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Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden 
siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta 
 
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien hallituksen esitystä am-
puma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta. Asia on Reserviläis-
liitolle poikkeuksellisen tärkeä, koska ammunta on suurin yksittäinen toimintamuotomme. 
Viime vuonna liiton jäsenyhdistykset ja piirit järjestivät yli 7.000 erilaista ampumatilaisuutta, 
joihin osallistui noin 40.000 jäsentämme. Lisäksi olemme Reserviläisurheiluliiton jäsen ja 
sen puitteissa mukana järjestämässä laajaa maakunnallisen sekä valtakunnallisen tason 
ampumakilpailutoimintaa.  
 
Reserviläisliitto laati sisäasianministeriön 11.3. julkaisemista ampuma-aselain muutoskaa-
vailuista jäsenkyselyn, joka toteutettiin sähköpostin ja internetin välityksellä. Maaliskuun 
lopulla toteutettuun kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä lähes 3.900 jäsentämme. 
Heistä 47 prosenttia harrastaa ammuntaa säännöllisesti ja 46 prosenttia silloin tällöin. Otos 
tarjoaa siten hyvin kattavan kuvan ammuntaa harrastavien jäsentemme näkemyksistä 
muutosesitysten suhteen. Jäsenkyselymme vastaukset ovat liitteenä. 
 
Reserviläisliitto on laatinut seuraavan lausuntonsa ampuma-aselain muutosesityksistä jä-
senkyselyn pohjalta. Pyydämme lakiesityksen jatkokäsittelyssä kiinnittämään huomiota 
erityisesti seuraaviin seikkoihin: 
 
Käsiaseiden ikäraja 
 
Käsiaseiden luvansaajan ikärajaksi kannattamme lakiesityksen esittämällä tavalla 20 vuot-
ta paitsi jos henkilö on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen. Näissä tapauksissa ikärajan tulisi olla 18 vuotta. 
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Jäsenyyspakko ampumaseurassa 
 
Reserviläisliitto kannattaa lakiesityksen 45 §:n esitettävää määräystä, jonka mukaan kä-
siaseluvan saamisen edellytyksenä olisi jatkossa jäsenyys jossain ampumaseurassa. Mui-
den asetyyppien osalta emme kannata tämänkaltaista pakkojäsenyyttä. 
 
Hyväksyttävät käyttötarkoitukset  
 
Reserviläisliitto esittää, että 43 pykälässä hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin lisätään omana 
kohtanaan vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvä ampumaharjoittelu. 
 
Pakollinen harjoitteluaika 
 
Reserviläisliitto kannattaa pakollista harjoitteluaikaa ampumaseurassa ennen luvan myön-
tämistä ensimmäiseen käsiaseeseen. Esitämme vuoden mittaista harjoitteluaikaa kuitenkin 
niin, että suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus lasketaan 
mukaan harjoitteluaikaan. Esitämme lisäksi, että harjoittelu voidaan suorittaa useammalla 
kuin yhdellä käsiasetyypillä tai ilma-aseella. Tätä voidaan perustella mm. jäsenkyselyl-
lämme, johon osallistuneista 40 prosenttia asuu paikkakunnilla, joilla ei voi harjoittaa urhei-
luammuntaa ruutiaseilla talviaikana. 
 
Ensimmäisen käsiaseluvan määräaikaisuus 
 
Reserviläisliitto ei näe ongelmaksi ensimmäisen käsiaseluvan määräaikaisuutta. Luvan 
uusimisprosessin tulisi kuitenkin olla kevyt ja uusimiseen tulisi riittää esim. yhdistyksen 
ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisuudesta. Tämän kä-
siaseluvan tulisi olla nykyiseen tapaan toistaiseksi voimassa oleva. 
 
Persoonallisuustesti 
 
Reserviläisliitto kannattaa esitystä, että käsiaseluvan myöntämisen ehtona on jatkossa 
puolustusvoimien P2-tyyppisen persoonallisuustestin suorittaminen. 
 
Poliisiviranomaisten tiedonsaamisoikeuksien lisääminen 
 
Reserviläisliitto kannattaa esityksiä antaa poliisiviranomaisille nykyistä laajemmat mahdol-
lisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoimien ja tervey-
denhuollon rekistereistä. 
 
Lääkärien ja muun terveydenhuollon henkilöstön ilmoitusoikeuden lisääminen 
 
Reserviläisliitto kannattaa esityksiä antaa lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammatti-
henkilöille oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta 
olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. Esitämme kuitenkin ilmoitusoikeuden 
tarkkaa määrittelyä ja rajaamista laissa tai siihen liittyvissä asetuksissa. 
 
Ampuma-aseluvan peruuttaminen 
 
Reserviläisliitto ei kannata aseen käytön loppumisen lisäämistä ampuma-aseluvan peruu-
tusperusteeksi.  
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Ampuma-asekouluttaja 
 
Esitämme, ettei ampuma-asekouluttajan toimivaltaa rajata nyt esitetyllä tavalla yhteen yh-
distykseen. Ampuma-asekouluttajan tulee voida hoitaa ampuma-asekouluttajan tehtäviä 
usean yhdistyksen osalta. Yksinomaan Reserviläisliitossa on lähes 350 paikallista jä-
senyhdistystä, jotka kaikki eivät todennäköisesti kykene hankkimaan itselleen oman jäse-
nistönsä keskuudesta ampuma-asekouluttajaa. Tällöin yhdistyksen tulisi kyetä hyödyntä-
mään lähialueella toimivien yhdistysten ampuma-asekouluttajia.   
 
Kustannukset 
 
Ampuma-aselakiin esitetyt muutokset merkitsevät lisätyötä ja -kustannuksia ampumaseu-
roille. Näitä syntyy mm. harjoittelun käytettävien käsiaseiden hankinnasta sekä ampuma-
asekouluttajien kouluttamisesta sekä toiminnasta. Näistä asioista syntyvät kustannukset 
tulee täysimääräiset korvata ampumaseuroille ja niitä yhdistäville keskusjärjestöille.  
 
Lakimuutoksesta ei saa syntyä kohtuutonta taloudellista rasitetta myöskään lupien hakijoil-
le, jonka vuoksi jatko- tai lisälupien tulisi olla hakijoilleen veloituksettomia. 
 
Reserviläisliitto haluaa lopuksi painottaa sitä, että aselain uudistuksessa on huomioitava 
myös maanpuolustus ja suomalainen, reserviläisiin perustuva puolustusjärjestelmämme. 
Sodan ajan reserviin kuuluu tällä hetkellä 350.000 miestä ja naista. Vaikka tätä joukkoa tai 
ainakin osia siitä kutsutaan kertausharjoituksiin säännöllisesti, on sen kenttäkelpoisuus 
käytännössä reserviläisten omaehtoisen harjoittelun varassa. Aivan keskeistä on tällöin 
mahdollisuus omaehtoiseen ja säännölliseen ammuntaharjoitteluun. Tätä ei pidä ampuma-
aselain uudistuksella kohtuuttomasti vaikeuttaa. 
 
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antavat liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 
640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi tai liiton sotilas- ja koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Erkki Andersson, p. 050 570 4451 tai s-posti erkki.andersson@welho.com. 
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Ampumaaselakia on tarkoitus kiireellisesti uudistaa mm. Jokelan ja Kauhajoen surullisten tapahtumien johdosta. 
Reserviläisliitto aikoo antaa oman lausuntonsa sisäasianministeriön julkaisemista muutosesityksistä. 

Sisäasianministeriön muutosesitykset koskevat vain uusia ampumaaselupia. Vanhat luvat jäävät siis ennalleen mutta
ne voidaan jatkossa peruuttaa nykyistä herkemmin. Perusteena voi olla esim. ampumaharrastuksen päättyminen.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn on tärkeää, jotta liiton lausunto vastaa mahdollisimman tarkasti jäsenkuntamme 
näkemystä ampumaaselain uudistushankkeesta. 

1. Taustatiedot

Sukupuoli

Kysymykseen vastanneet: 3821 (ka: 1)

(1.1) mies 95,3% 3641

(1.2) nainen 4,7% 180

Ikäryhmä

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 2,7)

(2.1) alle 30 vuotta 17,6% 671

(2.2) 3040 32,8% 1252

(2.3) 4050 25,1% 957

(2.4) 5060 15,9% 608

(2.5) yli 60 8,6% 329

Harrastaako itse ammuntaa

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 1,6)

(3.1) aktiivisesti 46,5% 1773

(3.2) silloin tällöin 45,6% 1739

(3.3) en harrasta ammuntaa 8% 305

2. Tulisiko käsiaseet (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit) kieltää kokonaan? 

Kysymykseen vastanneet: 3804 (ka: 2)

(4.1) kyllä 2,2% 83

(4.2) ei 97,8% 3721

3. Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää kokonaan?

Kysymykseen vastanneet: 3805 (ka: 2)

(5.1) kyllä 3,9% 149

(5.2) ei 96,1% 3656

4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja 

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 2,5)

(6.1) 15 vuotta 6,6% 250

(6.2) 18 vuotta 39,3% 1499

(6.3) 20 vuotta 54,1% 2065

5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, 
reserviupseerikerhossa, metsästys tai ampumaseurassa jne.) 

Kysymykseen vastanneet: 3798 (ka: 1,6)

(7.1) kyllä 39,7% 1508

(7.2) ei 60,3% 2290

6. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain henkilölle, joka on jo kaksi vuotta harrastanut ammuntaa esim. 
reserviläisyhdistyksessä tai ampumaseurassa ja, jolla on esittää asiasta yhdistyksen tai seuran antama todistus

Kysymykseen vastanneet: 3816 (ka: 1,7)

(8.1) kyllä, kaksi vuotta on hyvä harjoittelua
ika

42,4% 1618

(8.2) ei, harjoitteluajan pitäisi olla lyhyempi
kuin kaksi vuotta

43,3% 1651

(8.3) ei, harjoitteluaikaa ei tulisi edellyttää l
ainkaan

14,3% 547

7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla.

Kysymykseen vastanneet: 3787 (ka: 1,7)

(9.1) ammuntaa voi harrastaa vain ulkoam
pumaradalla aikana, jolloin maassa ei ole l

unta
39,9% 1512

(9.2) paikkakunnalla on käytössä myös sis
äampumarata tai ratoja, joita voi käyttää

myös talvella
54,3% 2055

(9.3) paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta
harrastaa ammuntaa

5,8% 220

8. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta)

Kysymykseen vastanneet: 3819 (ka: 2,1)

(10.1) kyllä 42,3% 1617

(10.2) kyllä mutta ajan tulisi olla selvästi viit
tä vuotta pidempi

6% 228

(10.3) ei, luvan tulee olla nykyisten lupien ta
paan toistaiseksi voimassa oleva

51,7% 1974

9. Mikäli henkilö hakee em. määräajan päättymisen jälkeen uutta lupaa, voidaanko häneltä vaatia esim. 
reserviläisyhdistyksen tai ampumaseuran antama todistus harrastuksen aktiivisuudesta

Kysymykseen vastanneet: 3786 (ka: 1,4)

(11.1) kyllä 58,3% 2206

(11.2) ei 41,7% 1580

10. Voidaanko käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi asettaa puolustusvoiminen P2testin tyyppisen 
persoonallisuustestin hyväksytty suorittaminen

Kysymykseen vastanneet: 3792 (ka: 1,3)

(12.1) kyllä 68,4% 2594

(12.2) ei 31,6% 1198

11. Tulisiko poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista 
henkilöistä esim. puolustusvoiminen ja terveydenhuollon rekistereistä

Kysymykseen vastanneet: 3801 (ka: 1,1)

(13.1) kyllä 90,3% 3434

(13.2) ei 9,7% 367

12. Tulisiko lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus tehdä poliisille ilmoitus 
henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampumaasetta.

Kysymykseen vastanneet: 3799 (ka: 1,1)

(14.1) kyllä 88,6% 3365

(14.2) ei 11,4% 434

13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampumaaselupa esim. sen 
johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 1,8)

(15.1) kyllä 22,3% 850

(15.2) ei 77,7% 2964

14. Vapaamuotoinen kommentti

5. Ampuma-aselain uusituksessa tulisi huomioida, että aselupaa hakevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti rehellisiä kansalaisia ja 
ammunnan harrastajia. Rikollisen ja mielenvikaisten käyttäytymiseen on vaikea vaikuttaa juridisin keinoin tai rajoituksin. Rajoituksien 
vaikutukset kohdistuvatkin lähinnä vain asianmukaisesti toimiviin harrastajiin, haitaten tai estäen heidän harrastustaan. (-20155664) 
6. -Sekä Kauhajoen että Jokelanluvat taisivat olla määräaikaisia, jonkinlainen harrastustausta esim vuosi harrastusta voisi olla sopiva 
aika ennen luvan saamista tosin. -Perhetilanteessa tapahtuu muutoksia esimerkiksi isyys voi haitata harrastamista jokusen vuoden 
ajan, vaikka harrastusta olisi tarkoitus jatkaa. Pitäisikö tuossakin tapauksessa peruuttaa lupa kun ei ole vaadittua määrää patruunoita 
tullut ammuttua... (-20155636)
7. Mielestäni tämä olisi oikein oiva keino karsia jyvät akanoista aselupia hakiessa myöntämällä virkavallalle hakijan armeijan aikainen 
"palikkatesti" eli persoonallisuustesti. ( -20155677)
8. vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen kommentit: 1) Pakkojäsenyys ampumaseurassa: tulee selvittää, onko tämä linjassa Suomen 
perustuslaissa mainitun yhdistymisvapauden kanssa, tai ovatko kansalaiset tasa-arvoisessa asemassa alueellisesti. 2) Viiden vuoden
välein todistettava harrastusaktiivisuus hallussapitoluvan voimassa pysymiseksi: tulee selvittää, onko tämä linjassa omaisuutta 
suojaavien lakien kanssa. Tämä on erityisen tärkeä kohta, koska ylitarkastaja Lehtosen mukaan tämä pykälä koskisi takautuvasti myös 
vanhoja lupia. Jäsenistössämme on ikääntyviä ihmisiä, ja heidän omistamiensa aseiden arvo saatttaa olla useita tuhansia euroja. He 
eivät voi ikänsä puolesta enää aktiivisesti harrastaa, mutta heille ja heidän perikunnilleen (perikunnille luonnollisesti siten kuin 
ampuma-aselaissa säädetään) täytyy kuulua edelleen oikeus omaisuutensa, jos he eivät ole osoittaneet olevansa sopimattomia 
hallussapitämään ampuma-aseita. Myös aktiivisilla harrastajilla saattaa tulla tauko harrastukseen esim. työkomennuksen tai 
elämäntilanteen muuttumisen myötä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he muuttuisivat sopimattomiksi omistamaan ampuma-
asetta. Nykykäytäntö, jossa viranomainen suorittaa lupaharkinnan ennen kuin hankittavasta aseesta on tullut luvanhakijan omaisuutta, 
ja peruuttaa luvan jos syytä on, on erinomaisen toimiva kaikkien kannalta eikä sitä pidä muuttaa. 3) Harrastusaktiivisuudesta yleensä: 
Arvioitaessa henkilön harrastusaktiivisuutta tulee arvioda kokonaisuutta, eikä yksittäisen aseen käytön määrää. Useissa yhdistyksissä 
harrastetaan esimerkiksi .22 aseilla talvikaudella sisäradoilla, ja kesäkaudella korkeapaineaseilla ulkoradoilla. 4) Uusien aseen osien 
luvanvaraistaminen: luvanvaraisiksi ovat tulossa aseiden rungot ja äänenvaimentimet. Äänenvaimentimet siten, että aseen 
hallussapitolupa oikeuttaisi myös äänenvaimentimen hallussapitoon. Äänenvaimentimien käyttöä tulee rajoittaa mahdollisimman 
vähän. Sen sijaan sen käyttämiseen tulee kannustaa, koska äänenvaimennin on tehokkain yksittäinen keino ampumamelun 
vähentämiseksi. Ampumamelu aiheuttaa merkittävimmät käyttörajoitukset ampumaratojen ympäristöluvissa. Äänenvaimentimen käyttö 
on erittäin suositeltavaa kaikissa niissä aseissa, joissa sitä voidaan käyttää luontevasti ja niissä ampumaurheilulajeissa joissa 
säännöt sen sallivat. 5) Viranomaisen auktorisoimien asekouluttajien käyttöönottamisesta tulee luopua. Sen sijaan ampumaseuran tai 
yhdistyksen tulisi auditoida viranomaiselle omat toimintatapansa sekä jäsenistölleen antamansa koulutus. Tämä vähentäisi 
byrokratiaa, koska yhdistys tuottaa joka tapauksessa jo muutenkin dokumentoitua tietoa toiminnastaan mm. toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman sekä muiden julkaisujen muodossa, eikä yhdistyksen toiminta olisi riippuvaista muutamien henkilöiden 
vapaaehtoistyössä jaksamisesta. Niin SAL, SML, MKJ kuin ResUL:kin tarjoavat jäsenyhdistystensä kautta jo nykyisinkin laadukasta, 
standardisoitua koulutusta. Lajikohtaisten asioiden lisäksi näihin on mahdollista lisätä yhteneviä kaikille harrastajille koulutettavia 
asioita. 6) Koska suorituspaikkojen merkitys kasvaa entisestään, on välttämätöntä, että valtio ja kunnat saadaan noudattamaan 
liikuntalakia ampumaurheilun osalta. Tämä asia tulee sisällyttää kaikkiin ampuma-aselain muutoksista käytäviin keskusteluihin ja 
lausuntoihin. Vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen psta, Niko Niemistö, pj (-20155766)
9. Kysymykseen 13. kaikissa/kaikilla on harrastuksissaan aktiivisempia ja hiljaisempia kausia niin olisi aika hassua jos pyssyt pitäisi 
vain tuon harrastuksen hiipumisen takia myydä pois........ (-20155556)
10. Nykyinen käytäntö on mielestäni hyvä. Pakottaminen johonkin seuraan ei ole hyvä asia - monet tykkää touhuta ampumaradalla 
yksikseen. Erittäin ikävänä pidän sitä, että jos harrastaja, jolla on ollut käsiase jo vuosia, kenties 20 vuotta, päättää päivittää aseensa 
uudeksi. Edessä hirvittävä rumba ja todistelu . Voi monelta jäädä tekemättä. Tähän olisi hyvä saada muutos - jos sinulla on 
käsiaselupa voimassa toistaiseksi uuden hommaaminen menisi kuten ennen, eikä siten, että vanhat veteraanit joutuu haastatteluun 
ym ikäviin tilanteisiin. (-20155375)
11. Edelleen käsiaseiden käyttö pienpetojen lopettamiseen niin loukku- kuin luolapyynnissä tulisi mahdolllistaa. 22lr riittää tähän ja 
näitä lupia tulisi myös mahdollistaa. ( -20155752)
12. Maalaisjärjen käyttö on sallittua - Tässäkin asiassa! ( -20155786) 
13. Yksi vapaan maan tunnusmerkeistä on vapaa aseenomistus. Tätä ei ole/ollut esim. Neuvostoliitossa ja Pohjois-Koreassa. (-
20155802)
14. Itse olen valtionvirkamies, jolla on oikeus kantaa virka- asetta joten tiedän minkalaista tuhoa ase saa aikaa väärissä käsissä sekä 
myös huolimaton käsittely. On erittäin tärkeää saada tiukennuksia nykyiseen käsiaseen lupa haku menettelyyn, jotta voitaisiin välttyä 
kyseisiltä tapahtumilta. (-20155653)
15. Kommentit seuraaviin kysymyksiin: 8. Minusta määräaika voisi olla jopa lyhyempi. Esimerkiksi minun ensimmäinen pistoolilupani 
oli kahden vuoden määräaikainen lupa, vaikka olin aktiivisesti jo ammuntaa pari vuotta harrastanutkin. En kokenut tätä kuitenkaan 
ongelmaksi, ja lupaa uusittaessa sain toistaiseksi  -luvan, kun esitin todistukset ammunnan säännöllisestä harrastamisesta ja 
kilpailuihin osallistumisesta. Ensimmäisen toistaiseksi  -luvan jälkeen määräaikaisuudelle ei enää ole perusteita. 9. On muistettava, 
että monet henkilöt harrastavat ammuntaa aktiivisesti täysien seurien ulkopuolella tai seuran ampumaradoilla sellaisina ajankohtina, 
jolloin sieltä ei ole mahdollisuutta saada mitään todistusta käynnistä. Meilläkin on käytössä ampumarata, jossa saamme vapaasti 
käydä harjoittelemassa ampumaradan aukioloaikojen puitteissa, mutta todistus omasta harrastamisesta on tällöin hyvin vaikea 
hankkia. Itse kirjoitettu harrastuspäiväkirja olisi sen sijaan ihan pätevä vaihtoehto. 12. Lääkärit voisivat halutessaan antaa ilmoituksen 
tietyissä tapauksissa, jotka ovat selvästi määritellyt. Lääkäreitä ei kuitenkaan voi tähän velvoittaa, sillä muuten lääkärin vastuu asiassa 
on liian suuri, eikä esimerksiksi yleislääkäriltä voi odottaa vaikkapa lievän mielisairauden tai persoonallisuushäiriön tarkkaa 
havaitsemista yhden käynnin perusteella. 13. Tätä on kohtalaisen vaikea osoittaa juuri kohdassa 9. kirjoittamieni perustelujen vuoksi. (-
20155438)
16. Nykyiselläänkin poliiseilla on oiekus peruuttaa lupia. Tarvitaan selkeät työkalut miten ja mistä tietoa saadaan poliiseille. Ja 
ensimmäisen luvan hakijalle tuo testi ei ole ollenkaan huono asia. Seuraan kuuluminen on monilla seuduilla hankalaa. 
Metsästysseuroihin ei pääse jäseneksi, uusia jäseniä ei oteta helpolla ja ampumaseuroja ei juuri ole. Reserviläisillä taas huonot 
mahdollisuudet harrastaa, joten harrastukseta tulee väkisn epäsäännöllistä. ( -20155833)
17. kielletään keittiöveitset kun niillä jatkuvasti puukotetaan viikonloppu riennoissa. (-20155848)
18. Metsästysaseita ei tule missään vaiheessa rinnastaa käsiaseisiin. Käsiaseen luvan myöntämisessä tulisi olla tiukempi kuin 
metsästysaseen. Molemmissa tapauksissa tarkoituksenmukaisen harrastuneisuuden perusteella. ( -20155673)
19. Nykyinen käytäntö olisi hyvä, mutta kun tällaisia ikäviä tapahtumia ( koulu surmat etc...) sattuu, niin kaippa aselakia pitää uudistaa ja 
lupien myönyämistä tiukentaa. (-20155825)
20. Ylilyönnit vain pahentaa tilannetta, niillä aiheutetaan vain "pimeitten markkinoitten" laajentuminen (vrt. Iso-Britannian laittomien 
käsiaseiden yleisyys ja musta-pörssi). (-20155784)
21. Elämäntilanteista riippuen kaikilla ei ole mahdollisuutta aina käydä aktiivisesti ampumaradalla. Pitkiäkin taukoja saattaa tulla ja 
mielestäni on väärin esim. näissä tilanteissa lähteä peruuttamaan aselupia. ( -20155804)
22. Aselupien peruuttamisella esim harrastuksen vähentymisen johdosta on täysin idioottimainen ajatus,hyvin harvaa harrastusta 
jatketaan säännöllisesti,välillä tulee taukoja esim perhe syistä. Lääkärin tarkastus : normaali lääkäri ei pysty sanomaan ihmisen 

