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Esitys on laadittu kiireessä, käyttäen 
perusteena Jokelan ja Kauhajoen 
joukkomurhia.

Laatijat ovat mm. tarkoituksellisesti 
unohtaneet Myyrmannin pommi-iskun, 
keskittäen huomion vain tekovälineeseen 
murhien tosiasiallisten syiden sijaan.

Kaikkia edellämainittuja surmaajia 
yhdistää mielenterveysongelma.



Esitys perusoikeuksien kannalta:

Nykyinen ampuma-aselaki perustuu 
aseoikeuden luvanvaraisuuteen ja 
viranomaisvalvontaan.

Lupa voidaan myöntää 
hyväksyttävään käyttötarkoitukseen 
kuten esim. metsästykseen.



Aseoikeus perustuu kansalaisten 
perusoikeuteen valita harrastuksensa.

Tämä sisältyy PL 7§ takaamaan 
oikeuteen elämään ja henkilökohtaiseen 
vapauteen.

Tämä oikeus ei ole ristiriidassa yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden kanssa.



Esitys pyrkii rajoittamaan aseoikeutta 
vaatimalla harrastuksen aktiivisuuden 
osoittamista ja rajoittamalla PL:n 
tarkoittamaa oman tahdon vapautta.

Esitys kajoaa omaisuudensuojaan (PL 
15§) suoraan ampuma-aseiden 
omistusoikeuden ja välillisesti mm. 
maanomistukseen sidotun metsästys-
oikeuden kautta.



Direktiivi 2008/51/EY rajoittaa 15-17 
vuotiaan hankkimisoikeutta, muttei 
estä pitämästä asetta luvallisesti 
hallussa.

Suomessa on alle 18-vuotiailla noin 
4900 aselupaa ja noin 6500 
rinnakkaislupaa. Yhteiskunnallista 
ongelmaa ei tästä ole aiheutunut.



Perustuslain 10§ suojaama kotirauha 
halutaan murtaa esityksessä. 

Kotirauhan piiriin tunkeutumisen on 
perustuttava aina rikosepäilyyn, ei 
teoreettiseen riskiin.

Kotirauhan rikkominen kohdistuu 
kaikkiin samassa taloudessa asuviin, 
jotka samalla alistetaan 
rikostiedustelun kohteiksi.



Metsästysoikeus on sidottu 
maanomistukseen. Suomessa noin 
115.000 metsästäjää omistaa noin 
28% maan pinta-alasta.

Metsästysoikeus liittyy metsästyskortin 
lunastamiseen. Metsästäjä voi 
metsästää myös valtion mailla tai 
vuokraamillaan alueilla.



Esitys rajoittaa oikeutta kuulua tai olla 
kuulumatta ampumaseuraan, 
metsästysseuraan tai muuhun 
yhdistykseen.

PL 13§:ssä on turvattu 
yhdistymisvapaus, joka on keskeinen 
demokratiaperiaate Suomessa.



Terveydenhuollon henkilöstön 
ilmoitusoikeus aseen hallussapitoon 
soveltumattomasta henkilöstä 
mahdollistaa perättömät ilmiannot:

Ilmoitus voidaan tehdä ilman vastuuta 
ja mielenterveysalan pätevyyttä.

Ongelma tulkinnanvarassa tulee esille 
erityisesti vanhenevien harrastajien 
kohdalla.



Esitys on laajalti kansalaisten 
perusoikeuksia loukkaava, ilman 
osoitettavissa olevia hyötynäkökohtia.

Vastaavanlaisten lainsäädännöllisten 
hankkeiden vaikutukset lain 
kunnioitukseen ja noudattamiseen 
ovat kansainvälisesti osoittautuneet 
kokonaisvaikutuksiltaan kielteisiksi.



Esityksestä puuttuvat perusoikeuksien 
vertailut sekä perustuslain, Suomea 
sitovien valtiosopimusten edellytysten 
että kansainvälisen vertailun osalta.

Lain valmistelu ei ole ollut avointa eikä 
demokraattista. Se ei kokonaisuutena 
täytä lain valmistelulle asetettuja 
vaatimuksia.



Todellista tarvetta ampuma-aselain 
kokonaisuudistukselle ei ole tällä 
vaalikaudella. Direktiivin 2008/51/EY ja 
YK:n tuliasepöytäkirjan implementointi 
voidaan suorittaa vuoteen 2012 
mennessä.

Esityksen lainvalmistelulliset ja 
tekniset virheet ovat niin laajat, että 
näemme ainoaksi mahdollisuudeksi 
esityksen jättämisen pöydälle.
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