
HALLINTOVALIOKUNTA

HE 106/2009vp

AMPUMA-ASELAIN 
JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN 

LAKIEN MUUTTAMISESTA



Asealan elinkeinonharjoittajat ry

• AAE edustaa ensisijaisesti suomalaista ase- ja 
ampumatarviketeollisuutta sekä ase- ja ampumatarvikkeiden 
ja -varusteiden virallista maahantuontia ja tukkukauppaa.

• AAE:n jäsenyritykset ovat alansa keskeisimpiä toimijoita ja • AAE:n jäsenyritykset ovat alansa keskeisimpiä toimijoita ja 
edustavat aseteknologian ja kaupan viimeisintä asiantuntemusta.

• Aselakiuudistuksen yhteydessä AAE:n keskeinen tavoite on 
vaikuttaa turvallisuutta lisäävän ja toimivan aselain 
aikaansaamiseksi ja monipuolisen ampumaharrastuksen jatkumisen 
mahdollistamiseksi Suomessa.



HE 106/2009

• Valmisteltu ilman riittävää asiantuntija-apua.

• Lakiesityksen teksti osoittaa asiantuntemuksen puutetta sekä 
asetekniikasta että ampuma- ja metsästysharrastuksesta.

• Valmistelussa ei ole otettu huomioon harrastaja- ja 
asiantuntijajärjestöjen lausuntoja eikä esimerkiksi otakantaa.fi –
sivuston kansalaiskommentteja.

Lakiesitys johtaa osin eriskummallisuuksiin, joita esityksen 
valmistelijatkaan eivät ole voineet tarkoittaa.



HE106/2009vp ongelmia  
• Asiantuntemattomia kömmähdyksiä.

Luvanvaraisia aseita ja aseen osia: 
- Lähes kaikki ilma-aseet?
- Virvoitusjuomapullot?- Virvoitusjuomapullot?



103 §: ”rangaistava teko”

Tarkoitus oli lienee kuitenkin säätää deaktivoinnin suorittamisesta…

Kuvalähde: www.thehighroad.org



Uusi vaatimus; 
- Merkinnät, mm. näkyvä paikka

Direktiivi ei vaadi muutosta 
nykyiseen eri asevalmistajien 
noudattamaan vallitsevaan 
merkintätapaan, joiden avulla 
aseiden valmistusmaa voidaan 
tunnistaa ja yksilöinti voidaan 
tehdä.

(2008/51/EY, 4 artikla, kohta 2 b)





HE106/2009vp ongelmia:
• yhdistymisvapauden murtamisessa
• yksityisyyden suojassa
• täysivaltaisten ja täysi-ikäisten kansalaisten eriarvoisesta 

kohtelusta esityksen eri kohdissa
• omaisuuden suojassa (mm. maanomistus ja • omaisuuden suojassa (mm. maanomistus ja 

metsästysoikeus, harrastusvälineiden arvon säilyminen)
• ampumaseurojen ampuma-asekouluttajainstituution 

rakentamisessa seuroihin (näitä henkilöitä ei ole, eikä 
ampuma-asekouluttajiksi todennäköisesti saada 
ainakaan olennaisessa määrin vapaaehtoisia)



HE106/2009vp ongelmia

• epärealistisista vaatimuksista harrastuksen 
näyttämiseksi, jossa näyttöpakko on harrastajalla ja 
jossa ampumaharrastukseksi lasketaan vain rajattu osa 
henkilön ampumiseen liittyvästä harrastuksesta

• ampumaturvallisuutta heikentävästä muutoksesta, jonka 
mukaan ampumaseuroissa harrastaisi henkilöitä kaksi 
vuotta ilman että ampumaseuroilla olisi mahdollisuutta 
mitenkään tarkistaa ampumatoimintaan mukaan tulevien 
taustaa (esimerkiksi rikostaustaa tai terveystilannetta)

• epärealistisissa käsityksissä riistanhoitoyhdistyksen 
kyvystä antaa jäsentensä harrastuksesta lausuntoja



HE106/2009vp ongelmia
• määräaikaisissa hallussapitoluvissa, joilla ei ole 

merkitystä ampuma-aseturvallisuudelle, mutta lisäävät 
harrastuksen kustannuksia ja byrokratiaa merkittävästi

• hallussapitoluvissa, joihin on liitetty tarpeeton • hallussapitoluvissa, joihin on liitetty tarpeeton 
ampumakielto, jolla ei ole merkitystä ampuma-
aseturvallisuudelle

• alle 20-vuotias ei hallituksen esityksen mukaan voisi 
saada aseenkäsittelylupaa yhden käden aseisiin: 
kyseessä on ammatin harjoittamisen rajaamisesta 
perustuslain 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla



HE106/2009vp ongelmia

• tarpeettomasti muuttuvissa asemerkinnöissä, vaikka 
asedirektiivi ei edellytä merkintöjä lakiesityksen tekstissä 
esitetyn mukaisiksi (2008/51/EY, 4 artikla, kohta 2 b)

• perustelemattomissa rajoituksissa selventää tai 
vahventaa aseen merkintöjä asesepän töiden 
yhteydessä aseen tunnistamisen takaamiseksi

• julkisen vallan siirrossa yksityiselle toimijoille 
(yhdistysten ampuma-asekouluttajille).



• Lakiesityksessä useiden säädöskohtien tarkoituksena on 
rajoittaa aselupien määrää ja lisäksi esityksessä huomio 
on useassa kohdin aseessa. 

• Aseturvallisuuden kannalta keskeinen painopiste tulee 
olla hakijan ikään katsomatta hakijassa. Parhaiten 
onnistutaan, kun aselupaharkinnassa selvitetään onnistutaan, kun aselupaharkinnassa selvitetään 
ensimmäistä aselupaansa hakevan henkilön sopivuus. 

• Aseturvallisuuden kannalta aseen ominaisuudet ovat 
toissijaisia, eivätkä ne ole edes mitattavissa.



Yhteenveto
– HE 106/2009 on monilta yksityiskohdiltaan tulkinnanvarainen, 

lisää heikosti aseturvallisuutta ja vaikeuttaa kohtuuttomasti 
ampumaharrastusta.

– Lakiesityksen korjaaminen aseturvallisuutta taloudellisesti ja 
tehokkuutta lisääväksi ja viranomaisten sekä harrastajien tehokkuutta lisääväksi ja viranomaisten sekä harrastajien 
kannalta toimivaksi laiksi tulee olemaan hyvin vaikeaa.

– Asealan elinkeinonharjoittajat ry esittää, että HE 106/2009vp 
valmistellaan kokonaisuudessaan uudelleen yhteistyössä alan 
asiantuntijoiden kanssa. 



AAE on valmis antamaan asiantuntija-apua lain jatko valmistelussa 
toimivan ja aseturvallisuutta lisäävän lain aikaan saamiseksi.