harmia ja metsästäjille..ulkopuoliset vai kärsii.yhteiskunnan täytyisi puuttua enemmän nuorten hyvin vointii,sieltä se kaikki lähtee..Ja 
luvattomia aseita löytyy suomesta joka nurkalta.. nyt täytyis pitää järki pääs eikä kuunnella muutamaa edustajaa jotka todellisuudes ei 
tiedä aseista mitään , ja ovat aseista kieltäytyjiä jo valmiiksi. (-20155425)
23. Ensimmäisen käsiaseluvan voimassaolo pitäisi olla tosi lyhyt. Ja ensimmäisen luvan perusteet pitää olla tosi tiukat. ( -20155896)
24. Aseet eivät tapa vaan ihmiset. Jos joku haluaa saada paljon vahinkoa aikaan, ei (käsi)ase ole edellytys. (-20155934)
25. Voisihan sitä järkeäkin käyttää kun sorvataan uusia lakeja. (-20155911)
26. Mielestäni poliisilla pitäisi olla oikeus tutustua Kelan tietoihin onko henkilöllä ollut mielenterveysongelmia aseenkantolupaa 
hakiessa. Tämä on syy myös aseenkantoluvan peruutukseen käsiaseissa. Aseenkantolupia ei pitäisi voida peruuttaa sillä syyllä että 
henkilö ei esimerkiksi perhe (pieniä lapsia tms.) tai työtilanteen vuoksi ole muutaman viimeisen vuoden aikana ehtinyt harrastaa 
ammuntaa yhtä aktiivisesti kuin ennen. Yleensä ihmiset kuitenkin jatkavat harrastustaan kun ehtivät. Eivät ihmiset golfclubeistakaan 
eroa esimerkiksi vaativan projektityön ajaksi kun eivät ehdi joka viikonloppu käydä golffaamassa. Ammunnan aktiivisuuteen vaikuttaa 
useasti myös mahdollisuudet eli ampumaratatilanne jne. Jos ampumarata on "remontissa" niin pitäisikö alueen kaikilta ihmisiltä 
peruuttaa lupa ja kaikkien pitää ostaa uudet harrastevälineet kun rata on taas käytössä. Jonkinlainen kurssi (esim. metsästyskurssiin 
verrattava) voisi olla hyvä mutta ampumaseuran jäsennyyttä ei pitäisi vaatia. Myöskään aseiden määrään ei pitäisi tehdä rajoituksia. 
Useita samankaliiperisen ja samantyyppisien aseiden lukumäärään ei myöskään rajoituksia. Aseet ja niiden tarkkuus ovat tunnetusti 
yksilöllisiä ja harrastajat usein "etsivät" heille sopivaa harrastusvälinettä. (-20155531)
27. Totuus on ollut kautta aikain: aseet eivät tapa, vaan ihmiset. (-20155973)
28. Harrastuksen osoittaminen on usein hyvin hankalaa. Vaikka kuuluukin ampuma/res. seuraan, omatoimista harjoittelua/kaupallisilla 
radoilla tapahtuvaa harjoittelua ei jostain syystä useinkaan katsota "aktiiviseksi harrastamiseksi". Ensimmäisen luvan pohjalle on 
jonkinlainen ampumaharrastukseen perehtyminen kyllä paikallaan. Myös seuroille mahdollisesti lankeava jäsentensä aktiivisuuden 
arviointi on sinänsä hyvä ajatus, mutta tulee käytännössä varmasti aihettamaan ongelmia. Seurojen tarkoitus on pitää yllä jäsentensä 
hyviä henkilösuhteita ja yhdistysten toiminnantarkoitus yleensäkin on viihtyä harrastuksen ja toisten samanhenkisten henkilöiden 
seurassa. Mutta kuinka käy, jos osa seuran jäsenistä velvoitetaan toimimaan "viranomaisen tiedustelijoina"? (-20155341)
29. Nuo sinänsä varsin valitettavat kouluampumistapaukset eivät saisi vaikuttaa ampuma-ase lakiin/käytäntöihin. Niissä oli kyse 
mielenterveysongelmista, ei ampuma-ase lupien/käytäntöjen puutteista. ( 20155915)
30. Hallussapitoluvat pitää olla ATK-rekisterissä niin, että ne sieltä löytää heti kun pitää selvittää omistaja ja se onko omistajalla 
väkivaltarikoksia. Luvan saanti ehtona miehille voisi olla asevelvollisuuden (aseellisen) suoritus. (-20155797)
31. Kohta 6. Miten voi harrastaa kunnolla ampumista jollei ole aseenkantolupaa? (-20155981)
32. Sattuneet ampuma-ase rikokset eivät johtuneet aselaista. Yhtä vaarallinen teko olisi ollut tuhopoltto tms muu aseeton teko, 
bensiiniin ei tarvita ostolupaa. Laittomien aseiden ja mm. moottoripyöräklubilaisten ratsaamiseen voisi osoittaa enemmän 
määrärahoja. (-20155943)
33. Kohtaan 7: Omalla paikkakunnalla on mahdollisuus vain sisäampumaradan käyttöön .22 ja .32 kalibeerin aseilla. SRA-ampujana 
lähimmälle radalle matkaa n. 50km yhteen suuntaan. (-20155950)
34. Ampumaharrastuksen lopettanut henkilö voi siirtyä asekeräilijäksi, harrastuksen muuttuminen ei saa olla syy asepupien 
peruuttamiseen (tulee vain tulkintakysymyksiä). (-20156010)
35. Nykyinen aselaki on aivan asiallinen ja sitä ei olisi tarvetta muuttaa. Aseluvan myöntämisen perusteet ovat hyvät ja ajan tasalla. 
Kyse on vain siitä miten viranomainen valvoo ja tulkitsee lakia. (-20156070)
36. Pääsääntöisesti lakiehdotus on ihan ok. Kuitenkin kaksi vuotta on aika pitkä aika ilman omaa asetta jos tähtää kilpailemaan. 
Lisäksi ilma-aseammunnan tulisi riittää harrastenäytöksi. Tällaisen kun kuitenkin saa tehtyä itselleen sopivaksi helpommin kuin 
yhdistyksen ruutiaseen. (-20156084)
37. Terveys ym tietojen tarkempi seulonta lupaa myönnettäessä on ok. Samoin mahdolliset persoonallisuustestit. On myös täysin 
hyväksyttävää peruuttaa luvat rikkeiden tai rikoksien takia. Yksilönvapautta loukkaavaksi koen sen että henkilö pakotetaan jonkin 
järjestön jäseneksi. Samoin oikeuksiani loukkaa se ajatuskin siitä että kerran myönnetty lupa voidaan peruuttaa pelkän 
harrastuneisuuden puutteen vuoksi. Elämäntilanteista johtuen harrastuneisuus vaihtelee suuresti ja pitkiksikin ajoiksi tämä ei saa 
vaikuttaa. (-20155949)
38. 4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja -mielestäni kaksikymppinenkään ei nykyään ole "tasapainoinen, järkevä 
aikuinen" muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Termi "nykyään" juontuu siitä että suuri osa kaksikymppisistä asuu vielä kotona, 
solussa, kimppakämpässä tms. Vasta oma asunto, työ ja kenties vaikka esikoinen tekee vaikutteille alttiista ja itseään vielä etsivästä 
nuorukaisesta Miehen, joka alkaa tuntea vastuunsa Miehenä lähipiirissään ja tässä yhteiskunnassa. (-20155723)
39. Koska ihmismieli on aika oikukas ei 100% voida estää kyseisiä tapahtumia uusiutumasta.Huumeet ym tuovat siihen lisää 
riskiä.Ohjatulla harrastuksella turvataan aktiivien osallistuminen jatkossakin myös puolustusvoimia silmälläpitäen. ( -20156048)
40. lakia tulisi ehdottomasti ja pian tiukentaa. (-20156147)
41. jokainen ihminen on ampujanakin yksilö.tämä on syytä muistaa aselupienkin kanssa. (-20156139)
42. Nyt jo järki käteen tässä ampumaharrastuksessa. Emme ole enää metsästäjä/keräilijäkansaa vaan ampuminen on nimenomaan 
harrastus ja vapaa-aikatoimintaa. Kaikille harrastuksille on olemassa omat tilat. Käsiaseilla harjoittelu vain pelkästään valvotusti 
järjestön/yhdistyksen tiloissa. Suomi on muuhun maailmaan verrattuna ollut valitettavan leväperäinen käsiaseita koskevassa 
lainsäädännössään. Ei ole mitään syytä, miksi yksityishenkilöiden pitäisi saada pitää käsiaseita kotonaan! (-20155987)
43. erityisesti aseen sijoituspaikan siirtäminen esim kerhotiloihin ehkäisisi varmasti kännissä tehtyjä tappoja, tiedä sitten olisiko 
puukolla lyöminen sen parempaa. Kauhajoen ja jokelan tapausten kaltaisia juttuja ei voi ehkäistä aseluvilla, tekevät sitten pommin tai 
myrkyttävät jos ei pyssyä ole saatavilla. (-20156111)
44. Turvakoulutus aseenkäsittelylle ja käsittelykoe, josta kirjallinen todistus. (-20156086)
45. Käsiaseillekin tulisi sallia ns. rinnakkais aika ennen 20 vuoden täyttymistä, mutta luvan voisi esim saada vain .22cal pistooliin. Jos 
kaikille aseille tulee määräys, että tarkistetaan harrastaneisuus, niin tulisi olla lomake, millä saisi sitten mahdollisesti kaikki luvat 
tarkistaa kerralla, jolloin tämä voisi sitten olla hakijallekin halvempaa, myöskin tarkistus välin tulisi olla järkevä, esim 10 vuotta koska 
henkilölle voi ilmetä henkilökohtainen este joka estää harrastuksen muutamaksi vuodeksi, tällöin olisi kohtuutonta peruuttaa luvat sen 
takia. (-20155850)
46. Jos ihmisellä on mielenterveysongelma, pitää silloin ensisijaisesti hoitaa mielenterveysongelmaa. ( -20156232)
47. Vaikka kaikki aseet kiellettäisiin täysin, niin luuleeko päättäjät, että sillä ratkaistaan kaikki aseilla tehtävät henkirikokset... Ampuma-
ase harrastuksen vaikeuttaminen näillä pykälillä ei ratkaise mitään ongelmia, jotka ovat esim. olleet näiden muutaman tuoreimman 
tragedian takana. Huomasimmehan Myyrmannista, että jos psykopaatti haluaa ihmisiä hengiltä, niin ei siihen luvanvaraisia aseita 
tarvita. Ja olisi "nice to know" tietoa, kuinka suuri osa ampuma-ase-/henkirikoksista tehdään luvallisilla aseilla... Kaikki päättäjät vihreitä 
myöten SRA-kurssille, niin huomaavat, kuinka virkistävää voi olla "ulkoilmaliikunta" aseen kanssa olla. (-20155989)
48. Tärkein asia mihin liiton tulee ottaa kantaa on se, että "harrastuksen aktiivisuus" ei saa aiheuttaa lupien peruuntumista 
työttömyyden, sairauden, perhesyiden tai varusmiespalveluksen aiheuttaman aika- tai rahapulan vuoksi! Se, ettei käy esim puoleen 
vuoteen radalla, ei kerro itse harrastuksen tilanteesta mitään. Jollakulla voi olla esim leikkauksen jälkeen mahdoton mennä radalle 
vaikkapa vuoteen, tulkitaanko tämä harrastuksen lopettamiseksi ja onko siinä mitään järkeä? Myöskin paikkakunnan 
ammuntamahdollisuudet pitää ottaa huomioon, Helsingissä ei ammuta kiväärillä samalla tavallaa aktiivisesti kuin esim Seinäjoella. 
Jos aiotaan vaatia säännöllistä aktiivisuutta aktiivisuuden vuoksi, on valtion silloin tarjottava siihen mahdollisuus, ja kuntien huolehtia 
ampumaratojen rakentamisesta. Itse käyn ampumassa 300km päässä, kun lähempänä ei ole hyviä ja hiljaisia ratoja, joilla voi olla 
rauhassa ja keskittyä ammuntaan. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että esim. pk-seudulla mentäisiin töiden jälkeen tarkkuuttamaan 
kivääriä kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. ( -20156125)
49. On väärin rangaista kaikkia amunnan harrastajia muutaman sairaan henkilön tekojen vuoksi. ( -20155909)
50. Suomessa on (kymmeniä)tuhansia aselupia, jotka on myönnetty metsästykseen. Kuitenkaan jahdissa ei ole käyty vuosiin.Niitä voisi 
kartoittaa ja laittaa kyselyä harrastuksen aktiivisuudesta ja osallistumisista metsästysseurojen toimintaan. Myös näyttö siitä että käy 
muualla metsällä kuin kotipaikkakunnalla tulisi osoittaa selvästi. ( -20156285)
51. Perustuslain turvaamaa järjestäytymisvapautta ei saa missään nimessä kumota, joten tuo todistus harrastuksen aktiivisuudesta on 
hieman kaksipiippuinen juttu. Määräaikaisuuksilla "pelleileminen" ei olisi vaikuttanut surullisiin tapahtumiin, eikä sillä ole mitään 
turvallisuutta parantavaa vaikutusta. Aselupia hankkivista henkilöistä lupia myöntäville viranomaisille mahdollisimman laajat ja tarkat 
tiedot. Kuka määrittelee, milloin henkilö "ei enään harrasta ammuntaa"? Esim perheen perustamisen hetkellä, ja siitä muutama vuosi, 
saattaa aktiivisuus laskea, mutta palata myöhemmin, jolloin pitäisi taas ostaa kaikki välineet uusiksi, mikäli luvan 
peruuttamisperusteena pidettäisiin ammunnan aktiivisuutta. ( -20156121)
52. Häiriintyneet yksilöt pitää saada pidettyä erossa ampuma-aseista, mutta tavallisten harrastajien elämää ei pidä sen varjolla liikaa 
hankaloittaa. Eihän ylinopeutta kulkevien autojen myyntiäkään ole kielletty yms. (-20156309)
53. Lisäksi Poliisin lupakäytännöissä on nykyään liikaa eroavaisuuksia, sillä Turussa sinulle ei välttämättä myönnetä lupaa tietyn syyn 
(esim. sopimattomuus, rikostuomio) vuoksi, mutta lupa voidaan samoilla syillä myöntää toisella paikkakunnalla. ( -20156280)
54. Käsiaseen ja yleensä aseen ostolupa tulisi myöntää vain armeijjan käyneille henkilöille, sittenkin harkiten. (-20156218)
55. On kohtuutonta, jos muutaman mielenterveydeltään häiriintyneen henkilön tekemien tekojen takia kymmenien tuhansien kunnon 
ihmisten harrastustoimintaa rajoitetaan. Kyseessä on vastaava ylireagointi, kuin jos nopeusrajoitukset laskettaisiin taajamissa 20km/h 
tasolle. Kuolemaan johtaneet kolarit kyllä varmasti vähenisivät. Jos joku haluaa toista vahingoittaa, niin kyllä hän siihen keinon keksii 
ilman asettakin. Esimerkkinä Myyrmannin pommittaja Petri Gerdt. (-20156245)
56. "harrastuksen aktiivisuus" on minusta outo ja monipiippuinen juttu. itse olen pienten lasten äiti ja työ on vaativa. harrastaisin 
enemmän jos ehtisin. pitääkö minulta viedä pistooli, koska en ole käyttänyt sitä pariin vuoteen? olen ehtinyt harrastaa lähinnä 
ilmapistoolilla enkä silläkään kuin 3 kert vuodessa. menen jokseenkin suoraan sm-kisoihin, jos ruutiaseella harrastan. olenko liian 
epäaktiivinen kun olen naisten vakiopistoolissa 5. joka toinen vuosi kun kaivan aseen kaapin perältä? mitä siis on se aktiivinen 
harrastaminen? jos käy jonkun pienen paikkakunnan ampumaradalla silloin tällöin, kirjoittavatko harrastuskaverit toisilleen todistuksen 
aktiivisuudesta? pitääkö kilpailla? nuorten kilpa-ampujien kohdalla voitaisiin ehkä tehdä aselakiin poikkeuspykälä. itse olen ampunut 
kv. kisoissa 16-vuotiaasta ja olisi se ollut hemmetin paljon hankalampaa jos en olisi voinut omaa asetta sinne viedä. 2 vuoden 
aktiivisuusaika vie monelta mahdollisuudet lähteä ulkomaille kisaamaan, jos alkaa olla kv. tasolla aiemmin kuin on oikeutettu lupaan. 
valmentajatko aseita silloin rehaa rajojen yli? muutoin olen ehdottomasti kannatettujen tiukennusten puolella. kaikenmoiset räiskijät 
pitää saada radoilta pois tai ohjattuun harrastustoimintaan. ongelma on vaan se että mistä pikkupaikkakunnille ja seuroille resurssit? 
(-20156074)
57. ampuma-aselupien hankinnassa tulisi olla käytössä mahdollisimman laaja rinnakkaisrekisteröinti, jolla saadaan seulottua 
ihmisten tietoja mm psykiatristen sairauksien ja muiden epäilyttävien tapausten pois kitkemiseksi. Aselupien muuttaminen 
määräaikaisiksi ei ole ratkaisu mihinkään ongelmaan. Järjestelmän ollessa täydellinen henkilön joutuessa esim lääkärin kanssa 
tekemisiin henkisten ongelmien tai vaikka alkoholismin vuoksi tulisi tapauksesta tehdä ilmoitus poliisille jos henkilö omistaa ampuma-
aseita. Tällöin poliisin ja lääkärin tulisi arvioida henkilön kyvykkyyttä enää omistaa ampuma-aseita. Nykyinen ampuma-ratatilanne on 
esimerkiksi eteläsuomessa sellainen, ettei aktiivista ampumista ole ympäri vuoden mahdollista suorittaa jokaisella aseenomistajalla 
vaan ampumaharrastus rajoittuu kevät-, kesä- ja syksyaikaan sekä metsästyskausille. Vaatimukset ympärivuotisesta 
ampumaharrastuksesta luvan ylläpitäiseksi ovat niin joillain paikkakunnilla käytännössä epärealistisia. ( -20156124)
58. tuntuu että suomessa luvalliset aseet on suurenpi ongelma kuin 80 000 pimeetä käsiasetta. ( -20156244)
59. tää kysely on tehty ohjaamaan vastaamaan myönteistä kantaa. Se joka alussa on ollut käsiaseita vastaan ei voi moneenkaan 
jatkokysymykseen vastata. (-20156430)
60. Ampumaaselupaa hakevan tulisi myös osoittaa ostokuittilla todistettavasti aseelle hyväksytty säilytyspaikka (askaapi, kassakaapi 
jne). (-20156252)
61. Ase on turha kapistus, jos sille ei ole järkevää, edes kerran vuodessa tapahtuvaa käyttöä. Muutenkin ase on vaarallinen myös 
käyttäjälleen, jos sitä ei käytetä ja huolleta (öljytä) vuosittain. Henkisesti tasapainottomille ei asetta pidä antaa ja henkinen Ja fyysinen 
kunto onkin syytä tarkistaa kuten kuorma-auto-kortin haltijoilla 5 vuoden välein 45 vuotta täytettyään, mutta jo siitä lähtien kun aselupa on
voimassa. Vanhan olympia-ampujankin liipasinsormi oli liian herkässä, kun kukaan ei kysy henkisestä voinnista. Nuorille henkilöille ei 
käsiaseita pidä antaa kuin vasta asepalveluksen suoritettuaan ja sivareille ei ollenkaan. (-20156126)
62. Kenellekkään ei tulisi kysymyksissä esitetyillä tavoilla myöntää mitään lisäoikeuksia koska loppujen lopuksi kaikissa näissä 
esimerkeissä yksittäisen ihmisen suppea mielipide voi vaikuttaa kielteisesti täysin asiallisen henkilön ampumaharrastukseen. 
Luvansaannin rajoitukset eivät poista mielenterveysongelmia tästä maasta. Luvan saantia pitäisi pikemminkin helpottaa jotta ihimisillä 
olisi mahdollisuus harrastaa hauskoja lajeja isokaliiperisilla aseilla ameriikan malliin. Suomessa harrastus on liian totista 
torvensoittoa. (-20156347)
63. Reserviläisyhdistyksillä ja Ampumaseuroilla ei ole resursseja jakaa todistuksia henkilön ampumaharrastuksen laadusta tai 
olemassaolosta. Tätä vastuuta on turha yrittää lykätä pois virkavallalta vapaaehtoisille seuroille, joiden toimintaan on muutenkin vaikea 
saada henkilökuntaa. Saatika sitten jos seuran puheenjohtajan tehtävä on päättää kuka saa kantoluvan ja kuka ei. Se että henkilö ei 
harrasta ammuntaa ei saa olla syy luvan pois ottoon. Kyllä suksetkin voivat lojua vintillä 10vuotta käyttämättömänä esim. perheen 
perustamisen yhteydessä, mutta kun lapset kasvavat harrastus saattaa jatkua. Kenelle menevät aseet joilta menetetään lupa? Aseet 
ovat kalliita hankintoja. (-20155970)
64. 1. Kyselystä puuttuu, perintöaseitten kohtalo. ( isältä pojalle siirtyvät aseet ja niille myönnettävät luvat) 2. Aseharvinaisuudet ja niitten 
kohtalo. 3. Jokelan ja Kauhajoen tapausten perusteella ei kannata tehdä liian jyrkkiä lakimuutoksia aselakiin koska molemmissa on 
kysymyksessä ihmisen käytöshäiriö " mielenvikaisuus " uhma. (-20156101)
65. aselupia myönnettäessä pitäisi huomioida aseen sopivuus harrastukseen, puoliautomaatti 22 ei ole mikään tarkkuusase (-
20156488)
66. Nykyinen lainsäädäntö on varsin riittävä, jos poliisi käyttäisi sitä hyväkseen. Jokelan ja kauhajoen tapaukset olisi voitu välttää ihan 
nykyisenkin lainsäädännön avulla. Eri asia sitten on, olisivatko nämä henkilöt toteuttaneet aikeensa jotain muuta välinettä käyttäen, 
esim. kotitekoinen pommi tms. Aselainsäädännön viilaamisen sijaan tulisi nuorten hyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota. ( -
20156511)
67. Vain ihmiset tappavat, eivät aseet. Kirves, puukko, pesäpallomaila , halko, tunkki, jakoavain ovat nekin tappoaseita, jos näin haluaa. 
Reserviläiset isänmaallisina vapaaehtoisina maanpuolustajina pitäisi jättää tiukkojen aselakien ulkopuolelle. Jotenkin on 
ampumataitoja ylläpidettävä, vaikka ei se edes aina ole hauskaakaan. Maanpuolustustyö on vapaaehtoisena yhtä arvokasta kuin 
puolustusvoimat instituutiona. Sitä on myös vaalittava ja jos se tehdään vaikeaksi, ei siitä jatkossa olla enää kiinnostuneita. Ei kaikkia 
tarvitse holhota, tarkemmat rekisterit vain "häiriköistä ja yhteiskuntaan soveltumattomista". (-20156319)
68. Maamme sijoittuminen ampumakilpailuissa edellyttää harrastuksen pitämistä riittävän monien saavutettavissa. Reserviläisten 
omaehtoinen ampumataidon ylläpitäminen on tärkeää myös maanpuolustuksen kannalta. Yhteiskunnan varoin kustannetaan muita 
urheilu- ja liikuntapaikkoja, joten myös ampumaratojen kehittämiseen tulisi saada yhteiskunnan panostusta. ( -20156507) 
69. Ampumaharrastuksen aktiivisuudella ja aseen omistusoikeudella ei tulisi olla mitään yhteyttä keskenään. Olellisinta on se, onko 
aseen omistaja ja sitä käyttävä henkilö ominaisuuksiltaan sopiva aseen omistajaksi ja sen käyttäjäksi. Kannatan nykyistä tarkempaa 
seulaa sille, kenelle aselupa myönnetään. (-20156528)
70. Ensimmäinen lupa voitaisiin myöntää vaikka kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen ilman lisäkustannuksia toistaiseksi 
voimassaolevaksi. Kahden tai kolmen vuoden kohdalla voisi olla haastattelu ja/tai harrastamisen toteaminen. (-20156543)
71. Ei rakenneta Suomesta mitään poliisivaltiota, ei aseet ole tehneet yhtään murhaa, vaan ihmiset niiden takana. (-20156523)
72. Suomea ei saada turvalliseksi aseet kieltämällä, vaan huolehtimalla ihmisistä ihmisinä. Tässäkin asiassa päättäjät puuttuvat vain 
oireisiin, eivät varsinaisiin syihin. Pikemminkin heidän pitäisi pohtia yhteiskunnan arvomaailmaa ja hallinnon omaa asennetta 
alamaisiinsa. Sekin kun tahtoo ruokkia darwinilaista "vain vahvimmat pärjäävät" -mielikuvaa. Ase ei tapa, vaan ihminen, joka asetta 
pitelee. Terve ihminen ei tapa, ja sairas tappaa vaikka ritsalla tai haarukalla, jos on tappaakseen. Mielenterveystietoja pitää kyllä saada 
vaihtaa vapaasti aselupia hankittaessa, mutta järjettömään pakkoharjoitteluun ja seurajäsenyyteen ei ole tarvetta. Voi myös pohtia, 
olisiko viiden vuoden määräaikainen lupa vaikuttanut mitään näissä surullisenkuuluisissa ampumatapauksissa? Ja miksipä ei 
samalla kerättäisi mielenterveyden avokuntoutujia takaisin laitoshoitoon? Ainakaan räikeimmät ja vaikeimmat tapaukset eivät kuulu 
kaduille. Miksi yhteiskunnan normien mukaisesti elävien ihmisten pitäisi suostua oikeuksiensa rajoittamiseen oman turvallisuutensa 
takaamiseksi, kun uhkaa voitaisiin useissa tapauksissa pienentää merkittävästi poistamalla normeista piittaamaton tai ymmärtämätön 
riskitekijä? (-20155813)
73. Nykyisessä laissa ei ole juurikaan korjattavaa. Viranomaisten välinen tiedonkulku voisi olla parempaa ja mielenterveysongelmat 
tiedostaa ja hoitaa. Vanhemmilla ja lähipiirin muilla aikuisilla on lapsiinsa ja toisiinsa nähden suurin vastuu ja velvollisuus, ei 
viranomainen voi kaikkea tietää. (-20156401)
74. Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki tuliaseet ovat vaarallisia väärissä käsissä ja tämän vuoksi käsiaseiden erikoiskohtelu 
tuntuu oudolta. Jos todettaisiin, että henkilölle A ei voi antaa käsiasetta niin voidaanko hänelle antaa muita aseita? Jos esim. 
metsästäjällä on jo haulikoita ja kivääreitä niin miten voitaisiin perustella, että hänelle ei voida antaa käsiase lupaa, koska käsiaseet 
ovat niin "vaarallisia?" Lisäksi jos aselupaa varten täytyy läpäistä jokin kurssi tai testi täytyy tämä olla valtion järjestämä, jotta tämä olisi 
puolueeton testi. (-20156395)
75. Ennaltaehkäisy on ratkaisu nykyään vallitsevaan kaoottiseen käsiaseiden mustamaalauskampanjaan. Jos henkilö tahtoo toista 
vahingoittaa hän kyllä keksii keinon - oli kotona urheilupistoolia tai ei. Jos ajateltaisiin järkevästi maassamme vallitsevaa katkeruuden, 
mustasukkaisuuden ja viinan aiheuttamaa pahan olon kolmiyhteyttä suomen täytyisi luvanvaraistaa myös keittiöveitset ja -sakset. 
Mihinkään lajiin sopimattomat aseet tulisi kieltää kaikilta. Esimerkiksi tietyn piipunpituuden omaavat, ylikaliberin revolveriaseet. (-
20156433)
76. Ensimmäinen käsiase voisi olla kertalaukeava. Ampumakilpailujen sääntöjä voisi muuttaa siten, että kyseisillä aseilla voisi 
ammuntaa harrastaa. (-20156498)
77. Perustuslaillisesta järjestyätymisvapaudesta on ehdottomasti pidettävä kiinni! Siksi olen myös sitä mieltä että muita "luotettavana 
pidettäviä" harrastustodistuksia tulisi myös hyväksyä lupaharkinnassa, ei ainoastaan seurojen myötämiä. Monella paikkakunnalla 
ampuradat ovat pitkän matkan päässä eikä kovin aktiivista järjestystoimintaa välttämättä ole. Tämä asettaa eripuolilla maata asuvia 
ampujia eri arvoiseen asemaan lupaharkinnassa. Ampujan ajokortti on hyvä ajatus, joka voisi mielestäni osittain korvata kahden 
vuoden harrastaminen ennen ensimmäistä käsiaselupaa-säännön, jolloin järjestäytymisvapaus myös säilyisi. Kunhan tästäkin ei tule 
rahastusautomaattia niinkuin luparuljanssista on tullut. Olen myös sitä mieltä että lupien määräaikaisuudella ei saavuteta muuta kuin 
aseharrastajille kohtuuttomia kustannuksia. Esim. Kauhajoen ja Vantaan tapauksissa määräaikaisuudella ei ollut mitään merkitystä. 
Huomion pitäisi ehdottomasti keskittyä tiedon parempaan kulkuun eri viranomaisten välillä, erityisesti puolustusvoimilta. 
Puolustusvoimien tiedoilla olisi ollut erityinen merkitys juuri Kauhajoen ampujan lupahakemukseen, viimeistään luvan 
peruutusharkinnan aikana. Päätöksentekijöille on myös osoittettava että aseiden kokonaismäärän, ja erityisesti yksittäisen henkilön 
aseiden kokonaismäärän, vähentämisellä ei ole merkitystä rikollisuuteen tai itsemurhiin. Tämä mantra toistetaan aivan liian usein 
vaikka helposti saatavilla on runsaasti faktaa että tämä ei pidä paikkaansa, esim. Australiassa ja Englannissa. (-20155699)
78. Kohta 12: Terveydenhuollon henkilöstöllä tulis olla velvollisuus antaa tiedot mainitut ominaisuudet omaavasta henkilöstä aselupia 
kontrolloivalle viranomaiselle. Aselupaviranomaisella tulisi olla myös sen verran maalaisjärkeä ja omaa ajattelua, että perintöaseet 
eivät joutuisi romutukseen. Näille kun voi vielä olla käyttöä maailmanpolitiikan alueellisissa selvitystilanteissa... ( -20156458)
79. Näen, että ampuma-aseiden väärinkäytöksiä voidaan ehkäistä seuraavilla toimenpiteillä: 1) Ensi-aseen hankkijan taustat ja motiivit 
selvitetään huomattavasti nykyistä tarkemmin. 2) Aseluvat määräaikaiseksi, jolloin voidaan lupaa uusiessa voidaan tarkistaa, ettei 
elämäntilanne ole muuttunut oleellisesti niin, että lupaa ei voida jatkaa (esim. alkoholismi ym). Uusimisen kustannukset eivät 
kuitenkaan saisi nousta kohtuuttomiksi (esim. metsästäjälle, jolla voi olla 10 hallussapitolupaa). 3) Tuomiot väkivaltarikoksista tai tietyt 
muut tuomiot laittaisivat olemassa olevan luvan automaattisesti harkintaan. Sen sijaan täyskielto on täysin tuomittava ajatus, jota 
lähinnä asiasta täysin tietämättömät ihmiset ovat heitelleet. Myöskään aseiden säilytys ampumaradoilla ei käytännössä toimi. Eli 
kotisäilytys on sallittava. Aktiivinen harrastaminen on vähän kyseenalainen asia. Sillä kyllähän harrastuksessa voi olla aktiivisempia 
kausia ja sitten taas passiivisempia. Mielestäni pitäisi myös entistä ankarammin puuttua ilma-aseilla, replika-aseilla, starttipistooleilla 
tai muilla ei-ampuma-aseilla tapahtuvaan häiriköintiin julkisella paikalla. Uutisoinnissa pitäisi myös tarkemmin mainita onko kyse ollut 
tosiaankin ampuma-aseesta, vai kenties asetta muistuttavasta lakupötköstä (lehdet kun mielellään laittavat kaikki samaan myyttiseen 
"käsiase"-kategoriaan). Lisäksi.. ampumaratojen perustamiseen ja kunnostukseen pitäisi saada ohjattua huomattavasti nykyistä 
enemmän määrärahoja. ( -20155944)
80. Viranomaisille selkeämmät ohjeet pykälien tulkintaan turhaa byrokratiaa lisäämättä. Lainkuuliaisten harrastajien kiusaaminen ja 
rahastaminen on lopetettava. (-20156545)
81. Suomi on vapaa maa, nyt tehdään aseen hankinta ja harrastaminen vaikeaksi. Itselläni ei näin ollen ole nyt edes varaa hankkia 
käsiasetta, koska lääkörintodistus yms. aihuetta ylim kuluja (-20156729)
82. Ampuma harrastus on hyvä harrastu tutussa,harrastaja joukossa ei siellä Ramboilla,ammunnat suoritetaan johdetusti sääntöjä 
noudattaen ja tuloksia analysoiden. Valitettavasti on henkilöitä jotka tarvitsisivat apua ongelmiinsa näihin päättäjät eivät joko halua 
puuttua tai eivät raukat ymmärrä yksilön tuskaa vaan ovat itsekeskeisiä omiin ympyröihinsä kalkkeutuneita. Surmatyöt eivät lopu aseita 
aina löytyy rikollisia riittää. (-20156054)
83. Mielestani lupien tiukentaminen johtaa vain luvattomien aseiden lisaantymiseen. (-20156588)
84. Kyllä tiukempaa valvontaa tarvitaan mutta pääperiaate olkoon se että jolla on todellinen halu ja harrastuneisuus harrastaa 
ammuntaa eikä (mielen)terveydellisiä esteitä niin heille se sallittakoon. Jokaisen täytyy silti ymmärtää että kyse on jostain muusta kuin 
postimerkkeilystä ja niin ollen hyväksyttävä että harrastusta kontrolloidaan valtiovallan taholta, se on viime kädessä kaikkien etu. 
Tänään tuli lehdessä tietoa jo suuntaviivoista, tämä kertalaukausase cal. .22 loukkupyyntiin on aivan riittävä siihen käyttöön ja sellainen 
voisi olla myös ampumaharrastajan ensimmäinen ase, esim. 2-5 v. ajan. 2 v. (esim.) jälkeen 1/2 autom. .22 ja 5 v. jälkeen esim. 9 mm 
tai vast. Kiitos hyvästä kyselystä. (-20156570)
85. Nykyisellään lakiesitys kyllä hyvin lahjakkaasti torppaa ampumaharrastuksen varsinkin semmoisilta paikkakunnilta missä 
ampumaharrastuspaikkoja ei ole. Myöskin on kohtuutonta vaatia harrastuksen aloittamisen kriteeriksi jo valmis harrastaminen. (Jos 
haluaa ajaa esim jokamiesluokkaa, niin miten sen voi aloittaa niin, että on ajanut vuoden rallia??) Parempi idea olisi jonkinlainen 
metsästyskokeen kaltainen aseenkäsittely/lakikoe (vaikka sitten puolistusvoimien pällikoe) mikä omalta osaltaan kyllä poistaa aika 
monia ei-toivottuja aseenomistajia. (-20156585)
86. Luvan saanti erityisesti käsiaseiden osalta on syytä tarkentua harrastajille. (-20156698)
87. Kahden vuoden aja vähintään kerran viikossa järjestettävä harjoittelu ei ole mahdollista. Reserviläisyhdistykset tekevät paljon 
muutakin kuin vain ampuvat ja voimavarat eivät riitä harjoitusten pitämiseen tai niihin osallistumiseen kerran viikossa. Loimaan Seudun
Reserviläiset esimerkiksi järjestävät touko - syyskuun ajan kerran kuukaudessa pistooliharjoitukset ja kerran kuussa kivääriharjoitukset
ohjatusti. Täten omaehtoinen harjoittelu onkin tärkeässä roolissa jäsenille, jotka voivat vapaasti käyttää ampumarataa muuna aikana. 
Reserviläistoimintaan kuuluu runsaasti lajeja joissa ammutaan pistoolilla esim. pistooliampumahiihto, pistooliampumajuoksu, 
talvimestaruuskilpailut, ampumakilpailut ym. Näiden lajien harrastamisen aloittaminen vaikeutuu lakimuutoksen myötä, kun 
yhdistyksillä ei ole antaa asetta lainaksi kaikille tarvitsijoille. Lisätietoja näihin annan mielelläni Marko Silvander 040-5839349 (-
20156481)
88. Olennaista on estää aseiden pääsy henkisesti epätasapainoisten ja -kypsien henkilöiden haltuun, ei estää ampumaharrastusta 
kokonaan. Nyt mediassa ja Internetissä käydyssä keskusteluissa on tehty turhankin usein rinnastuksia siihen, että kaikki aseiden 
omistajat ovat potentiaalisia massamurhaajia ottamatta huomioon, että tyypillinen aseen omistaja on tasapainoinen ja vastuunsa 
tunteva aikuinen henkilö. (-20155914)
89. Otetaan positiivinen asenne uudistukseen. Säännöksissä ja käytännöissä on kyllä tarkastelun varaa. (-20156683)
90. Poliisien ja muidenkin turvallisuuden takia olisi parempi, että tehokkaat tuliaseet ovat vain harvojen halussa. (-20156671)
91. Toivon että aselaki pysyisi lähes entisellään. Poliisille pitäisi antaa suuremmat valtuudet taustojen tutkimiseen. Aseiden 
säilytykseen olisi vaadittava standardit täyttävä asekaappi, ensimmäisestä aseesta lähtien. Harrastustodistusten keräily tuo 
eriarvoisuutta asuinpaikkakuntien välillä. Elämäntilanteiden vaihtelut vaikuttaa vahvasti harrastusaktiivisuuteen, perheetön pystyy 
harrastamaan aktiivisemmin kuin juuri perheen perustanut henkilö. Ensimmäisen luvan saaneella on varmasti suurempi 
harrastusaktiivisuus, kuin vanhemmalla harrastajalla, koska taitotaso on eri tasolla. Jokainen harrastus kokee taantuman jossakin 
vaiheessa ja se ei saa olla rangaistava teko! Ampuma "ajokortti" on osittain hyvä idea kuin esim. SRA/Practical-lisenssi, mutta sekin 
saattaa harrastajat eriarvoiseen asemaan, ellei kurssitusta järjestetä sisäasiainministeriön toimesta. Olemassa olevat lisenssit pitäisi 
hyväksyttää sisäasiainministeriössä ja saada niille sama arvo; "turvallinen harrastaja" statuksella. ( -20155748)
92. sopiva aktiivi harrastus aika ennen ensimmäistä lupaa on yksi vuosi jolloin seura joko puoltaa tai ei puolla lupia. Näin on, ja on ollut 
meidän seurassa eikä yhtään "hullua" ole seulan läpi livahtanut. Tämä metodi on luultavasti parempikin kuin lääkärin suorittama vartin 
tutkiminen! Lisäksi poliisille voisi antaa valtuudet katsoa hakijan lääketiedot Kelan tietokannasta, ja mikäli jotain siellä näkyy niin vasta 
sitten kysellä lääkäriltä. Näin ei kuormitettaisi jo ylikuormitettua terveyden huoltoa. T. Toni Nuutinen, Kerimäki (-20156502)
93. ammuntaa harrastetaan suurimmaksi osaksi muualla kuin asuinpaikkakunnalla, itse esim kotopuolessa jossa kaikki aseetki´n 
ovat. viereisiellä paikkakunnalla on kyllä mahdollisuus harrastaa ammuntaa ulkotiloissa mutta en ole vielä ehtinyt asiihen asiaan 
paneutua ollenkaan. (-20156886)
94. Ikärajoissa pitäisi mielestäni noudattaa täysi-ikäisyyttä. 18 vuotta on katsottu iäksi, jolloin henkilö on kykenevä toimimaan 
itsenäisesti ja vastaamaan itsestään ja teoistaan. En pidä ajatuksesta, että tätä ikärajaa aletaan rikkomaan. Itse olen 28 vuotias eli 
tässä mielipiteessä ei ole "oma lehmä ojassa". Kohtaan kuusi olisi sopinut vaihtoehto vielä pidemmälle koeajalle, mikä pistoolien 
kohdalla olisi ehkä toimiva ratkaisu. Aseluvan ei tulisi olla määräaikainen, eikä se saa raueta harrastuksen keskeytyessä. Ihmisten 
elämässä tapahtuu vaihtelua kaiken aikaa, eikä olisi mielestäni oikein jos esimerkiksi perheen tai työtilanteen takia paitsioon jääneen 
harrastuksen uudelleen aloittaminen vaikeutuisi tauon takia. Lisäksi tällainen aiheuttaisi turhaa aseiden omistajuuden vaihtelua, koska 
luvan rauetessa aseesta täytyisi mitä ilmeisimmin luopua. Tämä taas vaikeuttaisi viranomaisten työtä ja aiheuttaisi valvonnan tarpeen 
lisääntymisen myötä turhia lisäkustannuksia. Julkisuudessa on myöskin vähälle jäänyt huomio, että aseiden vaikea saatavuus ei 
välttämättä olisi edes estänyt kouluampumisia. Aseita liikkuu pimeillä markkinoilla ja henkilö, joka aikoo tappaa mahdollisimman 
paljon muita ja itsensä ei varmastikkaan ole kiinnostunut aseensa laillisuudesta saati hinnasta. Jos Auvinen ja Saari eivät olisi 
saaneet kaupasta kohtuu pieni kalibeerisia pistooleitaan he olisivat hankkineet ne luvattomina ( kummatkin teothan olivat suunniteltuja 
ja harkiten tehtyjä ). Tällöin aseena olisi ollut helposti suurempi kalibeerinen ja mahdollisesti jopa automaatti ase. Lopuksi haluan 
kommentoida julkisessa keskustelussa mielestäni kovin vähäiseksi jäänyttä seikkaa. Kouluammuskelut, jotka ovat laukaisseet 
liikkeelle keskustelun asevalvonnan kiristämisestä, olivat nuorten miesten tekemiä. Uskon melko vahvasti, että nämä teot johtuivat 
pääasiassa nuorten keskuudessa yleistyneestä "henkisestä pahoinvoinnista" ja nimenomaan siitä, että nuoriso tuntuu vuosi vuodelta 
muuttuvan kyvyttömämmäksi selviytymään elämässä kokemistaan vastoinkäymisistä. Keskustelussa on ehkä liikaa kiinnitetty 
huomiota ampuma-aselainsäädäntöön, eikä itse ongelmaan eli henkilöihin, jotka niin sanotusti naksahtavat mahdollisesti hyvinkin 
pienen kolhun saatuaan. (-20155882)
95. Kohdan 12. ilmoituksen perustana voi olla vain lääketieteellinen diagnoosi. (-20156784)
96. Uusi ampuma-aselaki on ihan samassa sarjassa Lex Nokian, Lex Karpelan ja internetin "lapsiporno"-suodatusten kanssa: 
Ihmiset, jotka eivät itse tiedä asioista mitään, tekevät päätöksiä puhtaasti tunnepohjalta, kuulematta asioista paremmin perilläolevia 
tahoja. Suomessa demokratia on ollut huolestuttavasti taantumaan päin Tarja Halosen valtakaudella ja avoin ja järkevä keskustelu 
sinänsä vakavista asioista, on pyritty tukahduttamaan ja todelliset ongelmat lakaisemaan maton alle. Tässä lakiuudistuksessa ei 
käytännössä ole taustalla mikään muu, kuin näiden kahden valitettavan kouluampumistapauksen jälkipyykki, vaikka jotkut poliitikot sen 
yhä kieltävätkin. Todellisuudessa käsiaseiden rajoittamisella ei ole mitään vaikutusta kouluampumisiin (määräaikaisella 
aseluvallahan Kauhajoellakin ammuskeltiin). Suomessa on tälläkin hetkellä asialliset ampuma-aselait, mutta niiden soveltamisessa 
on paikkakuntakohtaisia eroja. Nämä olisi hyvä yhdenmukaistaa! Uudessa laissa aivan käsittämättömiä asioita ovat mm. vaadittava 
lääkärintodistus (miten YLEISLÄÄKÄRI voi antaa psykologisen arvion ihmisestä 15min terveyskeskus-ajalla, kun psykiatrian 
ammattilaiseltakin vaadittaisiin useampia istuntoja arvoitavan henkilön kanssa?). Lisäksi on lapsellista, ettei uusia lupia voida myöntää
toistaiseksi voimassa oleviksi, jos henkilöllä on pitkä ja moitteeton harrastushistoria ja useita aikaisempia ampuma-aselupia 
hallussaan - puhdasta kiusantekoa ja poliittisten irtopisteiden keruuta. t. Aki Peltokoski (-20156400) 
97. Kysymykseen 12: Mikäli henkilön terveydentilassa ilmenee sellaista syytä, mikä todella voi vaikuttaa hallussapito-luvan 
aiheellisuuteen, esim. mielenterveydelliset ongelmat. ( -20156877)
98. Ensimmäisen aseluvan määräaikaisuus hyvä juttu, jonka putteissa voi aloittaa harrastamisen. Kahden vuoden harrastaminen 
ilman omaa asetta joidenkin yhdistyksien alueella täysin mahdotonta. Yhdistyksillä ei ole aseita ja harjoitukset satunnaisesti 
järjestettyjä. Tästä seuraa ettei kilpailuihinkaan pääse osallistumaan, joka on monella seuralla pääasiallista toiminttaa. Käytännössä 
tuo kaksi vuotta täytyy uuden lain mukaan olla jäsenenä jossain seurassa ja käydä harjoituksissa ENNEN KUIN VOI ALOITTAA 
HARRASTAMISEN. Ei ollut mitään mainintaa siitä että ensimmäisen käsiaseen tulisi olla pienoispistooli, mikä on aikaisemmin ollut 
käytännössä pakko. Tämä hyvä asia kun ei sille reserviläis käytössä ole välttämätöntä tarvetta, näin ollen ei tarvitse hankkia 
ylimääräistä asetta pelkän luvan saamisen takia. (-20156326)
99. Aselupaa ei saa sitoa liian tiukasti harrastukseen. Elämäntilanteen johdosta ennen aktiivinen harrastus voi painua muutamaksi 
vuodeksi unholaan (perheen lisäys, ulkomaan komennus, talon rakentaminen). Useimmiten harrastaminen jatkuu kuitenkin 
muutosvaiheen jälkeen, niin ei ole kovin käytännöllistä jos tällä välin joutuu luopumaan harrastusvälineistä. Vastaava esimerkki muusta
mailmasta: Jos sinulla on jalka poikki etkä pysty pelaamaan koko kesänä jalkapalloa, niin tuleeko sinun luopua pelikengistä ja 
jalkapallosta?? (-20156726)
100. Kommentit kohtaan 9) Harrastuneisuus pitää voida todistaa myös esimerkiksi omalla päiväkirjalla tai vastaavalla tavalla. Ei siis 
ainoastaan seuran antamalla todistuksella. Ennen muuta "harrastuneisuudelle" pitää antaa selkeä ohje: kuivaharjoittelu kotona, 
jälleenlataus, koulutukset, seuran muuhun toimintaan osallistuminen, yms. osoittaa vähintään yhtä selkeää harrastuneisuutta. Jos 
lakiin ei määritellä selkeitä sääntöjä näiden asioiden osalta, lupien peruminen ja uusiminen on vielä nykyistökin mielivaltaisempaa. 
Kohta 12) Miten määritellään terveydenhuollon ammattihenkilökunta? Miten määritellään sopiva terveydentila aseen hallussapito-
oikeuteen? Liika väljä määrittely voi johtaa ylilyönteihin, mutta kannatan ehdottomasti terveydenhoitoalan ja poliisin yhteistyötä, varsinkin 
ensimmäistä lupaa haettaessa. Tällöin on voitava tehdä perusteellinen taustatietojen kartoitus ja vähintään 1 haastattelukerta. Tämän 
pitää koskea KAIKKIA ensiaseen ostajia, riippumatta aseen toimintatavasta tai tyypistä! Kaikki harrastukset, joissa käytetään asetta, on 
saatava tasapuoliseen asemaan. Metsästysase ei ole yhtään turvallisempi kuin muukaan ruutiase. Käsitteisiin on puututtava 
julkisuudessa voimakkaasti, sillä "käsiaseesta" on tullut median ryöpytyksessä kaiken pahan alku, vaikka todellisuudessa vika on aina 
aseen käyttäjässä. Lähestykää ministeriötä isompana joukkona (kuten ilmeisesti tähänkin asti on yritetty), eikä yksittäisinä yhdistyksinä.
(-20155799)
101. Erityistä huomioita pitää kiinnittää ampumaharrastusmahdollisuuteen ja niiden riittävyyteen. Ampumaradoille on hyvä myös 
myöntää valtion tukea, vaikka reservijärjestöjen kautta näin turvataan ammunnanharjoittaminen turvallisissa ja ohjatuissa olosuhteissa.
Ampumapäiväkirjat ja muuta materiaalit on hyvä tehdä yhteistyöös/yhtenäiset.(RESUL) (-20156820)
102. Hakija pitäisi tutkia perusteellisesti ennen luvan myöntämistä. Poliisin tulisi heti ottaa ase pois jos se saisi todisteita että aseilla 
on ns. leikitty (kuvattu räiskintä videoita tai ammuskeltu holtittomasti, yms...) (-20156693)
103. Mites sitten metsästäjät??? Entä jos ei ole harrastanut pariin vuoteen ampumista AKTIIVISESTI esim. koulun viemän ajan takia? 
Kunhan vaan ei tehtäs hätäsiä päätöksiä jotka taas vievät vero euroja ja vuosien päästä huomataan että eipäs tämä menettely 
toiminutkaan ja miljoonia on taas mennyt hukkaan. (-20156802)
104. Eivät aselakien rajoitukset poista em kaltaisia marginaalisia ongelmia aseiden kanssa, ainoastaan vaikeuttavat aktiivisten 
normaalien harrastajien harrastusmahdollisuuksia. Näkisin, ettei suurin osa ampuma aseilla tapahtuvista väkivaltaisuuksista tapahdu 
laillisilla aseilla muutenkaan. ( -20156860)
105. Jatkuva kontrollin lisäys ja viranomaisten avoimempi ja helpompi henkilötietojen/terveystietojen vaihtaminen johtaa "kyttäys 
yhteiskuntaan" jossa kärsivät kunnolliset ja rehellisetkin kansalaiset. Mihin vedetään raja siitä kuka saa mitäkin tietoja käyttää 
hyödykseen... (-20156866)
106. Julkisessa keskustelussa on alettu ampua järeillä aseilla pieniä tauluja. Monet ehdotuksista ovat niin utopistisia että niitä on 
voinut keksiä vain ihminen, joka haluaa kieltää kaikki aseet tulevaisuudessa. Keskustelu on saanut alkunsa tapahtumista, jotka olisi 
voitu estää VIRANOMAISTYÖLLÄ! Rehelliset harrastajat ovat varmasti valmiita antamaan viranomaisille kaikki oikeudet, joilla estetään 
epäasiallisten henkilöiden aselupien saanti. Tulee huomata, että mitkään näistä ehdotetuista toimista ei estä rikollisten aseiden 
hankintaa ja jotkut ehdotukset suorastaan tyrkyttävät aseita rikollisten käsiin (aseiden säilytys vain ampumaseurojen tiloissa). (-
