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ASELAINSÄÄDÄNNÖN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN UUDISTAMISTA 
KOSKEVAN HANKKEEN MUUTTAMINEN 

 
 

Tausta 
 
Sisäasiainministeriö on 29.9.2008 asettanut hankkeen ampuma-
aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan 
lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön 
uudistamiseksi. Hankkeen puitteissa on ollut määrä tarkastella myös 
mahdollisuuksia muuttaa eri viranomaisia koskevia salassapitosäännöksiä sekä 
työn kuluessa esille tulevia muita muutostarpeita. Hankkeen toimikaudeksi on 
määrätty 29.9.2008-28.2.2011.  
 
Hanke on ollut määrä toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
on tullut valmistella lähinnä säännökset käsiaseiden luvansaannin edellytysten 
tiukentamiseen sekä luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvonnan 
tehostamiseen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteeksi on niin ikään asetettu 
Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
vastaisen yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien 
sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista 
koskevan pöytäkirjan hyväksyminen sekä aseiden hankinnan ja hallussapidon 
valvonnasta annettuun neuvoston direktiiviin (91/477/ETY) tehtyjen 
muutosten täytäntöönpano. 
 
Hankkeen toisessa vaiheessa on ollut määrä tarkastella myös mahdollisia 
muutoksia ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevaan samoin kuin 
vaarallisia esineitä koskevan lainsäädäntöön Lisäksi tarkoituksena on ollut 
selvittää mahdollisuudet ampuma-aseiden säilyttämisen valvonnan 
tehostamiseen ja ampuma-aseen lainaamista koskevien säännösten 
selventämiseen. Tarkasteltavaksi on ollut tarkoitus ottaa myös asetyyppien 
määritelmiä koskevat muutostarpeet sekä asealan elinkeinoa koskevien 
säännösten ja ampuma-aseiden tarkastusta koskevien säännösten 
muutostarpeet. Edelleen on ollut määrä selvittää tarpeet jousiaseiden ja 
tehokkaimpien ilma-aseiden luvanvaraistamiseen sekä kaasusumuttimia 
koskevien säännösten uudistamiseen. 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
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ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden 
laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan 
hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2009 vp) on annettu eduskunnalle 
26.06.2009. Esityksen käsittely eduskunnassa on kesken. 
 
Valtioneuvosto on linjannut ampuma-aseita koskevien säädösmuutosten 
tulevaa valmistelua mm. edellä mainittua hallituksen esitystä valtioneuvoston 
yleisistunnossa käsiteltäessä. Valtioneuvosto on antanut 25.6.2009 lausuman, 
jossa se toteaa, että ampuma-aselainsäädännön uudistamisen II vaiheessa 
selvitetään seuraavia kansallisia ampuma-aselainsäädännön uudistamistarpeita, 
jotka tulevat mahdollisiksi mm. uuden aserekisterin käyttöönoton myötä: 
– Selvitetään mahdollisuudet kieltää sellaisia yksittäisiä puoliautomaattisten 
käsiaseiden tai isokaliiperisten revolvereiden malleja, jotka eivät sovellu 
ampumaurheilukäyttöön 
– Voimassaolevien vanhojen aselupien uudelleentarkastelu 
– Aseiden säilytystä koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet 
– Ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön 
uudistaminen sekä niihin liittyvät turvallisuutta ja muita seikkoja koskevien 
ehtojen uudistaminen 
–Jousiaseita ja tehokkaita ilma-aseita koskevien säännösten uudistaminen 
Lisäksi II vaiheessa otetaan huomioon muut lainsäädännön uudistamistarpeet 
esimerkiksi kaasusumuttimia koskevien säännösten osalta. 
 
Hankkeelle on asetettu päätoiminen valmistelija sekä ohjausryhmä ja kolme 
työryhmää. 
 

Muutokset hankkeen organisoinnissa 
 
Hankkeen organisointia on tarpeen muuttaa 1.1.2010 voimaantulleen poliisin 
hallintorakenneuudistuksen II vaiheen takia.  
 
Hankkeelle asetetaan lisäksi uusi työryhmä (Ryhmä IV), jonka tehtävänä on 
kartoittaa tarve ja keinot tehostaa virka-asetta kantavien henkilöiden 
henkilökohtaista sopivuutta koskevien tietojen vaihtamiseen eri viranomaisten 
välillä. Työryhmään kutsutaan Poliisin edustajan lisäksi edustajat 
Puolustusvoimista, Tullista ja Rajavartiolaitoksesta. 
 
Muutokset tulevat voimaan heti. 
 
Hankkeeseen kuuluva säädösvalmistelu suoritetaan sisäasiainministeriön 
poliisiosastolla virkatyönä. Vastuuvalmistelija on projektipäällikkö Mika 
Lehtonen. 
 
Sisäasiainministeriö muuttaa lainsäädännön uudistamista valmistelevan 
kolmen työryhmän tehtäviä ja kokoonpanoa seuraavasti.  
 
