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LAIKSI 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 jäsenet ovat merkittäviä toimijoita 
urheiluammunnan, reserviläisten ja metsästäjien 
varusteiden välittäjiä ja hankkijoita.



HE 106/2009

• Kokonaisuudessaan valmisteltu virkamiestyönä ja ilman 
asiantuntija-apua.

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

• Lakiesityksen valmistelun piittaamattomuus 
ampumaharrastusjärjestöiltä ja myös reserviläisjärjestöiltä saatuihin 
lausuntoihin on jo rapauttanut maanpuolustustahtoa ja kansalaisten 
luottamusta viranomaisiin ja päättäjien toimintaan 

• Lakiesitys saattaa lainvoimaan sisäministeriön aselupakäytäntöjen 
yhtenäistämisohjeet (AYO) ja niiden täydennykset ja vie lupien 
myöntämisen kiristykset osin vieläkin pidemmälle.



• Maanpuolustus nojaa yleiseen 
asevelvollisuuteen ja reserviläisarmeijaan.

• Reserviläisen tärkein yksittäinen taito on 
ampumataito – se koulutetaan jokaiselle.

• Reserviläiset harjoittelevat ampumista hyvin 
monipuolisesti: reserviläiskiväärin ja 
tarkkuuskiväärin lisäksi harrastetaan myös 
pistoolilla ja haulikolla ja myös perinnease-
ammuntalajien (kivääri + pistooli) suosio on koko 
ajan kasvussa. 

• Kaikki ampumataidot tukevat suoraan 
reserviläisten kykyä suoriutua tehtävästään.



• Jotta reservin vapaaehtoinen ampumataitojen 
ylläpito ja kehittämien on mahdollista on taattava 
välineiden saatavuus sekä kaupan, että
lupamenettelyjen osalta.

• Monipuolinen ampumaharrastus edellyttää
monenlaista harrastusvälinettä ja -tarviketta 
sekä ampumatarvikkeita mukaan lukien 
aseseppien palvelut.

• Suomalainen asealan elinkeino on 
perusedellytys vapaaehtoiselle reservin 
ampumaharjoittelulle ja –harrastukselle. 
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• Perusoikeuksien kaventaminen.
• Keskeinen tarkastelu aseessa ja sen 

”soveltuvuudessa”.
• Tuhlaa selvitysresurssit kaikkiin ampuma-

aseluvan hakijoihin.
• Luo ampumaharrastajalle lisää byrokratiaa ja 

kustannuksia (määräaikaiset luvat, harrastuksen 
osoittaminen).

• Tulkinnanvaraiset ja puutteelliset määrittelyt 
ampuma-aseeksi ja aseen osiksi.
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• Tulkinnanvaraiset ja virheelliset määrittelyt 
ampuma-aseeksi ja aseen osiksi.

Nämä aseet liittyvät monipuoliseen ampumaharrastukseen – myös reserviläisillä!



Jaettavasta 
esityksestä

poistettu kuva:

”junnu”

Jaettavasta 
esityksestä

poistettu kuva:

”Naama kuin
Hangon keksi”

Jaettavasta 
esityksestä

poistettu kuva:

”Vänrikki”
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• Harrastuneisuus 2 v, näyttö?
• Määräaikaisuus, kilpailulaji, kilpailu, 

lajin harjoittelu…
• Ikäraja 20 v. omalle aseelle?
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• Tulkinnanvaraisuudet elinkeinonharjoittamisessa 
jatkuvat…

103 §: ”rangaistava teko”

Tarkoitus oli lienee kuitenkin säätää deaktivoinnin suorittamisesta…

Kuvalähde: www.thehighroad.org
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• Elinkeinon kustannukset lisääntyvät ja siten samalla 
reserviläisten välineiden hankintakustannukset kasvavat.

• Aseiden merkintöjen kummallisuudet…

– Yksi merkintä näkyvään paikkaan kuten: 
• Browning A-Bolt metsästyskiväärissä:

Miroku Firearms Manufacturing Japan 123456

• Kuitenkin 2008/51/EY myös vahvistaa mahdollisuuden jatkaa 
merkitsemistä nykyisin käytännöin!

– Asesepän on haettava lupa, jos hän näkee tarpeelliseksi 
vahventaa tai kahdentaa aseen sarjanumeromerkintä
esimerkiksi uudelleensinistystyön yhteydessä.



Tilanne nyt…

• K: Mitä tapahtui?
• V: AYO lisäohjeet I ja II syksyllä 2008, joiden mukaista aselupakäytäntöä

muunnetaan nyt laiksi HE 106/2009:ssä lisäkiristyksin.

• AYO on lupamenettelyiltään lähes HE106/2009vp



Yhteenveto
– HE 106/2009 on monilta yksityiskohdiltaan tulkinnanvarainen, 

lisää heikosti aseturvallisuutta ja vaikeuttaa kohtuuttomasti niin 
reservin kuin muutakin ampumaharrastusta.

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

– Asealan elinkeinonharjoittajat ry esittää, että HE 106/2009 
valmistellaan kokonaan uudelleen aselain uudistamistyön II 
vaiheen yhteydessä niin, että valmistelussa hyödynnetään 
asealan elinkeinon ja harrastajajärjestöjen asiantuntemusta.