20156746)
107. Kohta 7. oli kysymyksenä ihan järjetön. Esim pääkaupunkiseudun tilannetta siinä ei pysty kuvaamaan ollenkaan. 
Harrastuspaikkoja ei vaan ole kaikille lajeille. (-20156942)
108. Esityksen "asevastaava" rooli tulee miettiä tarkkaan. kun jäsen hakee puoltoa aselupaansa, tulisi asevastaavan kirjoittama paperi 
toimittaa poliisille hakijalta salassa, jotta asehenkilö oikeasti uskaaltaa kirjoittaa myös kietävän paperin, saamatta itse vihaisen 
aseluvan hakijan vihaa niskoilleen. Paperi ei siis missään vaiheessa saa päätyä aseluvan hakijan haltuun tai edes tietoon, onko 
asevastaava puoltanut vai kieltänyt hakemusta. (-20156902)
109. Luvan hakijalle tehtävä hyvä psykoloogin testi mikä kertoo hakijan henkisen tason. Sillä ei ole merkitystä , onko kyseessä käsi, 
vaiko metsästysase. Harrastetodistus on hankala hankkia jos ei ole millä harrastaa. Esim. jos hankkii käsiaseen pitäisi lupa saada ja 
sen jälkeen seurattaisiin käyttääkö ampuja asettaan aktiivisesti esim. 2 vuotta. Eli käydään harjoittelemassa valvotussa ympäristössä 
ja ammuttaja kirjoittaa todisteen harjoittelusta. Todistetta ei voisi vaatia ennen aseen hankintaa. (-20156796)
110. Kysymykset aika johdattelevia. Meidän ulkoampumaradalla voi kyllä ihan lumen aikanakin ampua. Tosin ei kovin hyvin pistoolilla. 
miksi ampumisesta ei voi pitää taukoa? esimerkiksi pienten lasten tullessa ampujan elämään tulee helposti useiden vuosien tauko 
mihin tahansa harrastukseen. Ja itse en halua kuulua välttämättä mihinkään seuraan voidakseni harrastaa. Mieluiten sitä kävisi 
omassa rauhassa (ulko)radalla ampumassa. Sisäradat on toinen asia, mutta niitä ei täällä päin (haukiputaalla) liiemmalti ole. ( -
20156858)
111. Kohta 13. Pitäisikö ojokortti peruuttaa jos asianomainen ei enään harrasta autoilua ? (-20156972)
112. Aseen omistusoikeus pitää säilyä vaikka oikeus aseen käyttämiseen poistuisikin. Perustuslaissa mainittu omaisuuden suoja 
täytyy koskea myös ampuma-aseita. (-20156961)
113. Parhainkaan uudistettu aselaki ei voi parantaa yhteiskuntamme ja mm koulumaailman mielenterveysongelmia ja henkistä 
pahoinvointia. Toki urheiluampujat ja metsästäjät toivovat järkevää ja asiantuntija ja harrastejärjestöjä kuulevaa uutta 
aselainsäädäntöä, jolloin harrastuksemme pysyisi jälleen tulevaisuudessa puhtaana ja arvostettuna harrastajakuntanaan. ( -
20156205)
114. Aselakia on varmasti tarpeellista tarkistaa, mutta aselain uudistamisella ei ole juurikaan vaikutusta siihen, johon sillä ministeriön 
taholta luullaan olevan. Valitettavat koulusurmat saivat tällaisen prosessin aikaiseksi, mutta aseet eivät tapa, vaan niitä käyttävät 
ihmiset. Soisi ministeriön panostavan enemmän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, jotta ihmiset kokisivat elämänsä elämisen 
arvoiseksi ja kunnioittaisivat enemmän toisia. Koulusurmat olivat vain merkki viime laman aikana alasajetuista peruspalveluista. Tekijät
olivat "laman lapsia" Olisi suotavaa, että nyt käsillä olevan laman aikana ei tehdä samoja virheitä kuin vajaat 20 vuotta sitten. (-
20156872)
115. Aselainsäädännön rukkaaminen on oireiden hoitamista - tärkempää olisi keskittyä siihen, miksi joka haluaa tappaa 
luokkakaverinsa. Muutenkin tässä nyt vähän töppäillään, mikäli aikoo tappaa ihmisiä niin käsiaseen hankkiminen ei ole siinä se suurin 
juttu - laittomia mutkia saa jos haluaa. Ja jos ei niitäkään löydy, entä jos tekee muutaman viiden kilon kasapanoksen ja laittaa vielä 
naulapusseja kylkiin? Suomalainen reserviläinen on ensiluokkainen aseenkäsittelijä ja tämän valtion turvallisuuden keskeinen 
tukipilari. Miksi meidän ampumaharrastustamme vaikeutetaan? (-20157000)
116. Jos käsiaseen hallinnan perusteena on ampuharrastus (ei metsästys - loukkupyynti), aseet olisi syytä säilyttää ampumaradan 
lukitussa varastossa. (-20156911)
117. Luvanmyöntäjän omat sooloilut esim säädettävistä tähtäimistä ym saatava kuriin (käsiaseet)! (-20156959)
118. Pitää ehdottomasti ottaa huomioon että vaikka harrastaa aktiivisesti niin kaikkialla ei ole siihen ympärivuotista mahdollisuutta 
VIRALLISTEN RATOJEN muodossa. Sekä usealla paikkakunnalla ei ole edes rataa joten pitää aina käydä jossain kauempana. Eli ei 
voida vaatia että joka KK täytyy käydä ampumassa. Suurimmalla osalla aktiivisuus painottuu eritoten kesäolosuhteisiin. (-20157062)
119. Ensimmäiseksi harjoitteluaseeksi kertaladattava ase (-20157082)
120. Mielestäni on hyvä, että ensimmäinen käsiase on määräaikainen ja määräajan päätyttyä pitää esittää todisteita 
harrastuneisuudesta, mutta en ymmärrä, miksi aselupa pitäisi saada peruuttaa sillä perusteella, että harrastukseen tulee tauko 
(harrastuksen päättymisen voi kukin kohdallaan ratkaista aseet myymällä). Voihan ihminen jatkaa ampumaharrastusta olosuhteiden 
muututtua (lapset kasvat, opiskelu päättyy). Ampumaharrastus on muutakin kuin ampumista: Se on tekninen harrastus, se on historiaa, 
se on urheilua, ulkoilua, liikuntaa. Näin ainakin omalla kohdallani on tilanne. Kohtaan 5. lisäselitys: Mielestäni ammunnan harrastus 
esim. omalla maatilalla pitää olla mahdollista ilman, että asia mitenkään liittyy ampuma- tai metsästysseuraan. Itse olen kyllä jäsen 
sekä metsästys-, että ampumaseurassa, mutten koe, että tämä jäsenyys mitenkään olisi vaikuttanut ampumaharrastukseni määrään 
tai laatuun. (-20156854)
121. Olen sitä mieltä, että ampuma-aseen hallussapitolupa kuuluu jokaisen asevelvollisuuden suorittaneen ja moitteettoman 
kansalaiskunnon omaavan suomalaisen täysi -ikäisen kansalaisen perusoikeuksiin sitä niin halutessaan. Mielestäni on jokseenkin 
yhdentekevää käytetäänkö asetta urheiluammuntaan vai onko se vain tietoisesti käden ulottuvilla takuuna pikaisesta helpotuksesta 
vakavan ja terminaaliluontoisen sairauden kohdatessa. (-20156721)
122. henk.kohtainen mielipiteeni on että nykyinen järjestelmä on aivan hyvä koska esim. 15 vuotias tuskin saa ensmmäiseksi aseeksi 
käsiasetta. eikä ko. aseen saaminen ole tehty helpoksi vanhemmillekkaan. tiukennuksena voisi olla vaatimus asevelvollisuuden 
suorittaminen ja sekin aseellisena. jos ei voi suorittaa kansalaisvelvollisuuttaan tarttumalla rynnäkökivääriin, ei voi myöskään tarvia / 
pystyä hankkimaan asetta myöhemmin (todellinen vakaumus ei muutu tarpeen / halujen mukaan). aseiden kotisäilytys on juuri oikea ja 
paras tapa valvoa omassa omistuksessa ja vastuulla olevia aseita. ampumaradoille ON saatava rahaa remontteihin ja parannuksiin, 
niistä on tehtävä harrastuspaikkoina tasavertaisia kuin esim. urheilukentät (valaistus, katokset yms.). (-20156471)
123. - Ampumaseuroja ei ole läheskään joka paikkakunnalla, uusien perustamista aiotaan katsoa tarkasti tai jopa estää. Tämä lienee 
ristiriidassa lakiin kirjatun yhdistyksen tai seuran perustamisoikeuden kanssa? - Ampumaseuran harjoittelupaikaksi ei kelpaa muu 
kuin virallinen ampumarata ilmeisesti nykyisen asetuksen mukaan ja millään pikkuseuralla ei taida olla varaa sellaiseen. Harjoittelu 
maanomistajan luvalla ei kelpaa jos on kyse ampumaseurasta.  - Itse kuulun reserviläisiin ja harjoittelen ahkerasti nykyään omalla 
paikkakunnalla maanomistajan luvalla, ampumaseuraa ei ole, uusia harrastajia ei sitten ole paikkakunnalle tulossa lakimuutoksen 
jälkeen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä vieraalle paikkakunnalle ampumaseuraan. Kuulumista reserviläisiin ei katsottane 
ampumaseuraksi.  - Aikaisempi aselaki ehdotus taidettiin tyrmätä sen takia että suomessa on vapaus olla kuulumatta yhdistyksiin 
kirjattu lakiin. - Uusi laki lopettaa pikkuhiljaa ampumaharrastuksen ainakin käsiaseiden osalta, uusia sääntöjä on tulossa mm. 
ampumaradoille.  - Kaiken kaikkiaan epäonnistunut laki joka ei vaikuta aseturvallisuuteen mitenkään mutta vaikeuttaa kyllä 
ampumaharrastuksen aloittamista laillisella tavalla. ( -20156385)
124. P2 testi on pelleilyä. Palvelustiedot ja järkevä haastettelu riittäköön. Lupien määräaikaisuudella ja "todistamis"jumpan 
kirjaamisella lakiin mahdollisestetaan jatkossa hyvin nopea lupien peruminen ja siten todellisuudessa asetakavarikko ilman mitään 
uutta lakimuutosta, pelkällä pienellä hallinnollisella päätöksellä. "Ei kelpaa, perutaan." Tällä hetkellä poliisilla on mahdollisuus 
peruuttaa aselupa, jos henkilö on sopimaton pitämään asetta hallussaan, eli juoppo tms, mutta tätä oikeutta ja velvollisuutta ei käytetä 
tarpeeksi! Siihen verrattuna harrastuksen tauon takia aseiden poisottaminen on vain silkkaa kiusantekoa. Suora lainaus 
sisäministeriön henkirikosraportista: "Martti Lehden vuotta 2002 koskeneen aineiston mukaan mainittuna vuonna aseenkantoluvan 
omanneista, luvallisella aseella tappaneista kuudesta syyllisestä viisi oli poliisin antamien tietojen mukaan alkoholin ongelmakäyttäjiä 
ja neljä yleisesti tunnettuja väkivaltaisuudestaan". Eli vuonna 2002 yksi luvallisen aseen haltija joka ei ollut alkoholisti ja/tai 
väkivaltaisuudestaan tunnettu tappoi aseellaan jonkun. Sitä sitten ei taasen aineistosta tiedä oliko hän selvinpäin. Henkirikoksiin 
syyllistyneistä miehistä 81% oli tekohetkellä humalassa, aineisto mainitsee että "humalatilat olivat pääsääntöisesti syviä." Tähän 
lisätään vielä 4% huumeiden vaikutuksen alaisina, ja 17% psyykenlääkkeiden vaikutuksen alaisina, eli usein kyseessä on vieläpä 
sekakäyttö. Oikeuksia poliisilla on jo aivan tarpeeksi, puuttuu vain puuttuminen todellisiin asioihin. Ei voi kun ihmetellä ylläolevaa 
toteamusta siitä, että juopoksi ja väkivaltaiseksi tiedetty voi ampua jonkun OMALLA aseellaan! Ei kertakaikkiaan pitäisi tämmöisellä 
henkilöllä asetta olla. Olen melko varma siitä että jatkossa poliisi peruisi rutiinityönä enemmän aselupia harrastuksen loppumisen 
takia kuin väkivaltaiselta rapajuopolta silloin kuin lupa todella pitäisi perua. Johtuen jo pelkästään siitä että harrastajien aseluvat ovat 
tarkassa syynissä ja uusia pyssyjä hakiessa tai harrastustodistuksia tai ties mitä kiikutellessa tavallaan pysyvät tarkastelun alla. (-
20156716)
125. Teen eron harrastustoimintaan tarkoitettujen käsiaseiden ja metsästykseen tarkoitettujen metsästysaseiden välillä. Tärkein 
parannettava linkki käsiaselupien myöntämisessä on PV:n ja terveydenhuollon lausunnot luvanhakijan mielenterveydestä. On 
järjetöntä, että käsiaselupia on tähän astikaan myönnetty ilman riittäviä mielenterveysselvityksiä! Käsiaseita ei yleensä käytetä 
metsästykseen, vaan lähes pelkästään ampumaharrasteluun, käsiaseet ovat myös sarjatuliaseita, joten niillä saadaan väärissä 
käsissä suurta vahinkoa ja surua aikaan. Tästä johtuen on ehdottomasta selvitettävä hakijan taustat. Sen sijaan metsästysaseiden 
luvansaantia ei saa vaikeuttaa nykyisestä. Metsästysseuraan kuuluminen on hyvä peruste. Metsästys on Suomen syrjäseuduilla 
ehkäpä ainut harrastusmuoto nuorilla. On väärin, jos sekin viedään. (-20156979)
126. Kylläpä menee asiat hankalaksi joidenkin "idioottien" takia. Kyllä luulisi lääkäreillä ja poliiseilla olevan jo sellaiset rekisterit mistä 
näkee kenelle aseluvan voi myöntää ,eikä tarvitsisi lähtee lääkärin pakeille,kun ei ole tarvinnut lääkäreissä juosta tähän päivään 
mennessä...Eivät kuulemma kirjoita todistusta kun ei tunneta??? ja tänä päivänä terveyskeskuslääkärit ainakin omassa kunnassa eivät
sitä kerkeä tekemään kun asia ei ole päivystysluontoinen ja ajanvaraus on täysi "syksyyn"asti. Eli kehoitus oli kääntyä yksityisiin 
lääkäreihin! Mutta muuten asiaan aseluvan saannin kannalta on kenties aihetta tarkistella kunhan ei tosiaan ruveta jo alaa 
harrastanutta kovin hirveästi kiusaamaan. (-20156775)
127. Ikärajan rajaaminen on vaikeaa, sillä suomesta löytyy SM- ja EM-tasolla olevia alle 18-vuotiaita ampujia. Miten uudet tulevaisuuden 
lupaukset harjoittelevat, jos esim. pienoispistooliin saisi luvan vasta 18 vuotiaana ja ei ole ketään tuttua tai seuralla ei ole sopivaa 
asetta harjoitteluun? Seuran tms. antamat suositukset aktiivisesta harrastuksesta pitäisi hyväksyä lupaa anottaessa. Onhan täysi-
ikäinenkin joutunut jo hankkimaan puollot ampumaseuralta/ reserviläisyhdistykseltä aseenhankintaan - näin ainakin meilläpäin jo 
usean vuoden ajan. Luvan voisi antaa ensin määräaikaisena vaikka kahdeksi vuodeksi, jonka aikana pystyisi omalla aseellaan 
hankkimaan kilpailu yms. tuloksia lisänäytöksi aktiivisuudesta - jos näitä näyttöjä ei tule niin sitten lupa hyllylle. Miten määritellään 
ampumaharrastuksen loppuminen? On normaalia, että aktiiviharrastajallekin tulee pitkiäkin katkoja esim. perhesyiden tai työesteiden 
vuoksi. Olisi kohtuutonta, jos esim. vuoden tai kahden katkon vuoksi joutuisi luopumaan hankituista aseista. Moniko lähtee enää 
hankkimaan vastaavia aseita ja aloittamaan harrastustaan uudelleen? Aseiden paras säilytyspaikka on harrastajan kotona lukitussa 
asekaapissa tai vastaavassa hyväksytyssä paikassa eikä missään yhteisvarastossa. Seurojen resurssit ovat jo tällä hetkellä rajalliset 
ilman aseiden säilytysvelvollisuuttakin ja rikollistenkin mielenkiinto nousee takuulla tällaisiin yhteisvarastoihin vai sijoitettaisiinko ne 
kenties poliisiasemien yhteyteen? (-20156204)
128. Harrastuksiin tulee usein lukuisien vuosien taukoja, jonka jälkeen toiminta aktivoituu jälleen. Syyt ovat moninaiset ja 
tapauskohtaiset (muutto, ulkomaan komennukset, fyysisestä sairaudesta johtuva tauko, perhesyyt, aktivoituminen myös toisten 
ammuntalajien pariin jne). Kyse ei siis ole harrastuksen lopettamisesta vaan tauosta. Tämän vuoksi hallussapitolupia ei saa peruuttaa 
näytön puutteessa, joka pakottaisi ihmiset hävittämään hankkimansa välineet lopullisesti. Sen sijaan on poliisin valvottava tarkemmin, 
että aseiden säilyttäminen on ehdottoman huolellista myös silloin kun harrastus on tauolla. Pistotarkastukset ovat OK. Turvakaappi 
voidaan vaatia kaikissa tapauksissa. (-20156768)
129. kohta 6.:sopiva aika olisi 1 vuosi kohta 11.:rajattu oikeus tarvittaessa, ei saa olla automaatio luvan haku tilanteessa (-20157140) 
130. Toivottavasti päättäjät tajuaa suomessa tapahtuvan harraste ammunan. Joka on todella laajassa muodossa. Metsästys, SRA, 
Practical, Jne... Itse harrastan kaikkia noita edellä mainittuja 13.sta vuotta, ja olen varma, että tuleva laki tulee haittaamaan 
harrasteneisuutta. Nimen omaan käsiaselupien suhteen... Mutta minkäs teet! Näillä ehdoilla ja laki pykälillä mennään. (-20157126)
131. Parempi evätä lupa kuin jälkeenpäin jossitella. Nuoret miehet jotka uhkailevat netissä yms eivät tarvitse minkäänlaisia aseita. 
Poliisin pitäisi puuttua tehokkaammin tällaisiin uhkailuihin. Toisaalta joskus tuntuu että Suomessa suojellaan rikollisia poliisin toimilta. 
Jos joku idiootti heiluu aseen kanssa humalassa ja poliisi ottaa väkivalloin aseen pois niin siitähän seuraa tutkinta onko poliisi 
käyttänyt tarpeetonta voimaa tilanteen aikana! Täysin käsittämätöntä. (-20157092)
132. Kohta 6. Vuosi voisi olla sopiva Kohta 11/12, Lääkäreiden pitäisi tehdä ilmoitus, jos terveyden tilanne muuttuu. (-20157179)
133. Ihmisten henki on tärkeämpi kuin vaarallinen harrastus (-20157271)
134. Väkivaltarikoksista tuomituille ei pääsääntöisesti pitäisi myöntää lupia ja ne pitäisikin peruuttaa. Näissä nyt kaavailluissa 
muutoksissa ei ole otettu huomioon riittävästi esim. maalla asuvia, jotka pääsääntöisesti harrastaa ammuntaa omilla maillaan. Vaikka 
itsekin kuulun myös ampumaseuraan, mutta käyn ampumaradalla ainoastaan noin kerran vuodessa ampumassa. Tällaisessa 
tilanteessa minun on mahdotonta saada todistusta ammuntaharrastuksesta. Aseluvan hakijoiden taustat pitäisi selvittää aiempaa 
tarkemmin ja aseluvat pitääkin peruuttaa helpommin kuin aiemmin. Esityksen mukaan lopetusaseena käytettävän pienoispistoolin 
aseluvan hankkiminen menee liian hankalaksi. ( -20156271)
135. Yhteiskunta suhtautuu ammuntaharrastukseen hysteerisesti. Ilmapiiriä parantaakseen, ei turvallisuuden takia esivalta tekee 
muutoksia aselakiin voidakseen esittää tehneensä jotain. En voi kannattaa mitään lakimuutosta, joka palvelee yleistä mielipidettä 
yleisen hyvinvoinnin sijaan. Ammuntaharrastuksesta ollaan tekemässä sijaiskärsijää tilanteessa, jossa joukkomurhaajaa ei voida 
rangaista. (-20157150)
136. Viimeiseen kohtaan mainitsisin, että harrastuksessa voi olla taukoa, eikä sen vuoksi aselupaa tule peruuttaa. Harrastuksen 
uudelleen aloittaminen olisi taloudellisesti turhan kallista, jos ase aseet joutuu hankkimaan uudelleen. ( -20157321)
137. Itse olen saanut luvat aseisiin mm.käsiaseeseen vasta kun on metsästyskortti ja jonkun yhdistyksen jäsen. Mielstäni tämä on hyvä
käytäntö ja estää pitäisi estää myös nämä tragediat. (-20157284)
138. Ampuma-aselainsäädännön muuttaminen ei ratkaise itse ongelmaa vaan hankaloittaa vain reilusti harrastavien mahdollisuuksia 
ja toimintaa. Lainsäädäntö ei muuta nuoren mielenterveysongelmien purkautumista mahdollisesti muulla tavalla. Rahaa ja aikaa joka 
lainsäädännön muuttamiseen tuhlataan, tulis kohdentaa nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, koulutukseen jotta päiväkoti 
ja koulu havaitsisivat ongelmat ajoissa, tiedottamiseen sekä koulun, kodin ja päiväkodin kasvatusvastuusee! (-20157348)
139. ei tää voi olla näin, että kaksi tapausta 2 vuodessa saa asian muuttumaan näin, että kaikilta kielletään vapaa muotoinen ja 
omatoiminen ase harrastus. Olkoonkin sit vaikka niin, että ase lupaa ei saisi muutakuin käytyään armeijan. (Ja siellä opetettaisi 
enemmän siviili ampuma harrastuksesta.)  -kalle Halmela- (-20157309) 
140. Asia erinomaisen hyvä keskustelun aihe, mutta julkisuudessa käyty " lööppihakuinen " mediamylly ei. Mitä olisikaan tapahtunut jos 
kyseessä olisi ollut järeä käsiase, tai ase yleensä. Kukaan ei ole peräänkuuluttanut " peräkammarin poikien turhia " hirvikivääreitä, 
haulikoita ja muita tussareita. Ja millä kieltää " älyköiden " putki- ja naulapommit  - saati sitten valvoa asiaa ?! Hyvän harrastuksen pariin 
- järkeviä ei tarvitse kytätä ja " turhat " pitkätkin pyssyt talteen ! (-20157312) 
141. Pelkästään ampumaseurassa harrastaminen syrjisi ns virallisten harjoitteluampumaratojen ulottumattomissa asuvia. 
Harrastusta rajoittaa merkittävästi se, että seuralla on joku kellonaika X jolloin ammuntaa harrastetaan johdetusti paikassa Y, tuskin 
kaikki kuitenkaan ehtii ja jaksaa töiden jälkeen sinne yhteiseen tilaisuuteen joka kerran ajella satojen kilometrien päästä, jos joku muu 
ampumarata tai  -paikka on lähempänä, jossa voi harjoitella itsekseen siihen aikaan kuin itselle parhaiten sopii. Ja toisaalta mikä 
katsotaan aktiiviseksi harrastukseksi, riittääkö kerran kuukauteen vai joka viikkoko olisi harjoiteltava 5 kertaa viikossa ja toisaalta voiko 
vedota työkiireisiin kesällä tai talvella, kun ei ole ehtinyt ampua laukaustakaan. Millloin lupia perutaan? Ja jos lupia perutaan, niin 
maksaako valtio takavarikoiduista aseista käyvän hinnan, vai ilmaiseksiko ne on sinne lahjoitettava? Mikä on omaisuudensuoja, jos 
aseet ovat maksaneet vaikka 5000e (-20157086)
142. Motto: EI kirvestä hulluille, pitää valitettavan hyvin paikkansa. Valitettavan totta on myös, että jos joku haluaa vanhingoittaa toista 
(toisia), hän tekee sen, oli hänellä tuliasetta tai ei. (-20157501)
143. En ole kaikista rajoituksista ihan samaa mieltä mutta ymmärrän, että meidän ase- ja ammunnanharrastajien tulee osoittaa, että 
mekin haluamme, ettei aseita ole väärissä käsissä. Henkilökohtaisesti en usko, että henkirikoksia syntyy rajoitusten jälkeen sen 
vähempää kuin nykyisinkään. Kyllä keinot löytyy jos joku/jotkut halutaan hengiltä. Ikävä kyllä. (-20157390)
144. Kohtaan 13 lisäys. Pitää olla mahdollisuus tiedustella kys.olevalta "harrastajalta" harrastuksestaan/aktiivisuudestaan, tilanteen 
mukaan. Aseiden luvaton "katukauppa" kuriin samoin nettikauppa. (-20157429)
145. käsiaseet pitäis sallia ainakin lopetus aseeksi loukku,jaluolapyyntiin.ite metsästäjänä ja 15vuotiaana luvan saaneena ei oikein 
ymmärrä tätä kouhotusta,vaikka tapahtumat ovatkin kovia ei kaikkia aseen haltioita tarvitse osoittaa sormella.entisaikojen vallesmannit 
tunsivat henkilöt henk,kohtaisesti ja tiesivät kelle aseluvan voi antaa.nykyisin kaikki lupa-alueet halutaan mahd.suuriksi tehokkuuden 
takia.ett kehäkolmosen sisältä annetaan luvat koht Utsjoellekin... (-20157358)
146. Päättäjillä olisi jo korkea aika keskittyä ongelmien oikeisiin syihin, lainkuuliaisten kansalaisten harrastusta vaikeuttamalla 
ongelmat eivät ratkea ! (-20157395)
147. Lakiehdotuksesta paistaa läpi ehdotuksen laatijoiden asiantuntemattomuus ampuma-aseilla tapahtuvien erilaisten lajien 
luonteesta ja vaatimuksista. Ampuma-aselain muutokset pitäisi tehdä konsultoimalla harrastajajärjestöjä, joilla on kattava kokemus 
lajeista. (-20157475)
148. 11. Puolustusvoimien rekisteristä kyllä, terveydenhuollon vain lääkärin kautta (-20157615)
149. Väkivalta tietokonepelit,joissa opetetaan ihmisten lahtaamista ja lähimmäisen vahingoittamista tulisi kieltää kokonaan. Kouluihin 
enemmän sosiaalityöntekijöiä ja ammattiauttajia. Nuorison pahoinvointiin ja muihin ongelmiin täytyy olla muita ratkaisuja kuin psyyke ja 
masennuslääkkeet. ( -20157386)
150. Minkä tähden rehellisiä ammunnan harrastajia rankaistaan mielenvikaisten tekemistä terroriteoista? Aselainsäädännön 
kiristäminen ei poista joukkomurhia. Asiaan vihkiytynyt henkilö suunnittelee tekoaan niin pitkään, että sopiva toteutustapa löytyy 
(Myyrmanni), eli ase on vain yksi vaihtoehto. Lisäksi, jos Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa viranomainen olisi hyödyntänyt jo nykyisen 
lain suomia mahdollisuuksia, niin molemmat kouluampumatapaukset olisivat jääneet ainakin luvallisella aseella tehtynä toteutumatta. 
Ase ei ole syyllinen, sitä väärin käyttävä ihminen sitävastoin on. Niinpä yhteiskunnan voimavarat pitäisikin suunnata entistä 
tehokkaammin mieleltään syystä tai toisesta järkkyneiden henkilöiden hoitoon. Päättäjien pitäisi nähdä tosiasiat asevastaisen median 
levittämän sumutuksen takaa. Myös ammunnan harrrastajien olisi sýytä vihdoinkin ryhdistäytyä ja alkaa ajamaan etuaan 
yhteisrintamassa väheksymättä ammuntalajeja, joita ei itse harrasta. Hallussapitolupamäärän perusteella joukkovoimaa pitäisi vielä 
löytyä. Asia muuttuu, kun nykyiset kukkahattuiset päättäjät saavat osin laittomilla toimillaan vähennettyä aseharrastajien määrää. 
Nykykehitys ei hyvää lupaa, oli aseharrastuslaji mikä hyvänsä. Jossain vaiheessa kiristyvät säännökset laajennetaan melkoisella 
varmuudella, jos ei muuten, niin poliittisella virkamiestason päätöksellä (AAHY) koskemaan myös vanhoja, toistaiseksi voimassa 
olevia lupia. (-20156370)
151. Aselupien myöntämismenettely tulisi nivoa yhteen terveydenhuollon järjestelmiin vain kaikkein selkeimpien sairausluokitusten 
osalta, joissa henkilö ei muutenkaan ole kykeneväinen toimimaan yhteiskunnan normien mukaan. (-20157628)
152. 5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.) = kysymys on epäselvä, eli pitääkö ampumaseuraan kuulua vai pitääkö sen jäsen olla, jolloin voi
ampumaharrastusta harrastaa? Vastasin kyllä, joka tarkoittaa että ampumaseuraan kuuluminen riittäisi, koska tykkään käydä yksin / 
kaverin kanssa ampumassa pistoolilla ja kiväärillä omalla ajalla. 7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet 
kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla. = kohdasta puuttuu muutamia vastausvaihtoehtoja, täsmennys omaan vastaukseeni: 
ammuntaa voi harrastaa vain ulkoampumaradalla aikana, myös talvella 13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet 
peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa. = kysymys on 
liian kärjistävä, jotkut käy ampumassa silloin tällöin, vain ylläpitääkseen ampumataitojaan. ja toiseksi jos poliisi alkaisi valvomaan 
ammunta-aktiivisuutta, tämä aiheuttaisi ison paperisodan, jos tarkasteluaika olisi esim 4 vuotta ja jokainen aseen haltija laittaisi 
selvityksen poliisille että milloin olen viimeksi ampunut ja miten aktiivista harrastukseni on. Ja tässä voi syntyä väärinymmärryksiä, 
koska kaikki ei käy yhtä usein ampumassa, jotkut käy jopa kerran viikossa, jotkut kerran puolessa vuodessa. Ja eikö poliisilla ole 
nykyäänki laaja oikeus peruuttaa ampuma-aselupa jos poliisiviranomainen niin totetaa parhaaksi? (-20157359)
153. Reserviläisammuntaa ja reserviläisampumakoulutusta ei saa vaikeuttaa, koska ampumataito on reserviläisille tärkeä osa 
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. ( -20157519)
154. Nykyinenkin luvan saantihakemuskäytäntö tuntuu ihan pelleilyltä. Tarkoitan tällä sitä, että jos ihminen on metsästänyt 25 vuotta ja 
omistaa paljon järeämpiä aseita, kuten esim 308 ja tietää aseiden vaarallisuuden. Ja kuuluu vielä metsästysseuraan. Sitten tällaiselta 
kokeneelta ihmiseltä ruvetaan peräämään jotain lääkärintodistusta, järki käteen joissakin asioissa. Tietysti sekaan mahtuu aina 
huntaloitakin. (-20157277)
155. Esitetty kahden vuoden määräaika on liian pitkä monelle aloittavalle ja aiheuttaa paineita seuralle ja etenkin sen aktiivijäsenille, 
joilla on tekemistä jo muutenkin riittävästi. Tilanne on hullunkurinen, jos poliisi vaatii henkilöä x harrastamaan kaksi vuotta aktiivisesti 
ammuntaa seurassa, eikä voi antaa x:lle aselupaa ennen kuin seura on kaksi vuotta tutkinut ja todennut x:n kelpoisuuden aseluvan 
haltijaksi ja antaa siitä todistuksen. Vastuu on siis ulkoistettu seuralle. No mistäs seura eli me tavalliset kansalaiset tiedämme, onko 
tulokkaan vintillä lepakoita tapulissa vai ei? (-20157411)
156. Kommentteja kysymyskohtiin 12. Terveydenhuoltoon pitäisi tulla selvä ohjeistus missä vaiheessa ilmoitetaan poliisille että henkilö 
on sopimaton pitämään hallussa asetta. Terveydentilan pitäisi olla selvästi järkkynyt että ei jokaisesta pikkuasiasta ilmoiteta poliisille. (-
20157555)
157. Pidän nykymuotoista ampuma-aselakia toimivana huolimatta siitä että ikävien tapausten johdosta lain muuttamista nyt esitetään. 
Poliisille voisi kuitenkin antaa hallussapitolupahakemuksen tullessa vireille oikeus saada tietoa muista rekistereistä päätöksensä 
tueksi ja paikalliset erot lupaprosessissa pitäisi saada yhtenäiseksi, ei kuitenkaan "yhtenäistämisohjeiden" mallin mukaan vaan 
mielestäni ongelmana on ollut eri paikkakuntien lupaviranomaisten henkilökohtaiset mielipiteet tai tietämättömyys harrastamisen 
muodoista. Painottaisin siis lupaviranomaisten kouluttamista sekä tutustumista eri lajeihin harkittaessa haettavan aseen soveltuvuutta 
kuitenkaan takertumatta mihinkään yksittäiseen tekniseen yksityiskohtaan kuten aseluokkaan (kivääri<->kiväärityyppinen muu 
ampuma-ase joka ei täytä esimerkiksi pituuden vähimmäismittoja) ja luvan myöntämistä harkittaessa henkilön soveltuvuutta aseen 
hallussapitoon. Ampuma-aseet, kuten muutkin aseet lisäävät henkilön vaarallisuutta ollessaan väärissä käsissä, oli ase sitten pitkä tai 
lyhyt, pieni tai suuri. Lupaprosessin ei pidä tästä enää raskaammaksi tai kalliimmaksi muuttua koska uskon sen pian vaikuttavan 
harrastajien määrään ja pidän harrastusta hyvinvointia ja terveyttä lisäävänä. Käsiaseita tulisi kohdella samoin lupaharkinnassa kuin 
muitakin ampuma-aseita. Kysymykseen 12. liittyen olisin valmis sallimaan oikeuden tehdä ilmoitus poliisille jos lääkärillä on riittävä 
asiantuntemus ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä sekä terveydentilan alueesta jota ilmoitus koskee mutta nykyinen ehdotus on 
mielestäni liian ympäripyöreä sisältäessään myös muut terveydenhuollon alalla toimivat ammattihenkilöt. Pienemmillä paikkakunnilla 
arvelen jo pelkästään huonojen henkilökemioiden tai henkilökohtaisten mielipiteiden johtavan lain väärinkäytöksiin. (-20156209)
158. Lääkärintodistusten vaatiminen ei kuitenkaan tuo esille kaikkia ongelmatapauksia ja aiheuttaa lähinnä sen, etteivät kaikki uskalla 
hakeutua hoitoon, sillä pelkäävät menettävänsä aseensa. Kaikki psykiatrian polin potilaat eivät ole hulluja ja kaikki hullut eivät ole 
psykiatrian polin asiakkaita. Puolustusvoimissa tehdyt aseita koskevat rikkeet olisi kuitenkin hyvä päätyä poliisin tietoon. Myös ne 
tapaukset, joissa lääkäri huomaa, että potilas on vaarallinen ja että on tiedossa tai epäillään potilaalla olevan aseita, niin sen pitäisi 
tulla poliisin tietoon. Mutta kaikilta hakijoilta ei mielestäni kannnata vaatia lääkärintodistusta, sillä sellaisen saaminen ja sen 
luotettavuus (nyky-yhteiskunnassa, jossa ei enää ole perhelääkäreitä eikä omalääkäri -järjestelmäkään ole toimiva) on kyseenalaista. 
Aselupien ehdoksi voisi kuitenkin laittaa, että henkilön pitää olla mukana jossain ampumaseurassa tms, sillä siellä on paras tieto 
henkilöiden käyttäytymisestä aseiden kanssa. (-20157415)
159. Kyllä hullu keinot keksii. (-20157775)
160. mikäli henkilö lopettaa ammuntaharrastuksen tulisi hänen aseensa saattaa ampumakelvottomaksi. Armeijalla on tieto henkilöistä 
jotka esim kieltäytyvät aseellisesta palvelusta, tai tulee joki psyykinen ongelma. Aseettomille ei tule myöntää mitään aseenkantolupaa. 
(-20157790)
161. "5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.)" Kyllä minä ainakin käyn muulloinkin harrastamassa apumista kuin ampumaseuran kanssa! 
Mielestäni tuo kohta 5 oli huonosti muotoiltu. (-20157703)
162. Uudistuksien "henki" ja ajatus on hyvällä suunnalla, mutta se ei saisi tulevaisuudessakaan haitata tai vaikeuttaa 
aktiivisen/kunnollisen/tunnollisen ampumaharrastajan toimintaa liiaksi, eikä myöskään tuoda lisää kuluja erilaisten 
lupauudistusten/hakemuksien vuoksi. Kiitos myös liitolle asiassa ja muutenkin aktiivisena olemisesta! ( -20157495)
163. Onko aselupien myöntäminen liian vaativa tehtävä poliisille. Siinä talossa on jos jonkunlaista sukankuluttajaa. Moniko entinen 
poliisi on ampunut jonkun perheenjäsenensä viimeisen vuoden aikana. Ulkopuolinen lausunto, armeija, ampumaseuran vastaava 
tms. vaadittaisiin aina. Yleensäkin alle 20v. henkilö on lapsi. Ei ruutiaseita alle 20v. Tarkkuuta voi hyvin harrastaa ilman ruutia. Jos kyse 
alle 20v. metsästysharrastuksesta, vain vastuullisen valvojan läsnäollessa mahdollista. (esim isä, ei pojat keskenään) (-20157247)
164. Tuo viiden vuoden lupa on ehkä yliammuttua. Jos jollakin niksahtaa päässä, ei siinä lupa-ajalla ole mitään väliä. Tuo kahden 
vuoden harjoitteluaika on sopiva. Siinä ajassa kyllä selviää kiinnostaako laji tosissaan. Myös metsästys toiminnassa todistus 
harrastuksesta ennen lupaa on ok! (-20157721)
165. Lakia tehdessä pitäisi pitää "maalaisjärki" mukana. (-20157982)
166. P2-testit on turhaa byrokratiaa joka ei loppujenlopuksi mittaa yhtään mitään. Jos on murhanhimoinen, löytyy aseet varmasti ilman 
luvanhakemisia. Kaikkien aseiden totaalikielto siintää horisontissa ja siihen mennään vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin. ( -
20157518)
167. Mielestäni ammuntaa, kuten ei mitään muutakaan lajia pysty täysipainoisesti harrastamaan ilman omia harrastusvälineitä. Se 
tuskin parantaa kenenkään turvallisuutta että vaikeutetaan lainkuuliaisten reserviläisten harrastustoimintaa. Alaikärajan nosto 20 
vuoteen on mielestäni ok, jonka lisäksi poliisille velvollisuus tarkastaa luvanhakijan tiedot PV:ltä varusmiespalveluksen suorituksesta, 
sekä jonkinlainen P2 tyyppinen koe haastattelun yhteyteen. (-20157279)
168. Suuri osa uusista ehdotuksista pilaa monen harrastajan harrastukset tai ainakin vaikeuttaa niitä paljon. Kannatan kuitenkin 
jonkinlaista kiristämistä lakiin mutta en mitään poliisivaltio lakia. Ei täälläpäin ole ainakaan seuroilla aseita millä kukaan voisi aloittaa 
ampumaharrastusta... Ja äänenvaimentimet luvallisiksi?!? MIKSI? Ainut asia mikä todellisuudessa säästää metsästäjän ja 
metsästyskoiran kuuloa!!! T: Metsästäjä & ampumaharrastaja (-20157869)
169. Luvan peruuttaminen epäilyttää. Harrastuksessa voi olla taukoa, mutta se kuitenkin jatkuu . Riistanhoitoyhdistys ei voi ottaa 
vastuuta miehen loukkupyynnistä. Pienpetopyynnistä pitäisi sitten alkaa pitää tarkempaa kirjaa, pyyntimenetelmät ym. (-20157951)
170. Reserviläisen näkökulmasta katsottuna, ja historiaan nojaten, tätä maata on pystyttävä tarvittaessa puolustamaan asein. Mikään ei
ole niin epäväarma kuin tuo suuri ja mahtava itä-naapuri. Jos aseet kitketään pois, mitä jää?? Järkeville ja vastuunsa ymmärtäville 
ihmisille on suotava mahdollsuus harrastaa ja sitä kautta ylläpitää taito käyttää aseita ja sitä kautta ylläpitää kenttäkelpoisuutta. 
Aseiden säilytys on myös jokaisen ymmärrettävä omalla maalaisjärjellään, ei voi ottaa kaikkea vastuuta ihmisiltä pois!!! Jotain on 
jätettävä myös yksilöille! (-20157898)
171. Terveydenhuoltoenkilöstölle tulisi lailla säätää velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille, jos tietää asiakkaan harrastavan ampumista
ja hän on kuitenkin psyykkisesti epätasapainossa. (-20158043)
172. Mielestäni on täysin väärin edellyttää jonkin yhdistyksen jäsenyyttä aseluvan saamiseksi. Ei metsästysseuroihinkaan yleensä 
pääse ennen kuin omistaa metsästyskortin. Aseluvan rehellisesti haluavalta voisi kyllä muuten edellyttää kohtuullista panostusta 
harrastusta kohtaan. Metsästäjaksi haluavan on suoritettava kohtuullisesti panostusta vaativa metsästäjätutkinto. Voisiko ampuma-
aseenkäyttäjän tutkinto olla jonkinlainen ponnistuslauta uutta harrastusta ja ensimmäistä ampuma-aseen hankintaa suunnittelevalle? 
(-20157717)
173. Voi harrastukseen tulla pausseja.Ei siihen voi vedota että kyseinen henkilö olisi lopettanut harrastuksen. Itsellänikin on 
ampumaharrastukseen tullut paussi perheenlisäyksen takia.Kunhan tulee taas aikaa niin aion jatkaa ampuma harrastustani. t:kahden 
pienen poikavauvan isä (-20157837)
174. Neuvottelimme tilanteesta muutama kuukausi sitten alueen SRA-veteraanien kanssa. Ihmisten yhteinen näkemys oli, että jos 
valtiovalta rankaisee meitä (syyttömiä) muutamien hullujen tekosista niin meidän palveluksemme valtiovallalle loppuvat vastaavasti. 
Käytännössä siis jos aseluvat perutaan tai ampumaharrastus tehdään muuten mahdottomaksi, loppuu reserviläistoiminta. Koska 
kyseessä on nimenomaan ampumakoulutukseen kykenevät ihmiset, tulee vahinko olemaan paljon vakavampi kuin pelkän lukumäärän 
perusteella voisi olettaa. Kriisitilanteessa kouluttajien puute maksaa ihmishenkiä. Tämä seikka tulee reserviläisjärjestöjen välittää 
päättäjille: Luulisi edes puolustusministeriötä kiinnostavan. ( -20157879)
175. Nostan hattua sisäministerille, hän piti päänsä kylmänä median rummuttaessa voimakkaasti totaalista asekieltoa. Esitys uudeksi 
aselaiksi on kokonaisuutena aivan hyväksyttävä. (-20157958)
176. Itse olen harrastanut ammuntaa vuodesta 1992 saakka. Vuosien välillä on ollut aktiivisia kausia ja vähemmän aktiivisia johtuen 
perhe syistä ,lapset pieniä urakehitys menossa johtuvista ajan puutteista. Jos välillä ei ole niin aktiiviista niin tilanteet muuttuvat vuosien 
mittaan viime vuodet ovat olleet hyviä kun aikaa on ollut enemmän harrastuksille. (-20157952)
177. Hyvä, että asioihin tartutaan nyt todenteolla. Mielestäni ensi lupaan käsiaseille kotisäilöön tulisi vaatia 22 vuotta ikärajaa, jollei a) 
ole suoritettua varusmiespalvelusta ja kv sotilaspalvelusta tai b) poliisitutkintoa c) ammattisotilastaustaa. Reserviläisliiton tulisi 
kiinnittää tukensa kivääri ja haulikkolajien tukemiseen koska niillä on kokonaismaanpuolustuksellista merkitystä. Käsiaseiden lupien 
tiukennus ei heikennä kokonaismaanpuolustusta millään tavalla. Pistooliammuntaharjoittelu kuuluu vain 
reserviläisille,sotilaspoliiseille, rajavartijoille ja muille erikoishenkilöstölle PV:n johtamissa kertausharjoituksessa sekä 
ammuntaseuroissa. Metsästäjille nk lopetusaseeksi riittää vain yhdesti laukeava käsiase ja puoli ja automaattikäsiaseita ei tarvita 
ammuntaharjoittelua varten koteihin. Myös yhdesti laukeava käsiase riittää metsästykseen lopetusaseeksi ja siinämielessä 
lupakäytäntö vaatii tarkennusta. (-20157799)
178. Hyvä asia , että asia on tapetilla, mutta ei Suomen ja Eduskunnan päätösten tarvitse olla malliesimerkki siitä että lait ja kiellot on 
ainoa oikea tie turvalliseen aseenkäsittelyyn tai muuhun .Voisin esimerkkinä sanoa sen että esimerkiksi tulitikkujen osto-oikeus ikäraja 
on mielestäni järjetön siinä mielessä että jos lapseni aikanaan lähtivät metsiin pitemmäksi aikaan , niin en varmasti päästänyt ilman 
tulentekovehkeitä minnekkään. Terve maalaisjärki ja kotoa/armeijasta saatu oppi on varmasti paras tie myös tässä. 
Mielenterveysongelmat on asia erikseen ja sen hoito on valtion/kuntien vastuulla. (-20157742)
179. Kohta 11 on virheellinen, poliisi saa jo nykyisin kaikki haluamansa tiedot puolustusvoimilta, vain soitto aluetoimistoon riittää, ks. 
amiraali Kaskealan haastattelu lehdessä. Kauhajoella oli patalaiska poliisi, joka ei viitsinyt soittaa. Laajaa rekisteriä automaattisesti ei 
pv voi poliisille lain mukaan antaa eikä pidäkään. (-20158110)
180. Muistetaan että rinnakkaislupa on olemassa ja joillekin henkilöille hyvä vaihtoehto varsinkin aloitettaessa harrastusta, mutta tosin 
ei kaikille mahdollinen. (-20158141)
181. Sivareille, ja muille omantunnon syistä aseista kieltäytyneiltä on aseiden käyttö ehdottomasti kiellettävä, kunnes he suorittavat 
asepalveluksen kiitettävästi. Kohta 13. Jos henkilö on metsästänyt tai harrastanut ampumaurheilua nuoruudestaan saakka, en näe 
mitään pahaa siinä jos aseiden jatkokohtalosta päättää hänen perikunta. Uskon että monellekin vanhukselle aiheutetaan tarpeetonta 
mielipahaa, jos käydään hakemassa ase pois, koska ei jaksa metsästää. ( -20158023)
182. Erityistä huomiota aselain muutoksia mietittäessä tulisi kiinnittää ns. taskuaseisiin, eli pistooleihin ja revolvereihin, ei niinkään 
metsästysaseisiin. Pitkää asetta ei ihan niin helposti voi kenenkään huomaamatta viedä esim kouluun. (-20158102)
183. Sairailta ja kiihkoilijoilta aseet pois !! (-20158155)
184. Rikolliset saavat aseen aina tarvitessaan. Muuten viranomaisille erittäin laajat valtuudet tutkia luvanhaltijan tietoja. (-20158206) 
185. Nykyinen aselaki on täysin toimiva ja riittävä jos sitä noudatettaisiin oikein poliisipiireissä. Samoin 19.10.2007 voimaan tullut 
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje on täysin turha. Ohjeessa jopa yksilöidään tiettyjä, "erittäin pahoja, ei mihinkään soveltuvia" 
aseita, kuten .500S&W - kaliiperin revolveri ja mainitaan yleisesti, ettei yli .50 eli 12.7mm aseisiin tulisi myöntää lupia kuin erityisistä 
syistä ja tällöinkin määräaikaisiksi. Määräaikaperuste itsessään rikkoo omaisuudenturvaa. Toisaalla sitten käydään tarkasti läpi 
aseiden minimi - ja maksimipituudet. Aselain Yhtenäistämisohje on jopa suoraan sanottuna perverttinen yksilöityine kaliiperi - ja 
käyttötarkoituslistoineen. (-20157882)
186. Ensimmäinen käsiaselupa määräaikaisuus max 2v. 1 vuoden aktiivinen harrastuneisuus täytyy osoittaa ennen ensimmäistä, 
määräaikaistakaan, käsiaselupaa. Harrastuneisuus täytyy osoittaa jos hankkii, toistaiseksi voimassa olevan käsiaseluvan. 
Toistaiseksi voimassa olevaa käsiaselupaa ei tulisi peruuttaa jos harrastuneisuus loppuu, ase on kuitenkin omaisuutta jos kuitenkin 
henkilö osoittaa merkkejä henkisistä ongelmista niin silloin voisi viranomaiset ottaa aseet pois määräajaksi kunnes taas paranee 
jolloin aseet voidaan mahdollisesti palauttaa. ( -20158025)
187. liika kova häly tästä tuli. Tämä voi tapahtua vaikka olisi kuinka kova kontrolli luvan kanssa Nimittäin sellainen joka on päättänyt 
tehdä tällaisen teon tekee sen joka tapauksessa tavalla tai toisella onhan se nähty ei tarvitse olla ase millä tehdään SUOMEEN PITÄISI 
SAADA UUSI VILLITYS ! HUOLEHTIKAAMME TOISISTA IHMISISTÄ YMPÄRILLÄ (-20157936)
188. Ehdottomasti eri tahojen(poliisi -puolustusvoimat-lääkäri-ampumaseurat -res.yhditykset) tietojen pitää välittyä paremmin joka 
suuntaan. Nythän ollaan ajamassa siihen suuntaan että ampumaseurat joutuvat tekemään luvan hakijasta "psykologisen" testin ja sen 
jälkeen antamaan suositukset poliisille. Ei tämä vastuu voi olla ampuma seuroilla. Tällä hetkellä poliisi ei anna mitään tietoja 
ampumaseuraan hakeutuvasta ihmisestä, vaan seurat joutuvat itse punnitsemaan hakijan. Vastuu pitää olla poliisin eikä 
ammattitaidottomien siviilien. Käsittääkseni tapahtuneet kauhuteot olisivat olleet estettävissä jos armeijan kantakortti olisi ollut 
luvanmyötäjän tiedossa! Myöskin poliisille pitää antaa lisää valtuuksia/uskallusta puuttua asioihin niiden niin vaatiessa. 