Ensimmäinen työryhmä valmistelee sellaiset hankkeeseen sisältyvät ampuma-
aselain muutosehdotukset, joita ei toteutettu hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa ja jotka eivät kuulu työryhmien II ja III valmisteltaviksi. Toisen 
työryhmän tehtävänä on valmistella ampumaratoja koskevan lainsäädännön 
uudistaminen. Kolmannen työryhmän tehtävänä on valmistella ilma- ja 
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jousiaseita sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistaminen. 
Työryhmien puheenjohtajaksi määrätään projektipäällikkö Mika Lehtonen.  
 
Ryhmä I: 
Työryhmän jäsenenä jatkavat ylilääkäri Kai Parkkola merivoimien esikunnasta 
puolustusministeriön edustajana sekä apulaispoliisipäällikkö Ilkka Jukarainen 
Etelä-Savon poliisilaitoksesta. Jäseniksi nimetään asehallintopäällikkö Liisa 
Timonen ja poliisiylitarkastaja Mika Heinilä Poliisihallituksesta. 
 
Ryhmä II: 
Työryhmän jäseninä jatkavat ylitarkastaja Hannu Tolonen, opetusministeriö; 
johtava lakimies Alf Henriksson Kuntaliitto; Jorma Riissanen, Suomen 
Ampumaurheiluliitto ry; Arto Pulkki, Reserviläisurheiluliitto ry; Sauli 
Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö ja rikosylikomisario Markku 
Tuominen Keski-Uudenmaan poliisilaitos. Työryhmän jäseneksi nimetään 
Pauli Partanen, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. sekä 
asehallintopäällikkö Liisa Timonen, Poliisihallitus. Ympäristöministeriö voi 
nimetä edustajansa työryhmään. 
 
Ryhmä III: 
Työryhmän jäsenenä jatkaa työsuojeluinsinööri Satu Auno, sosiaali- ja 
terveysministeriö. Työryhmän jäseniksi nimetään tulliylitarkastaja Heli 
Lampela, Tullihallitus; ylitarkastaja Tapani Hack, Säteilyturvakeskus; 
ylikomisario Pekka Aho, Keski-Suomen poliisilaitos ja ylitarkastaja Teuvo 
Tiilikainen, Poliisihallitus.  
 
Perustettavan uuden työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa tarve ja keinot 
tehostaa virka-asetta kantavien henkilöiden henkilökohtaista sopivuutta 
koskevien tietojen vaihtamiseen eri viranomaisten välillä, kokoonpano on 
seuraava.  
 
Ryhmä IV: 
Työryhmän puheenjohtajan toimii projektipäällikkö Mika Lehtonen. 
Työryhmän jäseniksi nimetään Poliisihallituksen, puolustusministeriön, 
Rajavartiolaitoksen ja Tullihallituksen erikseen nimeämät edustajat.  
 
Työryhmät nimeävät keskuudestaan sihteerin. 
 
Työryhmien tulee kuulla asiantuntijoina ampuma-aselautakuntaa sekä 
metsästyshallinnon, oikeushallinnon, sosiaali- ja terveyshallinnon, 
opetushallinnon, puolustushallinnon ja ympäristöhallinnon viranomaisia. 
Työryhmien tulee kuulla myös keskeisiä asealan järjestöjä sekä muita 
asiantuntijoita.  
 
Sisäasiainministeriö muuttaa hankkeelle asetetun ohjausryhmän kokoonpanoa 
siten, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Katriina 
Laitinen sisäasiainministeriöstä. Ohjausryhmän jäseniksi nimetään 
kehityspäällikkö Tomi Vuori, Poliisihallitus; poliisipäällikkö Ossi 
Lähdesmäki, Kymenlaakson poliisilaitos ja apulaispoliisipäällikkö Esko Rasi, 
Peräpohjolan poliisilaitos. Ohjausryhmän jäseninä jatkavat 
apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö; 
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö; lainsäädäntöjohtaja 
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Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö; ylitarkastaja Mikko Örn, sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö. 
Ympäristöministeriö voi nimetä ohjausryhmään edustajansa. Ohjausryhmän 
sihteerinä jatkaa projektipäällikkö Mika Lehtonen.  
 
 

Muutokset hankkeen tavoitteissa 
 
Hankkeen aikataulua tarkennetaan siten, että muut kuin hankkeen ensimmäistä 
vaihetta koskevat hallituksen esitykset tulee antaa eduskunnalle viimeistään 
syysistuntokauden alussa 2010.  
 

 
 

Sisäasiainministeri Anne Holmlund 
 
 
 
Osastopäällikkö, 
Ylijohtaja Kauko Aaltomaa 
 
 
 
 

JAKELU Ohjausryhmän ja työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Oikeusministeriö 
Opetusministeriö 
Puolustusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
Tullihallitus 
Metsästäjäin Keskusjärjestö 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry 
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. 
Suomen Reserviläisurheiluliitto ry 
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