
ASETIHEYSLUKUJA 
 
Lähteitä:  

1) Geneva Graduate Institute of International Studies. "Small Arms Survey 2007" 
2) Vapaa tietosanakirja Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_gun_ownership 
3) Suomen sisäministeriö tiedote29.08.2007: 

http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/vwSearchView/92074A07CCA95289C2257346003A00B0 
 
 
Suomen asetiheysryhmä 30 – 35 asetta / 100 henkilöä: 
Ranska, Kreikka, Kanada, Ruotsi, Itävalta, Saksa 
 
Asetiheyslistan viisi viimeistä valtiota ovat: 
Iran, Filippiinit, Intia, Kiina, Nigeria.1,2) 
(Mukaan voisi laskea myös Pohjois-Korean, jossa yksityinen aseenomistus on kokonaan kielletty 
kaikenlaisten ampuma-aseiden osalta) 
 
Kumpaan ryhmään näkisit ja haluaisit Suomen paremmin kuuluvan? 
 
Jotta Suomi nousisi aselistalla Sveitsin ohi kolmanneksi Yhdysvaltojen ja Jemenin jälkeen, suomalaisten 
yksityishenkilöiden tulisi hankkia omistukseensa n. 770 000 ampuma-asetta lisää. 
 
Huomatkaa, että Sveitsiläisessä tutkimuksessa on yritetty ottaa mukaan myös arvioluku siviilihenkilöiden 
omistuksessa olevista rekisteröimättömistä aseista. Mukana ovat siis laittomat, mutta myös Ranskassa 
olevat lailliset rekisteröimättömät kertalaukeavat haulikot. Luvut ovat siis vertailukelpoisia eikä Ranskan 
luvuista pidä lähteä vähentämään mitään. Luvuissa eivät ole mukana maiden viranomaisten ja armeijoiden 
aseet, vaan pelkästään yksityishenkilöiden omistamat rekisteröidyt ja rekisteröimättömät ampuma-aseet. 
Tutkimuksen lukuihin on syytä suhtautua yksittäisten maiden täsmällistä määrää arvioitaessa 
varauksellisesti. Suuruusluokissa ne lienevät ”kartalla”.  
 
Asetiheyslista on tässä [kpl/100 henkilöä]: 
 
1 United States 90.0 
2 Yemen 61.0 
3 Switzerland 46.0 
4 Iraq 39.0  
5 Serbia 37.5 
6 France 32.0 
7 Finland 32.0 
8 Greece 31.8 
9 Canada 31.5 
10 Sweden 31.5 
11 Austria 31.0 
12 Germany 30.0 
13 New Zealand 26.8 
14 Saudi Arabia 26.3 
15 Angola 20.5 
16 Thailand 16.0 
17 Australia 15.5 

18 Mexico 15.0 
19 South Africa 13.1 
20 Turkey 13.0 
21 Argentina 12.6 
22 Italy 12.1 
23 Pakistan 12.0 
24 Spain 11.0 
25 Russia 9.0 
26 Ukraine 9.0 
27 Brazil 8.8 
28 Colombia 7.2 
29 United Kingdom 5.6 
30 Iran 5.3 
31 Philippines 4.7 
32 India 4.0 
33 China 3.5 
34 Nigeria 1.0 

 
 
 



OPTULASTA AVATTUA TIETOA 
(Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Henkirikoskatsaus 2009) 
 

 
Lähde: (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Henkirikoskatsaus 2009 s.11) 
 
Seuraavassa avaamme taulukon antamat tiedot prosenteista henkirikosten kappalemääriksi. Tässä 
tukeudumme myös henkirikoskatsauksen s. 11 muuhun tekstiin.  
 
 
816 kpl; Kaikki surmat yhteensä aikavälillä 2002 - 2008 
 
17,3 %  Kaikki tuliaseet yhteensä (= 141 kpl) 
8,5 % Pistooli / revolveri 
5,9 % Haulikko 
2,9 % Kivääri tai muu tuliase (laskettu yllä olevista, koska ei ole erikseen ilmoitettu: 
 17,3% - 8,5% - 5,9% = 2,9%) 
 
On huomattava, että optulan katsauksessa ampuma-aseet on luokiteltu ”käsituliaseiksi” ja ”haulikoiksi”. 
Kivääreitä ei ole erikseen mainittu, mutta luotamme siihen, että kivääreitä ei ole sisällytetty esimerkiksi 
haulikoihin. 
 
Edelleen laskemme optulan prosenteista ja määristä johdettuna surmia kappaleina ja käyttämällä raportin 
sivun 11 antamaa tietoa luvallisten ja luvattomien aseiden jakaumasta. Saamme seuraavat tiedot: 
 
38 kpl Luvaton pistooli tai revolveri 
22 kpl Luvaton haulikko 
 
31 kpl Luvallinen pistooli tai revolveri 
26 kpl Luvallinen haulikko 
 
24 kpl Kivääri tai muu tuliase (luvallinen tai luvaton).  
 
Kivääreitä ei tilastossa ilmoitettu erikseen, joten määrä on laskettu; 17,3% - 8,5% - 5,9% = 2,9% => 24 kpl. 
Kivääreiden osalta luvattomien ja luvallisten jakaumaa ei voida annetuilla tiedoilla laskea. 
 
141 kpl Kaikki tuliaseet yhteensä, joissa: 
- 94 kpl kertalaukaus riitti (2/3-osaa) 
- 47 kpl surmattiin kahdella tai useammalla laukauksella (1/3 osa).



YHTEENVETOA OPTULAN TIEDOISTA 
 
Vuosina 2002 – 2008 tehtiin 31 kpl surmia luvallisilla pistooleilla tai revolvereilla, siis yhteensä seitsemänä 
vuotena. Tämä on keskimäärin 4,4 kpl surmia per vuosi. Jos siivotaan tilastosta pois kaksi murhaajaa, eli 
Jokelan ja Kauhajoen murhaajat, se tarkoittaa, että luvallisella pistoolilla tai revolverilla surmataan Suomessa 
keskimäärin 1,9 henkilöä vuodessa.  
 
Vuosina 200 – 2009 tehtiin 26 kpl surmia luvallisella haulikolla. Tämä on keskimäärin 3,7 luvallisella 
haulikolla tehtyä henkirikosta vuodessa.  
 
Luvallisilla kivääreillä tehtyjä surmia ei pystytä aineiston tiedoilla laskemaan. 
 
Luvattomilla (laittomilla aseilla) tehtiin 2002 - 2008 yhteensä 76 henkirikosta. Laittomalla aseella tehdään siis 
keskimäärin n. 11 henkirikosta vuodessa. 
 
Optulan tilaston kaikista ampuma-aseella surmatuista ammuttiin 94 henkilöä yhdellä laukauksella (2/3-osaa 
ampumalla surmatuista) – ampuma-aseen lipaskapasiteetilla ei ole ollut henkirikoksissa suurtakaan 
merkitystä, jos lainkaan. 
 
Tilastosta on muistettava, että yhden surmaajan tekemä kaksoissurma on tilastossa 2 eikä 1 rikosta. Jokela 
ja Kauhajoki ovat tilastossa yhteensä 18 erillistä henkirikosta. 