Harrastustodistukseen pitää riittää että "kuka tahansa" voi kuitata aseenhaltian harrastuspäiväkirjan eikä vain etukäteen nimetyt 
henkilöt. Näiden henkilöiden "päivystys" radalla on mahdotonta. Aseiden säilytys radalla on kuolleena syntynyt idea, esimerkiksi 
monella seuralla on rata jossain "reuna-alueella", ei asutusta lähellä yms. Kuitenkin seurassa voi olla esim kaksisataa jäsentä ja 
jokaisella noin kymmenen asetta. Kuulostaa aika houkuttelevalta pahoille pojille että jossain metsän siimeksessä on siis 2000 asetta 
eikä ketään ihmistä kilometrien säteellä. Ei ole sellaista suojaa tai lukkoa joka olisi murtovarma! Hälyttimien asennus olisi myös aika 
turha koska poliisin/vartijan tule paikalle veisi vähintään tunnin tai useamman. Vaatisi myös rohkeutta rynnätä paikalle jossa voi olla 
pahoja poikia aseiden kanssa. ( -20156053)
189. 10. Lakiesitysehdotuksen testi olisi vain yksi osa ja suuntaa-antava eikä suinkaan mikään ehto. 11. Vain tarkoin määritellyistä 
asioista huomioiden, ettei poliisin ammattitaito riitä tulkitsemaan potilasasiakirjojen merkintöjä. Puolustusvoimien rekisteritiedot tulisi 
saattaa poliisin tietoon. 12. Vain psykologeilla ja täysin välittömässä tilanteessa. Noidankehä saattaa muodostua siitä, että potilaat 
eivät lähdekään apua hakemaan saatuaan tietää luottamuksellisten tietojen mahdollisesta saattamisesta poliisiviranomaisten tietoon. 
Masennushan on suorastaan kansantauti, mutta suurin osa masennuksesta kärsivistä ampumaharrastajista on kaikkea muuta kuin 
sekopäitä tappajia. (-20157416)
190. Tosiasia on, että kaikki tähänastiset kouluammuskelijat ovat olleet avohoitotapauksia. Psyykkistä terveyttä voitannen perustellusti 
vaatiaa kaikilta aseluvan haltijoilta. Myös voimakas alkoholin sekä erityisesti muiden huumaavien aineiden käyttö voisi olla este minkä 
tahansa ampuma-aseen hankkimiselle. Nykyisten tietojärjestelmien aikakautena ei ole edes vaikeata toteuttaa järjestelmää joka 
luottotietojen tarkistamisen tapaan tarkistaa potilasrekistereistä sairaudet jotka muodostavat esteen luvan saamiselle. Hakijan 
suostumuksella tietysti. Vaihtoehtona lunnollisesti itse hankittu todistus (pään-) terveydentilasta. Trendi talkooväen tarjonnalle 
seuratoiminnan pyörittämiseen on kiihtyvästi laskeva enkä usko seuratoimintasidonaisten rajoitusten toimivan käytännössä. Jäsenyyttä 
toki voidaan vaatia kuten tähänkin asti jo turvallisen ampumapaikan osoittamiseksi. Vastuun siirtäminen seuroille vähentää 
entisestään halukkuutta aktiiviseen seuratoimintaan osallistumiseen. Lisäksi voidaan kysyä ampuma- ja metsästysseurojen 
toimihenkilöiden valmiuksia arvioida jäsenten psyykkisen terveyden tilaa. Kaikenkaikkiaan en usko lupien myöstämisvastuun 
sälyttämisestä vapaaehtoisen, talkootyönä pyöritettävän seuratoiminnan kannettavaksi seuraavan muuta kuin pitkällä aikajänteellä on 
koko ampuma- ja metsästysharrastustoiminnan loppumisen. Sensijaan ampumaratojen ylläpitoa ja perustamista tällä teemalla tulisi 
edistää. Nykyinen suuntaushan on, että ampumatoimintaa ajetaan erilaisten rajoituseten siivillä ratojen ulkopuolelle. Nykyäänhän 
lyijykään ei enää ole erittäin vaarallisten aineiden listalla. Ratojen ympäristölupamenettelylle ei näin ollen pitäisi olla perusteita. 
Aikarajoitukset eivät suojaa oikeastaan yhtään miltään. Jos jokun näkee vaivan aseen hankkimiseen "pahat mielessä" on aivan sama 
onko lupa katkolla tulevaisuudessa. Aseiden ja ammusten säilyttämisen vastuuta voitaisiin korostaa sillä periaatteella, että luvan haltija 
vastaa siitä ettei (mikään) ase ole tahattomasti esim. vieraiden tai perheenjäsenten saatavissa. Vieraalta tuntuu ajatus, että 
satunnaisesti metsästystä ja/tai tarkkuusammuntaa harrastavan aseita takavarikoitaisiin "epäaktiivisen harrastuksen" perusteella. ( -
20156296)
191. Mielestäni ratkaisu ei ole ainainen aselain kiristäminen. Aseen löytää kuitenkin jokainen joka sellaisen välttämättä haluaa, kunhan 
hetken käyttää etsimiseen. Mutta ampumaharrastajien omaksi turvallisuudeksi ja samalla myös kansalaisten sellaiseksi, 
tietyntyyppinen taustojen ja psyykkisten ominaisuuksien tarkistaminen on kyllä paikallaan. Lakia ei kuitenkaan tulisi kiristää siten että 
kunnon kansalaiset eivät enää pysty täysipainoisesti asiaa harrastamaan. (-20158234)
192. Kiristämisen aihetta on, mutta se on tehtävä järjen kanssa haittaamatta tarpeettomasti ampumaurheilua . Pekingin olympialaisten 
kohokohdista vastasivat jälleen kerran ampumaurheilijat suurelta osin. ( -20158239)
193. Näillä ratkaisuiilla ja päätöksillä ei edes yritetä hakea ratkaisuja siihen että tänäpäivänä nuoriso voi entistä huonommin... Jos joku 
aseen haluaa jotta saisi teurastaa koulukavereitaan niin kyllähän semmosen tarvittaessa myös saa. Mutta jos kaiken tämän 
tyhjänpäiväisen venkoilun keskellä puututtaisi myös siihen miksi tämän päivän suomalaiset voi niin huonosti että päätyvät tämän 
kaltaisiin ratkaisuihin. Tehostetaan nuorison hyvinvoinnin seurantaa. (-20158220)
194. Aselupa tulisi olla samanlainen kuin ajokortti. Eli ennen luvan myöntämistä tulisi henkilön suorittaa hyväksytysti myös kurssi 
missä käydään läpi ampuma-aselakia, aseiden käyttöä, säilytystä ja niiden turvallisuutta, sekä yleisiä turvallisia toimintatapoja aseen 
kanssa toimittaessa. Olen itse käynyt SRA-kurssin ja tämä oli mielestäni erittäin hyvä koskien aseiden käsittelyä. Aseet eivät ole yhtään 
sen vaarallisempia kuin autot. Miksi lupakäytännön tulisi olla erilainen? Yhtä hyvin ihminen, joka haluaa murhata ison määrän ihmisiä, 
voi ottaa auton ja ajaa sen väkijoukkoon. Nykyäänkin ihmiset tappavat autolla suuria määriä toisia ihmisiä eikä kukaan ole puhumassa 
autojen kieltämistä. (-20158335)
195. Miten aloitan ampumaharrastuksen käsiaseella esim. reserviläisissä, kun minulla ei ole omaa asetta? Reserviläisissä ei 
tietääkseni ole laina-aseita ja jos kenelläkään tutulla ei sitä ole, on aika vaikea aloittaa harrastus. En usko että kukaan jaksaa käydä 2 
vuotta aktiivisesti katselemassa kun muut ampuu...Seuroille rahaa aseisiin joilla voi sitten harjoitella, jos kerran tällainen älytön 2 
vuoden "kiusaamisaika" vaaditaan! (-20158166)
196. 1) Nykyinen aselaki on ihan riittävä, vain luvanmyöntäjällä tulisi olla laajemmat valtuudet hakijan tietojen hankkimiseen: - 
Poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoiminen 
ja terveydenhuollon rekistereistä + Poliisien omat rekisterit.  - lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus 
tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. 2) 
Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että 
asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.  - Miten määritellään harrastuksen loppuminen vs. tauko harrastuksessa? - Jos 
käyn ampumassa metsästysseuran radalla jossa ei ole valvojaa joka kirjoittaa todistuksen harjoittelusta olenko silloin lopettanut 
ampumaharrastuksen? - Loukkupyyntiä olen harjoittanut säännöllisen epäsäännöllisesti 22v asioimatta kertaakaan 
riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Olenko lopettanut tällöin loukkupyynnin? Vai olenko koskaan edes aloittanutkaan? Pitäisikö esittää 
saadut nahat vuosittain jossain. - Automaattinen aselupien peruuttaminen henki- ja väkivaltarikostuomioiden yhteydessä samoin kuin 
toistuvien tuomioiden tapauksessa muissakin rikoksissa. (ei nyt sentään parkkisakoista) Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää 
kokonaan? - Ei, mutta sallia tarkastukset esim. luvanmyöntämisen yhteydessä. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain 
ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, metsästys- tai ampumaseurassa jne.)  - Uudelle 
paikkakunnalle vasta muuttaneena totesin ampumaseuran jäsenanomuksessa vaadittavan kahden(2) seuran jäsenen suositus. 
Lehteenkö ilmoitus halutaan kaksi suosittelijaa? Metsästysseuroissa pääsääntöisesti pitää tuoda "maata" mukana, että jäsenyys 
myönnetään. (kuulun tosin kahteen eri metsästysseuraan joilla molemmilla on ampumarata muttei jatkuvaa valvojaa siellä 
kirjaamassa suorituksia)  - Joko tuollaiset vaatimukset pois ja hakijat automaattisesti hyväksytään jäseniksi (huono) TAI sitten 
ampumaseuran esim. "turvallisen ampujan" tai muun vastaavan -kurssin jälkeen voi anoa jäsenyyttä. Vastaava käytössä esim. 
navigaatioseuroissa veneilypuolella. Tämä uusi aselaki tultaneen ajamaan väkisin läpi, asiaan perehtymättömien ja median luoman 
hysterian pakottamana paniikkireaktiona. Niinsanotusti "mistä aita on matalin" mentaliteetilla. Tällöin vaidaan esittää seuraavissa 
vaaleissa miten oireisiin reagoitiin ja jättää sanomatta että sairaus jäi. ( -20156852)
197. koitetaan saada hyviä päätöksiä (-20158518)
198. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että viranomaisten tietojenvaihto ja "palikkatesti" ovat hyviä ajatuksia (sillä varauksella, että poliisi 
pääsee vain luvanmyöntämiseen liittyviin tietoihin). Jos lääkärintodistus täytyy toimittaa itse, niin on saatava selvät pelisäännöt. 
(viimeinen lääkäri keneltä pyysin, ilmoitti, ettei sellaisia kirjoittele) Pakolliset seuroihin kuulumiset ja pakolliset harrastusajat sensijaan 
ovat vaikeita ellei mahdottomia toteuttaa järkevästi ja kaikille tasapuolisesti. Periaatteessa varmaan ihan hyvä ajatus, mutta 
käytännössä taitaa olla aika mahdotonta toteuttaa. Käsiaseiden 20v. ikäraja taitaisi melko tehokkaasti tappa junioritoiminnan muualta, 
kuin isoista seuroista. Miten määritellään aktviinen harrastaminen? Nykyisenkin lain puitteissa pystyttäisiin riittävästi tekemään. (-
20156680)
199. Ampumaharrastusta tulisi pystyä harrastamaan muulla tavalla kuin seuroissa, meillä on suomessa paljon henkilöitä kenellä on 
oma "ampumapaikka" jossa voi harrastaa turvallisesti millä aseilla tahansa. Esim kaikki "maalla" asuvilla on oma peltopaikka ja heillä 
ei ole mahdollisuutta ajaa kymmeniä kilometriä hakemaan virallista ampumarataa. Ylipäänsä harrastuksen vaatiminen seuroissa 
rikkoo meidän perustuslaillisen "järjestäytymisvapauden". (-20158419)
200. Olemme valitettavasti menossa kohti mielivaltaista viranomaistoimintaa vrt. Neuvostoliitto. Totuus on, että valitettavat 
ampumistapaukset eivät ehkä ole estettävissä mitenkään ennen kuin olot yhteiskunnassamme paranevat ja arvot korjaantuvat. Syyt 
ovat siis yhteiskunnallisia, ja tiukempi kontrolli ja viranomaisten häirintä saattavat vain pahentaa asioita. Luottamus viranomaisten ja 
kansalaisten välillä on katoamassa. (-20158441)
201. -"palikkatestit" ovat hieman kyseenalainen metodi, niihin on helppo opetella soveliaat vastaukset etukäteen -poliisien tiedonsaanti 
luvanhakijan armeijan sujumisesta ja siviilielämässä esiintyneistä mielenterveyden ongelmista saattaisi olla käyttökelpoinen 
arviointimenetelmä, Mielenterveyteen liittyvät lääketieteelliset merkinnät tulisi kuitenkin kyetä tulkitsemaan riittävän asiallisesti, ettei 
niistä tule lupien saannin kannalta kieltoautomaattia, joka toisaalta johtaa siihen etteivät ihmiset uskalla hakeutua lääkärin puheille 
tarpeen ilmetessä -Yhdistysten ampumavastaavien kirjoittamat harrastetodistukset ovat melko hyvä osoitus harrastuneisuudesta, jos 
vain todistusten kirjoittajat ottavat homman vakavasti ja heiden moraali on riittävä laatimaan totuuden mukaisia lausuntoja -Ikävien 
tapahtumien uutisointi tuntuu rekrytoivan hullut liikkeelle, joten median tarvitsisi harjoittaa hieman itsesensuuria. Viimeinen Saksan 
tapaus on jo vaiettu unholaan kohtalaisen mukavasti ainakin Suomessa -Eri ammuntalajien harrastajakunnat tulisi puhua samaa kieltä
eikä mollata toisiaan samalla kun yritetään turvata oma laji (-20157985)
202. Käsiaseet kuuluu vain puolustusvoimille ja poliisille. ( -20158591)
203. uusi laki on aivaan perseestä........(anteeksi ) (-20158608)
204. Pistoolialupaa ei pitäisi myöntää ensimmäiseksi aseenkantoluvaksi ( -20157667)
205. Jo nykyinen aselupakäytäntö aiheuttaa riittävästi vaikeuksia kaupungissa asuville, jotka reservissä haluaisivat ylläpitää 
ampumataitoaan, lupakäytännön tiukentamisesta tavallisille rehellisille reserviläisille seuraisi vain reservin ampumataitojen 
huonontumista entisestään jo kyseenalaiselta tasolta. Koululaisille ei mielestäni ole suotavaa käsiaseita antaa, mutta 
maanpuolustuksen ei siitä pitäisi antaa kärsiä. ( -20158217)
206. Tiukalla lailla haitataan ainoastaan niiden harrastajien elämää jotka haluavat harrastaa pitkäjänteisesti, sekä nostaa kynnystä 
aloittaa harrastus. Harrastuksen monimuotoisuuden säilyttämiseksi kynnys harrastamiseen täytyy pitää matalana, mutta kriteerit 
tiukkoina, kenen tahansa ei pidä saada asetta, mutta jos kriteerit täyttyvät pitää harrastamisen olla yhtä joustavaa kuin se on nytkin. (-
20158581)
207. Suurin ongelma aselaissa on ollut sen tulkinnassa, ja siinä nimenomaan, että se on ollut erilainen eripuolilla maatamme. Uuden 
lain tullessa voimaan, on vaara na, että eripuolilla Suomea sitä tulkitaan jälleen erilailla. Seurauksena se, että asevastaisilla lupa-
alueilla voidaan kieltää kaikki käsiaseluvat. Uusi laki mahdollistaa sen. Nuoren henkilön aseluvissa voisi olla kohtuullista pitää 
ikäräjana rikosoikeudellistaikää korotettuna 2 vuodella L. 17vuotta ( 15+2 vuotta) , jolloin saisi määräaikaisenluvan, 2 vuotta ja sen 
jälkeen toistaiseksi voimassa olevan. Laina- tai seuran aseella tapahtuva harjoittelu on mielestäni kohtuuton rasite kaikille asapuolille. 
Esim. itse ammun 30 000-50 000 patruunaa joka vuosi. Tälläisia patruunamääriä eivät kestä mitkään edulliset aseet ja näin ollen yksi 
aloitteleva ampuja voi ampua loppuun toisen harrastajan- tai seuran aseen vaadittavana harjoittelujaksona. Arvata voi antaako kukaan 
omaa asettaan tälläiseen rääkkiin, tai rajoittaako seura aseen saantia. Alueelliset erot ampumaratojen suhteen taas asettavat 
ongelman, miten määrittää aktiiviharrastus? Maamme pohjoisosissa ei ole monia sisäampumaratoja ja pakkasta on paljon, sekä 
lunta yli metri. Onko mitään mieltä vaatia harrastajaa tämmöisiin olosuhteisiin täyttämään ampumapäiväkirjaa? Miten siis määritetään 
ampumaharrastus, patruunamärällä vai ampumakerroilla ja millä ajanjaksolla. Lisäksi harrastukseen kuuluu asehuolto, 
aseekorjaaminen ja säätäminen patruunoiden valmistaminen, kylmäharjoittelu, ase- ja ampumaurheilu-uutisten seuraaminen ja 
jatkuva opiskelu koskien aseteknologiaa patruunoidenvalmistamista ja niiden ominaisuuksia (esim. uusien luotien ja ruutien 
ominaisuuksia, muutoksia niissä jne.). Lisäksi, miten suhtaudutaan tämän 5 vuoden harrastuskauden aikana esim. välivuosiin. Näitä 
tulee kaikille. Milloin mistäkin syystä esim. työnteko ulkomailla, Lapsen syntymä, työttömyys tai sairaus. Siis jos tämän 5 vuotiskauden 
lopulla olet ollut ampumatta esim 3 vuotta menettääkö luvat ja luparuljanssi alkaa alusta. Pahimmassa tapauksessa joudut 
luopumaan arvokkaista aseistasi pilkkahintaan, ennen kuin saat lupa perusteesi uudelleen kuntoon (2vuotta tai vuosi, mikä nyt on se 
jakso, millä harrastamista tarkastellaan). Entä luvan myöntämisperusteiden rauettua? Esim. jos lupa on myönnettu 
metsästysperusteilla ja loptetat metsästämisen jatkaen kuitenkin ampumaharrastusta, alkaako uuden luvan hankinta kun perusteet 
muuttuvat. (-20158592)
208. Nykykäytäntö on ihan hyvä.Eihän kaikki hiihdon harrastajatkaan kilpaile tai kuulu seuraan.miksi siis ampumistakin ei voisi 
harrastaa yksin,kun tekee sen turvallisesti. (-20158440)
209. Kysymys 8: Mielestäni kaikki ampuma-aseet pitäisi myöntää aluksi määräaikaisena asetyyppiin katsomatta, ja harrastuneisuus 
tulisi osoittaa määräajan kuluttua. Mielestäni on omituista, että käsiaseita kohdellaan eriarvoisesti suhteessa esim. haulikoihin. Vai 
onko ymmärrettävä niin, että haulikkolajien harrastajat voivat lopettaa harrastuksensa ja jättää aseet kaappiin pölyttymään, mutta 
pistoolilajeja harrastavat ei? Typerää kaksinaismoralismia ja älyllisesti epärehellistä. Kysymys 9: Mielestäni myös virallistettujen 
kilpailutulosten pitää riittää osoitukseksi harrastuneisuudesta. Kysymys 13: jo nykyisellään poliisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa 
luvat sellaiselta henkilöltä, jonka katsotaan rikkovan lupaehtoja. Jos siis laki muuttuu siten, että harrastuneisuusdesta tulee ehto luvan 
myöntämiselle/uusimiselle, luvan peruuttamisen ehdot laajenevat vaikka poliisin oikeuksiin ei tehdä mitään varsinaisia lisäyksiä. 
Lupien peruttamisen tulee jatkossakin perustua pelkästään aselaissa kirjattuihin lupaehtoihin, mitään ylimääräisiä lupien 
peruuttamisoikeuksia ei poliisilla tarvitse olla. ( -20157996)
210. Alkusysäyksen tähän lain kiireelliseen uudistamiseen ovat antaneet Jokelan ja Kauhajoen traagiset tapahtumat. On hyvin vaikea 
uskoa että käsi- tai yleensä aselupien rajoittaminen muodostuu käytännön esteeksi tekijälle joka on päättänyt surmata itsensä teon 
päätteeksi. Väline vain vaihtuu luvallisesta luvattomaksi, jopa mahdollisesti tuhoisammaksi (Myyrmanni). 18-vuotias on täysi-ikäinen ja 
vastuussa tekemisistään, näin ollen myös kykenevä käsiaseen hallussapitäjäksi jos ei muuta estävää syytä ole. Käsiaseiden ja 
muidenkin aseiden saatavuutta tulee rajoittaa niiltä jotka eivät ole soveliaita niitä hallussaan pitämään (= vaaraksi muille tai itselleen, 
päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollinen tausta jne). Tähän auttaa vain viranomaisten yhteistyö epäsopivien luvanhakijoiden 
seulomiseksi. Säälittävää byrokratiaa ja resurssien haaskaamista olisi evätä nuhteettomalta kansalaiselta itselataavan pistoolin lupa 
jos käyttötarkoituksena on loukkupyynti. Pääpaino luvanmyöntäjän harkinnassa on oltava hakijassa eikä harrastevälineessä. 
Vastuullinen harrastaja osaa käyttää ja säilyttää aseitaan turvallisesti. Hyvä on muistaa että 40% Suomen mitalisaalista tämän 
vuosituhannen kesäolympiakisoista on tullut ampumaurheilusta. Valistunut ja tarkkaavainen lukija saattaa kiinnittää huomion siihen, 
ettei mitaleja ole tullut pistoolilajeista. Liian tiukalla ja syyllistävällä suhtautumisella aloitteleviin harrastajiin voidaan tehokkaasti taata 
ettei mitaleja tule jatkossakaan. Aloittavien harrastajien mahdollisuuksia aseiden hankintaan ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa. 
Ampumaurheilu on hyvä ja oikein tehtynä turvallinen harrastus vaikka laji olisikin käsiaseella suoritettava. Reserviläisten 
ampumaharrastus on myös maanpuolustuksen etu. ( -20158625)
211. Aseluvan tulee olla voimassa, vaikka aseluvan omaava harrastaisi ammuntaa välillä vähemmän aktiivisesti. ( -20158371)
212. Poliisin mukaan riittävä harrastuksen määrä on kaksi kertaa kuukaudessa jota edellytetään aseluvan saantiin. Ainakaan minulla ei
siihen ole aina mahdollisuuksia mm. töiden ja perheen takia. Välillä tulee käytyä ampumassa useamminkin, mutta välissä voi olla 
kuukausi tai pari ettei tule ammuttua laukaustakaan. 7.kysymykseen sen verran vielä, että maanomistajana minulla on mahdollisuus 
harrastaa ammuntaa myös kotitilalla. Toivottavasti se on mahdollista jatkossakin, ettei mikään "pakollinen" ampumaseuraan 
kuuluminen vie sitä mahdollisuutta. (-20157889)
213. On kokonaan unohdettu esim. isän esimerkin merkitys aseasioissa. Jos poika hakee aselupaa eikä isä harrasta aseita jää 
harrastus usein vaille valvontaa ja opastusta. Siitä voi tulla vain räiskintää ja tuhoamista. Vastuullinen isä opastaa ja valvoo jo pienestä 
pitäen aseen käyttöä. Vastuu tarttuu myös jälkipolviin. Siis jos perheessä ei ole aikaisemmin ollut aseita, ei ainakaan käsiaseita ilman 
tiukkaa seulaa. (-20158597)
214. Soveltuvuusarvioinnissa jokseenkin hyödyttömän 15 minuutin pituisen ja joillain paikoin jopa 100 euron hintaisen 
lääkärintapaamisen sijaan tulisi edellyttää itse haettu Kelan myöntämä esteettömyystodistus, jossa todetaan ettei hakijalle ole 
kirjoitettu psyykenlääkkeiden reseptejä viimeisen kolmen vuoden aikana ja ettei kunnallisista ja valtakunnallisista 
potilastietojärjestelmistä löydy merkintöjä sellaisten sairauksien hoidosta, joiden voi katsoa olevan esteenä luvansaannille (ja näistä 
sairauksista pitää olla yksityiskohtainen luettelo kuten ilmailulain nojalla myönnettävien lentolupakirjojen tapauksessa määräysten 
JAR-FCL 3 liite 10, PEL M4-1 kohta 6 sekä JAA Manual of Civil Aviation Medicine Chapter 11 ja 15 perusteella). 2 v. harrastusta voisi 
edellyttää luvansaannin ehdoksi, mutta ilman pakkoa kuulua mihinkään seuraan. Harrastus on voitava myös todistaa muulla kuin 
seuran todistuksella, esim. ampumapäiväkirjalla ja ampumarata/patruunakuiteilla. Samaten lupien voimassaolon jatkamista varten 
aktiivinen harrastus pitää voida todistaa vapaan todisteharkinnan mukaan muutoin kuin seuran todistuksella. Jos seurojen todistuksia 
vastaisuudessa vaaditaan, pitää seuroille myös asettaa pakko niitä kirjoittaa kaikille jäsenilleen tasavertaisin ja dokumentoiduin 
ehdoin (kirjaamalla kyseinen menettely sääntöihinsä), tai muuten kyseiselle seuralle ei saa myöntää kouluttajaoikeuksia ollenkaan. 
Erityisen tärkeää uusien harrastajien saamisen kannalta on oikeusvarmuus, että sitoutuessaan jopa kahden vuoden ajaksi johonkin 
toimintaan, uudella jäsenellä pitää olla varma tieto mitkä yksilöidyt vaatimukset täyttämällä voi harrastuksensa ja siinä kehittymisen 
turvata, sillä siihen on lopulta pakko kuitenkin saada omia aseita. Jos kuitenkin tulee jäsenyyspakko ja seurojen "ampumakouluttajat", 
pitää säätää tarpeeksi pitkä (usean vuoden) siirtymäaika, jotta kouluttajat saadaan itse koulutettua sisäministeriön vaatimusten 
mukaisesti. Jos siirtymäaikaa ei säädetä tai se säädetään liian lyhyeksi, johtaa se käytännössä lupien myöntämisen keskeytymiseen 
kokonaan ja jää täysin paikallisen poliisin ja sisäministeriön harkintaan kuinka pitkä keskeytyksestä tulee (säätelemällä tai jopa 
tahallaan jarruttamalla kouluttajien koulutusta/hyväksymistä). (-20157661)
215. - TÄSMÄLLINEN JA MÄÄRÄTIETOINEN HOLHOUS EI KUITENKAAN JOHDA TOIVOTTUUN LOPPUTULOKSEEN. - LUVAN SAANTI 
MIELESTÄNI TULEE TIUKENTAA JA ETENKIN PIENET KÄSIASEET. - MÄÄRÄAIKAISUUS (ENSIJAKSO) ON HYVÄ ASIA - TIEDONSIIRTO 
LÄÄKÄRI-POLIISI AKSELILLA NÄIHIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA SAISI TOIMIA VAPAAMMIN KUIN SE NYT ON ( nyt ei juuri mitenkään). - 
ammunnan harrastan saanti yhdistyksen piiriin ja ohjaukseen on hyvä asia, mutta yhdistykset eivät ole suosituksien kirjoittaja. (-
20158579)
216. Urheiluammunta, reserviläisammunta sekä metsästys ovat pääsääntöisesti sesonki harrastuksia. Ei ole kohtuullista vaatia 
säännöllisiä ratakäyntejä, käynnit kun on kukkarosta, keleistä, terveydestä (onnettomuus, pitkäaikainen sairaus tms.) ja vapaa-ajasta 
kiinni. Pohjoisessa ei välttämättä edes ole ampumaseuroja mihin liittyä eikä sellaiseen liittyminen rajoita henkisesti sairaan ihmisen 
tekoja millään tavoin. Tehostettu tiedonvaihto eri viranomaisten välillä on paras keino välttää jatkossa tällaisia surullisia tapauksia. (-
20158554)
217. Murhaaminen pommeilla (Myyrmannin ostoskeskus), ja puukoilla (Belgia) onnistuu vaikka aselaki olisi kuinka tiukka. (-20158710)
218. Tärkeintä on turvata se, että jatkossakin uusilla ja nykyisillä ampuma-ase harrastajilla -metsästäjillä, reserviläisampujilla jne.- on 
mahdollisuus harrastukseen. Metsästys on niin arvokas harrastus maassa, jonka nuoriso siiryy enempi kaupunki- ja 
informaatiotekniikan maailmaan, että kun nuori saaa kipinän metsästykseen, tulisi siihen olla mahdollisuun mahdollisimman nuorena, 
15-vuotiaana, kuten tähänkin saakka ja ampuma-aseluvan tulisi saada, jos henkilöllä on osoittaa kuuluvansa johonkin 
metsästysseuraan. Puollan kuitenkin sitä, että aseluvan hakijalle voitaisiin tehdä armeijankin käyttämä ns. "pällitesti". (-20158790) 
219. Eiköhän tämän asian jauhaminen jo saisi loppua menee jo lapselisuuksiin asti.Täälä torniossa ei ole saanut yhtään aselupaa jos
ei ole ollut metsästyskorttia,ja ensi ase on ollut haulikko eikä mikään pistooli.Miksi ne siellä eteläsuomessa on jaettu pistoolin lupia 
kuin aamulehteä.Laki pitäisi olla kaikkialla suomessa sama,mutta ei näytä olevan.Nyt näissä kahdessa koulu hommassa,saa taas 
syyttömät kärsiä ja ne ovat metsästäjät ja reserviläiset.Miksi se kaliperi 22 on mukan vaaralinen nyt kun se on laitettu pannaan,siihen ei 
saa enää ostolupaa.kun se on sopiva kaliperi loukku pyynnissä lopetusaseena,mutta 9mm sotilaspistoolin ostoluvan saa kun kuuluu 
ressu järjestöön,mutta se menee liika rajuksi lopetus aseena.Onko tässä enää mitään laitaa.Ja eihän täälä pohjois suomessa ole 
mitään sisäampumaratoja,tuolla ne on umpimettässä siellä ei voi säilyttää yhtään asetta,rosvot vievät heti,menee aivan pöljäksi koko 
aselaki ei ole niin kuin mitään järjen häivääkään.Eikö sinne mistään saada arpajais ja ase hallinto yksikköön järki miestä.Mikä vika 
kotona säilytyksesssä on joillakin on kalliita aseita,ei niitä voi missään yhteissäilytyksessä pitää,se on varmaa että ne siellä on 
huonomassa tallessa.Heittäsivät helvetiin jo koko vouhotuksen,lakiin muutos metsästys kortti ensin pitää olla ennen ensinmäistäkään 
aseen ostolupaa.Tämä on täälä ollut käytäntö jo kauvon aikaa ja hyvin pelaa. (-20157986)
220. 12. olen itsekin terveydenhuollon ammattihenkilö aivan muulta alalta joten minulla ei ole mitään perusteita arvioida ko 
terveydentilaa....eli määritelmä on nyt väärin laadittu...ehkä kyllä jos kyse olisi tarkasti mielenterveysalan lääkäristä. 13. pidin itsekin yli 
10 v tauon ja aloitin uudelleen kun olosuhteet sallivat, jos väineitä ei olisi ollut entuudestaan tai ne olisi pitänyt välillä luovuttaa pois niin 
niiden hankkiminen nyt olisi täysin mahdotonta.. (-20158590)
221. Minun mielestä ampuma harrastus ei välttämättä pidä olla jatkuvasti aktiivista. on aikoja jolloin haluaa ampua ja aikoja, kun ei 
halua. typerää peruttaa toisen lupa sen takia ettei rekistereissä ei lue että on käynyt ampumassa. ase on myös sijoitus. ei sen arvo 
laske. Mielestä myöntämisessä sais olla tarkempi ettei aseen PÄÄSE vääriin käsiin. Sille ei sitten kukaan voi mitään jossa "oikeat" 
kädet muuttuvat vääriksi. (-20158929)
222. Jos mies ei ole suorittanut asepalvelusta aseellisena, niin hänelle ei pidä missään olosuhteissa antaa mahdollisuutta edes 
koskea aseeseen, koska hänellä ei ole käsitystä siitä mihin aseita yleensä tarvitaan. Asepalveluksen suorittaminen tulisi olla 
ensimmäinen ehto aseluvan saamiselle, siis miehillä, naisten tulisi olla aina ampuma- tai reserviläisjärjestön jäseniä ennen kuin 
voivat hakea aselupaa. (-20158839)
223. harmi että on isketty silmä käsiaseiden lupiin...vanhat jermut ml törni pyörivät haudassaan. kyllä ihmisille pitää sallia aseita.. 
asiahan on varmasti niin, että nämä "jokelan" sekopäät keksivät uuden konstin jos käsiaseet kielletään... varastaa pillarin... 
rekan...kaivaa netistä pomminteko-ohjeet... varastavat työmailta dynamiittia....summarum:maailma on pullollaan muitakin välineitä joilla 
voi tehdä jokelan kaltaisesti pahaa toiselle ihmiselle . Ei käsiaseiden kieltäminen tätä estä. Pitää pitää erillään maanpuolustus ja 
ihmisten pahoinvointi. (-20158742)
224. Kaikki metsästäjät eivät välttämättä kuulu mihinkään metsästys-seuraan vaikka ovat aktiivisia metsästyksen harrastajia ja 
paikkakunnan metsästys-seuroihin on yleensä hankala päästä mikäli ei ole maanomistaja. Tälläisten henkilöiden aselupien 
sitouttaminen metsästys-seuroihin voi hankaloittaa merkittävästi heidän harrastustaan ja pahimmissa tapauksissa jopa estää 
harrastusmahdollisuuden kokonaan. Muu ampumaharrastus, joka ei liity metsästykseen tulisi aselupineen sitouttaa ampumaseuran 
toimintaan, koska harrastusmahdollisuudet ovat muutenkin paljon suuremmat ampumaseuroissa. ( -20158108)
225. Ampumaharrastus on hyvä harrastusmuoto, kunhan siitä vain saataisiin nämä ikävät lieveilmiöt pois. Olen sitä mieltä, että 
viranomaisille annettaisiin suuremmat valtuudet puuttua näihin ikäviin lieveilmiöihin. Terv. Seppo N. (-20159068)
226. Todella tulivoimaisten aseiden kuten 9mm pistooli, reserviläiskivääri ja konetuliaseet lupien saamisen ehdoksi voisi laittaa 
asepalveluksen, reserviläisyyden ja turvallisen ampujan kurssin käymisen. Ipsiampujistahan useimmat käyvät myös SRA kisoissa. 
Naisten ja armeijaa käymättömien tulisi osallistua kilpailutoimintaan korvatakseen puuttuvan asevelvollisuuden suorittamisen. Lisäksi 
heiltä pitäisi vaatia P2 vastaavan palikkatestin suorittamisen jotta heidän mahdolliset hölmöilynsä eivät kaatuisi pelkästään 
reserviläisten niskaan. Suosituksen epääminen kavereilta ja sukulaisilta on aina hankalampaa kuin vierailta. ( -20158939)
227. Loppuun suoritetusta asepalveluksesta pitäisi saada esim puolen vuoden hyvitys. Vähennettynä kahden vuoden pakollisesta 
harrastamisesta. Pienoipistoolien ja revolverien alakikäraja olisi parempi olla vaikka 22 vuotta. Ilmapistoolilla pääsee alkuun. Jos 
oikeaa kiinnostusta on ampumista kohtaa vielä silloin, niin harrastaja varmasti ostaa 22 cal. aseen. Tätä järeimpiin käsiaseisiin saisi 
ikäraja olla 25 vuotta. Jokainen peräkamaripoika ei tarvitse asetta jos ei pidempiaikaista kiinnostusta löydy harrastamiseen. 
Metsästysaseet ovat asia erikseen. (-20158845)
228. ase EI AMMU ITSE LEHMÄ KYLLÄ ihmisille (-20159186)
229. Uuden aselain valmistelussa tulisi kuunnella reserviläisliiton, ammuntaharrastusliittojen, Suomen NRA:n ym. ehdotuksia eikä 
jälleen kerran tehdä päätöksiä asiantuntemattomien viranomaisten sanelusta. ( -20159137)
230. Päättäjien pitää suunnata yhteiskunnan voimavaroja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 90-luvun säästöt näkyvät nyt hyvin 
monenlaisena pahoinvointina yhteiskunnassa. Hallituksen ja eduskunnan toimenpiteillä, varojen siirroilla yhä enenevissä määrin 
köyhiltä rikkaille aiheuttaa väliinputoajien ja syrjittyjen ryhmän, joka yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuteen kyllästyttyään aiheuttaa 
syyttömille kuolemaa ja heidän läheisilleen tuskaa. Tätä ongelmaa ei poisteta aselakia tiukentamalla. Ainoastaan iso joukko 
asianmukaisesti ammuntaa harrastavia kärsii. Jos joku pimahtaa, niin konstit hirmutekoihin kyllä löytyvät, vaikka luvattomalla aseella, 
myrkyillä tms. (-20159025)
231. Itselläni on käsiase ja kivääri. Harrastan säännölisesti kesäisin ammuntaa kesämökkipaikkakunnnan ampumaradalla. Koska 
paikkakunta on pieni ei siellä ole edes aktiivista ampumaseuraa vaan metsästäjät ja aseharrastajat käyvät kunnan omistamalla 
ampumaradalla ja kunta ja ampujat itse pitävät paikan siistina ja kunnossa. Näin ollen ei paikkakunnalla ole ketään joka edes voisi 
todistusta kirjoittaa mikäli se pienen paikkakunnan aktiivisilta harrastajilta vaadittaisiin. Lisäksi ampumaseurat pitävät liian kalliita 
jäsenmaksuja ja vuokraa radan käytöstä niin silloin jotkut aseharrastajat kärsivät myös siitä. Vai olisiko sitten tarkoitus tehdä 
ampumaharrastuksesta "herrojen laji" ? (-20159179)
232. Tama kentta ei hyvaksy skandeja. Maaraikaisilla luvilla ei ratkaista mitaan. Kauhajoen koulusurmaajalla oli maara-aikainen lupa. (-
20159321)
233. Omistan myös käsiaseluvan Espanjaan jossa vaaditaan psykoteknikko lääkärin todistus samoin kun ajokortissakin. Olisipa tässä 
uusi ammattikunta Suomeenkin perustettavaksi. Psykoteknikon lausunto maksaa 30€ hakijalle. (-20159124)
234. Käsiase lupa pitää saada kun on asiallinen tarve oli se sitten urheielu, metsästys, työ (esim. kiertävä teurastaja ) tai muu 
asiallinen tarve. Olkaa onnellisia, että nällä höhöillä ampujilla oli vai pistooli, jos eivät olisi sitä saaneet olisivat ehkä hankiineet 
naapurista Kalasnikovin. Eli tällainen vakaa hörhö kyllä hankkii aseen lupakäytännöstä huolimatta tarvitessaan ja pimeiltä markkinoilta 
voi saada ainakin riittävän tehokkaan aseen. Aselupia voisi valvoa kuten ajokortteja ja töppäyksistä peruttaa, myös känissä 
metsästyksestä ja muista vaaraa aihettavista töppäyksistä ja kohelluksista. (-20159008)
235. Aselaissa ei saisi olla pakkoa kuulua seuraan, mutta lupaprosessissa olisi syytä olla varmuus siitä, että ase on kuvattua käyttöä 
varten. Jos se on ammuntaharrastus, niin täytyy löytyä joku taho, joka valvoo että ammuntaa harrastetaan. Tällöin, mikäli alueella ei ole 
mitään seuraa mihin kuulua, olisi valvova taho hyvä olla poliisi itse. Tämän ei pitäisi lisätä poliisin työtä, vaan oikealla järjestelyllä poliisi 
itse voisi pitää yllä ammuntaosaamista samalla kun valvoo harrastuksen alkutaipaleella olevaa. tärkeimmät seikat aseluvan kannalta 
ovat henkilön soveltuvuus ja aseiden säilytys - tästä syystä säilytyksen osalta tulisi myös laatia sääntöjä selkeämmin. Lääkäreiden 
osalta - he voivat toimia konsultoivana tahona, mutta heidän kohdallaan pitää muistaa myös heidän valansa - joka on asevastainen. 
tästä syystä heidän sanomisilleen pitää myös löytyä oikeasti todisteet ja ilman todisteita, lääkärien tulee olla vastuussa oikeudellisesti 
valehtelusta (pahimmassa tapauksessa). Sitten toi Pällikoe - P2 koe - kyseisen kaltaisia kokeita voidaan sekä tulkita monella eri 
tavalla, että huijata. Tästä syystä täytyisi enemmän painottaa haastattelevaa ja seuraavaa käytäntöä enemmän. Jos joku sattuu 
uskomaan, että kukkakauppiaana oleminen on taloudellisesti kannattavaa - ei hänen ammuntaharrastuksen suhteen sillä ole mitään 
tekemistä. (-20159239)
236. - Poliisin pitää noudattaa lakia, eikä virkamiesten ohjeita! - Jos lääkärintodistusta käsiaseisiin vaaditaan tulevaisuudessa, niin se 
pitää myös saada hankittua kohtuullisessa ajassa (max. 2vk) ja kohtuulliseen hintaan (max. 30e) Nyt osa lääkäreistä kieltäytyy 
kirjoittamasta todistusta. - Ensimmäisen hankintaluvan saamiseksi 2v harrastusaika on liian pitkä, vuosi riittää mainiosti.  - Jos hakijalla
on jo ennestään lupia, pitäisi uudet luvat myöntää toistaiseksi voimassa olevina. Määräaikaisuus on vain rahastusautomaatti, sillä ei 
estetä uusia koulusurmia.  - Poliisin pitäisi keskittää lupaharkinta henkilöön, eikä aseen ulkonäköön tai ominaisuuksiin. ( -20159190) 
237. Jos hakijalta edellytetään kahden vuoden aktiivista harrastamista ilman omaa asetta ja minimi ikää 20 vuotta, jo tämä karsii 
"rambot" pois jonottamasta. Heidän seulomiseen ei enää tarvita viranomaisia eikä terveydenhuoltoa. Ampumaseuraksi EI saa 
hyväksyä kaupallista ampumarataa. Heillä on oma lehmä ojassa ja he sen vuoksi hyväksyvät "ampuma-seuraansa" jokaisen joka lyö 
rahaa tiskiin. Oikeissa ampumaseuroissa pelaa kontrolli ja ampuma-aselupaa ei pidäkään myöntää vain sillä että kaveri on käynyt 
harrastamassa. Seuran tulee vielä puoltaa aseluvan myöntämistä kirjallisesti. ( -20159176)
238. Yleinen käytäntö jo nykyisen lain voimassaoloaikana on ollut, että ensimmäinen käsiaselupa myönnetään väliaikaisena 1-3 
vuodeksi. Tämä on ollut hyvä käytäntö. Suuria ongelmia seuraisi siitä, jos harrastuneisuus pitäisi osoittaa viiden vuoden välein. Mikä 
olisi "riittävää" harrastusta, kun tiettyjä ampumalajeja ei voi monilla paikkakunnilla edes harrastaa kuin osan vuotta. Ja miten 
harrastuneisuus todistetaan, riittääkö oma ilmoitus vain pitääkö olla todistus, ja kuka sen antaa. Tässä on tietysti takana se naiivi 
ajatus, että saadaan ihmisiltä aseita pois ja siten muka turvallisuus paranemaan. Mutta kun se ei mene niin, kuten tilastot osoittavat. 
Tämä pitäisi jotenkin saada päättäjille ns. perille. Lisäksi on muistettava että jos seuran jäsennyydestä tulee aseluvan saannin 
edellytys, se sotii perustuslaissa ilmaistua yhdistymisvapautta vastaan. Minkälaisen viestin eduskunta antaa reserviläiselle, joka on 
sotilasvalassa vannonut puolustavansa maan laillista valtiojärjestystä, jos eduskunta itse ei toimi valtiojärjestyksen mukaan. Lex Nokia 
valitettavasti jo osoitti, mihin eduskunnan moraali tarvittaessa taipuu. (-20158724)
239. Käsittääkseni mitkään käsiaseilla tehdyt surmat eivät ole johtuneet käsiaseesta itsestään tai sen saatavuudesta. Mielenvikaiset ja 
sairaat ihmiset toteuttavat tahtonsa tavalla tai toisella, oli käsiasetta saatavilla tai ei. Yhteiskunnan kannalta tulisi hallituksen panostaa 
näiden pahoinvoivien ihmisten ennakoivaan hoitoon. Terveisin pienriistan ja -petojen metsästäjä Pirkanmaalta (-20159185)
240. Kyseessä yksityinen omaisuus jolla usein myös tunnearvoa. Kunhan aseita on säilyttänyt oikein eikä aseilla ole syylistynyt 
rikokseen tai sen varmaan valmisteluun. (Lue kännipäissään heilunut aseen kanssa ja ilmoittanut ampuvansa kaikki. Nykyisin aslakia 
tulkitaan poliisin toimesta jo muutenkin aivan väärin ja ristiriitaisesti. Mallina esim Vantaa ja Espoo. Itse olin juuri äsken Poliisi 
kuulusteluissa epäiltynä ampuma-ase rikoksesta kun pienoiskivääriä ei oltu esitetty määräajassa. Vantaalla kuukaudessa max neljänä
pivänä mahdollista esittää ase ja aika on 12-16. Työn puolesta joudun olemaan välillä poissa asuin paikkakunnalta jopa 3 viikkoa 
putkeen, saavuppa sitten poliisilaitokselle ti 12-16.00. Asetta en viitsisi mukaankan ottaa työmatkalle ja käydä näyttämässä sen 
jossakin kun ei ole turvallista säilytys paikkaa turistilinja-autossa. Liikaa ylilyöntejä viranomaisten taholta, (tapaus Kata*.*) sekä 
unohdetaan ja pyritään peittämään ongelmien todelliset syyt mm nuorten mieleterveys ongelmien hoito. (-20159143)
241. Lupamaksut ovat jo nyt korkeita, määräaikaisina lupamaksut tulevat liian kalliiksi, varsinkin jos henkilöllä on useita aseita. 
Poliisilla ei riitä kansliahenkilöstö käsittelemään lupa-asioita, jos ne tulevat määräaikaisiksi. Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti 
kansliahenkilöstöä ollaan parhaillaan vähentämässä vaikka nykyisetkään resurssit eivät ole riittäviä. Yhdistykseen / yhdistyksiin 
liittyminen pitää olla jokaisen itse harkittavissa kuten nytkin ja sitä ei voida sitoa aselupaan. Ammuntaa tulee myös voida harrastaa 
muualla kuin virallisilla ampumaradoilla. Itselläni on mm. maaseudulla oma ampumarata. Harrastus olisi mahdotonta jos siellä ei 
voisi ampua ja asetta ei voisi kuljettaa sinne. Osa harrastustani on sotahistoria ja siihen liittyy luvanvaraiset aiheeseen kuuluvat aseet. 
Osalla niistä harrastetaan perinneammuntoja. Vuosikymmenten aktiivinen keräily tuhottaisiin ja samalla aseiden arvo romahtaisi, jos 
niihin ei jatkossa myönnettäisi tuleville harrastajille lupia. (-20159253)
242. Mielipiteitään on vaikea tuoda esiin "rasti ruutuun" periaatteella.Aiheesta pitäisi keskustella laajapohjaisemmin,vaan se tuntuu 
olevan mahdotonta nykymaailmassa jossa kansaa nielee pureksimatta lehdistön(ja muunkin median) syöttämää erittäin asenteellista 
"tietoa".Se,että ihminen voi pahoin nyky-yhteiskunnassa ei ole aseitten vika.Päinvastoin,se mitä vapaassa maassamme on hyvää on 
aikoinaan asein puolustettu.Lyhyt tuntuu olevan ihmisen muisti.Tai mieli piittaamaton.En myöskään pysty ymmärtämään että 
lainkuuliaisena kansalaisena, 20v metsästystä ja ammuntaa harrastaneena minun pitäisi ehkä ruveta oikein todistelemaan aseitteni 
omistusoikeutta. (-20159212)
243. Ihmettelen suuresti: minkä takia "koko kansaa" rangaistaan muutaman sekopään takia??? Jos joku haluaa tappaa paljon ihmisiä 
ja on sitä suunnitellut monta vuotta niin ei mikään aselain tiukennus todellakaan aikeita estä. Olihan myyrmannissa kotitekoinen 
pommi eli eikös samalla perjaatteella pitäisi kieltää internet, koska sieltä saa pommintekoohjeet. Samalla pitäisi sitten kieltää myös 
kaikki raaka-aineet joista voi jtn räjähtävää tehdä esim. bensanmyyntikieltoko???? Käsiaseen luvan myöntöikärajaa voisi nostaa 20 
vuoteen ja sallia P2 testi ja tietojen luovutus viranomaisten välillä, mutta siinäpä ne järkevät toimenpiteet ovatkin. (-20159259)
244. Koko aselain kiristämishanke etenkin käsiaseiden kohdalla on lähtenyt liikkeelle väkivallanteoista, jotka johtuvat suomalaisen 
hyvinvointivaltion epäonnistumisesta. Aselainsäädäntöä asiassa sivuaa ainoastaan se, ettei polisin lupaharkinta ole pystynyt 
tunnistamaan niitä henkilöitä, joille ei tulisi myöntää lupaa minkäänlaiseen aseeseen. Tämän ongelman korjaaminen ei edes edellytä 
muutoksia aselakiin. Muutoinkin koko lainvalmisteluprosessi on ollut kriminologisesti täysin sokea, julkisen mielipiteen paineen alla 
se ei ole myöntänyt käsiaseiden olematonta osuutta suomalaisessa väkivallassa. ( -20159258)
245. Totuushan on ettei ase tapa ketään, muuten kuin varomattomassa käsittelyssä. Maailma on täynnä pommimiehiä, jotka 
räjäyttelevät itsensä ja kanssaihmisensä. Myös leipäveitsi on varsin yleinen tappoase. Kyllä se on ihminen joka tappaa, joten ihmisen 
mielen terveydentilan tunnistaminen ajoissa on paljon tehokkaampaa, kuin toisten harrastusten kieltäminen. Mielestäni myös kaikki 
