuva selvitys saattaa johtaa esitykseen, joka rajoit-
taisi hankkimislupien myöntämistä sarjatuliaseisiin.  Tiedonannon perus-
teella voi arvioida, ettei henkilön sopivuuden arvioinnin osalta synny sellai-
sia ehdotuksia, jotka johtaisivat Suomen kansallisen lainsäädännön muu-
tostarpeisiin. 
 
Helposti ampuma-aseeksi muunnettavissa olevien esineiden osalta ehdo-
tetaan arvioitavaksi, onko tarvetta lisäsääntelyyn. Suomessakin on viime 
vuosina muunnettu pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjä ampuma-
aseita, kaasupistooleja sekä starttipistooleiksi kutsuttuja esineitä toimiviksi 
ampuma-aseiksi. Euroopan unionin tasolla tulisi pikaisesti säätää ampuma-
aseiden pysyvästi ampumakelvottomaksi tekemistä koskeva minimistan-
dardi. Myös ampuma-aseeksi helposti muunnettavissa olevien esineiden 
valvonnan tehostaminen olisi erittäin perusteltua. 
 
Ampuma-aseiden jäljittämisen tehostaminen on asevalvonnan kannalta 
keskeistä. Koska merkintöjä on Yhdistyneiden kansakuntien tasolla jo 
säännelty, ei Euroopan unionilla ole kuin rajattu liikkumavara asiassa.   
 
2 Ampuma-aseiden rikollisten käsiin kulkeutumisen vähentäminen 
 
Aseiden asemessuilta tapahtuvan myynnin, internet-myynnin sekä jäsen-
valtioiden välillä tapahtuvien siirtojen valvonnan tehostamismahdollisuuksi-
en selvittäminen on kannatettavaa, koska niissä on havaittu olevan ongel-
mia. 
 
Säilytysturvallisuutta lisäävien keinojen selvittäminen on kannatettavaa. 
Hyödyllistä voisi olla ehdotuksessa mainittujen seikkojen lisäksi selvittää 
mahdollisuus aseeseen kiinnitettävien lukituslaitteiden standardoimiseen.  
Koska sekä laillisia että laittomia ampuma-aseita kuljetetaan laajamittaises-
ti eri valtioiden välillä, on kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön 
tehostaminen tärkeää. 
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3 Paineen kohdistaminen rikollismarkkinoihin 
 
Ampuma-aseiden jäljittämisen tehostaminen on erittäin tärkeää. Suomes-
sakin on mahdollisuuksia tehostaa viranomaisten tietämystä ja toiminnan 
organisointia.  Tässä edesauttavat eräät poliisin hallintorakenneuudistuk-
sen kolmannen vaiheen yhteydessä toteutetut uudistukset. 
 
Ampuma-aserikoksista säädetyt ja oikeuskäytännössä tuomitut rangaistuk-
set ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuna osin lieviä. 
 
4 Tiedustelutoiminnan kehittäminen 
 
Tiedustelutoiminnan kehittäminen on tärkeää. Samalla on kuitenkin huomi-
oitava eri järjestelmien yhteensopivuus ja toimintatapojen yhteensovittami-
nen. Tämän vuoksi komission tulee kuulla ehdotuksessa mainittuja asian-
tuntijoita työn aikana. Järjestelmien kehittämisen lisäksi tulee panostaa val-
vontaviranomaisten kouluttamiseen. 
 
Yhteenveto 
 
Poliisihallitus suhtautuu komission tiedonantoon positiivisesti. 
 
Tiedonannossa mainitut valvonnan tehostamiseen tähtäävät toimet ovat 
kannatettavia. Työn kuluessa tarkentuu se, mitkä selvitettävistä keinoista 
osoittautuvat toteuttamiskelpoisiksi.  
 
Tiedonannon perusteella voidaan arvioida, etteivät käynnistettävän selvi-
tystyön perusteella syntyvät ehdotukset aiheuttaisi merkittävää muutostar-
vetta Suomen kansalliseen ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön. 
Varsinaisiin ehdotuksiin Suomi ottaa aikanaan erikseen kantaa. 
 
 
 
Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos al-
lekirjoitat asiakirjan sähköisesti. 

 


