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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 20/2014 VP AMPUMARATA-

LAIKSI SEKÄ AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LA-

KIEN MUUTTAMISEKSI 

 

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry. (AAE ry) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.  

 

Esitystä valmistelleessa työryhmässä oli edustus myös AAE:llä. Työryhmä sai aikaan ta-

sapainoisen ehdotuksen annetun mandaattinsa laajuudessa (ampumaratalaki, ilma- ja jou-

siaseet, lääkärin ilmoitusvelvollisuus, ampuma-aseiden säilyttäminen).  

 

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:llä ei ole merkittävää huomautettavaa esityksestä. Esi-

tyksen valmisteluun on osallistunut poikkeuksellisen laaja työryhmä, jossa oli edustus 

ampuma-aseita valvovien viranomaisten lisäksi ampuma-ase-elinkeinon ja ampuma-

aseisiin liittyvien harrastajien edustus. Lisäksi aivan työryhmätyöskentelyn alussa järjes-

tettiin varsin laaja kuulemiskierros asiaan liittyvien intressiryhmien kantojen kartoitta-

miseksi. Asealan Elinkeinonharjoittajat ry pitää esitystä varsin onnistuneena.  

 

Työryhmässä saatiin aikaan varsin hyvä konsensus ilma- ja jousiaseiden osalta. Rajaukset 

ns. tehokkaisiin ja tavanomaisiin ilma-aseisiin ovat myös teknisesti perusteltavissa olevat 

ja se, ettei erilaisia jousiaseita oteta ampuma-aselain sääntelyn piiriin, on hyvin perustelta-

vissa. Ns. primitiiviaseiden valmistaminen todettiin työryhmässä onnistuvan jokseenkin 

keneltä tahansa, jolloin niiden valvonta ei ole edes mahdollista. Järjestyslain säädökset 

riittävät. Myöskään mitkään tilastot eivät tue tarvetta näiden sääntelylle. 

 

Esityksen tultua julki, keskusteluissa on esitetty, että vähäiselle ampumaradalle esitetty 

laukausmäärä on alhainen. Tämä on totta erityisesti toimintalajien ja haulikkoammunnan 

harrastamiseen. AAE:n kanta rajan nostamiseen on myönteinen, mikäli eduskunta tähän 

päätyy muiden lausuntojen perusteella.  

 

Lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta työryhmä pyysi apua sosiaali- ja terveysministeriöltä 

sekä Suomen lääkäriliiton asiantuntijoilta. Näin ollen katsomme, että esitys vastaa tasoa, 

joka ei riko esitetyssä muodossaan lääkärin ja terveydenhoidon ammattietiikkaa ja velvol-

lisuutta. 
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Hallituksen esitys esittää tiukennuksia aseiden säilyttämiseen ja selkeyttää vastuuta asei-

den säilyttämisessä esimerkiksi metsästysmatkalla. Esityksessä esimerkiksi vaaditaan si-

säministeriön asetuksen määräämän standardin mukaisen turvakaapin hankintaa, jos säily-

tettävänä on enemmän kuin viisi asetta – asetyypistä riippumatta. Pidämme vaatimusta 

kohtuullisena ja myös käytännönläheisenä. Turvakaapin vaatimustasot on määriteltävä si-

säministeriön asetuksella siten, että tekninen vaatimustaso täyttyy ja on aseiden omistajille 

riittävä ja alan toimijoille selkeä. 

 

Ampuma-aselain työryhmä jätti saatekirjeessään esityksen ampuma-aselain kokonaisuudi-

suksen tarpeesta ja toiveen sen käynnistämisestä. AAE tukee tätä esitystä. Nykyinen voi-

massaoleva laki on useaan kertaan muuteltu ja paikkailtu ja lain yhtenäisyys on kärsinyt. 

Laissa on myös epäkohtia, jotka eivät vastaa käytännön elämän tarpeita – esimerkkeinä 

raskas ja kallis lupamenettely ja vaikkapa epäselvä yhdistelmäaseiden (esimerkiksi vaih-

tokaliiperiset aseet, ns. yhdistelmäaseet). AAE toivoo, että eduskunta – nykyinen ja seu-

raava – aloittaisivat valmistelun aselain kokonaisuudistuksen käynnistämiseksi ja kun ko-

konaisuudistus aloitetaan, työryhmä olisi koottu yhtä mallikkaasti asealan viranomaisista, 

elinkeinosta ja harrastajajärjestöistä, kuin tämän lakiesityksen valmistelussa ollut työryh-

mä. 
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