tuntemani ammuntaa harrastavat ovat keskivertoa vastuullisempaa porukkaa. Rikollisen välienselvittely sitten on omaa luokkaansa ja 
rikollinen saa aseita aivan varmasti, niin paljon kuin haluaa. Aseiden säilytys pirstoutettuna ympäri maata on paljon turvallisempaa, 
kuin koota aseet johonkin yhteen houkuttelevaan läjään, jota pitäisi vartioida vuorokauden ympäri. Esimerkiksi itse säilytän aseitani 
kotona asekaapissa ja osina, sekä avain kaappiin on ainoastaan minulla. Lisäksi talossani on hälytyslaitteet vartiointifirmaan, joka on 
tarvittaessa heti paikalla. Kertamääräkin jota aseita voi minulta viedä on ainoastaan 3 kappaletta. Suuremmissa varastoissa niitä olisi 
kymmeniä ja jopa satoja, joka olisi rosvolle huippupotti. Valvontaa aseiden hankinnassa saa tietysti olla, mutta byrokratiaa ei tulisi 
lisätä. Lähiaikoina en ole ehtinyt harrastamaan ammuntaa, mutta mikäli harrastusta aletaan valvomaan on ryhdyttävä tietysti taas 
harrastamaan ,jotta saa pitää aselupansa. Riskiin käyttää aseita väärin se ei kuitenkaan vaikuta harrastaa enemmän tai vähemmän. 
Ammunta harrastuksena on saanut paljon ikävää ei toivottua julkisuutta ja maan hallinto toimii poliitikon periaattein, kuitenkaan 
aiheesta niin kauheasti ymmärtäen. Ralliautoilu on myös erittäin vaarallista, niin yleisölle kuin kuljettajillekin, mutta tuskin sitä 
kuitenkaan kieltämään ryhdytään harrastuksena. Päättäjien tulisi myös huomioida, että viime laman aikana 14 000 Suomalaista teki 
itsemurhan, mikä on valtava luku, eikä siitä sen isommin edes Media kirjoittele. (-20158763)
246. Poliisien vähien resurssien tuhlaaminen lainkuuliaisten reserviläisten harrastusaktiviteetin seurantaan on aivan hölmöä. Puheet 
aselupien perumisesta "harrastuksen loputtua" ovat vain hämäystä sille että viranomaismielivaltamahdollisuuksia pyritään lisäämään. 
Asuinpaikka tulee jatkossa vaikuttamaan entistä enemmän aselupiin sen mukaan missä on järkeviä ja missä vähemmän järkeviä 
lupaviranomaisia. Tämä on jälleen kerran perustuslain ja tasavertaisuuden vastaista. Harrastustodistus yhdistyksestä tulisi voida 
katsoa positiiviseksi harrastustodistukseksi mutta sellaisen puute ei voi vielä olla luvanperumisehto koska se siirtäisi poliisin 
toimivallan yhdistyksien henkilöille jotka voisivat ilman virkavastuuta päättää kenen aseluvat tulisi peruuttaa. Yhdistyspakkoa 
aseenomistajille ei tule määrätä koska se tarkottaisi automaattisesti sitä että yhdistyslakia pitäisi muuttaa siten että kuka tahansa saisi 
liittyä mihin tahansa yhdistykseen eikä yhdistys saisi kieltäytyä jäseneksi liittymisiltä vaikka hakijana olisi moninkertainen 
väkivaltarikollinen. (-20159302)
247. Mielestäni ampuma-aseharrastus on samanlainen harrastus kuin mikä tahansa muukin harrastus. Ei esim. hiihdon 
harrastaminen hoidetuilla laduilla vaadi hiihtoseuran todistusta harrastuksen aktiivisuudesta. Aselupia myönnettäessä on hakijan 
terveyteen ja persoonallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti velvoittaa hakijaa liittymään 
ampumaseuraan ja harrastamaan hyväksytysti vain ampumaseuran vuoroilla, ei omalla ajalla. Tämä voi johtaa siihen, että harrastajat 
vaihtavat harrastusta (helpommin omiin aikatauluihin soveltuvaan), ampumaseurojen määrän lisääntymiseen ja sitä kautta kiistelyyn, 
mikä seuroista on riitävää viranomaistahojen arvostusta nauttiva kirjoittaakseen hyväksytyn harrastustodistuksen. (-20159147)
248. ikävät tapahtumat kertoo paljon yhteiskunnasta,,,kertoo myös selvästi viranomaisten ja päättäjien kyvyttömyydestä hoitaa heille 
annettuja tehtäviä (paitsi omat edut),,,,,jonka varjolla voidaan kansalaisia manipuloida,jotta saadaan näyttämään siltä että,, aseet kun 
saadaan pois,, , (kielletään kaikki,),,, niiin asiat ovat hyvin,,, jolloin voidaan siirtyä tärkeimpiin asioihin,,,,, vaikka omat edut taas 
ensimmäiseksi. ( -20159361)
249. Populismia koko asekeskustelu. Samanlaisia katastrofeja voi saada aikaan monilla muillakin välineillä kuten esimerkiksi autolla. 
Aseet ovat joutuneet mielenvikaisten ihmisten tekojen syntipukiksi ja sitä kautta koko ase- ja ampumaharrastus. Autot voitaisiin kieltää 
kokonaan samoilla perusteilla kuin nyt ollaan kieltämässä käsiaseita. Valtiovaltakin on lähtenyt tekemään ratkaisuja "yleisön 
pyynnöstä" ja jääkö nyt tämän aselakihömpötyksen jalkoihin oikea ongelmalähteen hoito eli nuorten mielenterveys? Aselakia 
kiristämällä ei ongelma poistu, kun aseen tilalle voi ottaa teon välineeksi vaikka tuon edellä mainitun auton ja ajaa sillä välituntia 
viettävän porukan yli ristiin ja rastiin. Saattaapa tuolla välineellä olla jälki vielä karmeampaa kuin pistoolilla. (-20159377)
250. Turkulaisena voin Säkylän seudun ampujien jäsenenä harrastaa sra-ammuntaa kesät talvet Raasissa ja Huovinrinteellä. (-
20159509)
251. kuka tulkitsee p2-testin, asevastainen viranomainen vai oikeasti puolueeton henkilö? ampumaharrastus keskeytyy esim. lapsien 
syntymän johdosta, viranomainen katsoo että olet lopettanut ampumaharrastuksen ja peruuttaa lupasi, kuitenkin kun elämäntilanne 
tasoittuu aloittaisit harrastuksen uudelleen, joudutko hakemaan uudet luvat ja ostamaan uudelleen kalliit aseet? (-20159098)
252. Terve, Nykyinen aselaki olisi toimiva, mikäli sitä vain noudatettaisiin. Lupien määräaikaistaminen toimii ensi aseen ostajalle, 
mutta luo turhaa närää jo aseita omistavalle harrastajalle. Samaa tekee myös nyt pakollinen lääkärintodistuksien toimittaminen. Eikö 
lääkärin todistus olisi pakollinen vain ensimmäistä asetta hankkivalle? Olisi tietysti myös hyvä että ensimmäiseksi aseeksi ei saisi 
järeämpiä aseita, mutta kuten kaikki valitettavasti tiedämme, ei se aseen kaliiperi tee aseesta sen vaarattomampaa väärissä käsissä. 
Aselain tulisi siis olla muilta osin nykyisillään, mutta ensimmäisen aseen hankkimisluvan saajan kontrolli tulisi olla tarkempi. Myös 
seuraan pakottaminen luo närää harrastajien kesken ja asettaa myös kansalaiset eritasa-arvoiseen asemaan. Itse kuitenkin pidän 
seuraan kuulumista kuitenkin välttämättömänä, jo ihan senkin takia että näin turvaan myös omat harrastuspaikkani. En silti kuitenkaan 
henkilökohtaisesti olisi ketään pakottamassa seuraan, vaan harrastuksen tulee olla vapaata. Kunhan se tapahtuu vastuullisesti 
vastuullisten ammunnanharrastajien toimesta. Usein myös seuraan kuulumaton harrastaja hakeutuu myöhemmin itse johonkin 
ampumaseuraan. Harrastuksen todistamisesta ei saa myöskään aiheutua harrastajalle kohtuuton taakka. Jos otetaan esimerkiksi 
tilanne missä harrastajalle tulee useamman vuoden tauko perheenlisäyksen, tapaturman tai onnettomuuden takia. Ei varmasti ole 
oikein että harrastaja kokee olevansa pakotettu suorittamaan pakollisen todisteiden keruun osoittaakseen harrastuneisuutensa tai 
harrastaja joutuu valitsemaan kodin, työn, perheen tai harrastuksensa välillä. Samalla myös haluaisin muistuttaa että kaikki 
ampumaharrastus ei ole, eikä tulisi olla kilpailua. Itselleni tämä hieno harrastus on keino kohottaa mielialaa, kuntoa sekä viettää 
vapaa-aikaa, puhumattakaan että tämän harrastuksen parissa tulee vietettyä aikaa myös puoliammatillisesti. Pidetään kunniakkaasta 
ampumaharrastuksestamme kiinni, sillä se on vapaan Suomen hinta! Kevät terveisin, Marko Tammelin Orimattilan Reserviläiset Ry 
Orimattila Eränkävijät Ry email: marko.tammelin@phnet.fi (-20158926)
253. Nuorten ampumaurheilu- harrastusta pitäisi tukea ja antaa heille mahdollisuus siihen, on vain jatkossa mietittävä miten. (-
20159627)
254. Patruunoiden kotisäilytys tulisi kieltää jos mahdollista. Kaikki "leikkikäsiaseet" = ei varsinaiset urheiluaseet tulisi kieltää kokonaan. 
Käsiaseilla ampuminen kiellettävä muualla kuin tarkoitukseen rakewnnetuilla radoilla. Ei käsiaseen hallussapitolupaa alle 21 
vuotiaille, mutta 15 v. täyttänyt saa ampua radalla aseenomistajan valvonnassa. (-20159565)
255. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastossa henkirikoksista vuonna 2007/2008 ilmenee että myrkyllä tapetaan Suomessa 
yhtäpaljon ihmisiä kuin luvallisilla käsiaseilla. Miksi ei kukaan puhu myrkystä mitään ?? Kyllä näitten kukkahattu akkojen turvat täytyisi 
saada jollakin tukittua ja lopettaa turhanpäiväinen lässytys näistä luvallisista käsiaseista ja yrittää pitää järki päässä. Luvalliset 
käsiaseet eivät ole mikään ongelma ollut koskaan meillä. Nämä akat kyllä ovat sitä. Jos jotakin pitää kieltää ja kerätä pois niin 
aloitetaan leipäveitsistä. Leipäveitsellähän niitä tappoja tehdään eniten Suomessa. Muoviset veitset ja pehmeää Flooraa leipähän on jo 
monesti valmiiksi viipaloitua joten siihenkään ei leipäveistä enään tarvitse. Mutta .........Reserviläinen saakoon pistooliin luvan jos 
haluaa ja piste. (-20159309)
256. Rikolliset saavat aseita käsiinsä tarvittaessa oli laki mikä tahansa. Näillä muutoksilla vaikeutetaan vain ja ainoastaan rehellisten 
ihmisten harrastustoimintaa. ( -20159637)
257. Kysymys 12. Oikeus - ei velvoitetta, jotta ihmiset voivat olla tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon, ilman että siellä olisi pakkoa 
ilmoittaa viranomaiselle. (-20159625)
258. Minun kohdallani on ollut 20 vuoden tauko harrastuksessani. Harrastin pistooliammuntaa aktiivisesti juniorisarjoissa SM tasolla ja 
nyt yli 40 v- perittyäni isäni aseet aloitin harrastuksen uudestaan. Ei olisi ollut mitään järkeä että aseet olisi pitänyt myydä kuolinpesän 
jäljiltä sillä perusteella ettei ole ketään aktiivista harrastajaa joka voisi aseita periä, tai joka voisi näyttää harrastaneensa ammuntaa 2 v. 
Harrastuskativiteetin näyttäminen tai osoittaminen on tunkeutumista yksityisyyden suojaan. Jos on osoitettava että harrastaa niin sitten 
on viranomaisten myös osoitettava paikkoja missä ammuntaa voisi harrastaa. Miten käy maalta pääkaupunkiseudulle muuttavalle? 
Joutuuko hän myymään hirvikiväärinsä sen takia ettei hirviä voi pääkaupungissa metsästää? Hänhän saattaa muuttaa takaisin maalle 
10 vuoden kuluttua ja silloin jatkaa metsästysharrastustaan. Olkoon että aselupaa hankkiessa edellytetään jonkinlaista harrastuksen 
osoittamista, mutta ei ole tarkoituksenmukaista joutua uusimaan lupaansa tai myymään aseensa sen takai ettei niitä ole käyttänyt. En 
minä ole polkypyöräänikään myynyt vaikka en ole sillä polkenut 10 vuoteen. (-20159308)
259. Tässä aselaki uudistuksessa on unohdettu luolakoirametsästäjät, luolakoirapyynnissä on käsiase mieluiten vaimennettu pistooli 
ehdoton. Maaseudulla ammunan harrastaminen 2 vuotta ennen kuin saa mahdollisuuden hankkia omaa käsiasetta on melkein 
mahdotonta toteuttaa(harrastus paikat ja mistä saa henkilöitä jotka lainaavat ja opastavat käsi aseen käyttöä)ja asettaa kansalaiset eri 
arvoiseen asemaan. (-20159525)
260. Perustelut: kohta 4. Yleisiä säntöjä vaikea luoda. Maaseudulla pappina toimiessani monessa syrjäkylässä EI ole ampumaseuroja 
ja ensiase metsästystä harrastaville pojille on tärkeä. He harrastavat vanhempiensa valvonnassa tai seuran puitteissa. Jos rajoituksia 
tulee, se ei ole tasa-puolinen heille, kun se on ainoa harrastus mahdollisuus. Nämä maaseudun pojat ovat tulevaisuudessa usein 
myös asevelvollisten paras osa. Kaupunkilaisille rajoituksia voi laittaa enemmän, koska muutakin voi harrastaa. Siis 
Viranomaisharkinta tärkeää. Sama pätee kohta 6 ja 8. Asuinpaikka ja harkinta tässä. Kansalaiset eivät ole samanvertaisia 
harrastuksissa nytkään. Kohdat 10-12. Viranomaisyhteistyö on suotavaa. Jos henkilö tekee rikoksen, tai joutuu psyykehoitoon tai 
lääkintään, tieto on suotavaa ja harkintaa käytettävä. Kuitenkin siten, että jos joku liikuntaesteinen haluaa harrastaa, ettei vammaisuus 
ole este. Kohta 13 peruste ja tärkeä asia: Elämässä on jaksoja, työkiireet tai lapset tai puolison sairaus, jolloin aktiivinen 
harrastaminen on ajanpuutteen takia vaikeaa. Kuitenkaan se ei saa olla este sille, että joskus on mahdollista lähteä tuulettumaan, ja 
keskittyä vain maaliin ja urheilusuoritukseen. Pyyhkiä huolet pois ja unohtaa kiireet. Mielestäni lait ovat jo olemassa. Kyse on enemmän 
siitä, onko poliisilla henkilöstöresursseja valvoa lakeja. Lain säätäminen sinänsä ei auta mitään, ellei ole henkilöstöresursseja hoitaa 
asiaa. Lain säätämisellä poliitikot vain "puhdistavat omantuntonsa", koska se ei vaadi mitään tekoja, eli henkilöstöä joka tekee asialle 
oikeasti jotain. Laki muutos on usein vain poliitikkojen halu kertoa julkisuudelle, kuinka aktiivisesti he ovat asiansa hoitaneet. Jos asiat 
paranisivat lakia muuttamalla, rikostilastojen olisi silloin pienennyttävä samassa suhteessa kuin uusia lakeja sädetään. Tosiasiat 
kertovat että näin ei ole. Kunnioittaen, Kirkkoherra Martti Toivanen Kristiinankaupunki (-20159207)
261. Minne laitetaan ne aseet jos luvat peruutetaan ampumaharrastuksen loppumisen johdosta.Voihan mikätahansa harrastus 
tyrehtyä ja alkaa uudestaan esim. muuttuneiden elämäntilanteiden johdosta. (-20159653)
262. Käsiaseelle on oltava selvä käyttötarkoitus esim. loukkupyytäjän aseena pienikaliberinen pistooli on mielestäni täysin hyväksyttävä 
väline ja käyttötarkoitus täten perusteltu. Poliisin/luvan myöntäjän on saatava kaikki mahdollinen tieto aseluvan hakijasta niin 
lääkäreiltä, puolustusvoimilta kuin muiltakin tahoilta joilla ko. henkilöä koskevaa tietoa on. (-20159440)
263. Ampuja saattaa muista syistä johtuen olla välillä harrastamatta ja aloittaa taas uudestaan. En siis kannata luvan poistamista, kuin 
pätevistä syistä: esim: Mielenterveys tai joku muu sairaus, päihteet, rikollisuus. Jos on myynyt aseensa ja haluaa aloittaa uudestaan 
toisella aseella, ei ole tarvetta vaatia kahden vuoden koeaikaa. Nuoret aloittavat jo jopa kahdeksanvuotiaana aktiivisen harjoittelun. 18v 
ikävaatimus on ehdottomasti liikaa. Kaikilla ei ole lupakelpoisia huoltajia, jos on ollenkaan. (-20159503)
264. Tärkein asia aselaki uudistukessa on mielestäni ensinmäistä asetta hakeva henkilö. Henkilöllä täytyy olla näyttöä 
ampumaharrastuksesta, eli hyvä syy aseen hankkimiseen esim. 2v. seurassa, (res.yms..). Lupaviranomaisella tulisi saada tietota 
henkilön mahd. rikoksista ja mielenterveys ongelmista. Ihmettelen kovasti että näin ei ole ollut ja että aseluvan saa noin vain ilman 
hyvää syytä!! Jos lupa myönnetään, se pitäisi myöntää toistaiseksi. Pätkissä myöntäminen on rahastusta ja resurssien hukkaamista 
Aseiden säilytyspaikka on ehdottomasti kotona asekaapissa. Tässäkin asiassa on parantamisen varaa. Asekaapin tulisi olla jotenkin 
"tyyppihyväksytty" ja tietenkin lukossa. Jos aseluvan saa näillä uusilla tiukoilla säännöksillä, niin ei voida mielestäni mitenkään puuttua 
kuinka paljon ampuu tai harrastaa, kuka sen määrittelee mikä on tarpeeksi. (-20158631)
265. Aseen säilytyksestä: Ehdottomasti lukollinen asekaappi tai vastaavasti vaihtoehtona: Lukko irroitettuna ja joka säilytettynä kassa/ 
tai pienessä asekaapissa. ( -20159655)
266. Vain pieni osa rikoksista tehdään luvallisilla ampuma-aseilla. (-20159646)
267. Aselainsäädännön keinoin saadaan ehkä ulospäin tilanne näyttämään paremmalta, mutta mieleltään sairas ihminen toteuttaa 
pyrkimyksensä joka tapauksessa, oli saatavilla oma ase tai ei. ( -20159941)
268. Nykyisessä aselaissa on vialla kaksi asiaa: prosessi keskittyy hakijan sijasta liikaa haettavaan aseeseen sekä lupaviranomaiset 
voivat tulkita ja noudattaa lakia mielivaltaisesti. Uutta lakia ei saa missään tapauksessa laatia siten että se on ristiriidassa perustuslain 
kanssa ja asettaa aseluvan haltijat eriarvoiseen asemaan. (-20159613)
269. Kysymysten asettelu on vääristävä, kaikki kuitenkin johtuu tilanteesta. Nykyistä lainsäädäntöä ei myöskään voida ohittaa edes 
kysymysten kanssa, ellei ko. lakeihin tehdä tarvittavia muutokehdotuksia. vrt. yksityisomaisuuden suoja/ yhdistymisen vapaus. Tässä 
tilanteessa tulisi myös selvittää ampumaseurojen, esim. res järjestöjen mahdollisuutta aloittelevat yksilön ampumatoiminnan 
tukemiseen, kaluston sekä henkilöstön, ja ym. resurssien osalta, vrt. pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne. vrt. puolustusvoimien 
suhtautuminen tväl kaluston lainaamiseen "siviileille" Koko uudistuksen tukeutuminen seuratoimintaan tulisi myös tarkastella seurojen 
resurssien sekä seurojen vastuukysymysten kannalta erittäin tarkasti, vrt. Hgin shooting club tapaus (-20159813)
270. Laki on nykyisellään hyvä ja toimiva,ainoastaan lääkärien ja poliisin välistä tiedonkulkua tulisi parantaa. Lupien määräaikaisuus ei 
ole ratkaisu mihinkään,se lisää ainoastaan harrastuksen kuluja ja byrokratiaa. Pakollinen kuuluminen ampumaseuraan esim. 2 vuotta 
on liian pitkä aika, ja jopa mahdoton toteuttaa pienillä paikkakunnilla. Joka paikassa ei ole pistoolilajeja harrastavia seuroja. (-
20159810)
271. Kohdassa 13 tauon harrastuksessa voi aiheuttaa työkiireet, matkatyö tai ulkomaankomennus, joten miten määritellään 
harrastuksesta luopuminen tilapäisesti ja toisaalta lopettaminen? Kohta 10: voiko joku testi todellakin kertoa jotain 
aseenhankintakelpoisuudesta? ( -20159795)
272. Muutamiin kysymyksiin ei voi vastata vain KYLLÄ tai EI. Kohta 14. = Useissa harrastuksissa aktiivisuus on hyvinkin vaihtelevaa. 
Erinäisistä syistä voi mennä helposti useita kuukausia, jopa vuosia jolloin harrastus voi jäädä taka-alalle. Esimerkiksi perheenlisäys tai
vakava sairastuminen voivat tuoda pitkänkin tauon harrastukseen. Jos nämä seikat jäävät huomioimatta on harrastukseen palaaminen 
hankalaa... RT (-20159531)
273. Lupaa myöntävien viranomaisten käytäntö pelottavan kirjavaa. Nyt uusittava laki korjaa tilannetta vasta kahdenkymmene vuoden 
kuluttua. Kodilla oltava vastuu lapsistaan, ei koululla eikä poliisilla. Ammunta on erittäin hieno ja psyykkisesti vaativa harrastus, jonka 
voi keskeyttää moneksi vuodeksi ja aloittaa uudelleen. Syyt voivat olla esim. perhe- tai työsuhteista johtuvaa. Omien aseiden huolellinen 
säilyttäminen kotona on ainoa oikea keino. Vastuuntunoisen aseenomistajan aseisiin ei ulkopuolinen pääse käsiksi. Lain huomattava 
tiukentaminen lisää luvattomien aseiden määrää, siitä meillä on aivan liikaa esimerkkejä jo nyt. Viranomaisten ammattitaito ja 
yhtenäinen ohjeistus parantaa rekisterien kattavuutta. Suomessa on yksi maailman kattvimmista ampuma-aserekistereistä jo nyt. 
Tästä meilä ei ole varaa tinkiä. Jo nykyinen laki suo lupia myönävälle viranomaiselle erinomaiset mahdollisuudet arvioida luvan hakija. 
Jos tähän lisätään puolustusvoimien henkilötiedot ja mahdollisesti lääkärin lausunto niin homma toimii edellyttäen että viranomaisilla 
on yhtenäiset selkeät ohjeet. Aseiden säilytyksestä on myös syytä laatia selkeät yhtenäiset ohjeet, jotka ovat samat kaikilla lakia 
valvoville. Vanhempien vastuuta omista lapsistaan on syytä vähitellen ruveta korostamaan. Päiväkoti ja koulu eivät halua eivätkä pysty 
kasvattamaan vastuuntuntoista aikuista, tämä tehtävä on kodin! (-20159532)
274. Ei ole oikein, että parin sekopään takia aletaan vaikeuttamaan kunnollisten ja innokkaiden aseiden parissa viihtyvien harrastusta. 
(-20159980)
275. Järki käteen laadittaessa uutta ampuma-aselakia! Kaikilla ei välttämättä ole halukkuutta/aikaa juuri silloin osallistua tiettyinä 
päivinä, tiettyinä kellon aikoina minkä tahansa seuran järjestämiin ammuntoihin, joten toivottavasti tästäkään ei tule pakkopullaa!! Itse 
olen harrastanut metsästystä ja rata-ammuntaa yksin ja parin kaverin kanssa jo 13 vuotta. (-20159785)
276. Jos luvat voidaan mielivaltaisesti peruuttaa on valtio mielestäni velvollinen ostamaan aseen ja mahdolliset varusteet itselleen. On 
kohtuutonta, jos aseet maksavat paljon ja niiden arvo lunastus vaiheessa on mitätön. vrt. esim. urheilupistoolit. Jos tästä saataisiin, 
jonkun näköinen päätös niin silloin minusta poliisille voisi myöntää suuremman vallan aseluvan peruutus asioissa. ( -20160041)
277. 9. ei ajokortin säilymiseenkään edellytetä todistusta ajamisesta. Eri elämäntilanteista johtuen harrastuksia voi ajoittain joutua 
laittamaan syrjään 10. testin täytyy olla todella räätälöity 11. jos tieot on selkeästi rajattu vastaus voisi olla kyllä. Muuten voi olla vaara 
ettei ihminen uskalla hakea lääkärin apua aseluvan menettämisen pelossa. vrt masennukset erotilateissa, kuolemantapauksissa jne 
12. luvan haltijat voivat joutua eriarvoiseen asemaan erilaisten lääkäriden vuoksi 13. vrt 9 (-20159902)
278. Menkää ihmiset itseenne. Aseet eivät tapa ihmisiä, ihmisellä on aina ollut tarve teloa lähimmäistään. Tämä on nyt vain taas yksi 
mediaseksikäs sirkus, jossa kaikkea pelkäävät torvelot pääsevät mouhuamaan. Mihin yksityinen ihminen tarvitsee moottoripyörää tai 
yleensä yli litraista autonmoottoria? Samasta syystä, kuin käsiaseita; ne ovat vain harrastuksia, toisille tosi tärkeitä sellaisia. Ja 
kysymys, kuinka paljon ihmisiä kuolee tai vammautuu vuodessa moottoripyörän tai -kelkan vuoksi? Entä laillisten käsiaseiden? Eikä 
tarvitse sanoa, että kelkalla teloo vain itsensä, kouluissa riehuneet äpärät olisivat saattaneet manifestinsa loppuun esimerkiksi 
huonolla pommilla. Materiaalit saatavissa kenen tahansa toimesta... Menkää itseenne. (-20159993)
279. sismin ehdotus virheellinen:tavoite aseiden vähentämisestä ei näillä keinoilla toteudu parempi jos luvanmyöntävä poliisi 
määrätään osallistumaan seurojen ampumaharjoituksiin: pääsee sisälle lajiin ja tietää kenelle lupa voidaan myöntää (nyt lääkäri 
seinäjoella laskuttaa todistuksesta 248 euroa) eli käytäntöä eikä käsittämätöntä paperin pyöritystä. Nyky laki ok jos aseiden luokittelu 
poistetaan. (-20159974)
280. Tämä nykyinen lääkärin lausunto kokonaan poistaa.Ei lääkäri laita omaa uraansa peliin jonkin aseluvan vuoksi.Ja lääkärit ovat 
muutenkin yli työllistettyjä ilman tätä lupahaku prosessiakin. (-20160175)
281. Lähinnä viranomaisten luotettavuus yhteistyökumppaneina hiukan epäilyttää. Tuleeko harrastajista lupaviranomaisille vapaata 
riistaa. Perusteet kielteisille lupapäätöksille tai jo olevien lupien peruuttamisille epäilyttävät. (-20157919)
282. Toi pakollinen ampumaseuran jäsenyys on kyllä mielenkiintoinen. Se jo kerran peruttiin koska perustuslaissa on yhdistymis 
VAPAUS. (ei siis pakko). Siis perustuslakiin samaan syssyyn on tehtävä muutos. Elämän tilanteet voi myös heitellä niin että vaikka 
5vuoteen ei kerkiä ampumaan. Kipinä syttyy kyllä aina uudestaan tai jos ei syty niin aseet tulee kyllä myytyä. Onko luvallisilla "stand by" 
aseilla muka ollut jotain ongelmia? (-20160070)
283. Harrastajilla tulisi edelleen mahdollisuus olla järjestäytymättä. Oikeudet ja velvollisuudet esim terveydentilan ilmoittamisen 
suhteen voivat johtaa väärinkäytöksiin ja ylilyönteihin. Lupien tehostettu peruuttaminen harrastusaktiivisuutta seuraten saattaa johtaa 
asiattomiin lupien menetyksiin. On normaalia että harrastusinto ja siihen käytettävissä oleva aika vaihtelevat ja mikä olisi lupien 
edellyttämä aktiivisuuren määrä? Mielestäni riittäisi että uudet hakijat haastatellaan huolellisesti poliisin asiantuntijoiden toimesta. 
Ennen ensimmäisen aseen hankkimista voitaisiin edellyttää turvalliseen asekäsittelyyn opastavan kurssin käymistä. Esim. Turvallisen 
ampujan kursseilla opetetaan asioita jotka jokaisen aseenkäsittelijän tulisi osata. ( -20158514)
284. Nyt viimesimpien ohjeiden mukaan ,harrastus toiminta hankaloituu ja ammunnan harrastajat vähenee . En voisi antaa 
minkäänlaista suositusta aselupaa hakevalle , vastuu on viranomaislla . Vaikka lakia kiristetään kuinka paljon tahansa niin rikolliset 
saavat aseita aina jostain . (-20159979)
285. Mielestäni varusmiespalvelun psyykkisistä syistä keskeyttäneille ei saisi antaa aseenkantolkupaa. eikä antaa asetta edes 
valvotuissa olosuhteissa, ja sama myös sivareille, ( -20159777)
286. Ei aseet tapa vaan ihmiset. (-20160326)
287. 5 kohta on ongelmallinen maaseudulla jossa ei ole ampumaseuroja eikä aina ratoja lähellä ja kuitenkin ihmisiä jotka haluavat 
harrastaa ammuntaa ja usein omilla maillaan. Tähän liittyen 9 kohta kuka antaa puollon kun ammuntaa harrastetaan omilla tiluksilla 
harrastukseen vihkiytynen porukan seurassa tai yksin. Olen itse aloittanut ampumaharrastuksen noin 10 vuotiaana oman 
sodankäyneen Taatani opastuksella kotitilallani eikä ampumaseuraa ollut silloin lähimainkaan. Kohtaan 4 rinnakkaislupa voisi olla 
saatavissa aijemmin Ja oma poikani syntynyt 1984 sai minun pistooliin rinnakkaisluvan jo 15v ja on toiminut aseen kanssa asiallisesti. 
Vaikkakin he ovat olleet aseiden kanssa tekemisissä syntymästään asti. Nuorempi poikani purki ja kokosi valmetin rynnäkkökiväärin 
muutamassa sekunnissa jo 5 vuotiaana. Konepistooli vei sitten jo enemmän aikaa. Mutta joskus aikoinaan eräissä 
nimismiespiireissä pistoolilupaa ei saanut vasta kun oli varusmiespalvelus suoritettuna. Mikä ei ehkä olisi huonompi sääntö 
ainoastaan rinnakkaislupa voisi olla poikkeus. Koska se on sitten holhoojan vastuulla koska lapselleen aseen antaa käyttöön. Minäkin 
olen pitänyt aseet lukkojentakana säilytyksessä. 12 kohta on myös ongelmallinen monessakin mielessä. Ja mielestäni aseita eivät 
tarvitse aseettomasti ja siviilipalveluksessa palvellee sekä sellaiset henkilöt jotka eivät henkisistä syistä kestä asepalveluksen 
painetta. Ja kun se on nykyään paljon helpompaa kun vertaa sitä "30luvun asepalvelukseen" jonka Taatanikin suoritti. (-20159005)
288. Aseessa ei ole vikaa vain käyttäjissä.Asetta ei voi syyttää.Lupa-asiat ovat jo kyllä tiukkoja hallituksen tulisi lisätä määrärahoja 
mielenterveystyöhön ja opettajien koulutukseen että heillä olisi kyky huomata yksittäisten oppilaiden psyykkeen heilauhdukset ja että he 
kykenisivät puuttumaan asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa jolloin toivon mukaan voitaisiin välttää jokelan ja kauhajoen kaltaiset 
tapahtumat. (-20160142)
289. Viranomaisten ja ampumaseurojen yhteistyötä voisi ehkä lisätä. ? Ampumaseuran ampujakouluttaja/valvoja yleensä kyllä huomaa 
jo melko aikaisessa vaiheessa,mitkä ovat ampujan edellytykset oikeaoppiseen ampumaharrastukseen. Heidän kauttaan poliisi voisi 
saada tietoa. ? Kaikenlaiset koheltajat/machot ja muut hörhöt joutavat pois ampumaharrastuksen parista,eikä heille pidä myöntää 
myöskään aselupaa. Rata-ammunta kuten myös metsästys on hyvin vaarallista vääräasenteisen suorittamana. Oikeaoppista 
ammuntaa ei missään tapauksessa tulisi enempää rajoittaa. ( -20159827)
290. Kuten monesti on nähty niin kiellot ei ole mikään lopullinen keino ratkaista asioita. Turha tässä on harrastajaa kiusata kaiken 
maailman lappusilla ja säännöillä. Rikolliset saavat kyllä mitä tarvitsee. Voidaan toki tarkastaa nykyiset prosessit ja tehdä tarkennuksia, 
parannuksia miten ja kenelle myönnetään lupia. Itse kun harrastan practicalia niin ihmetyttää miten poliisi käsittelee asioita aivan miten 
sattuu, säännöt ja laki on mutta kuitenkin lupaviranomainen tekee oman päätöksen joka perustuu vaan ja ainoastaan EI myönteisellä 
asenteella. Toki voi valittaa mutta kaikki tietää että siinä kestää keskimäärin 2 vuotta. Joten helpomalla pääsee kun ei valita ja nöyrästi 
tekee mitä poliisi päättää. Näin ei pitäisi toimia, mutta kun on kyse harrastuksesta niin harrastetaan niillä eväillä mitä nyt on. 
Parannuksia harvemmin tulee, vaikka kuinka luvataan ja päätetään... (-20160155)
291. Ei "hulluille" kuulukkaan antaa asetta, eli rikosrekisterien ja ihmisen taustojen esim. mielenterveysongelmien tarkastaminen on 
ihan hyvä asia jopa suotavaa. Mutta mikään totaalikielto ei ratko tälläisiä asioita. Tämä on vaan se halvin ja nopein ratkaisu suomen 
päättäjiltä, millä sadaan suuri yleisö tyytyväiseksi ja hiljaiseksi. Sen sijaan pääpaino ja investoinnit pitäisi panostaa sinne missä ne 
eniten hyödyttää. Eli lisää määrärahoja mielenterveyshoitoon ja hoitopaikkojen lisäämiseen. Ettei tarvitse myydä "hulluille" ei oota 
psykiatrisilla osastoilla kun ei ole hoitopaikkoja ja määrärahoja. (-20160283)
292. Mikä on raja riittävälle harrastamiselle? 10 ratapäivää vuodessa vai 100? Ampumaharrastus on harrastus muiden joukossa. 
Joskus on enemmän aikaa harrastaa ja joskus vähemmän. Jos aseet seisoo kaapissa esim. ulkomaan komennuksen tai 
talonrakennuksen takia vuoden tai kaksi, ei se saa olla määräävä peruste lupien peruuttamiselle. Lupien myönnössä 
viranomaisyhteistyö tiedonkulussa ensiarvoisen tärkeää. Kovasti on mediassa kohistu käsiaseista. Käsiase ja metsästysase ovat 
väärissä käsissä täysin samalla viivalla puukkojen ja puntareiden tai nettien pommiohjeiden kanssa. ( -20159578)
293. Valtaosa aseista, joita käytetään epäasialliseen toimintaan, on luvattomia, vaikka juuri mainitut tapaukset tehtiinkin luvallisilla 
aseilla. Kauhajoen tapauksessa poliisimies toimi vastoin olemassa olleita ohjeita, kun ei peruuttanut Saaren ampuma-aselupaa. 
Siihenhän olisi ollut kaikki perusteet. Itseasiassa nykyinen laki ja ohjeet ovat riittävät, jos vaan poliisiviranomaiset toimisivat niiden 
mukaan, eikä olisi esim. paikkakuntakohtaisia eroja niin paljon kun tänä päivänä on. (-20160358)
294. Vanhoja harrastajia ei pidä ruveta vainoamaan liikaa. (-20160515)
295. Ampuma-aselain kiristäminen EI poista eikä vähennä nuorison psyykkisiä ongelmia. Ongelma ratkeaisi jos lasten annettaisiin 
olla lapsia ja annettaisiin painoarvo muillekin arvoille kuin rahalle. Ampuma-aselain muutos on hätäpäissään alulle laitettu farssi! ( -
20160334)
296. Kuulun ryhmään, jonka harrastaminen on hyvin omatoimista. Polvivamman, lapsen ja puolison työaikojen vuoksi en ennätä juuri 
koskaan (0 kertaa viimeiseen 3 vuoteen) ohjattuun harjoitustilaisuuteen. Sen sijaan olen päässyt käymään luvan kanssa naapuri 
kunnan ampumaradalla satunnaisesti päivisin. Mikäli harrastus todistus on luvan peruuttamisen syy, olisin kohta luvaton mies. 
Nykyinen elämäntapamme on hyvin kiireinen ja ruuhakuosien aikana ihmisten tilanteet jatkuvassa muutoksessa. Työelämän kiireet, 
paikkakunnan vaihdot, lapset, loukkaantumiset, yms. saattavat helposti johtaa hiljaisempiin kausiin harrastuksessa (1...10 vuottakin). 
Olisi kohtuutonta että omat henkilökohtaiset harrastusvälineet tulisi myydä ja hankkia uudestaan (jos enää vuosien päästä niille lupia 
enää myönnettäisikään. Kaiken lisäksi tämä malli tulisi johtamaan aseiden "katoamisiin", mikä ei missään nimessä parantaisi 
nykytilannetta. Aselaki lienee aivan hyvä tälläkin hetkellä, joskin aina voi himpun parantaa. Suuri parannus olisi terveystietojen saanti 
lupaa käsiteltäessä ja lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus mikäli henkilö on vaaraksi itselleen, tai muille. Kaikki muut muutokset ovat 
populistisia ja harrastusta kaatavia, eivätkä paranna mitään ongelmaa. (-20160435)
297. Tulevilla muutoksilla vain vaikeutetaan lainkuuliaisten aseharrastajien toimintaa. Ne eivät millään tavalla voi estää aseilla 
tapahtuvia henkirikoksia. Jos sairaalla henkilöllä on vakaa aikomus veritekoon, hän sen kyllä tekee kaikesta huolimatta, joko kahden 
vuoden aseharrastuksen jälkeen ampuma-aseella tai sitten kokonaan jollain muulla tavalla (kaikki varmasti muistavat esim. 
Myyrmannin pommitapauksen). Mielestäni harrastajan aktiivisuus on myöskin täysin asiaankuulumaton seikka. Miten määritetään 
riittävä aktiivisuus? Entä jos henkilön taloudellinen tila on sellainen että jossain vaiheessa ei kärsi ampua kovin usein, patruunat kun 
ovat melko kalliita. Vedetäänkö silloin luvat pois? Taaskin, normaalien harrastajien toiminta vaikeutuu eikä rikollisten tai mielisairaiden 
tekoja pystytä kuitenkaan estämään. (-20160505)
298. Miksi terveiden aikuisten pitäisi kärsiä turhasta holhouksesta muutaman nuoren sekopään takia. Jos haluaa tappaa muita keksii 
kyllä keinot. Hössöttäminen rajoituksista on tärisijä poliitikoiden keino hankkia julkisuutta ja näyttää että asialle mukamas tehdään 
jotain. Jokaisella pitää olla oikeus harrastaa haluamaansa asiaa ilman poliisivaltiovalvontaa. Jos se vahingoittaa muita, rangaistakoon 
tekijää eikä kaikkia. Viimeaikaiset kouluammuskelut ovat enemmän internetin syytä kuin aseiden. Pöpipäät kun pääsevät helpommin 
keskustelemaan keskenään suunnitelmistaan. Persoonallisuustesti voi ehkä paljastaa pahimmat tapaukset mutta epäilen että 
kyseiset kouluammuskelijat olisivat läpäisseet testin kirkkaasti. Jyrkkä ei liialle valvonnalle. (-20160079)
299. Se, että aseita on vain henkilöillä, jotka oikeasti harrastavat ampumista ja pitävät ampumataitoa yllä, on vain hyvä asia. Samoin on 
hyvä asia, että luvan hakijaan kiinnitetään erityistä huomiota, varsinkin, jos samalla saataisiin läpi ajatus, että (käsi)aseen haltijaksi 
hyväksytty henkilö voisi hankkia kaliiperiltaan ja toimintatavaltaan (1-3) valitsemansa aseen - sellaisen, joka parhaiten sopii hänen 
harrastustarpeisiinsa. Nyt kaavailtu ohjattu harrastusaika ennen luvan myöntämistä antaisi mielestäni tähän riittävät taustatiedot. 
Olennaista olisikin nyt saada sellainen laki, joka yksiselitteisesti ja kattavasti määrittelee luvan saannin edellytykset. On erityisen 
epätoivottavaa, että hyväksyttäisiin väljästi kirjoitettu laki, jonka tulkintaa sittemmin pitäisi esim. AAHY:n viranomaisohjeilla täsmentää. (-
20160669)
300. Hyvä perustelu käsiase luvan saantiin olisi aiemmat aseluvat, riippumatta onko ase haulikko, kivääri tai käsiase. Olkoon 
minkälainen tuliase tahansa niin tuhoa sillä saa aikaan, yhtä lailla kuin käsiaseellakin... Näin ollen todelliset harrastajat pitäs erotella 
sen mukaan. Et jos on omia entisiä lupia niin heillä on kokemusta jo aseen hallussapidosta. ( -20160716)
301. Minua ihmetyttää suuresti se, että minkä takia tässä ks. asiassa puhutaan ainoastaan reserviläisistä. Voihan ja hakeehan ja 
ampuvat sellaisetkin henkilöt jotka eivät ole käyneet armeijaa. Voi esimerkiksi saanut pahan allergian vuoksi vapautuksen aseellisesta 
palveluksesta rauhan aikana ja silti harrastaa ammuntaa käsiaseella. Keneltä poliisi heidän tapauksessaan kysyy missä kunnossa 
"Jeppe tai Lissu" on. Tuntuu näin reserviläisenä pahalta, että vain me voimme tehdä aseella pahaa ja vääryyttä, aivan kuin meitä 
syyllistettäisiin. On väärin syyllistää koko kansaa parin ikävän tapahtuman vuoksi. Vai onko tarkoitua luoda juhlavat pimeiden aseiden 
markkinat? Pyytäkää päätäjiä harkitsemaan vielä h a r t a a s t i ks. asiaa, terve. (-20160523)
302. On hyvä että aselupakäytäntöä tiukennetaan. Vaikka itsekin olen metsästäjä niin mielestäni ns. loukku-pistoolin ei tarvitse olla 
9mm tai järeämpi, eli rajoitus voisi koskea pääosin metsästäjiä eikä aktiivi -harrastajia. Tämä aselaki-uudistus on ihan hyvä mutta se 
alkaa mennä jo liiallisuuksiin. Tämä koko soppa on leimannut kaikki aseharrastajat "pahoiksi pojiksi". Kumma ettei PaintBall ole 
saanut tätä häpeänleimaa otsaan, vaikka siinä joukkueet ampuu toisiaan? (-20160489)
303. Nykyinen ase-laki on hyvä ja huolella aikanaan valmisteltu. Sitä noudattamalla saavutetaan se mitä lailla yleensäkkään on 
mahdollista. Laittomiin aseisiin kun lailla ei ole merkitystä. Myyrmannin pommittajaan ja koulusurmaajiin ei lait pysty. Ne pitäisi yrittää 
estää muilla konsteilla. ( -20160813)
304. Lupien peruuttamiset voivat johtaa välineiden katoamisiin jos niiden jälleenmyynnistä ja uusien lupien saannista tulee erittäin 
vaikeaa. Aktiivi harrastajan välineet voivat olla arvoltaa yli 10 000e. Yleensä tuhansia euroja. PVn puolelta on äskettäin väläytelty 
asevelvollisuusiän laskemista 40 vuoteen jolloin voitaisiin väittää etteivät yli 40vuotiaat ole reserviläisiä ja niinollen tarvi asetta. Tämä 
poistaisi suuren osan harrastajista sekä katkaisisi sukupolvien ketjun kaikkien kouluttajien ollessa yli 40vuotiaita. ( -20160928)
305. Tulisi harkita aseluvan antamista vain varusmiespalvelunsa hyväksytysti suorittaneille . (-20161037)
306. Lakiesitys on muuten hyvä, mutta harrastuneisuuden määrittely on ainakin vielä aivan liian avoin. Saattaahan joskus mennä 
vuosikin, ettei ampumaharrastusta juuri tee. Esim. remontti, talon rakentaminen, taloudelliset syyt jne. Otanta ampumakerroista pitäisi 
olla jokin keskimääräinen ja kohtuullinen määrä vaikkapa 5 v jaksolta. Ei myöskään ole selvää, mitä se harrastuneisuus tarkoittaa 
käytännössä: tietty määrä kisoja vuodessa/5 vuodessa vai ainoastaan harjoittelua tuona aikana? Ja kuinka paljon pitää olla 
harjoittelua? Myöskin on suuri määrä ampumaratoja, joilla ei ole jatkuvaa päivystystä ja tuolloin ei ole mahdollista saada auktorisoitua 
kuittausta kaikista radalla käynneistä. Ja mikä edes olisi "auktorisoitu kuittaaja"? Nyt on vaarana se, että harrastuneisuuden määrittely 
jää liian avoimeksi, jolloin mielivalta voi päästä asiassa vaikuttamaan, eikä kaikilla ole yhtäläiset mahdollisuudet harrastuneisuutensa 
osoittamisessa. Myöskin harrastuneisuuden määrittely voi mennä kohtuuttomuuksiin vrt. em. radat joilla ei ole jatkuvaa päivystystä. 
Myöskin omalla maallaan tulisi saada jatkossakin ampua harrastusmielessä, kunhan se tapahtuu turvallisesti ja muita häiritsemättä. 
Tuollaista harrastusmielessä tapahtuvaa ammuntaa on esim. kohdistulaukaukset ja aseen toimintakunnon varmistaminen. Omalla 
maalla sallittu ampuminen on tärkeää etenkin harvaan asutuilla seuduilla, joissa lähimmälle radalle voi olla kymmenien kilometrien 
matka. Pohjoisessa Suomessa mennään jo varmaan sataan kilometriin ja ylikin joissain paikoin. Kysymykseen 8: Pitäisikö 
ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta), sen verran, että 5v jälkeen lupa tulisi myöntää "toistaiseksi", jos 
harrastus on aktiivista. (-20160834)
307. Tarvitsee myös asepalvelus olla suoritettu (ei siviilipalvelus) (-20161072)
308. pienoispistoolin saantiin voisin olla helpommat saanti kriteerit kuin isopistoolin (esim 9mm tai 7,65) mutta jos on terveydellisiä 
syitä oli ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä niin aina harkinta olisi tosi vaikeimman kautta. (-20161014)
309. Missä on keskustelu väkivaltaisten virtuaalimaailman ja erilaisten roolipelien vaikutuksista lasten ja nuorten asenteisiin. (-
20160852)
310. Aselupien myöntämisen ehtona pitäisi olla suoritettu asevelvollisuus. (-20161016)
311. Kohta 9:ään. Todella moni, minä mukaan lukien, käy ampumassa yksin yhdistysten/seurojen ulkoradoilla jolloin todistusten 
kirjoittaminen on mahdotonta ilman. Jonkun näköinen ampumapäiväkirja koeajalla on paikallaan mutta senkin toteennäyttäminen on 
erityisen hankalaa. Perustuu ainoastaan asiaomaisen rehellisyyteen. (-20161083)
312. Ammuntaa olisi saatava harrastaa ilman kuulumista mihinkään seuraan tai järjestöön. Miksi ammuntaa on harrastettava 
aktiivisesti, aikoinaan lopetin firmaliigassa pelaamisen sen takia että on oltava todella aktiivinen vapaa ajalla (hauskuus ja nautinto 
häviää). Onko pelkkä kilpaurheilu ainoa ammunnan tarkoitus. Paikkakunnallani on ampumarata, pitäisi vain "vaihtaa äidinkieltä" jotta 
sinne pääsisi ampumaan. Radat 40 - 110 km matkan takana. (-20160970) 
313. Itselläni on ollut tällainen mielipide tästä asiasta että jos ensimmäistä käsiase lupaa hakee niin täytyisi osoittaa sen 
käyttötarkoitus hyvinkin perustellusti ja mieluummin vielä esim. Reserviläisyhdistyksen jäsenkortti. Ministeriön linjaus psykolokin 
lausunnosta on myös hyvä koska sillä varmasti karsitaan suurin osa näistä "hulluista" pois. Tosin jos sen aseen haluaa niin saahan 
se sen sitten vaikka laittomana, eikä sitä pysty estään minkäänlainen lakimuutos. Lapselliselta vaikuttaa myös tuokin vaihtoehto että 
viranomainen saisi peruuttaa luvan jossei ampumaharrastusta harrasteta aktiivisesti, kellä on resursseja juosta vihkon kanssa 
perässä esim. mettässä kyttäämässä että montako laukausta tälläkertaa ammuttiin sinne ketun koloon ja tapahtuiko näin monena 
päivänä viikossa. Toivottavasti tässä asiassa päästään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.! (-20160673)
314. Ampumaseuroissa tarvitaan kipeästi alokkaita. Tämän asian taikasana on ilmakivääri. Sillä voi alkaa harjoittelun nuorena, koska 
ampuma harrastus on hiljaa kiirehtimistä. Sitäpaitsi se on myös Olymppia laji. ( -20161111)
315. Ampumapäiväkirjalle yhtenäistetty formaatti ja poliisien toimintaa ohjeistettava paremmin kansalaisten tasavertaista kohtelua 
varten. (-20160968)
316. Jo olemassa olevien lupien valvonta on varmasti vaikeaa ja kallista. Mielestäni pitäisi keskittyä juuri uusien lupien myöntämiseen 
ja sen tehokkaampaan valvontaan. Ja tässä nimenomaan kenelle lupia myönnetään, ei niinkään mitä lupia myönnetään. Kaikki aseet 
kuitenkin kun vaarallisia ovat väärissä käsissä. (-20161205)
317. kysymys 8. esim. oulussa ensimmäinen käsiaselupa on aina ollut 2 vuotta eli määräaikainen kysymys 13. mihin vedetään raja 
milloin harrastus lopetetaan? kipinä voi tulla uudelleen vuodenkin päästä. (-20161175)
318. Hallussapitolupien määräaikaistaminen on pelkkää rahastusta, jota ei pitäisi mielestäni sallia. Luvat toistaiseksi voimassa 
oleviksi niinkuin tähänkin asti. (-20161250)
319. aseiden kieltäminen ei ole ratkaisu ongelmaan vaan koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen pitää puuttua aktiivisemmin.Nuorille 
jotka haluavat harrastaa ammuntaa pitää järjestää vaikka reserviliittojen kautta mahdollisuus tutustua aseisiin ja eri ampumalajeihin. ( -
20161269)
320. Kaikista varotoimista huolimatta tapahtuu vahinkoja, ne ovat luku sinänsä. Lähtötilanteen kartoituksella=henkilön luotettavuudella 
käsitellä ampuma-asetta, voidaan ainakin selvät riskiryhmät poistaa tai pienentää. Elämän vastuullisuus ja moraali lähtevät lapsen 
kasvatuksesta, jota ei voi unohtaa. Kasvattajana ei voi olla elokuva, jossa ampuminen on normaaalia elämää ja henkilö palaa ruutuun 
uudestaan. Yhteiskuntamme on valitettavasti menossa hörhöjen hyyssäämiseksi! ( -20161146)
321. nykyinen lakimme on jo toimiva jos sitä virkavalta noudattaisi sen antamien mahdollisuuksien mukaan ja keskittyisivät hakijaan ei 
välineeseen! (-20161308)
322. Nykyinen aselaki oli toimiva. Tiukennuksilla vain hankaloitetaan kansalaisen harrastus mahdollisuuksia,mutta itse ongelma ei 
katoa mihinkään. Politiikot ja viranomaiset toimivat asevastaisten piirien painostuksen alla ja uhraavat kansalaisten oikeuksia omalla 
yleisen mielipiteen mielistelyyn pyrkivällä toiminnallaan. Ilmeisesti kansanedustajat nukkuvat yöt tämän jälkeen hyvin,kun ovat tehneet 
merkittäviä päätöksiä kiristämällä aseluvan saantia maassa,jossa on mittaamaton määrä luvattomia käsiaseita. ( -20161197)
323. Kaikkialla ei ole mahdollista vaatia ampumaseuraan osallistumista ja todistusta aktiivisesta harrastamisesta. Paikkakunnalla 
ehkä ei ole seuraa tai seura on niin sisäänpäinlämpiävä ettei siitä ole apua. Itse olen noin 30 vuoden aikana ampunut arviolta 15000 
laukausta ruutiaseilla joista ainakin yli puolet omalla tontilla jossa ei ole topdistajia. Varsinkin ensimmäiset kaksi vuotta ammuin 
pelkästään siellä koska en ollut minkään seuran jäsenenä. ( -20161039)
324. Kysymyksissähän kysyttiin vain KÄSIaseista ,niinhän. Vastaukseni koskivat vain käsiasekäytäntöä. (-20161245)
325. Jonkunlainen p2-testi olisi mielestäni loistava käsiaselupaa haettaessa. Aivan turhaan niitä aseita kielletään kotona säilyttämästä, 
sitä ei voida kuitenkaan valvoa kuin pieniltä osin. "Hulluja" on kuitenkin niin pieni osa väestöstä, että sen takia on turha vaikeuttaa 
aiheettomasti muiden harrastusta. ( -20161292)
326. Tama uudistus on todella huono. Luottamus Suomalaisiin virkamiehiin ja poliitikkoihin nollassa! ( -20161378)
327. Viimeiseen kolmeen kohtaan ei sen johdosta, että mielivaltaisuus tulee helposti mukaan ja eripuolilla suomea eriarvoisessa 
asemassa niinkuin nykyäänkin on asianlaita. ( -20161307)
328. Juopussäilöönotot, riidanhaastamiset, tappelut ja kaikenlaiset uhkailut on hyvä kartoittaa kasvuikäisestä aikuisuuteen. 
Persoonallisuushäriöiselle ei tuliasetta pidä antaa edes määräajaksi. ( -20161418)
329. Valtuuksien peruuttaminen, sen johdosta että kaveri ein ole esim. vuoteen ampunut ei ole oikein. Pitäisi muuten myös huomata, 
että tälläinen aktiivinen reserviläinen kuten minä, minullla tulee apljon ammuttua MPKy:n kursseilla ympäri vuoden. Joten MPK:lta pitäisi 
esim. saada lausonto kyseisestä henkilöstä, että hän ampuu kursseilla ym. Koska moni ei omista omaa asetta ja ampuu esim. 
vapaalla reserviläispiirien aseissa ampumaradoilla tai sitten PV:n aseilla MPK:n kursseilla. ( -20161434)
330. Jos luvanhakija omaa jonkinmoisen rikos taustan/rekisterin,armeijan käymätön/keskeyttänyt,alkoholi+huume+lääke ongelmia en 
missään nimessä antaisi minkään laiseen aseeseen hallussapito lupaa. Koko homma tuntuu menevän jotenkin väärään 
suuntaan.Kehitellään valvonta yhteiskuntaa mutta tuntuisi ettei mitään oltaisi halukkaita tekemää koulu kiusaamisen 
ehkäisemiseen.Odotan koska joku päättäjistä keksii että tehdään kaikista kiusatuista rekisteri ja seurataan silmä tarkkana heidän 
tekemisiään.Ettei vain tarvitse puuttua ongelman lähteeseen eli kiusaajiin.Nyky nuoret tuntuvat ottavan kaiken mallin Amerikasta. (-
20161165)
331. Olennaista on se onko henkilö yleensäkään sovelias ampuma-aseen hallussapitämiseen. Ei se onko kyseessä pitkä vai lyhyt ase 
tai se onko luvat määräaikaisia tai ei. Määräaikaisuus ei Kauhajoen tai Jokelan tapauksessa pelastanut mitään. Seurojen 
pakkojäsenyydet ja harrastustodistukset asettavat syrjäseudun harrastajat eriarvoiseen asemaan. Pääkaupukialuueella on paljon 
seuroja mutta vähän ratoja. Syrjäseuduilla ei ole seuroja, mutta ratoja taas löytyy. Jonkilainen Ase-ajokortti testi metsästystutkinnon 
tapaan voisi myös olla hyödyllinen. Kaksi pakollista luvan omaavaa suosittelijaa ensimmäisen luvan hakijalle (minä en ainakaan 
suostuisi suosittelijaksi jos en tuntisi henkilö hyvin...) ( -20161260)
332. Koe aika on turha, aseen hankinnastahan se harrastus alkaa. Muutoin sysätään vastuu kaverille kenen aseella ammutaan. Tässä 
tulee vääränlainen vastuu kysymys. Ja valvonta velvoite. Ei aseen hallussapito ole vaaraksi vaan sen käyttö ja silloin ei kaikki ole kotona 
- tästä pitää ottaa yhteiskunnan vastuu. Väärinkäyttäjät saavat kyllä aseen jos haluavat, sitä ei luvilla voida kitkeä, vain vaikeutetaan 
ampuma harrastusta. ( -20161438)
333. Ei sitä luvilla ammuta. Se joka haluaa hankkia aseen löytää kyllä kanavat se asenn saamiseksi (-20161343)
334. Ei voida asettaa harrastajille pakkojäsenyyttä mihinkään seuraan. Ei voida asettaa seuroille vaatimusta tarkkailla jäsentensä 
harrastuneisuutta luvan myöntämisen jälkeen. Kukaan ampuma-asevastaava tuskin haluaa ottaa vastuuta lupien peruuttamisesta tai 
jatkosta. Poliisilla tuskin on resursseja tarkastella kaikkia jo olemassa olevia lupia. Lupien peruuttaminen harrastuksen tilapäisen 
vähenemisen johdosta on täysin mielivaltaista. Siitä seuraisi outoja tilanteita kun poliisi tulee hakemaan peruuttamiaan lupia aseet 
ovatkin yllättäen "kadonneet" ja muuttuvat laittomiksi vaikka omistaja säilyisi. Lääkärit tuskin haluavat ottaa suurempaa vastuuta lupien 
kontrollointiin. P2-testi on täysin turha. Eiköhän siihen meneville voida valmiiksi "oikeat" vastaukset antaa jotta lupa heltiää. En näe mitä 
tietoa puolustusvoimilta voitaisiin hakea. Voisiko esim. aseisiin liittymättömät palvelusrikkomukset estää luvan saamisen? Mielestäni 
ei patsi ehkä huumeiden käyttö. Jonkinlaisen harjoitteluajan olen valmis hyväksymään ettei ensimmäistä lupaa saisi yhden 
ampumaratakäynnin jälkeen. Alaikärajan nostamista voisi harkita. Toisaalta sillä kyllä hankaloitetaan nuorten harrastamista. Kyseisten 
tapahtumien syyt ovat aivan muualla kuin lupien myöntämisessä. Niitä tuskin lupien myöntämistä tiukentamalla voidaan poistaa. (-
20160789)
335. Ampuma aseluvan saamiseksi pitäisi mielestäni aina suorittaa aseenkäsittelyyn opastava koulutus. Luvan saamiseksi pitäisi 
edellyttää teoria ja näyttökoe turvallisesta aseen käsittelystä, tyyliin IPSC. Poliisi voisi jo nykyisiinkin säädöksiin perustuen tehdä 
"kotitarkastuksen" aseen/aseiden säilytyksestä. Samalla selviäisi paljon aseen haltijan ympäristöön, persoonaan ja toimintatapoihin 
liittyviä asioita! Itselläni on useita harrastuksia, enkä voi hyväksyä että jotakin niistä on harrastettava yltiöpäisen tarmokkaasti vain sen 
tähden että kalusto pysyy käytettävissä!!! Käykö taas niin että uusi laki haittaa ainoastaan säntillisiä kansalaisia? Laittomuuksien tekijät 
jatkavat vanhaan tapaan mistään piittaamatta? (-20161297)
336. Käsiaselupa 9mm pistoolille tulee antaa automaattisesti terveelle, hyvämaineiselle reserviläiselle, joka harrastaa SRA:ta. Aseet 
eivät ole ongelma, vaan se, että joukkotuhoon pyrkiviä henkilöitä on vapaalla jalalla. Heidät on saatava suljettuun paikkaan - 
joukkotuhon voi toteuttaa vaikka autolla, ei siihen käsiasetta tarvita. (-20161507)
337. "Maalaisjärkeä" käyttäen luvat jakoon. Aseen käyttötarkoitus harkintaan, eli ei asetta kenellekään vain koska se olisi mukava 
"ajankulu" vast (-20161557)
338. Kohta 6. Harjoitteluajaksi tulisi hyväksyä myös säännöllinen metsästys, ei pelkkä rata-ammunta sisällä samalla kuuluen 
ampumakerhoon. Kohta 12. ei-vastaus, koska antaa liiaksi mahdollisuuksia mielivaltaiseen toimimiseen, nk. PK-indeksin käyttöön, 
mikä tosin on jo ollut arkipäivää poliisilta lupia haettaessa. Muuten olisi hyvä toimintamalli, mutta tuolla perusteella (yleis-ilmaisu 
'terveydentila') terveydenhuolto voisi suosittaa luvan poisottamista esim. huonon liikuntakyvyn vuoksi. (-20161407)
339. Lupien peruutus sen johdosta, että ei enää harrasta ammuntaa? Ei hyvä. Mikä pitää olla ammuttujen laukausten määrä vuodessa, 
että lasketaan harrastajaksi? 100? 1000? 10000? 100000? Oman harrastus "uran" (n. 15vuotta) on muukaan mahtunut muutamia 
todella hiljaisia vuosia, mutta aina ne tussarit on sieltä asekaapin pohjalta on radalle taas löytänyt ja nyt noin kolme vuotta viihtyneet 
radalla viikottain. (-20161357)
340. Epäkelvot aseenhankkijat tulisi selvittää ennen kuin aseita annetaan tällaisten henkilöiden käsiin .Ikäraja ei saisi olla ehdoton sillä
esim. Lapissa metsästys voi olla nuorten harrastus ,mutta ei välttämättä ruuhka-Suomessa.Täysin vedenpitävää siivilää ei varmasti 
kukaan pysty luomaan,mutta esim.armeijasta lausunto,henkilön lähipiiristä joiltan satunnaisilta henkilöiltä ja terveys/sosiaalipuolelta 
voisi saada varoittavaa viestiä. (-20161156)
341. Panostetaan ennalta ehkäisyyn eikä kiusata nykyisiä harrastajia... (-20161558)
342. (-20161254)
343. Kohta 12. Terveidenhuollon ihmisillä ei pidä olla mitään yleistä pääsyä henkilön aserekisteritietoihin ilman kirjattua ja selvää syytä. 
Syyt tarkastukseen pitää tällöin olla julkisesti selvillä. Kohta 13. Minulla oli 10 vuoden tauko metsästyksessä, kuinka ei harrasta 
määritellään. Kuinka määritellään "ei harrasta"? Harrastaja muuttaa 3 vuoden komennukselle tjsp. Britteihin, tarkoittaisiko tämä että ei 
enää harrasta (kun ei edes voi), näin ei voi/saa olla. (-20161549)
344. maalaisjärki mukaan päätöksiin ( -20161606)
345. Sisäasiainministeriön esitys on reserviläisyhdistyksen ja sen jäsenen kannalta erinomainen. Uusia jäseniä liittyy nimenomaan 
sen vuoksi, että voi aloittaa yhdistyksen aseilla ja sitten osallistua yhdistyksen ym. ampumatoimintaan omalla aseella. 
Ampumatoiminta ei ole niin sitouttavaa ja kalustollisesti kallista ja vaativaa kuin SAL:n seuroissa. Silti mm. ilma-ase- ja 
simulaattoriammuntaan tulee myös RES-yhdistysten panostaa muiden ampumamahdollisuuksien ollessa heikot. ( -20161647)
346. Minusta viranomaiset ovat itse aiheuttaneet tilanteen liian lepsulla lupamenettelyllä.Vakka-suomen kihlakunnan alueella luvat ovat 
aina olleet tiukassa kontrollissa.Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa olen varma ettei täkälaiset viranomaiset olisi lupia 
myöntäneet.Täkäläisillä viranomaisilla on ollut maakunnassa luottohenkilöitä joihin ovat lisätietoja luvanhakijoista tarvittaessa ottaneet 
yhteyttä.Tiedän tapauksia luvan myöntämis tapauksista jotka herättävät suurta kummastusta.Esim.Muuase lupa taittoperäiselle aseelle 
myönnettiin koska asekaappi on niin pieni ettei tavallinen kivääri sovi.Työkaverille myönnettiin 357 magnum lupa 
ensiaseeksi.Poliisipäällikkö kertoi kriteerinä,pyörillä varustettu on sotilasase,tupakka-askin taakse mahtuvat taskuaseita muihin kyllä 
saat luvan.Olisikohan viranomaisten aika katsoa peiliin eikä kiusata alan tosi harrastajia.Kiitokset vielä Vakka-Suomen 
lupaviranomaisille asiaan kuuluvasta toiminnasta jos muutkin olisivat hoitaneet työnsä kunnolla emme olisi tässä tilanteessa (-
20161311)
347. Aseenkantolupiin olisi hyvä kytkeä joku peruskoulutus, jos hakija ei ole suorittanut aseellista palvelua. Vastuullinen aseenkäsittely 
on kaiken a ja o ja karsii joukosta friikit. On myös vaikea nähdä mihin esimerkiksi ammuntaa harrastamaton tarvitsee käsiasetta. Täsä 
myös seuroille mahdollisuus tarjota valvottua ammuntaa ja tilaisuuden kokeilla eri aseita. Jäsenyyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä 
mitään rahastusautomaatteja. ( -20161554)
348. Perhesyistä tulee helposti vuoden tai parin tauko harrastukseen. Jos tästä syystä pitäisi myydä itselle isolla rahalla ja työllä 
sovitetut aseet, tappiot ovat suuria. Tämän jälkeen tuskin tulisi hankittua uusia aseita ja ammuntaharrastus loppuisi siihen. (-
20161663)
349. Järki on malttia kaikissa asioissa. Turhia lupien myöntöä en kannata. Puolustusvoimat, Poliisi ja Lääkäri olisivat yhteistyössä 
aseluvan hankinnassa. (-20157008)
350. Käsiaseen harjoitteluaika ei oikein toimi. Mutta jonkinlaista käsittely / ampumakoetta voitaisiin edellyttää ennen luvan myöntämistä 
vrt. SRA- kortti. Se, että täyttää muut lupaehdot ei takaa turvallista aseen käsittely taitoa. Se kuka näitä kokeita saisi järjestää on sitten eri 
juttu. Nykyäänkin välillä näkee radalla sellaista aseen käsittelyä, että hirvittää... (-20161714)
351. Aselain uudistamisella ei ole vaikutusta minkään negatiivisen välttämisessä. Ainoastaan vakava harrastaminen vaikeutuu. Tämän 
tietää jokainen henkilö myös päättävissä elimissä, mutta tarve oman näkyvyyden lisäämiseksi ajaa toimimaan järjenvastaisesti. ( -
20161776)
352. Nuorisolle on myönnetty käsiaseiden ostolupia liian löyhin perustein. (-20161671)
353. ammuntaa voi harrastaa muuallakin eivain ampumaradoilla.jos on omistanut aseen tai aseita useita vuosia eikä harrasta 
aktiivisesti ammuntaa tai metsästyatä on väärin jos niistä pitää luopua.koska ne ovat tavallaan muistoesineitä ja ehkä arvokkaitakin. 
hekilö jolla on toitaiseksi voimassa oleva pistoolin 9 mm lupa ollut 40 vuotta joutui hakemaaan lääkärin lausuntoa pienispsitoolille ja 
lupa on voimassa 5 vuotta.kyllä poliisilla pitäsi olla oikeus käyttää omaa hakrinta kykyä luvan myöntämiseen sellaisille henkilöille joilla 
on aseta ollut usita vuosia toitaseksi voimassa olevt luvat.hekilölle jolle myönnetään ensimmäine lupa aseelle käy tiukennetut 
perusteet . evp sotilas (-20161384)
354. Käsiaseiden kiellolla ei ratkaista ongelmia. Pitäisi tarttua enneminkin syihin kuin seurauksiin, eikä tehdä populistisia päätöksiä. ( -
20161793)
355. Jos henkilöllä ei ole mitään rikkeitä ja on asianmukaiset (vaaditut) asekaapit, niin ei pitäisi olla estettä aseisiin. Tuntuu vaan että 
yhden tai kahden vinksahtaneen johdosta kärsii koko jalo harrastus. Aseita kyllä saa vaikka kuinka niitä haluava. (-20158264)
356. Kohta 4. Varusmiespalvelun käyneet lienevät perillä asekäsittelystä. Muille riittävä koulutus ja näyttökokeet. Kohta 6. Aseen 
hallussapito täytyy olla perusteltua. Leikkeihin ja räiskimiseen ne eivät sovi. Esim. Kauhajoen videosta pistooliammuntaa harrastanut 
huomasi heti, että kyse on räiskimisestä. Kohta 7. Ilma-aserata on. Kohta 9. Saattaisi olla paikallaan. (-20161585)
357. Aselaki nykyisellään toimiva. Pistoolien ja lyhyiden aseiden voisi milestäni tiukentaa,selventämällä ohjeistusta. Sekä vaatimalla 
näyttöä harrastuksesta lupaa hakiessa. Asetta ei minusta pitäisi voida ostaa hetken mielijohteesta. (-20161801)
358. Kilpa-ammunnan saralla nuorisotoiminta on vaarassa tyrehtyä, ellei em. tarkoitukseen ole mahdollista saada aseenostolupaa. 
Ilmakivääri ja -pistooli on hyvä tapa aloittaa kilpa-ammunta, mutta harrastuksen jatkuessa olisi syytä antaa mahdollisuus siirtyä myös 
ruutiasepuolelle. (-20161928)
359. Ensimmäisen ruutiaseen edellytyksenä pitäisi olla asepalveluksen suorittaminen. Puolustusvoimat antaa varusmiehile hyvää 
koulutusta ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn. (-20161944)
360. Maaseudun ja kaupunkien välisiä eroja, liian tiukoilla säänöksillä nuorten metsästys ja ampuma harrastusta ei saisi kahlita. 
Metsästysseuroihin ei saada nuoria jos holhooja tai vastuu henkilö " kytää " tai kuka haluaa otaa vastuulleen, josta voi saada 
elinikäisen harmin. Reserviläis ammunnoissa kuten nimikin sanoo on armeija oltava käyty, ja silloin lupa res aseeseen ja jäsenyys 
yhdistyksessä pakollinen. Metsästäjillä koti säilytyksessä on usein 22 cal loukkupyssy ja luolakoiramiehillä vielä jokin järeämpi 
revolveri luola lopetuksiin niin, koti säilytys tulisi sallia jo olevien sääntöjen puitteissa (-20161648)
361. Käsiaselupien myöntämisen tiukkeneminen on ymmärrettävää sillä ehkä niiden myöntäminen meni jossain vaiheessa liiankin 
libaraaliksi. Sinänsä tämä lupapolitiikan tiukentaminen ei ratkaise sitä ongelmaa mitä sillä yritetään hoitaa vaan oikeammin 
hoitotoimenpiteet olisivat yhteiskunnallissa- ja terveydenhoidollisissa ongelmissa. Toivoisin kuitenkin käytännön järkeä näihin 
harrastuneisuuksien seurantoihin, tuleehan ihmisille mm omakotitalon rakentamisen tai perheenlisäyksen saamisen yhteydessä 
helposti välivuosia ihan mihin tahansa harrastukseen. Ei ole kohtuullista jos tuollainen parin, kolmen vuoden tilapäistauko aiheuttaa 
riskin luvan peruuttamisesta. (-20161915)
362. Meillä on paikkakunnalla ampumarata jossa voi harrastaa myös lumessa. Mielestäni aktiiviharrastajan hakiessa aselupia, luvan 
pitäisisaada ilman haastatteluja, lääkärintodistuksia ja muita lapsellisia vouhotuksia, JOS ei ole mitään rikkeitä ym. mitkä voisivat estää
aseen hallussapidon. Turha tunnollisia ihmisiä on rankoa. Vaikka aselaki ym. säädöksille tehtäisiin mitä vaan, ei se poista kouluissa 
tapahtuvaa "kouluammuntaa", kyllä se vika on jossain muualla. Kyseiset henkilöt kyseiseen tarkoitukseen saavat aseita "pimeiltäkin" 
markkinoilta. "Pimeisiin" aseisiin ei kumminkaan tule mitään ehtoja, koska niitähän ei ole, vaikka tarjontaa tuntuukin olevan. terveisin 
aktiivinen harrastaja ja ampumajaoksen vetäjä satakunnasta. (-20161679)
363. "Aseistettu mies on kansalainen. Aseeton mies on alamainen." "Ne, jotka takovat miekkansa auroiksi, joutuvat kyntämään niille, 
jotka eivät tao." (-20161939)
364. Aseet ovat rahan arvoista omaisuutta, jota pitää kohdella myös sen mukaan. Eli aseet voi ottaa pois jos henkilöllä tulee esim. 
mielenterveys onglmia, mutta muuten omaisuus täytyy suojella. Järjestäytymis pakkoa ei pidä päästää syntymää, mutta toki henkilöllä 
täytyy olla osoittaa paikka missä harrastaa voi. Tämä usein vaatii esim. seuroihin liittymisen. Poliisilla oli jo aiemmin riittävät työkalut 
aselupien myöntämiseen ja valvontaan. Kysymys oli lähinnä asioiden osaamaattomuudesta ja annettujen ohjeiden 
käyttämättömyydestä. Lisäksi tasa-arvoisuus ei näissä palveluissa toteutunut koko maata kattavassa mielessä. On täysin selvää, että 
psyykkisten sairuksien, armeijan palvelustietojen ja rikosrekisterin tiedot pitää olla poliisin saatavilla. Lisäksi niiden tulee vaikuttaa 
aselupien myöntämiseen. Käsiaseluvan myöntämisperusteena tulee olla perustaitojen osaaminen ja tälläisen todistuksen 
myöntämiselle seuroissa täytyy tehdä "JÄRKEVÄT" kriteerit. Psyykkistä arviota ei voi sälyttää seurojen henkilöille se on luvan myöntäjän 
eli poliisin tehtävä tauratietojen perusteella. Säännöt tulee olla samat käsi ja muissa aseissa. Ne tulee olla myös samat metsästäjillä 
ja urheiluampujilla. Myös harraste ammunta peruste tulisi hyväksyä. Kaikki eivät halua ampua kilpaa, vaan nauttia ammunnasta kuten 
esim. tikan heitosta. (-20161758)
365. Lupien hankinnan liiallinen tiukentaminen johtaa hyvin todennäköisesti luvattomien aseiden lisääntymiseen. Eli joka haluaa 
jonkun tuhotyön tehdä aseella tai räjähteillä hän todennäköisesti niitä saa jostain myös ilman lupaa. (-20161887)
366. Käsiaseiden saannin ikäraja voisi olla korkeampikin esimerkiksi 22 vuotta tai Saksan mallin mukainen 25 vuotta. (-20162023)
367. Sakkorangaistus ja mahdollisesti takavarikko jos asetta ei säilytetä kotona lukkojen takana. Huomattavasti tiukempi valvonta. Oma 
harrastus on Air-Soft pelit yhdistystoimintana Inkoossa Terveisin Krister Sontag / Inkoon Air-Soft Ry (-20161581)
368. Tuleva menettely johtaa ampumaurheilun pienenemiseen, koska jo luvan haku menettely aiheuttaa lisäkustannuksia. Nuoret ei 
pysty hankkimaan aseita niiden hintansa takia. Syy on aivan muualla kuin nykyisten aseen omistajien, lääkärit antavat reseptin kouraa 
ja hyvästi, jälkihoito jää tekemättä. Onko se aseen hallussa pitävien yhteinen syy. Ne henkilöt jotka tarvitsevat asetta huonoon 
tarkoitukseen He kyllä aseita löytävät jostakin. (-20161969)
369. Kohta 10. ja 11. Harrastajina on myös paljon naisia, jotka eivät ole käyneet armeijaa. (-20162122)
370. Ampuma-aseen hallussapitoon liittyviä käytäntöjä on ihan hyvä tarkentaa, mutta "totaali kielto" ei ole kenenkään edun mukaista. 
Toivoisin järjenkäyttöä hallitukselta ja eduskunnalta pisteiden kalastelun esemasta. (-20162153)
371. En ole tällä hetkellä aktiiviharrastaja mitä olin aikaisemmin ennen kuin oli lapsia ja vapaikaa riitti. Kunhan lapset kasvavat 
sunnittelen kuitenkin jatkavani harrastusta. Joutuisinko luopumaan aseista uuden lain mukaan ja ostamaan kalliit aseet uudestaan 
viisi vuotta myöhemmin? (-20162102)
372. Henkilöllä joka hakee käsiase lupaa tulisi ennestään olla vuosien kokemus aseista. Ennen ensimmäiseksi aseeksi ei tullut 
kuuloonkaan käsiase... (-20161981)
373. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ei voi estää yksin ampuma-aseita koskevilla säädöksillä, koska nyt puheena olevia 
rikoksia voi tehdä myrkyllä, räjähteillä ja monilla muilla tavoilla vielä vakavammin seurauksin. (-20162066)
374. Ampuma-aselupia nuorille myönnettäessä tulee olla erityisen tarkkoja. (-20162206)
375. tuohon 13. kysymykseen lisäargumentti,että ihmisellä on elämässä muutakin tekemistä toisinaan,kuin harrastukset,johon saattaa 
tulla tauko. (-20162189)
376. Ampuma-aselakiuudistuksessa ollaan oikealla asialla. Se on kuitenkin toteutettava siten, että todelliset harrastajat voivat 
joustavasti jatkaa harrastamistaan. (-20162205)
377. Kahden vuoden harrastamisen vaatiminen ennen omaa asetta (=harrastusvälinettä) on melkoisen kohtuuton. Näin perheellisenä 
olisin kaksi vuotta riippuvainen omien aikataulujeni lisäksi jonkun muun aikataulusta? Kotona kuivaharjoittelu jäisi tältä kahdelta 
vuodelta kokonaan pois. Kuivaharjoittelulla saa tuntumaa aseeseen varsinkin harrastuksen alkuvaiheessa, jolloin voi harjoitella kotona 
kotelostavetoa, tähtäyskuvan ottamista jne. En kuitenkaan missään nimessä kannata lupien antamista kuukauden "harrastamisen" 
jälkeen, mutta joku kohtuus kuitenkin. (-20162137)
378. -Luvan myöntäjällä tulee olla harkintavalta puoltavaan/kieltävään -Kaikilla seuroilla ei ole laina-asetta harjoitteluun ennen 
hankintaa -Harrastusta edistäisi se, että seurasta nimetään "valmentava" henkilö joka tietyn harrastus/valmennusajan jälkeen puoltaa 
lupaa -Kirjallinen tentti turvallisuudesta, aseen käytöstä, rata- ja kilpailukäyttäytymisestä, asehuollosta, ballistiikasta ym -Lupaprosessi 
tulisi rakentaa siten, että se edistää turvallisuutta, urheilullisia tavoitteita, motivoitumista harrastukseen -Päätöksessä tulisi huomioida 
myös mihin tarkoitukseen lupaa haetaan ja soveltuuko hankittava ase ko tarkoitukseen (-20162089)
379. ammunta on hyvä harrastus,ase ei ole näytely kappale vaan harastus väline . (-20162163)
380. En millään voi hyväksyä tilannetta, että pitkään voimassa olevia lupia voidaan peruuttaa esim. sillä perusteella ettei harrasta 
ammuntaa. Mikä on mittari ? Tässä voidaan mennä mielivaltaisuuksiin. Jotku harrastaa ammuntaa "yksin", siten että ei kuulu 
ampumaseuraan josta voi saada todistuksen. ( -20162182)
381. aseet evät tapa vaan ihmiset! lisäksi yleensä ja erikseen rattijuopoilta myös niin aseet ku autot valtiolle!! miksei parannettas 
useampaa kohtaa kerralla!! vai pitääkö aina kuolla porukkaa paljon ja kerralla ennenkö havahdutaan?? (-20162154)
382. "johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa." Harrastus voi jäädä joksikin aikaa tai lopullisestikin. Mutta ei 
se tee ihmisestä epäluoteltavaa vastuutonta. Hän sataa haluta antaa ne vaikka perinnöksi tai pitää vain muistoina. Yllensäkin on väärin 
että käydään viranomaisten taholta syyttömien kimppuun. Sillä vanhassakin lupamenettelyssä olisi ollut mahdollista puutua 
molempien tapausten kulkuun. Suurin syy on ollut se, ettei lupaviranomainen ole saanut tietoja luvan hakijasta lupaa myönneltäessä. 
Jos tieto olisi kulkenut olisi asioiden kulkuun voitu puutua jo lupatiskillä. (-20162033)
383. Poliisin ei pitäisi ottaa ampumaasetta pois jos vaikka ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Itse en ole ajanut , mutta olen kuullut 
sellaista. Ihan järjetöntä toimintaa. Ymmärrän pois oton jos koku käyttää asetta muuhun tarkoitukseen kuin kuin mihin lupa on. (-
20162221)
384. Itse olen ollut Valmentaja ja amunnanojaaja seuratoiminnassa jo yli 25 vuotta. M.Rajala (-20162174)
385. Nykyinen aselaki on pääsääntöisesti aivan hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Poliisilla on jo nyt mahdollisuus peruuttaa luvat 
sopimattomalta henkilöltä (se mahdollisuushan oli jo Kauhajoella, eivät vain käyttäneet sitä). P2 tyyppinen testi ja pv:n palvelustiedot 
voisivat olla hyvä lisä. (-20162222)
386. On järkevää, että ns. turhat aseet kerätään pois, etteivät tarpeettomuuden aiheuttaman huolimattomuuden takia ajaudu vääriin 
käsiin. Uudessa aselakiehdotuksessa rajataan tarpeettomasti ammunnan harrastamisen muoto tiettyihin (nykyisiin)lajeihin ja 
kilpailutoimintaan. On paljon turvallisia ampujia, jotka nykyisen virallisen linjauksen mukaan vain 'räiskivät', ja mielestäni heillä on 
yhtäläinen peruste aselupaan kuin muutamaa olympialajia ampuvilla harrastajilla. ( -20162269)
387. lupavaatimuksiin tulisi liittää -pakollinen jäsenyys ampumaseurassa tai muussa yhteisössä(reserviläis, metsästys) jonka 
ampumaohjelmassa on käyttöä anotulle aseelle.  -ampumaseuran todistus läpikäydystä ampumakoulutuksesta( vastaa golfin 
greenkardia) -ampumaseuran todistus jäsenmaksusta, aktiivisesta osallistumisasta ampumaharjoituksiin ja kilpailuihin sekä muuhun 
ampumaseuran toimintaan(radan ylläpitämiseen, seuran koulutustilaisuuksiin, kokouksiin sekä seuran sisäiseen kilpilutoimintaan, 
ampujana ja toimitsiana) -tiukemmat säilytysohjeet, pakolliset kiinteästi lattiaan tai seinään pultitetut murtovarmat asekaapit.  -
ampumaaserikoksista tiukemmat rangaistukset.  -poliisille valtuudet tulla yllätystarkastamaan että säilytysohjeita noudatetaan. (-
20162180)
388. Kun aselupa haetaan esim. 5- vuoden kuluttua uudelleen ja lupaa ei tule. en luovuta aseitani koska muutoinkin ampumatoiminta 
on loppu ja reservin tarkoiteksen mukainen ampumataidon ylläpito on päättynyt jolloin sotilaspassin ym. pahvi ja lupakortit voi työntää 
Ö-mappiin. Kiitos että voi jotain komentoida asioitten mennessä jumiin. ( -20162323)
389. Olennaista on, että ihminen saa demokraattisessa hyvinvointivaltiossa harrastaa virkistystoimintaa, joka ei vahingoita muita 
ihmisiä. Tällöin terveellä ihmisellä oleva aseen hallussapitolupa ei ole kellekään vaaraksi, vaikka ase olisi puhtaasti 
keräilytarkoituksessa hankittu, tai sillä harrastaisi ammuntaa vain satunnaisesti. On absurdia vaatia harrastamaan lajia 
kilpailumielessä ja melko vakavissaan, ja erityisen omituista on vaatia siviililtä paljon viranomaisten harjoittelua aktiivisempaa 
harrastustoimintaa. Reserviläinenkin on siviili rauhan aikana. Aseet terveisiin käsiin, ampumaharrastuksen aloittamiseen kontrollia. 
Näillä pärjätään, ja ihmisille jatkossakin mahdollisuus rentoutua hyvän ja vastuullisen harrastuksen parissa ilman vääränlaista 
kontrollia ja kilpaurheilupakkoa. (-20162324)
390. jos aseet itseni omalla rahalla ostamia,,en suostu niitä pois luovuttamaan siksi että joku viranomainen katsoo etten harrasta juuri 
nyt ammuntaa,, ne ovat minun omaisuutta,,ja jos henkilö on "täysipäinen"edelleen ja niitä oikein on käytetty/säilytetty ei ole mitään syytä 
evätä kantolupia. selkeästi "sekopäät"pitäisi karsia lupien haku vaiheessa ehdottomasti pois,,tämä pieni prosentti saa pahaa ja 
huonoa mainetta aikaiseksi,, ja "normikansalaisten" hysteria pääsee vallalle ja kaikki syyllistetään,,ja 99% siitä kärsii asialliset aseen 
omistajat. koko käsiase lakiuudistushan on tuota perua,, lakiuudituksesta pitäisi päästää päättämään henkilöitä joilla itsellä on 
aseluvat,,eikä sellaisia jotka vain henkilökohtaisesta periaatteesta kannattavat täyskieltoa. harrastajilla on asiantuntemusta,,ei 
henkilöillä joilla ei koskaan ollut mitään asetta eikä kantolupia. muuten maalaisjärki jää pahasti paitsioon,,kuten nyt käymässä. (-
20162235)
391. Omaa asetta ei välttämättä tarvitse hankkia koskaan sillä ressun puolesta saa harrastusleireillä lainata aseita, turha niitä RK62:a 
on kotona säilyttää (-20162411)
392. eivät aseet ole vaarallisia vaan jotkin harvat käyttäjät, vaikka kaikki käsiaseet kiellettäsiin jää vielä puukot, puntarit ja 
pesäpallomailat jne. nekin pitäisi kaikki kieltää.... (-20162367)
393. Harrastuksen päättyminen väliaikaisesti voi johtue monista tekijöistä ja se ei saa olla perusteena anpumaluvan menettämiselle 
koska: on mahdollista aloittaa harrastus uudelleen myöhemmin esim. kun halvaus- tai syöpä on parantynyt. Ikä ei katso näitä 
sairauksia ja halu harrastaa ei poistu ennenkuin haudassa. ( -20162240)
394. Mielestäni "vanha" käytäntö, jossa ensin piti harrastaa ammuntaa pitkällä aseella ennen siirtymistä lyhyeen oli hyvä. Tällöin 
voitaisiin pistoolin harjoitteluaikaa lyhentää. Lyhyet aseet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu kilpa-ammuntaa. Jos laki määrää 
mökkiammuskelun lyhkäsillä aseilla lopetettavaksi ilman jäsenyyttä seurassa, niin se määrää ja sillä hyvä. Pohjoisessa tämä 
luonnollisesti tuottaa ongelmia. Hankalaksi asia muuttuu, jos seuroilta vaaditaan henkilö, joka kouluttaa ja kirjoittaa todistuksen. 
Lääkärit eivät näitä todistuksia halua kirjoittaa ja nyt virkamiehet ovat siirtämässä kaiken vastuun seurojen kannettavaksi. Muuten 
koulutussysteemi on hyvä. Meillä tämä käytäntö on ollut vakio jo muutamia vuosia. Vallesmannin kanssa ollaan keskusteltu, mitä 
harrastustodistuksemme pitää sisällään ja mitä sen saamiseen vaaditaan. Näin olemme saaneet luotua molemminpuolisen 
luottamuksen. Ikävä kyllä nykyinen lupakäytäntö on siirtänyt luvan hakemisen alueeltamme isompaan kaupunkiin. Tämä on huono asia. 
Pienemmillä poliisiasemilla hakijat tunnetaan. Henkilökohtainen käynti asemalla poisti "pölhökustaitten" hakuprosessin. Heidät 
tunnettiin jo asemalla. Ei tullut lipsumisia. Tuleva aselupakäytäntö heijastelee jo jäsenhakijoiden määrässä ja laajuudessa. 
Yhdistyksellä olemassa oleva ampumarata houkuttelee. Kaikki vain eivät vielä ymmärrä, ettemme ole ampumaseura, vaan 
maanpuolustustyötä tekevä reserviläisyhditys. Pienillä maalaisyhdistyksillä tulee olemaan ongelmia, mikäli jäsenpohja kasvaa liikaa. 
Ei pysy hanskassa ja radan naapurit hermostuvat, tai ainakin radoille tulee niin kalliita vaatimuksia, että loputkin radat menevät kiinni. 
Ja taas ollaan uuden ongelman edessä. Kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa kalliisiin radan kunnostustöihin. Tässä kohdassa en 
tarkoita radan turvallisuuteen kohdistuvista kunnostustöistä. Turvallisuus ennen kaikkea. (-20162179)
395. Kommentti kysymys 7:stä: Pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne on harrastajien lukumäärään nähden aivan surkea. 
Ratakäynnillä kertyy 50 kilometriä ajoa suuntaansa. Pääkaupunkiseudulle on saatava ampumakeskus! (-20162457)
396. Ei ole mielestäni järkevää tehdä kahta puolustusvoimien P2 testiä. Kutsuntojen ja varusmiespalveluksen aikana tehdään yksi P2-
testi ja kun poliisille antaa laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoimilta, niin poliisi 
saa sillä tavoin tietää P2-testin tulokset. (-20162360)
397. Tulevat lakimuutokset karsivat aika paljon uusia harrastajia, ainakin pienemmillä paikkakunnilla. Toisaalta pitkästä 
harjoittelujaksosta varmasti on myös apua 'epätoivotun' aineksen karsimisessa. Kaksipiippuinen juttu siis. Lääkärintodistuksista pitäisi
antaa yksityiskohtaisemmat ohjeistukset lääkärikunnalle. (-20162474)
398. Jos aikoo aloittaa pistooliammunnan tosimielessä, olisi lähtökohdat mielestäni seuraavat; Ampumakoulu ( yksi talvikausi ) Ohjattu
rataharjoittelu ( kesä, talvi, kesä ). Tämän jälkeen ensimmäinen lupa. Peltipurkkiammuntaan soveltuvat aseet pitäisi myöntää erikoisen 
tarkan harkinnan jälkeen. Nimimerkki 44 vuotta pistooliammuntaa aktiivisesti harrastanut ja SAL;n kilpailulisenssin omaava. (-
20162400)
399. Lain tulisi keskittyä siihen, että luvan hakija on sovelias omistamaan aseen. Aseen mallilla, koolla tms. seikalla ei ole mitään 
merkitystä. (-20162515)
400. Jos joku vatipää töötöilee aseen/aseitten kanssa alkoholin vaikutuksen alaisena tai käyttäytyy muuten asiattomasti aseen/aseitten 
kanssa niin tietysti ase/aseet pois. (-20162532)
401. Ampumaharrastusta tulee jatkossakin voida harrastaa yksikseenkin, eli ei ainoastaan valvottuna ja seuran (tms) 
ampumavastaavan valvonnassa. Käsiaseiden harjoitteluvaatimusta ei tule vaatia (ainakaan noin pitkänä) mikäli hakijalla on jo 
kokemusta pitkistä aseista ja lupia on jo aiemmin olemassa. Miten aseiden sitten jatkossa käy, jos ammuntaharrastukseen tulee 
pidempi tauko ja hallussapitolupaan mahdollisesti vaadittavaa "harrastustodistusta" ei ole esittää?? Siirtyykö esim. kuolleiden aseet 
automaattisesti valtiolle korvauksetta, mikäli perheessä ei ole juuri silloin harjoitteluvaatimuksen täyttävää henkilöä. Tärkeintä nyt on 
vain saada luvan myöntäjän tietoisuuteen luvan hakijan KAIKKI mahdolliset esteet, jokaisen viranomaisen ja instanssin taholta, jottei 
lupia myönnetä sellaisille henkilöille, joille niitä ei missään tapauksessa tulisi (olisi tullutkaan) myöntää. ( -20162492)
402. 20-24V 2 VN HARJOITTELU SEUROISSA YLI 25 ARMEIJAN KÄYNTI JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO JOS EI ARMEIJAA 1 VN 
HARJOITTELU JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO ESA HYVÄMÄKI (-20162555)
403. Käsiaseiden lupamenettelyn kiristäminen haittaa mielestäni ainoastaan alan harrastajia sekä esimerkiksi aktiivista 
haittaeläinmetsätystä harrastavia ihmisiä. Käsiase on esimerkiksi luolametsästyksessä käytettävyydeltään huomattavasti ns. "pitkää" 
metsästysasetta parempi. Rikolliseen toimintaan on varmasti jatkossakin mahdollista hankkia luvattomia ampuma-aseita joita 
varmasti liikkuu markkinoilla oli aselupakäytäntö millainen tahansa. (-20162519)
404. Aseita tulee joka tapauksessa olemaan runsaasti alamaailmassa vaikka ampumaharrastajilta vietäisiin aseet pois, saisivat vaan 
uuden myyntiartikkelin lisää. (-20162448)
405. Jos yksi ruusperi ajaa kännissä mummon ja pari lasta kuoliaaksi, viedäänkö kaikilta suomalaisilta ajokortti kuivumaan? (-
20162628)
406. kohdissa 9,10 ,11ja12 tulisi poliisille antaa harkintavalta jos hakijan tausta tunnetaan (-20162523)
407. Aseiden säilytykseen kiinitettävä huomiota,lukittava asekaappi. Pääkaupunkiseudulle kunnon ampumarata,kaikkien harrastajien 
käyttöön. Sra/turvallisen ampujan koulutus tai vastaava uusille/ (vanhoille ) pakolliseksi. (-20162600)
408. Itse aktiivisesti kilpailevana kuuntelen "huulipyöreänä" "asiantuntijoita",jotka puhuivat samasta aseesta seurassa,jolla ampuisi 
useampi ampuja.Varmaan heillä kaikilla on samankokoinen käsi,jotta perä istuu kuin hanska.Miksi tällaisiin asioihin puuttuu ihmiset 
jotka eivät enempää kuin sika tuulimyllystä.Entäpä jos kotisäilytys kielletään? Miten käy kylmäharjoittelu? (-20162602)
409. Yksityinen aseenomistus ja "vapaa" harjoittelu on hyvän reservin ammuntataidon edellytys. (-20162682)
410. Poliisin ei tarvitse päättää, olenko aktiivinen harrastaja (kommentti viimeiseen kysymykseen), riittää, kun harrastan ....kuitenkaan 
kenenkään holhoamatta harrastan silloin kun itselle sopii . Tuskin kenenkään kohdalla jokin harrastus on yhtä aktiivista kuukaudesta 
toiseen, vuodesta toiseen, eikä suksistakaan tehdä polttopuita, jos tänä talvena jäi hiihtämättä 100 km vähemmän kuin ed. talvena (-
20162575)
411. Itse olen suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja puolustusvoimilla on siis tietoa minusta. Mutta ensimmäisen 
hallussalupani hain jo ennen asepalvelusta. Mikäli poliisilla on oikeus saada tietoja puolustusvoimilta, täytyy myös varmistaa että 
asepalvelusta suorittamattomille ei tule tästä estettä aloittaa harrastusta. (-20162708)
412. Meillä on käytössä vain ulkorata mutta onneksemme on SRA-porukassamme sen verta mukavia tyyppejä että käyvät auraamassa 
radan myös ampuma-aikojen ulkopuolellakin joten vuorotyötä tekevä pääsee helpolla radalle! Se että vähän tarkemmin katsotaan 
kenelle annetaan aseita ei haittaa koska jos innostus sitten loppuu, ase jää helposti makaamaan ja käyttämättömäksi ja silloin on 
suurempi riski siitä että se joutuu vääriin käsiin. Poliiseja mukaan ampumaradoille ottamaan osaa toimintaan! En ole nähnyt 
ensimmäistäkään poliisia ampumassa esimerkiksi SRA:ta! Avoimuutta, poliisi ON meidän KAIKKIEN turvaksi ei meidän pahin 
vastustaja!!!!! (-20162688)
413. Aika hankalaa määrittää tuo, että milloin henkilö harrastaa ammuntaa ja milloin ei. Onko kaksi kertaa vuodessa tapahtuma 
ammunta harrastamista? Vai kerran viikossa? Haiskahtaa siltä, että tästäkin käydään päätökset hallinto-oikeuden kautta, kun henkilön 
ei enää katsota harrastavan riittävän usein ja luvat peruutetaan. Tuo uusi laki on taas niin ympäripyöreää, että on kumma kun sinne ei 
saada taaskaan selviä pykäliä vaan asia menee taas poliisipiirikohtaisella harkinnalla!!! ( -20162709)
414. Toivotaan, että järki pysyy mukana ja ampumaharrastusten, metsästyksen, yms. asiantuntijoiden mielipide noteerataan lakia 
valmistellessa. ( -20162766)
415. mielestäni esim. tälläisessä kouluampumistapauksessa sellainen ihminen joka on niin sekaisin päästään että haluaa vain 
mahdollisimman monta ihmistä hengiltä niin hän tekee sen kyllä sitten jollakin toisella tapaa jos ei aselupaa saa. on vaan todella sääli 
että monelta menee hyvä harrastus näiden päävammaisten myötä! myös mielestäni aseiden määräaikaisuus on vähän niin ja näin 
koska jos lupia ei uusita (tai toistaiseksi voimassa olevat luvat on peruttu) niin henkilöllä on viikko aikaa viedä aseet poliisiasemalle ja 
kolme kuukautta aikaa myydä aseita (jotka ovat poliisiasemalla niin ettei ostaja voi niitä nähdä) jonka jälkeen ne lähtee poliisien 
huutokauppaan jossa on tällä hetkellä n.2 vuoden jono... eli aseiden omistaja saa aseistaan muutaman kympin sitten joskus ehkä... eli 
kalliiksi tulee!!! mielestäni jos näin voidaan määrätä että aseet otetaan haltuun niin eikö valtion pitäisi korvata aseista se hinta mikä 
niiden todellinen arvo on!!!??? puhumattakaan siitä että uuden lain myötä moni omistaa sellaisia aseita joihin ei kukaan enää lupaa 
saa, niin kenelle sellaiset aseet voi muka edes myydä????? onkohan ne helvetin viisaat päättäjät taas lyönyt ne lahot päänsä yhteen ja 
miettinyt asiaa joka kulmasta... (-20162490)
416. Uusia ensimmäisiä aselupia haettaessa voi ja pitää tiukentaa lakeja, mutta vanhoja jo olemassa olevia aselupia ei pidä peruttaa 
tai rajoittaa tunnollisilta, rehellisiltä ja lainkuuliaisilta kansalaisilta. Miten määritellään harrastuksen aktiivisuus ja laajuus, voidaanko 
ajokortti otta pois jos autolla ei ole ajanut esim 2:een vuoteen? Ei aseet ole vaarallisia eivätkä autot tai muut välineet. Nyky nuorisolta 
puuttuu kunnioitus elämään ja yhteiskuntaan ja siitä voi syyttää uusittuja lakeja ja asetuksia joiden mukaan kuri ja elämänperusarvot on
menetetty, paraneeko tilanne sillä että kerätään lailliset pyssyt pois... Helpoin ja halvin tapa on hoitaa asiat kielloilla ja rajoituksilla kuten 
monttuiset ja kelirikkoiset tiet jotka korjataan rahan puutteen takia kieltomerkillä. On varmasti hienoa tehdä turvallista Suomea ja 
poistaa lailliset aseet ja kuten jo sanottu niin perus ongelma jää hoitamatta: laittomat aseet, itsetehdyt pommit (tämänkin kaikki 
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Ampumaaselakia on tarkoitus kiireellisesti uudistaa mm. Jokelan ja Kauhajoen surullisten tapahtumien johdosta. 
Reserviläisliitto aikoo antaa oman lausuntonsa sisäasianministeriön julkaisemista muutosesityksistä. 

Sisäasianministeriön muutosesitykset koskevat vain uusia ampumaaselupia. Vanhat luvat jäävät siis ennalleen mutta
ne voidaan jatkossa peruuttaa nykyistä herkemmin. Perusteena voi olla esim. ampumaharrastuksen päättyminen.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn on tärkeää, jotta liiton lausunto vastaa mahdollisimman tarkasti jäsenkuntamme 
näkemystä ampumaaselain uudistushankkeesta. 

1. Taustatiedot

Sukupuoli

Kysymykseen vastanneet: 3821 (ka: 1)

(1.1) mies 95,3% 3641

(1.2) nainen 4,7% 180

Ikäryhmä

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 2,7)

(2.1) alle 30 vuotta 17,6% 671

(2.2) 3040 32,8% 1252

(2.3) 4050 25,1% 957

(2.4) 5060 15,9% 608

(2.5) yli 60 8,6% 329

Harrastaako itse ammuntaa

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 1,6)

(3.1) aktiivisesti 46,5% 1773

(3.2) silloin tällöin 45,6% 1739

(3.3) en harrasta ammuntaa 8% 305

2. Tulisiko käsiaseet (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit) kieltää kokonaan? 

Kysymykseen vastanneet: 3804 (ka: 2)

(4.1) kyllä 2,2% 83

(4.2) ei 97,8% 3721

3. Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää kokonaan?

Kysymykseen vastanneet: 3805 (ka: 2)

(5.1) kyllä 3,9% 149

(5.2) ei 96,1% 3656

4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja 

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 2,5)

(6.1) 15 vuotta 6,6% 250

(6.2) 18 vuotta 39,3% 1499

(6.3) 20 vuotta 54,1% 2065

5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, 
reserviupseerikerhossa, metsästys tai ampumaseurassa jne.) 

Kysymykseen vastanneet: 3798 (ka: 1,6)

(7.1) kyllä 39,7% 1508

(7.2) ei 60,3% 2290

6. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain henkilölle, joka on jo kaksi vuotta harrastanut ammuntaa esim. 
reserviläisyhdistyksessä tai ampumaseurassa ja, jolla on esittää asiasta yhdistyksen tai seuran antama todistus

Kysymykseen vastanneet: 3816 (ka: 1,7)

(8.1) kyllä, kaksi vuotta on hyvä harjoittelua
ika

42,4% 1618

(8.2) ei, harjoitteluajan pitäisi olla lyhyempi
kuin kaksi vuotta

43,3% 1651

(8.3) ei, harjoitteluaikaa ei tulisi edellyttää l
ainkaan

14,3% 547

7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla.

Kysymykseen vastanneet: 3787 (ka: 1,7)

(9.1) ammuntaa voi harrastaa vain ulkoam
pumaradalla aikana, jolloin maassa ei ole l

unta
39,9% 1512

(9.2) paikkakunnalla on käytössä myös sis
äampumarata tai ratoja, joita voi käyttää

myös talvella
54,3% 2055

(9.3) paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta
harrastaa ammuntaa

5,8% 220

8. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta)

Kysymykseen vastanneet: 3819 (ka: 2,1)

(10.1) kyllä 42,3% 1617

(10.2) kyllä mutta ajan tulisi olla selvästi viit
tä vuotta pidempi

6% 228

(10.3) ei, luvan tulee olla nykyisten lupien ta
paan toistaiseksi voimassa oleva

51,7% 1974

9. Mikäli henkilö hakee em. määräajan päättymisen jälkeen uutta lupaa, voidaanko häneltä vaatia esim. 
reserviläisyhdistyksen tai ampumaseuran antama todistus harrastuksen aktiivisuudesta

Kysymykseen vastanneet: 3786 (ka: 1,4)

(11.1) kyllä 58,3% 2206

(11.2) ei 41,7% 1580

10. Voidaanko käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi asettaa puolustusvoiminen P2testin tyyppisen 
persoonallisuustestin hyväksytty suorittaminen

Kysymykseen vastanneet: 3792 (ka: 1,3)

(12.1) kyllä 68,4% 2594

(12.2) ei 31,6% 1198

11. Tulisiko poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista 
henkilöistä esim. puolustusvoiminen ja terveydenhuollon rekistereistä

Kysymykseen vastanneet: 3801 (ka: 1,1)

(13.1) kyllä 90,3% 3434

(13.2) ei 9,7% 367

12. Tulisiko lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus tehdä poliisille ilmoitus 
henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampumaasetta.

Kysymykseen vastanneet: 3799 (ka: 1,1)

(14.1) kyllä 88,6% 3365

(14.2) ei 11,4% 434

13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampumaaselupa esim. sen 
johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 1,8)

(15.1) kyllä 22,3% 850

(15.2) ei 77,7% 2964

14. Vapaamuotoinen kommentti

5. Ampuma-aselain uusituksessa tulisi huomioida, että aselupaa hakevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti rehellisiä kansalaisia ja 
ammunnan harrastajia. Rikollisen ja mielenvikaisten käyttäytymiseen on vaikea vaikuttaa juridisin keinoin tai rajoituksin. Rajoituksien 
vaikutukset kohdistuvatkin lähinnä vain asianmukaisesti toimiviin harrastajiin, haitaten tai estäen heidän harrastustaan. (-20155664) 
6. -Sekä Kauhajoen että Jokelanluvat taisivat olla määräaikaisia, jonkinlainen harrastustausta esim vuosi harrastusta voisi olla sopiva 
aika ennen luvan saamista tosin. -Perhetilanteessa tapahtuu muutoksia esimerkiksi isyys voi haitata harrastamista jokusen vuoden 
ajan, vaikka harrastusta olisi tarkoitus jatkaa. Pitäisikö tuossakin tapauksessa peruuttaa lupa kun ei ole vaadittua määrää patruunoita 
tullut ammuttua... (-20155636)
7. Mielestäni tämä olisi oikein oiva keino karsia jyvät akanoista aselupia hakiessa myöntämällä virkavallalle hakijan armeijan aikainen 
"palikkatesti" eli persoonallisuustesti. ( -20155677)
8. vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen kommentit: 1) Pakkojäsenyys ampumaseurassa: tulee selvittää, onko tämä linjassa Suomen 
perustuslaissa mainitun yhdistymisvapauden kanssa, tai ovatko kansalaiset tasa-arvoisessa asemassa alueellisesti. 2) Viiden vuoden
välein todistettava harrastusaktiivisuus hallussapitoluvan voimassa pysymiseksi: tulee selvittää, onko tämä linjassa omaisuutta 
suojaavien lakien kanssa. Tämä on erityisen tärkeä kohta, koska ylitarkastaja Lehtosen mukaan tämä pykälä koskisi takautuvasti myös 
vanhoja lupia. Jäsenistössämme on ikääntyviä ihmisiä, ja heidän omistamiensa aseiden arvo saatttaa olla useita tuhansia euroja. He 
eivät voi ikänsä puolesta enää aktiivisesti harrastaa, mutta heille ja heidän perikunnilleen (perikunnille luonnollisesti siten kuin 
ampuma-aselaissa säädetään) täytyy kuulua edelleen oikeus omaisuutensa, jos he eivät ole osoittaneet olevansa sopimattomia 
hallussapitämään ampuma-aseita. Myös aktiivisilla harrastajilla saattaa tulla tauko harrastukseen esim. työkomennuksen tai 
elämäntilanteen muuttumisen myötä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he muuttuisivat sopimattomiksi omistamaan ampuma-
asetta. Nykykäytäntö, jossa viranomainen suorittaa lupaharkinnan ennen kuin hankittavasta aseesta on tullut luvanhakijan omaisuutta, 
ja peruuttaa luvan jos syytä on, on erinomaisen toimiva kaikkien kannalta eikä sitä pidä muuttaa. 3) Harrastusaktiivisuudesta yleensä: 
Arvioitaessa henkilön harrastusaktiivisuutta tulee arvioda kokonaisuutta, eikä yksittäisen aseen käytön määrää. Useissa yhdistyksissä 
harrastetaan esimerkiksi .22 aseilla talvikaudella sisäradoilla, ja kesäkaudella korkeapaineaseilla ulkoradoilla. 4) Uusien aseen osien 
luvanvaraistaminen: luvanvaraisiksi ovat tulossa aseiden rungot ja äänenvaimentimet. Äänenvaimentimet siten, että aseen 
hallussapitolupa oikeuttaisi myös äänenvaimentimen hallussapitoon. Äänenvaimentimien käyttöä tulee rajoittaa mahdollisimman 
vähän. Sen sijaan sen käyttämiseen tulee kannustaa, koska äänenvaimennin on tehokkain yksittäinen keino ampumamelun 
vähentämiseksi. Ampumamelu aiheuttaa merkittävimmät käyttörajoitukset ampumaratojen ympäristöluvissa. Äänenvaimentimen käyttö 
on erittäin suositeltavaa kaikissa niissä aseissa, joissa sitä voidaan käyttää luontevasti ja niissä ampumaurheilulajeissa joissa 
säännöt sen sallivat. 5) Viranomaisen auktorisoimien asekouluttajien käyttöönottamisesta tulee luopua. Sen sijaan ampumaseuran tai 
yhdistyksen tulisi auditoida viranomaiselle omat toimintatapansa sekä jäsenistölleen antamansa koulutus. Tämä vähentäisi 
byrokratiaa, koska yhdistys tuottaa joka tapauksessa jo muutenkin dokumentoitua tietoa toiminnastaan mm. toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman sekä muiden julkaisujen muodossa, eikä yhdistyksen toiminta olisi riippuvaista muutamien henkilöiden 
vapaaehtoistyössä jaksamisesta. Niin SAL, SML, MKJ kuin ResUL:kin tarjoavat jäsenyhdistystensä kautta jo nykyisinkin laadukasta, 
standardisoitua koulutusta. Lajikohtaisten asioiden lisäksi näihin on mahdollista lisätä yhteneviä kaikille harrastajille koulutettavia 
asioita. 6) Koska suorituspaikkojen merkitys kasvaa entisestään, on välttämätöntä, että valtio ja kunnat saadaan noudattamaan 
liikuntalakia ampumaurheilun osalta. Tämä asia tulee sisällyttää kaikkiin ampuma-aselain muutoksista käytäviin keskusteluihin ja 
lausuntoihin. Vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen psta, Niko Niemistö, pj (-20155766)
9. Kysymykseen 13. kaikissa/kaikilla on harrastuksissaan aktiivisempia ja hiljaisempia kausia niin olisi aika hassua jos pyssyt pitäisi 
vain tuon harrastuksen hiipumisen takia myydä pois........ (-20155556)
10. Nykyinen käytäntö on mielestäni hyvä. Pakottaminen johonkin seuraan ei ole hyvä asia - monet tykkää touhuta ampumaradalla 
yksikseen. Erittäin ikävänä pidän sitä, että jos harrastaja, jolla on ollut käsiase jo vuosia, kenties 20 vuotta, päättää päivittää aseensa 
uudeksi. Edessä hirvittävä rumba ja todistelu . Voi monelta jäädä tekemättä. Tähän olisi hyvä saada muutos - jos sinulla on 
käsiaselupa voimassa toistaiseksi uuden hommaaminen menisi kuten ennen, eikä siten, että vanhat veteraanit joutuu haastatteluun 
ym ikäviin tilanteisiin. (-20155375)
11. Edelleen käsiaseiden käyttö pienpetojen lopettamiseen niin loukku- kuin luolapyynnissä tulisi mahdolllistaa. 22lr riittää tähän ja 
näitä lupia tulisi myös mahdollistaa. ( -20155752)
12. Maalaisjärjen käyttö on sallittua - Tässäkin asiassa! ( -20155786) 
13. Yksi vapaan maan tunnusmerkeistä on vapaa aseenomistus. Tätä ei ole/ollut esim. Neuvostoliitossa ja Pohjois-Koreassa. (-
20155802)
14. Itse olen valtionvirkamies, jolla on oikeus kantaa virka- asetta joten tiedän minkalaista tuhoa ase saa aikaa väärissä käsissä sekä 
myös huolimaton käsittely. On erittäin tärkeää saada tiukennuksia nykyiseen käsiaseen lupa haku menettelyyn, jotta voitaisiin välttyä 
kyseisiltä tapahtumilta. (-20155653)
15. Kommentit seuraaviin kysymyksiin: 8. Minusta määräaika voisi olla jopa lyhyempi. Esimerkiksi minun ensimmäinen pistoolilupani 
oli kahden vuoden määräaikainen lupa, vaikka olin aktiivisesti jo ammuntaa pari vuotta harrastanutkin. En kokenut tätä kuitenkaan 
ongelmaksi, ja lupaa uusittaessa sain toistaiseksi  -luvan, kun esitin todistukset ammunnan säännöllisestä harrastamisesta ja 
kilpailuihin osallistumisesta. Ensimmäisen toistaiseksi  -luvan jälkeen määräaikaisuudelle ei enää ole perusteita. 9. On muistettava, 
että monet henkilöt harrastavat ammuntaa aktiivisesti täysien seurien ulkopuolella tai seuran ampumaradoilla sellaisina ajankohtina, 
jolloin sieltä ei ole mahdollisuutta saada mitään todistusta käynnistä. Meilläkin on käytössä ampumarata, jossa saamme vapaasti 
käydä harjoittelemassa ampumaradan aukioloaikojen puitteissa, mutta todistus omasta harrastamisesta on tällöin hyvin vaikea 
hankkia. Itse kirjoitettu harrastuspäiväkirja olisi sen sijaan ihan pätevä vaihtoehto. 12. Lääkärit voisivat halutessaan antaa ilmoituksen 
tietyissä tapauksissa, jotka ovat selvästi määritellyt. Lääkäreitä ei kuitenkaan voi tähän velvoittaa, sillä muuten lääkärin vastuu asiassa 
on liian suuri, eikä esimerksiksi yleislääkäriltä voi odottaa vaikkapa lievän mielisairauden tai persoonallisuushäiriön tarkkaa 
havaitsemista yhden käynnin perusteella. 13. Tätä on kohtalaisen vaikea osoittaa juuri kohdassa 9. kirjoittamieni perustelujen vuoksi. (-
20155438)
16. Nykyiselläänkin poliiseilla on oiekus peruuttaa lupia. Tarvitaan selkeät työkalut miten ja mistä tietoa saadaan poliiseille. Ja 
ensimmäisen luvan hakijalle tuo testi ei ole ollenkaan huono asia. Seuraan kuuluminen on monilla seuduilla hankalaa. 
Metsästysseuroihin ei pääse jäseneksi, uusia jäseniä ei oteta helpolla ja ampumaseuroja ei juuri ole. Reserviläisillä taas huonot 
mahdollisuudet harrastaa, joten harrastukseta tulee väkisn epäsäännöllistä. ( -20155833)
17. kielletään keittiöveitset kun niillä jatkuvasti puukotetaan viikonloppu riennoissa. (-20155848)
18. Metsästysaseita ei tule missään vaiheessa rinnastaa käsiaseisiin. Käsiaseen luvan myöntämisessä tulisi olla tiukempi kuin 
metsästysaseen. Molemmissa tapauksissa tarkoituksenmukaisen harrastuneisuuden perusteella. ( -20155673)
19. Nykyinen käytäntö olisi hyvä, mutta kun tällaisia ikäviä tapahtumia ( koulu surmat etc...) sattuu, niin kaippa aselakia pitää uudistaa ja 
lupien myönyämistä tiukentaa. (-20155825)
20. Ylilyönnit vain pahentaa tilannetta, niillä aiheutetaan vain "pimeitten markkinoitten" laajentuminen (vrt. Iso-Britannian laittomien 
käsiaseiden yleisyys ja musta-pörssi). (-20155784)
21. Elämäntilanteista riippuen kaikilla ei ole mahdollisuutta aina käydä aktiivisesti ampumaradalla. Pitkiäkin taukoja saattaa tulla ja 
mielestäni on väärin esim. näissä tilanteissa lähteä peruuttamaan aselupia. ( -20155804)
22. Aselupien peruuttamisella esim harrastuksen vähentymisen johdosta on täysin idioottimainen ajatus,hyvin harvaa harrastusta 
jatketaan säännöllisesti,välillä tulee taukoja esim perhe syistä. Lääkärin tarkastus : normaali lääkäri ei pysty sanomaan ihmisen 

harmia ja metsästäjille..ulkopuoliset vai kärsii.yhteiskunnan täytyisi puuttua enemmän nuorten hyvin vointii,sieltä se kaikki lähtee..Ja 
luvattomia aseita löytyy suomesta joka nurkalta.. nyt täytyis pitää järki pääs eikä kuunnella muutamaa edustajaa jotka todellisuudes ei 
tiedä aseista mitään , ja ovat aseista kieltäytyjiä jo valmiiksi. (-20155425)
23. Ensimmäisen käsiaseluvan voimassaolo pitäisi olla tosi lyhyt. Ja ensimmäisen luvan perusteet pitää olla tosi tiukat. ( -20155896)
24. Aseet eivät tapa vaan ihmiset. Jos joku haluaa saada paljon vahinkoa aikaan, ei (käsi)ase ole edellytys. (-20155934)
25. Voisihan sitä järkeäkin käyttää kun sorvataan uusia lakeja. (-20155911)
26. Mielestäni poliisilla pitäisi olla oikeus tutustua Kelan tietoihin onko henkilöllä ollut mielenterveysongelmia aseenkantolupaa 
hakiessa. Tämä on syy myös aseenkantoluvan peruutukseen käsiaseissa. Aseenkantolupia ei pitäisi voida peruuttaa sillä syyllä että 
henkilö ei esimerkiksi perhe (pieniä lapsia tms.) tai työtilanteen vuoksi ole muutaman viimeisen vuoden aikana ehtinyt harrastaa 
ammuntaa yhtä aktiivisesti kuin ennen. Yleensä ihmiset kuitenkin jatkavat harrastustaan kun ehtivät. Eivät ihmiset golfclubeistakaan 
eroa esimerkiksi vaativan projektityön ajaksi kun eivät ehdi joka viikonloppu käydä golffaamassa. Ammunnan aktiivisuuteen vaikuttaa 
useasti myös mahdollisuudet eli ampumaratatilanne jne. Jos ampumarata on "remontissa" niin pitäisikö alueen kaikilta ihmisiltä 
peruuttaa lupa ja kaikkien pitää ostaa uudet harrastevälineet kun rata on taas käytössä. Jonkinlainen kurssi (esim. metsästyskurssiin 
verrattava) voisi olla hyvä mutta ampumaseuran jäsennyyttä ei pitäisi vaatia. Myöskään aseiden määrään ei pitäisi tehdä rajoituksia. 
Useita samankaliiperisen ja samantyyppisien aseiden lukumäärään ei myöskään rajoituksia. Aseet ja niiden tarkkuus ovat tunnetusti 
yksilöllisiä ja harrastajat usein "etsivät" heille sopivaa harrastusvälinettä. (-20155531)
27. Totuus on ollut kautta aikain: aseet eivät tapa, vaan ihmiset. (-20155973)
28. Harrastuksen osoittaminen on usein hyvin hankalaa. Vaikka kuuluukin ampuma/res. seuraan, omatoimista harjoittelua/kaupallisilla 
radoilla tapahtuvaa harjoittelua ei jostain syystä useinkaan katsota "aktiiviseksi harrastamiseksi". Ensimmäisen luvan pohjalle on 
jonkinlainen ampumaharrastukseen perehtyminen kyllä paikallaan. Myös seuroille mahdollisesti lankeava jäsentensä aktiivisuuden 
arviointi on sinänsä hyvä ajatus, mutta tulee käytännössä varmasti aihettamaan ongelmia. Seurojen tarkoitus on pitää yllä jäsentensä 
hyviä henkilösuhteita ja yhdistysten toiminnantarkoitus yleensäkin on viihtyä harrastuksen ja toisten samanhenkisten henkilöiden 
seurassa. Mutta kuinka käy, jos osa seuran jäsenistä velvoitetaan toimimaan "viranomaisen tiedustelijoina"? (-20155341)
29. Nuo sinänsä varsin valitettavat kouluampumistapaukset eivät saisi vaikuttaa ampuma-ase lakiin/käytäntöihin. Niissä oli kyse 
mielenterveysongelmista, ei ampuma-ase lupien/käytäntöjen puutteista. ( 20155915)
30. Hallussapitoluvat pitää olla ATK-rekisterissä niin, että ne sieltä löytää heti kun pitää selvittää omistaja ja se onko omistajalla 
väkivaltarikoksia. Luvan saanti ehtona miehille voisi olla asevelvollisuuden (aseellisen) suoritus. (-20155797)
31. Kohta 6. Miten voi harrastaa kunnolla ampumista jollei ole aseenkantolupaa? (-20155981)
32. Sattuneet ampuma-ase rikokset eivät johtuneet aselaista. Yhtä vaarallinen teko olisi ollut tuhopoltto tms muu aseeton teko, 
bensiiniin ei tarvita ostolupaa. Laittomien aseiden ja mm. moottoripyöräklubilaisten ratsaamiseen voisi osoittaa enemmän 
määrärahoja. (-20155943)
33. Kohtaan 7: Omalla paikkakunnalla on mahdollisuus vain sisäampumaradan käyttöön .22 ja .32 kalibeerin aseilla. SRA-ampujana 
lähimmälle radalle matkaa n. 50km yhteen suuntaan. (-20155950)
34. Ampumaharrastuksen lopettanut henkilö voi siirtyä asekeräilijäksi, harrastuksen muuttuminen ei saa olla syy asepupien 
peruuttamiseen (tulee vain tulkintakysymyksiä). (-20156010)
35. Nykyinen aselaki on aivan asiallinen ja sitä ei olisi tarvetta muuttaa. Aseluvan myöntämisen perusteet ovat hyvät ja ajan tasalla. 
Kyse on vain siitä miten viranomainen valvoo ja tulkitsee lakia. (-20156070)
36. Pääsääntöisesti lakiehdotus on ihan ok. Kuitenkin kaksi vuotta on aika pitkä aika ilman omaa asetta jos tähtää kilpailemaan. 
Lisäksi ilma-aseammunnan tulisi riittää harrastenäytöksi. Tällaisen kun kuitenkin saa tehtyä itselleen sopivaksi helpommin kuin 
yhdistyksen ruutiaseen. (-20156084)
37. Terveys ym tietojen tarkempi seulonta lupaa myönnettäessä on ok. Samoin mahdolliset persoonallisuustestit. On myös täysin 
hyväksyttävää peruuttaa luvat rikkeiden tai rikoksien takia. Yksilönvapautta loukkaavaksi koen sen että henkilö pakotetaan jonkin 
järjestön jäseneksi. Samoin oikeuksiani loukkaa se ajatuskin siitä että kerran myönnetty lupa voidaan peruuttaa pelkän 
harrastuneisuuden puutteen vuoksi. Elämäntilanteista johtuen harrastuneisuus vaihtelee suuresti ja pitkiksikin ajoiksi tämä ei saa 
vaikuttaa. (-20155949)
38. 4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja -mielestäni kaksikymppinenkään ei nykyään ole "tasapainoinen, järkevä 
aikuinen" muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Termi "nykyään" juontuu siitä että suuri osa kaksikymppisistä asuu vielä kotona, 
solussa, kimppakämpässä tms. Vasta oma asunto, työ ja kenties vaikka esikoinen tekee vaikutteille alttiista ja itseään vielä etsivästä 
nuorukaisesta Miehen, joka alkaa tuntea vastuunsa Miehenä lähipiirissään ja tässä yhteiskunnassa. (-20155723)
39. Koska ihmismieli on aika oikukas ei 100% voida estää kyseisiä tapahtumia uusiutumasta.Huumeet ym tuovat siihen lisää 
riskiä.Ohjatulla harrastuksella turvataan aktiivien osallistuminen jatkossakin myös puolustusvoimia silmälläpitäen. ( -20156048)
40. lakia tulisi ehdottomasti ja pian tiukentaa. (-20156147)
41. jokainen ihminen on ampujanakin yksilö.tämä on syytä muistaa aselupienkin kanssa. (-20156139)
42. Nyt jo järki käteen tässä ampumaharrastuksessa. Emme ole enää metsästäjä/keräilijäkansaa vaan ampuminen on nimenomaan 
harrastus ja vapaa-aikatoimintaa. Kaikille harrastuksille on olemassa omat tilat. Käsiaseilla harjoittelu vain pelkästään valvotusti 
järjestön/yhdistyksen tiloissa. Suomi on muuhun maailmaan verrattuna ollut valitettavan leväperäinen käsiaseita koskevassa 
lainsäädännössään. Ei ole mitään syytä, miksi yksityishenkilöiden pitäisi saada pitää käsiaseita kotonaan! (-20155987)
43. erityisesti aseen sijoituspaikan siirtäminen esim kerhotiloihin ehkäisisi varmasti kännissä tehtyjä tappoja, tiedä sitten olisiko 
puukolla lyöminen sen parempaa. Kauhajoen ja jokelan tapausten kaltaisia juttuja ei voi ehkäistä aseluvilla, tekevät sitten pommin tai 
myrkyttävät jos ei pyssyä ole saatavilla. (-20156111)
44. Turvakoulutus aseenkäsittelylle ja käsittelykoe, josta kirjallinen todistus. (-20156086)
45. Käsiaseillekin tulisi sallia ns. rinnakkais aika ennen 20 vuoden täyttymistä, mutta luvan voisi esim saada vain .22cal pistooliin. Jos 
kaikille aseille tulee määräys, että tarkistetaan harrastaneisuus, niin tulisi olla lomake, millä saisi sitten mahdollisesti kaikki luvat 
tarkistaa kerralla, jolloin tämä voisi sitten olla hakijallekin halvempaa, myöskin tarkistus välin tulisi olla järkevä, esim 10 vuotta koska 
henkilölle voi ilmetä henkilökohtainen este joka estää harrastuksen muutamaksi vuodeksi, tällöin olisi kohtuutonta peruuttaa luvat sen 
takia. (-20155850)
46. Jos ihmisellä on mielenterveysongelma, pitää silloin ensisijaisesti hoitaa mielenterveysongelmaa. ( -20156232)
47. Vaikka kaikki aseet kiellettäisiin täysin, niin luuleeko päättäjät, että sillä ratkaistaan kaikki aseilla tehtävät henkirikokset... Ampuma-
ase harrastuksen vaikeuttaminen näillä pykälillä ei ratkaise mitään ongelmia, jotka ovat esim. olleet näiden muutaman tuoreimman 
tragedian takana. Huomasimmehan Myyrmannista, että jos psykopaatti haluaa ihmisiä hengiltä, niin ei siihen luvanvaraisia aseita 
tarvita. Ja olisi "nice to know" tietoa, kuinka suuri osa ampuma-ase-/henkirikoksista tehdään luvallisilla aseilla... Kaikki päättäjät vihreitä 
myöten SRA-kurssille, niin huomaavat, kuinka virkistävää voi olla "ulkoilmaliikunta" aseen kanssa olla. (-20155989)
48. Tärkein asia mihin liiton tulee ottaa kantaa on se, että "harrastuksen aktiivisuus" ei saa aiheuttaa lupien peruuntumista 
työttömyyden, sairauden, perhesyiden tai varusmiespalveluksen aiheuttaman aika- tai rahapulan vuoksi! Se, ettei käy esim puoleen 
vuoteen radalla, ei kerro itse harrastuksen tilanteesta mitään. Jollakulla voi olla esim leikkauksen jälkeen mahdoton mennä radalle 
vaikkapa vuoteen, tulkitaanko tämä harrastuksen lopettamiseksi ja onko siinä mitään järkeä? Myöskin paikkakunnan 
ammuntamahdollisuudet pitää ottaa huomioon, Helsingissä ei ammuta kiväärillä samalla tavallaa aktiivisesti kuin esim Seinäjoella. 
Jos aiotaan vaatia säännöllistä aktiivisuutta aktiivisuuden vuoksi, on valtion silloin tarjottava siihen mahdollisuus, ja kuntien huolehtia 
ampumaratojen rakentamisesta. Itse käyn ampumassa 300km päässä, kun lähempänä ei ole hyviä ja hiljaisia ratoja, joilla voi olla 
rauhassa ja keskittyä ammuntaan. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että esim. pk-seudulla mentäisiin töiden jälkeen tarkkuuttamaan 
kivääriä kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. ( -20156125)
49. On väärin rangaista kaikkia amunnan harrastajia muutaman sairaan henkilön tekojen vuoksi. ( -20155909)
50. Suomessa on (kymmeniä)tuhansia aselupia, jotka on myönnetty metsästykseen. Kuitenkaan jahdissa ei ole käyty vuosiin.Niitä voisi 
kartoittaa ja laittaa kyselyä harrastuksen aktiivisuudesta ja osallistumisista metsästysseurojen toimintaan. Myös näyttö siitä että käy 
muualla metsällä kuin kotipaikkakunnalla tulisi osoittaa selvästi. ( -20156285)
51. Perustuslain turvaamaa järjestäytymisvapautta ei saa missään nimessä kumota, joten tuo todistus harrastuksen aktiivisuudesta on 
hieman kaksipiippuinen juttu. Määräaikaisuuksilla "pelleileminen" ei olisi vaikuttanut surullisiin tapahtumiin, eikä sillä ole mitään 
turvallisuutta parantavaa vaikutusta. Aselupia hankkivista henkilöistä lupia myöntäville viranomaisille mahdollisimman laajat ja tarkat 
tiedot. Kuka määrittelee, milloin henkilö "ei enään harrasta ammuntaa"? Esim perheen perustamisen hetkellä, ja siitä muutama vuosi, 
saattaa aktiivisuus laskea, mutta palata myöhemmin, jolloin pitäisi taas ostaa kaikki välineet uusiksi, mikäli luvan 
peruuttamisperusteena pidettäisiin ammunnan aktiivisuutta. ( -20156121)
52. Häiriintyneet yksilöt pitää saada pidettyä erossa ampuma-aseista, mutta tavallisten harrastajien elämää ei pidä sen varjolla liikaa 
hankaloittaa. Eihän ylinopeutta kulkevien autojen myyntiäkään ole kielletty yms. (-20156309)
53. Lisäksi Poliisin lupakäytännöissä on nykyään liikaa eroavaisuuksia, sillä Turussa sinulle ei välttämättä myönnetä lupaa tietyn syyn 
(esim. sopimattomuus, rikostuomio) vuoksi, mutta lupa voidaan samoilla syillä myöntää toisella paikkakunnalla. ( -20156280)
54. Käsiaseen ja yleensä aseen ostolupa tulisi myöntää vain armeijjan käyneille henkilöille, sittenkin harkiten. (-20156218)
55. On kohtuutonta, jos muutaman mielenterveydeltään häiriintyneen henkilön tekemien tekojen takia kymmenien tuhansien kunnon 
ihmisten harrastustoimintaa rajoitetaan. Kyseessä on vastaava ylireagointi, kuin jos nopeusrajoitukset laskettaisiin taajamissa 20km/h 
tasolle. Kuolemaan johtaneet kolarit kyllä varmasti vähenisivät. Jos joku haluaa toista vahingoittaa, niin kyllä hän siihen keinon keksii 
ilman asettakin. Esimerkkinä Myyrmannin pommittaja Petri Gerdt. (-20156245)
56. "harrastuksen aktiivisuus" on minusta outo ja monipiippuinen juttu. itse olen pienten lasten äiti ja työ on vaativa. harrastaisin 
enemmän jos ehtisin. pitääkö minulta viedä pistooli, koska en ole käyttänyt sitä pariin vuoteen? olen ehtinyt harrastaa lähinnä 
ilmapistoolilla enkä silläkään kuin 3 kert vuodessa. menen jokseenkin suoraan sm-kisoihin, jos ruutiaseella harrastan. olenko liian 
epäaktiivinen kun olen naisten vakiopistoolissa 5. joka toinen vuosi kun kaivan aseen kaapin perältä? mitä siis on se aktiivinen 
harrastaminen? jos käy jonkun pienen paikkakunnan ampumaradalla silloin tällöin, kirjoittavatko harrastuskaverit toisilleen todistuksen 
aktiivisuudesta? pitääkö kilpailla? nuorten kilpa-ampujien kohdalla voitaisiin ehkä tehdä aselakiin poikkeuspykälä. itse olen ampunut 
kv. kisoissa 16-vuotiaasta ja olisi se ollut hemmetin paljon hankalampaa jos en olisi voinut omaa asetta sinne viedä. 2 vuoden 
aktiivisuusaika vie monelta mahdollisuudet lähteä ulkomaille kisaamaan, jos alkaa olla kv. tasolla aiemmin kuin on oikeutettu lupaan. 
valmentajatko aseita silloin rehaa rajojen yli? muutoin olen ehdottomasti kannatettujen tiukennusten puolella. kaikenmoiset räiskijät 
pitää saada radoilta pois tai ohjattuun harrastustoimintaan. ongelma on vaan se että mistä pikkupaikkakunnille ja seuroille resurssit? 
(-20156074)
57. ampuma-aselupien hankinnassa tulisi olla käytössä mahdollisimman laaja rinnakkaisrekisteröinti, jolla saadaan seulottua 
ihmisten tietoja mm psykiatristen sairauksien ja muiden epäilyttävien tapausten pois kitkemiseksi. Aselupien muuttaminen 
määräaikaisiksi ei ole ratkaisu mihinkään ongelmaan. Järjestelmän ollessa täydellinen henkilön joutuessa esim lääkärin kanssa 
tekemisiin henkisten ongelmien tai vaikka alkoholismin vuoksi tulisi tapauksesta tehdä ilmoitus poliisille jos henkilö omistaa ampuma-
aseita. Tällöin poliisin ja lääkärin tulisi arvioida henkilön kyvykkyyttä enää omistaa ampuma-aseita. Nykyinen ampuma-ratatilanne on 
esimerkiksi eteläsuomessa sellainen, ettei aktiivista ampumista ole ympäri vuoden mahdollista suorittaa jokaisella aseenomistajalla 
vaan ampumaharrastus rajoittuu kevät-, kesä- ja syksyaikaan sekä metsästyskausille. Vaatimukset ympärivuotisesta 
ampumaharrastuksesta luvan ylläpitäiseksi ovat niin joillain paikkakunnilla käytännössä epärealistisia. ( -20156124)
58. tuntuu että suomessa luvalliset aseet on suurenpi ongelma kuin 80 000 pimeetä käsiasetta. ( -20156244)
59. tää kysely on tehty ohjaamaan vastaamaan myönteistä kantaa. Se joka alussa on ollut käsiaseita vastaan ei voi moneenkaan 
jatkokysymykseen vastata. (-20156430)
60. Ampumaaselupaa hakevan tulisi myös osoittaa ostokuittilla todistettavasti aseelle hyväksytty säilytyspaikka (askaapi, kassakaapi 
jne). (-20156252)
61. Ase on turha kapistus, jos sille ei ole järkevää, edes kerran vuodessa tapahtuvaa käyttöä. Muutenkin ase on vaarallinen myös 
käyttäjälleen, jos sitä ei käytetä ja huolleta (öljytä) vuosittain. Henkisesti tasapainottomille ei asetta pidä antaa ja henkinen Ja fyysinen 
kunto onkin syytä tarkistaa kuten kuorma-auto-kortin haltijoilla 5 vuoden välein 45 vuotta täytettyään, mutta jo siitä lähtien kun aselupa on
voimassa. Vanhan olympia-ampujankin liipasinsormi oli liian herkässä, kun kukaan ei kysy henkisestä voinnista. Nuorille henkilöille ei 
käsiaseita pidä antaa kuin vasta asepalveluksen suoritettuaan ja sivareille ei ollenkaan. (-20156126)
62. Kenellekkään ei tulisi kysymyksissä esitetyillä tavoilla myöntää mitään lisäoikeuksia koska loppujen lopuksi kaikissa näissä 
esimerkeissä yksittäisen ihmisen suppea mielipide voi vaikuttaa kielteisesti täysin asiallisen henkilön ampumaharrastukseen. 
Luvansaannin rajoitukset eivät poista mielenterveysongelmia tästä maasta. Luvan saantia pitäisi pikemminkin helpottaa jotta ihimisillä 
olisi mahdollisuus harrastaa hauskoja lajeja isokaliiperisilla aseilla ameriikan malliin. Suomessa harrastus on liian totista 
torvensoittoa. (-20156347)
63. Reserviläisyhdistyksillä ja Ampumaseuroilla ei ole resursseja jakaa todistuksia henkilön ampumaharrastuksen laadusta tai 
olemassaolosta. Tätä vastuuta on turha yrittää lykätä pois virkavallalta vapaaehtoisille seuroille, joiden toimintaan on muutenkin vaikea 
saada henkilökuntaa. Saatika sitten jos seuran puheenjohtajan tehtävä on päättää kuka saa kantoluvan ja kuka ei. Se että henkilö ei 
harrasta ammuntaa ei saa olla syy luvan pois ottoon. Kyllä suksetkin voivat lojua vintillä 10vuotta käyttämättömänä esim. perheen 
perustamisen yhteydessä, mutta kun lapset kasvavat harrastus saattaa jatkua. Kenelle menevät aseet joilta menetetään lupa? Aseet 
ovat kalliita hankintoja. (-20155970)
64. 1. Kyselystä puuttuu, perintöaseitten kohtalo. ( isältä pojalle siirtyvät aseet ja niille myönnettävät luvat) 2. Aseharvinaisuudet ja niitten 
kohtalo. 3. Jokelan ja Kauhajoen tapausten perusteella ei kannata tehdä liian jyrkkiä lakimuutoksia aselakiin koska molemmissa on 
kysymyksessä ihmisen käytöshäiriö " mielenvikaisuus " uhma. (-20156101)
65. aselupia myönnettäessä pitäisi huomioida aseen sopivuus harrastukseen, puoliautomaatti 22 ei ole mikään tarkkuusase (-
20156488)
66. Nykyinen lainsäädäntö on varsin riittävä, jos poliisi käyttäisi sitä hyväkseen. Jokelan ja kauhajoen tapaukset olisi voitu välttää ihan 
nykyisenkin lainsäädännön avulla. Eri asia sitten on, olisivatko nämä henkilöt toteuttaneet aikeensa jotain muuta välinettä käyttäen, 
esim. kotitekoinen pommi tms. Aselainsäädännön viilaamisen sijaan tulisi nuorten hyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota. ( -
20156511)
67. Vain ihmiset tappavat, eivät aseet. Kirves, puukko, pesäpallomaila , halko, tunkki, jakoavain ovat nekin tappoaseita, jos näin haluaa. 
Reserviläiset isänmaallisina vapaaehtoisina maanpuolustajina pitäisi jättää tiukkojen aselakien ulkopuolelle. Jotenkin on 
ampumataitoja ylläpidettävä, vaikka ei se edes aina ole hauskaakaan. Maanpuolustustyö on vapaaehtoisena yhtä arvokasta kuin 
puolustusvoimat instituutiona. Sitä on myös vaalittava ja jos se tehdään vaikeaksi, ei siitä jatkossa olla enää kiinnostuneita. Ei kaikkia 
tarvitse holhota, tarkemmat rekisterit vain "häiriköistä ja yhteiskuntaan soveltumattomista". (-20156319)
68. Maamme sijoittuminen ampumakilpailuissa edellyttää harrastuksen pitämistä riittävän monien saavutettavissa. Reserviläisten 
omaehtoinen ampumataidon ylläpitäminen on tärkeää myös maanpuolustuksen kannalta. Yhteiskunnan varoin kustannetaan muita 
urheilu- ja liikuntapaikkoja, joten myös ampumaratojen kehittämiseen tulisi saada yhteiskunnan panostusta. ( -20156507) 
69. Ampumaharrastuksen aktiivisuudella ja aseen omistusoikeudella ei tulisi olla mitään yhteyttä keskenään. Olellisinta on se, onko 
aseen omistaja ja sitä käyttävä henkilö ominaisuuksiltaan sopiva aseen omistajaksi ja sen käyttäjäksi. Kannatan nykyistä tarkempaa 
seulaa sille, kenelle aselupa myönnetään. (-20156528)
70. Ensimmäinen lupa voitaisiin myöntää vaikka kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen ilman lisäkustannuksia toistaiseksi 
voimassaolevaksi. Kahden tai kolmen vuoden kohdalla voisi olla haastattelu ja/tai harrastamisen toteaminen. (-20156543)
71. Ei rakenneta Suomesta mitään poliisivaltiota, ei aseet ole tehneet yhtään murhaa, vaan ihmiset niiden takana. (-20156523)
72. Suomea ei saada turvalliseksi aseet kieltämällä, vaan huolehtimalla ihmisistä ihmisinä. Tässäkin asiassa päättäjät puuttuvat vain 
oireisiin, eivät varsinaisiin syihin. Pikemminkin heidän pitäisi pohtia yhteiskunnan arvomaailmaa ja hallinnon omaa asennetta 
alamaisiinsa. Sekin kun tahtoo ruokkia darwinilaista "vain vahvimmat pärjäävät" -mielikuvaa. Ase ei tapa, vaan ihminen, joka asetta 
pitelee. Terve ihminen ei tapa, ja sairas tappaa vaikka ritsalla tai haarukalla, jos on tappaakseen. Mielenterveystietoja pitää kyllä saada 
vaihtaa vapaasti aselupia hankittaessa, mutta järjettömään pakkoharjoitteluun ja seurajäsenyyteen ei ole tarvetta. Voi myös pohtia, 
olisiko viiden vuoden määräaikainen lupa vaikuttanut mitään näissä surullisenkuuluisissa ampumatapauksissa? Ja miksipä ei 
samalla kerättäisi mielenterveyden avokuntoutujia takaisin laitoshoitoon? Ainakaan räikeimmät ja vaikeimmat tapaukset eivät kuulu 
kaduille. Miksi yhteiskunnan normien mukaisesti elävien ihmisten pitäisi suostua oikeuksiensa rajoittamiseen oman turvallisuutensa 
takaamiseksi, kun uhkaa voitaisiin useissa tapauksissa pienentää merkittävästi poistamalla normeista piittaamaton tai ymmärtämätön 
riskitekijä? (-20155813)
73. Nykyisessä laissa ei ole juurikaan korjattavaa. Viranomaisten välinen tiedonkulku voisi olla parempaa ja mielenterveysongelmat 
tiedostaa ja hoitaa. Vanhemmilla ja lähipiirin muilla aikuisilla on lapsiinsa ja toisiinsa nähden suurin vastuu ja velvollisuus, ei 
viranomainen voi kaikkea tietää. (-20156401)
74. Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki tuliaseet ovat vaarallisia väärissä käsissä ja tämän vuoksi käsiaseiden erikoiskohtelu 
tuntuu oudolta. Jos todettaisiin, että henkilölle A ei voi antaa käsiasetta niin voidaanko hänelle antaa muita aseita? Jos esim. 
metsästäjällä on jo haulikoita ja kivääreitä niin miten voitaisiin perustella, että hänelle ei voida antaa käsiase lupaa, koska käsiaseet 
ovat niin "vaarallisia?" Lisäksi jos aselupaa varten täytyy läpäistä jokin kurssi tai testi täytyy tämä olla valtion järjestämä, jotta tämä olisi 
puolueeton testi. (-20156395)
75. Ennaltaehkäisy on ratkaisu nykyään vallitsevaan kaoottiseen käsiaseiden mustamaalauskampanjaan. Jos henkilö tahtoo toista 
vahingoittaa hän kyllä keksii keinon - oli kotona urheilupistoolia tai ei. Jos ajateltaisiin järkevästi maassamme vallitsevaa katkeruuden, 
mustasukkaisuuden ja viinan aiheuttamaa pahan olon kolmiyhteyttä suomen täytyisi luvanvaraistaa myös keittiöveitset ja -sakset. 
Mihinkään lajiin sopimattomat aseet tulisi kieltää kaikilta. Esimerkiksi tietyn piipunpituuden omaavat, ylikaliberin revolveriaseet. (-
20156433)
76. Ensimmäinen käsiase voisi olla kertalaukeava. Ampumakilpailujen sääntöjä voisi muuttaa siten, että kyseisillä aseilla voisi 
ammuntaa harrastaa. (-20156498)
77. Perustuslaillisesta järjestyätymisvapaudesta on ehdottomasti pidettävä kiinni! Siksi olen myös sitä mieltä että muita "luotettavana 
pidettäviä" harrastustodistuksia tulisi myös hyväksyä lupaharkinnassa, ei ainoastaan seurojen myötämiä. Monella paikkakunnalla 
ampuradat ovat pitkän matkan päässä eikä kovin aktiivista järjestystoimintaa välttämättä ole. Tämä asettaa eripuolilla maata asuvia 
ampujia eri arvoiseen asemaan lupaharkinnassa. Ampujan ajokortti on hyvä ajatus, joka voisi mielestäni osittain korvata kahden 
vuoden harrastaminen ennen ensimmäistä käsiaselupaa-säännön, jolloin järjestäytymisvapaus myös säilyisi. Kunhan tästäkin ei tule 
rahastusautomaattia niinkuin luparuljanssista on tullut. Olen myös sitä mieltä että lupien määräaikaisuudella ei saavuteta muuta kuin 
aseharrastajille kohtuuttomia kustannuksia. Esim. Kauhajoen ja Vantaan tapauksissa määräaikaisuudella ei ollut mitään merkitystä. 
Huomion pitäisi ehdottomasti keskittyä tiedon parempaan kulkuun eri viranomaisten välillä, erityisesti puolustusvoimilta. 
Puolustusvoimien tiedoilla olisi ollut erityinen merkitys juuri Kauhajoen ampujan lupahakemukseen, viimeistään luvan 
peruutusharkinnan aikana. Päätöksentekijöille on myös osoittettava että aseiden kokonaismäärän, ja erityisesti yksittäisen henkilön 
aseiden kokonaismäärän, vähentämisellä ei ole merkitystä rikollisuuteen tai itsemurhiin. Tämä mantra toistetaan aivan liian usein 
vaikka helposti saatavilla on runsaasti faktaa että tämä ei pidä paikkaansa, esim. Australiassa ja Englannissa. (-20155699)
78. Kohta 12: Terveydenhuollon henkilöstöllä tulis olla velvollisuus antaa tiedot mainitut ominaisuudet omaavasta henkilöstä aselupia 
kontrolloivalle viranomaiselle. Aselupaviranomaisella tulisi olla myös sen verran maalaisjärkeä ja omaa ajattelua, että perintöaseet 
eivät joutuisi romutukseen. Näille kun voi vielä olla käyttöä maailmanpolitiikan alueellisissa selvitystilanteissa... ( -20156458)
79. Näen, että ampuma-aseiden väärinkäytöksiä voidaan ehkäistä seuraavilla toimenpiteillä: 1) Ensi-aseen hankkijan taustat ja motiivit 
selvitetään huomattavasti nykyistä tarkemmin. 2) Aseluvat määräaikaiseksi, jolloin voidaan lupaa uusiessa voidaan tarkistaa, ettei 
elämäntilanne ole muuttunut oleellisesti niin, että lupaa ei voida jatkaa (esim. alkoholismi ym). Uusimisen kustannukset eivät 
kuitenkaan saisi nousta kohtuuttomiksi (esim. metsästäjälle, jolla voi olla 10 hallussapitolupaa). 3) Tuomiot väkivaltarikoksista tai tietyt 
muut tuomiot laittaisivat olemassa olevan luvan automaattisesti harkintaan. Sen sijaan täyskielto on täysin tuomittava ajatus, jota 
lähinnä asiasta täysin tietämättömät ihmiset ovat heitelleet. Myöskään aseiden säilytys ampumaradoilla ei käytännössä toimi. Eli 
kotisäilytys on sallittava. Aktiivinen harrastaminen on vähän kyseenalainen asia. Sillä kyllähän harrastuksessa voi olla aktiivisempia 
kausia ja sitten taas passiivisempia. Mielestäni pitäisi myös entistä ankarammin puuttua ilma-aseilla, replika-aseilla, starttipistooleilla 
tai muilla ei-ampuma-aseilla tapahtuvaan häiriköintiin julkisella paikalla. Uutisoinnissa pitäisi myös tarkemmin mainita onko kyse ollut 
tosiaankin ampuma-aseesta, vai kenties asetta muistuttavasta lakupötköstä (lehdet kun mielellään laittavat kaikki samaan myyttiseen 
"käsiase"-kategoriaan). Lisäksi.. ampumaratojen perustamiseen ja kunnostukseen pitäisi saada ohjattua huomattavasti nykyistä 
enemmän määrärahoja. ( -20155944)
80. Viranomaisille selkeämmät ohjeet pykälien tulkintaan turhaa byrokratiaa lisäämättä. Lainkuuliaisten harrastajien kiusaaminen ja 
rahastaminen on lopetettava. (-20156545)
81. Suomi on vapaa maa, nyt tehdään aseen hankinta ja harrastaminen vaikeaksi. Itselläni ei näin ollen ole nyt edes varaa hankkia 
käsiasetta, koska lääkörintodistus yms. aihuetta ylim kuluja (-20156729)
82. Ampuma harrastus on hyvä harrastu tutussa,harrastaja joukossa ei siellä Ramboilla,ammunnat suoritetaan johdetusti sääntöjä 
noudattaen ja tuloksia analysoiden. Valitettavasti on henkilöitä jotka tarvitsisivat apua ongelmiinsa näihin päättäjät eivät joko halua 
puuttua tai eivät raukat ymmärrä yksilön tuskaa vaan ovat itsekeskeisiä omiin ympyröihinsä kalkkeutuneita. Surmatyöt eivät lopu aseita 
aina löytyy rikollisia riittää. (-20156054)
83. Mielestani lupien tiukentaminen johtaa vain luvattomien aseiden lisaantymiseen. (-20156588)
84. Kyllä tiukempaa valvontaa tarvitaan mutta pääperiaate olkoon se että jolla on todellinen halu ja harrastuneisuus harrastaa 
ammuntaa eikä (mielen)terveydellisiä esteitä niin heille se sallittakoon. Jokaisen täytyy silti ymmärtää että kyse on jostain muusta kuin 
postimerkkeilystä ja niin ollen hyväksyttävä että harrastusta kontrolloidaan valtiovallan taholta, se on viime kädessä kaikkien etu. 
Tänään tuli lehdessä tietoa jo suuntaviivoista, tämä kertalaukausase cal. .22 loukkupyyntiin on aivan riittävä siihen käyttöön ja sellainen 
voisi olla myös ampumaharrastajan ensimmäinen ase, esim. 2-5 v. ajan. 2 v. (esim.) jälkeen 1/2 autom. .22 ja 5 v. jälkeen esim. 9 mm 
tai vast. Kiitos hyvästä kyselystä. (-20156570)
85. Nykyisellään lakiesitys kyllä hyvin lahjakkaasti torppaa ampumaharrastuksen varsinkin semmoisilta paikkakunnilta missä 
ampumaharrastuspaikkoja ei ole. Myöskin on kohtuutonta vaatia harrastuksen aloittamisen kriteeriksi jo valmis harrastaminen. (Jos 
haluaa ajaa esim jokamiesluokkaa, niin miten sen voi aloittaa niin, että on ajanut vuoden rallia??) Parempi idea olisi jonkinlainen 
metsästyskokeen kaltainen aseenkäsittely/lakikoe (vaikka sitten puolistusvoimien pällikoe) mikä omalta osaltaan kyllä poistaa aika 
monia ei-toivottuja aseenomistajia. (-20156585)
86. Luvan saanti erityisesti käsiaseiden osalta on syytä tarkentua harrastajille. (-20156698)
87. Kahden vuoden aja vähintään kerran viikossa järjestettävä harjoittelu ei ole mahdollista. Reserviläisyhdistykset tekevät paljon 
muutakin kuin vain ampuvat ja voimavarat eivät riitä harjoitusten pitämiseen tai niihin osallistumiseen kerran viikossa. Loimaan Seudun
Reserviläiset esimerkiksi järjestävät touko - syyskuun ajan kerran kuukaudessa pistooliharjoitukset ja kerran kuussa kivääriharjoitukset
ohjatusti. Täten omaehtoinen harjoittelu onkin tärkeässä roolissa jäsenille, jotka voivat vapaasti käyttää ampumarataa muuna aikana. 
Reserviläistoimintaan kuuluu runsaasti lajeja joissa ammutaan pistoolilla esim. pistooliampumahiihto, pistooliampumajuoksu, 
talvimestaruuskilpailut, ampumakilpailut ym. Näiden lajien harrastamisen aloittaminen vaikeutuu lakimuutoksen myötä, kun 
yhdistyksillä ei ole antaa asetta lainaksi kaikille tarvitsijoille. Lisätietoja näihin annan mielelläni Marko Silvander 040-5839349 (-
20156481)
88. Olennaista on estää aseiden pääsy henkisesti epätasapainoisten ja -kypsien henkilöiden haltuun, ei estää ampumaharrastusta 
kokonaan. Nyt mediassa ja Internetissä käydyssä keskusteluissa on tehty turhankin usein rinnastuksia siihen, että kaikki aseiden 
omistajat ovat potentiaalisia massamurhaajia ottamatta huomioon, että tyypillinen aseen omistaja on tasapainoinen ja vastuunsa 
tunteva aikuinen henkilö. (-20155914)
89. Otetaan positiivinen asenne uudistukseen. Säännöksissä ja käytännöissä on kyllä tarkastelun varaa. (-20156683)
90. Poliisien ja muidenkin turvallisuuden takia olisi parempi, että tehokkaat tuliaseet ovat vain harvojen halussa. (-20156671)
91. Toivon että aselaki pysyisi lähes entisellään. Poliisille pitäisi antaa suuremmat valtuudet taustojen tutkimiseen. Aseiden 
säilytykseen olisi vaadittava standardit täyttävä asekaappi, ensimmäisestä aseesta lähtien. Harrastustodistusten keräily tuo 
eriarvoisuutta asuinpaikkakuntien välillä. Elämäntilanteiden vaihtelut vaikuttaa vahvasti harrastusaktiivisuuteen, perheetön pystyy 
harrastamaan aktiivisemmin kuin juuri perheen perustanut henkilö. Ensimmäisen luvan saaneella on varmasti suurempi 
harrastusaktiivisuus, kuin vanhemmalla harrastajalla, koska taitotaso on eri tasolla. Jokainen harrastus kokee taantuman jossakin 
vaiheessa ja se ei saa olla rangaistava teko! Ampuma "ajokortti" on osittain hyvä idea kuin esim. SRA/Practical-lisenssi, mutta sekin 
saattaa harrastajat eriarvoiseen asemaan, ellei kurssitusta järjestetä sisäasiainministeriön toimesta. Olemassa olevat lisenssit pitäisi 
hyväksyttää sisäasiainministeriössä ja saada niille sama arvo; "turvallinen harrastaja" statuksella. ( -20155748)
92. sopiva aktiivi harrastus aika ennen ensimmäistä lupaa on yksi vuosi jolloin seura joko puoltaa tai ei puolla lupia. Näin on, ja on ollut 
meidän seurassa eikä yhtään "hullua" ole seulan läpi livahtanut. Tämä metodi on luultavasti parempikin kuin lääkärin suorittama vartin 
tutkiminen! Lisäksi poliisille voisi antaa valtuudet katsoa hakijan lääketiedot Kelan tietokannasta, ja mikäli jotain siellä näkyy niin vasta 
sitten kysellä lääkäriltä. Näin ei kuormitettaisi jo ylikuormitettua terveyden huoltoa. T. Toni Nuutinen, Kerimäki (-20156502)
93. ammuntaa harrastetaan suurimmaksi osaksi muualla kuin asuinpaikkakunnalla, itse esim kotopuolessa jossa kaikki aseetki´n 
ovat. viereisiellä paikkakunnalla on kyllä mahdollisuus harrastaa ammuntaa ulkotiloissa mutta en ole vielä ehtinyt asiihen asiaan 
paneutua ollenkaan. (-20156886)
94. Ikärajoissa pitäisi mielestäni noudattaa täysi-ikäisyyttä. 18 vuotta on katsottu iäksi, jolloin henkilö on kykenevä toimimaan 
itsenäisesti ja vastaamaan itsestään ja teoistaan. En pidä ajatuksesta, että tätä ikärajaa aletaan rikkomaan. Itse olen 28 vuotias eli 
tässä mielipiteessä ei ole "oma lehmä ojassa". Kohtaan kuusi olisi sopinut vaihtoehto vielä pidemmälle koeajalle, mikä pistoolien 
kohdalla olisi ehkä toimiva ratkaisu. Aseluvan ei tulisi olla määräaikainen, eikä se saa raueta harrastuksen keskeytyessä. Ihmisten 
elämässä tapahtuu vaihtelua kaiken aikaa, eikä olisi mielestäni oikein jos esimerkiksi perheen tai työtilanteen takia paitsioon jääneen 
harrastuksen uudelleen aloittaminen vaikeutuisi tauon takia. Lisäksi tällainen aiheuttaisi turhaa aseiden omistajuuden vaihtelua, koska 
luvan rauetessa aseesta täytyisi mitä ilmeisimmin luopua. Tämä taas vaikeuttaisi viranomaisten työtä ja aiheuttaisi valvonnan tarpeen 
lisääntymisen myötä turhia lisäkustannuksia. Julkisuudessa on myöskin vähälle jäänyt huomio, että aseiden vaikea saatavuus ei 
välttämättä olisi edes estänyt kouluampumisia. Aseita liikkuu pimeillä markkinoilla ja henkilö, joka aikoo tappaa mahdollisimman 
paljon muita ja itsensä ei varmastikkaan ole kiinnostunut aseensa laillisuudesta saati hinnasta. Jos Auvinen ja Saari eivät olisi 
saaneet kaupasta kohtuu pieni kalibeerisia pistooleitaan he olisivat hankkineet ne luvattomina ( kummatkin teothan olivat suunniteltuja 
ja harkiten tehtyjä ). Tällöin aseena olisi ollut helposti suurempi kalibeerinen ja mahdollisesti jopa automaatti ase. Lopuksi haluan 
kommentoida julkisessa keskustelussa mielestäni kovin vähäiseksi jäänyttä seikkaa. Kouluammuskelut, jotka ovat laukaisseet 
liikkeelle keskustelun asevalvonnan kiristämisestä, olivat nuorten miesten tekemiä. Uskon melko vahvasti, että nämä teot johtuivat 
pääasiassa nuorten keskuudessa yleistyneestä "henkisestä pahoinvoinnista" ja nimenomaan siitä, että nuoriso tuntuu vuosi vuodelta 
muuttuvan kyvyttömämmäksi selviytymään elämässä kokemistaan vastoinkäymisistä. Keskustelussa on ehkä liikaa kiinnitetty 
huomiota ampuma-aselainsäädäntöön, eikä itse ongelmaan eli henkilöihin, jotka niin sanotusti naksahtavat mahdollisesti hyvinkin 
pienen kolhun saatuaan. (-20155882)
95. Kohdan 12. ilmoituksen perustana voi olla vain lääketieteellinen diagnoosi. (-20156784)
96. Uusi ampuma-aselaki on ihan samassa sarjassa Lex Nokian, Lex Karpelan ja internetin "lapsiporno"-suodatusten kanssa: 
Ihmiset, jotka eivät itse tiedä asioista mitään, tekevät päätöksiä puhtaasti tunnepohjalta, kuulematta asioista paremmin perilläolevia 
tahoja. Suomessa demokratia on ollut huolestuttavasti taantumaan päin Tarja Halosen valtakaudella ja avoin ja järkevä keskustelu 
sinänsä vakavista asioista, on pyritty tukahduttamaan ja todelliset ongelmat lakaisemaan maton alle. Tässä lakiuudistuksessa ei 
käytännössä ole taustalla mikään muu, kuin näiden kahden valitettavan kouluampumistapauksen jälkipyykki, vaikka jotkut poliitikot sen 
yhä kieltävätkin. Todellisuudessa käsiaseiden rajoittamisella ei ole mitään vaikutusta kouluampumisiin (määräaikaisella 
aseluvallahan Kauhajoellakin ammuskeltiin). Suomessa on tälläkin hetkellä asialliset ampuma-aselait, mutta niiden soveltamisessa 
on paikkakuntakohtaisia eroja. Nämä olisi hyvä yhdenmukaistaa! Uudessa laissa aivan käsittämättömiä asioita ovat mm. vaadittava 
lääkärintodistus (miten YLEISLÄÄKÄRI voi antaa psykologisen arvion ihmisestä 15min terveyskeskus-ajalla, kun psykiatrian 
ammattilaiseltakin vaadittaisiin useampia istuntoja arvoitavan henkilön kanssa?). Lisäksi on lapsellista, ettei uusia lupia voida myöntää
toistaiseksi voimassa oleviksi, jos henkilöllä on pitkä ja moitteeton harrastushistoria ja useita aikaisempia ampuma-aselupia 
hallussaan - puhdasta kiusantekoa ja poliittisten irtopisteiden keruuta. t. Aki Peltokoski (-20156400) 
97. Kysymykseen 12: Mikäli henkilön terveydentilassa ilmenee sellaista syytä, mikä todella voi vaikuttaa hallussapito-luvan 
aiheellisuuteen, esim. mielenterveydelliset ongelmat. ( -20156877)
98. Ensimmäisen aseluvan määräaikaisuus hyvä juttu, jonka putteissa voi aloittaa harrastamisen. Kahden vuoden harrastaminen 
ilman omaa asetta joidenkin yhdistyksien alueella täysin mahdotonta. Yhdistyksillä ei ole aseita ja harjoitukset satunnaisesti 
järjestettyjä. Tästä seuraa ettei kilpailuihinkaan pääse osallistumaan, joka on monella seuralla pääasiallista toiminttaa. Käytännössä 
tuo kaksi vuotta täytyy uuden lain mukaan olla jäsenenä jossain seurassa ja käydä harjoituksissa ENNEN KUIN VOI ALOITTAA 
HARRASTAMISEN. Ei ollut mitään mainintaa siitä että ensimmäisen käsiaseen tulisi olla pienoispistooli, mikä on aikaisemmin ollut 
käytännössä pakko. Tämä hyvä asia kun ei sille reserviläis käytössä ole välttämätöntä tarvetta, näin ollen ei tarvitse hankkia 
ylimääräistä asetta pelkän luvan saamisen takia. (-20156326)
99. Aselupaa ei saa sitoa liian tiukasti harrastukseen. Elämäntilanteen johdosta ennen aktiivinen harrastus voi painua muutamaksi 
vuodeksi unholaan (perheen lisäys, ulkomaan komennus, talon rakentaminen). Useimmiten harrastaminen jatkuu kuitenkin 
muutosvaiheen jälkeen, niin ei ole kovin käytännöllistä jos tällä välin joutuu luopumaan harrastusvälineistä. Vastaava esimerkki muusta
mailmasta: Jos sinulla on jalka poikki etkä pysty pelaamaan koko kesänä jalkapalloa, niin tuleeko sinun luopua pelikengistä ja 
jalkapallosta?? (-20156726)
100. Kommentit kohtaan 9) Harrastuneisuus pitää voida todistaa myös esimerkiksi omalla päiväkirjalla tai vastaavalla tavalla. Ei siis 
ainoastaan seuran antamalla todistuksella. Ennen muuta "harrastuneisuudelle" pitää antaa selkeä ohje: kuivaharjoittelu kotona, 
jälleenlataus, koulutukset, seuran muuhun toimintaan osallistuminen, yms. osoittaa vähintään yhtä selkeää harrastuneisuutta. Jos 
lakiin ei määritellä selkeitä sääntöjä näiden asioiden osalta, lupien peruminen ja uusiminen on vielä nykyistökin mielivaltaisempaa. 
Kohta 12) Miten määritellään terveydenhuollon ammattihenkilökunta? Miten määritellään sopiva terveydentila aseen hallussapito-
oikeuteen? Liika väljä määrittely voi johtaa ylilyönteihin, mutta kannatan ehdottomasti terveydenhoitoalan ja poliisin yhteistyötä, varsinkin 
ensimmäistä lupaa haettaessa. Tällöin on voitava tehdä perusteellinen taustatietojen kartoitus ja vähintään 1 haastattelukerta. Tämän 
pitää koskea KAIKKIA ensiaseen ostajia, riippumatta aseen toimintatavasta tai tyypistä! Kaikki harrastukset, joissa käytetään asetta, on 
saatava tasapuoliseen asemaan. Metsästysase ei ole yhtään turvallisempi kuin muukaan ruutiase. Käsitteisiin on puututtava 
julkisuudessa voimakkaasti, sillä "käsiaseesta" on tullut median ryöpytyksessä kaiken pahan alku, vaikka todellisuudessa vika on aina 
aseen käyttäjässä. Lähestykää ministeriötä isompana joukkona (kuten ilmeisesti tähänkin asti on yritetty), eikä yksittäisinä yhdistyksinä.
(-20155799)
101. Erityistä huomioita pitää kiinnittää ampumaharrastusmahdollisuuteen ja niiden riittävyyteen. Ampumaradoille on hyvä myös 
myöntää valtion tukea, vaikka reservijärjestöjen kautta näin turvataan ammunnanharjoittaminen turvallisissa ja ohjatuissa olosuhteissa.
Ampumapäiväkirjat ja muuta materiaalit on hyvä tehdä yhteistyöös/yhtenäiset.(RESUL) (-20156820)
102. Hakija pitäisi tutkia perusteellisesti ennen luvan myöntämistä. Poliisin tulisi heti ottaa ase pois jos se saisi todisteita että aseilla 
on ns. leikitty (kuvattu räiskintä videoita tai ammuskeltu holtittomasti, yms...) (-20156693)
103. Mites sitten metsästäjät??? Entä jos ei ole harrastanut pariin vuoteen ampumista AKTIIVISESTI esim. koulun viemän ajan takia? 
Kunhan vaan ei tehtäs hätäsiä päätöksiä jotka taas vievät vero euroja ja vuosien päästä huomataan että eipäs tämä menettely 
toiminutkaan ja miljoonia on taas mennyt hukkaan. (-20156802)
104. Eivät aselakien rajoitukset poista em kaltaisia marginaalisia ongelmia aseiden kanssa, ainoastaan vaikeuttavat aktiivisten 
normaalien harrastajien harrastusmahdollisuuksia. Näkisin, ettei suurin osa ampuma aseilla tapahtuvista väkivaltaisuuksista tapahdu 
laillisilla aseilla muutenkaan. ( -20156860)
105. Jatkuva kontrollin lisäys ja viranomaisten avoimempi ja helpompi henkilötietojen/terveystietojen vaihtaminen johtaa "kyttäys 
yhteiskuntaan" jossa kärsivät kunnolliset ja rehellisetkin kansalaiset. Mihin vedetään raja siitä kuka saa mitäkin tietoja käyttää 
hyödykseen... (-20156866)
106. Julkisessa keskustelussa on alettu ampua järeillä aseilla pieniä tauluja. Monet ehdotuksista ovat niin utopistisia että niitä on 
voinut keksiä vain ihminen, joka haluaa kieltää kaikki aseet tulevaisuudessa. Keskustelu on saanut alkunsa tapahtumista, jotka olisi 
voitu estää VIRANOMAISTYÖLLÄ! Rehelliset harrastajat ovat varmasti valmiita antamaan viranomaisille kaikki oikeudet, joilla estetään 
epäasiallisten henkilöiden aselupien saanti. Tulee huomata, että mitkään näistä ehdotetuista toimista ei estä rikollisten aseiden 
hankintaa ja jotkut ehdotukset suorastaan tyrkyttävät aseita rikollisten käsiin (aseiden säilytys vain ampumaseurojen tiloissa). (-
20156746)
107. Kohta 7. oli kysymyksenä ihan järjetön. Esim pääkaupunkiseudun tilannetta siinä ei pysty kuvaamaan ollenkaan. 
Harrastuspaikkoja ei vaan ole kaikille lajeille. (-20156942)
108. Esityksen "asevastaava" rooli tulee miettiä tarkkaan. kun jäsen hakee puoltoa aselupaansa, tulisi asevastaavan kirjoittama paperi 
toimittaa poliisille hakijalta salassa, jotta asehenkilö oikeasti uskaaltaa kirjoittaa myös kietävän paperin, saamatta itse vihaisen 
aseluvan hakijan vihaa niskoilleen. Paperi ei siis missään vaiheessa saa päätyä aseluvan hakijan haltuun tai edes tietoon, onko 
asevastaava puoltanut vai kieltänyt hakemusta. (-20156902)
109. Luvan hakijalle tehtävä hyvä psykoloogin testi mikä kertoo hakijan henkisen tason. Sillä ei ole merkitystä , onko kyseessä käsi, 
vaiko metsästysase. Harrastetodistus on hankala hankkia jos ei ole millä harrastaa. Esim. jos hankkii käsiaseen pitäisi lupa saada ja 
sen jälkeen seurattaisiin käyttääkö ampuja asettaan aktiivisesti esim. 2 vuotta. Eli käydään harjoittelemassa valvotussa ympäristössä 
ja ammuttaja kirjoittaa todisteen harjoittelusta. Todistetta ei voisi vaatia ennen aseen hankintaa. (-20156796)
110. Kysymykset aika johdattelevia. Meidän ulkoampumaradalla voi kyllä ihan lumen aikanakin ampua. Tosin ei kovin hyvin pistoolilla. 
miksi ampumisesta ei voi pitää taukoa? esimerkiksi pienten lasten tullessa ampujan elämään tulee helposti useiden vuosien tauko 
mihin tahansa harrastukseen. Ja itse en halua kuulua välttämättä mihinkään seuraan voidakseni harrastaa. Mieluiten sitä kävisi 
omassa rauhassa (ulko)radalla ampumassa. Sisäradat on toinen asia, mutta niitä ei täällä päin (haukiputaalla) liiemmalti ole. ( -
20156858)
111. Kohta 13. Pitäisikö ojokortti peruuttaa jos asianomainen ei enään harrasta autoilua ? (-20156972)
112. Aseen omistusoikeus pitää säilyä vaikka oikeus aseen käyttämiseen poistuisikin. Perustuslaissa mainittu omaisuuden suoja 
täytyy koskea myös ampuma-aseita. (-20156961)
113. Parhainkaan uudistettu aselaki ei voi parantaa yhteiskuntamme ja mm koulumaailman mielenterveysongelmia ja henkistä 
pahoinvointia. Toki urheiluampujat ja metsästäjät toivovat järkevää ja asiantuntija ja harrastejärjestöjä kuulevaa uutta 
aselainsäädäntöä, jolloin harrastuksemme pysyisi jälleen tulevaisuudessa puhtaana ja arvostettuna harrastajakuntanaan. ( -
20156205)
114. Aselakia on varmasti tarpeellista tarkistaa, mutta aselain uudistamisella ei ole juurikaan vaikutusta siihen, johon sillä ministeriön 
taholta luullaan olevan. Valitettavat koulusurmat saivat tällaisen prosessin aikaiseksi, mutta aseet eivät tapa, vaan niitä käyttävät 
ihmiset. Soisi ministeriön panostavan enemmän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, jotta ihmiset kokisivat elämänsä elämisen 
arvoiseksi ja kunnioittaisivat enemmän toisia. Koulusurmat olivat vain merkki viime laman aikana alasajetuista peruspalveluista. Tekijät
olivat "laman lapsia" Olisi suotavaa, että nyt käsillä olevan laman aikana ei tehdä samoja virheitä kuin vajaat 20 vuotta sitten. (-
20156872)
115. Aselainsäädännön rukkaaminen on oireiden hoitamista - tärkempää olisi keskittyä siihen, miksi joka haluaa tappaa 
luokkakaverinsa. Muutenkin tässä nyt vähän töppäillään, mikäli aikoo tappaa ihmisiä niin käsiaseen hankkiminen ei ole siinä se suurin 
juttu - laittomia mutkia saa jos haluaa. Ja jos ei niitäkään löydy, entä jos tekee muutaman viiden kilon kasapanoksen ja laittaa vielä 
naulapusseja kylkiin? Suomalainen reserviläinen on ensiluokkainen aseenkäsittelijä ja tämän valtion turvallisuuden keskeinen 
tukipilari. Miksi meidän ampumaharrastustamme vaikeutetaan? (-20157000)
116. Jos käsiaseen hallinnan perusteena on ampuharrastus (ei metsästys - loukkupyynti), aseet olisi syytä säilyttää ampumaradan 
lukitussa varastossa. (-20156911)
117. Luvanmyöntäjän omat sooloilut esim säädettävistä tähtäimistä ym saatava kuriin (käsiaseet)! (-20156959)
118. Pitää ehdottomasti ottaa huomioon että vaikka harrastaa aktiivisesti niin kaikkialla ei ole siihen ympärivuotista mahdollisuutta 
VIRALLISTEN RATOJEN muodossa. Sekä usealla paikkakunnalla ei ole edes rataa joten pitää aina käydä jossain kauempana. Eli ei 
voida vaatia että joka KK täytyy käydä ampumassa. Suurimmalla osalla aktiivisuus painottuu eritoten kesäolosuhteisiin. (-20157062)
119. Ensimmäiseksi harjoitteluaseeksi kertaladattava ase (-20157082)
120. Mielestäni on hyvä, että ensimmäinen käsiase on määräaikainen ja määräajan päätyttyä pitää esittää todisteita 
harrastuneisuudesta, mutta en ymmärrä, miksi aselupa pitäisi saada peruuttaa sillä perusteella, että harrastukseen tulee tauko 
(harrastuksen päättymisen voi kukin kohdallaan ratkaista aseet myymällä). Voihan ihminen jatkaa ampumaharrastusta olosuhteiden 
muututtua (lapset kasvat, opiskelu päättyy). Ampumaharrastus on muutakin kuin ampumista: Se on tekninen harrastus, se on historiaa, 
se on urheilua, ulkoilua, liikuntaa. Näin ainakin omalla kohdallani on tilanne. Kohtaan 5. lisäselitys: Mielestäni ammunnan harrastus 
esim. omalla maatilalla pitää olla mahdollista ilman, että asia mitenkään liittyy ampuma- tai metsästysseuraan. Itse olen kyllä jäsen 
sekä metsästys-, että ampumaseurassa, mutten koe, että tämä jäsenyys mitenkään olisi vaikuttanut ampumaharrastukseni määrään 
tai laatuun. (-20156854)
121. Olen sitä mieltä, että ampuma-aseen hallussapitolupa kuuluu jokaisen asevelvollisuuden suorittaneen ja moitteettoman 
kansalaiskunnon omaavan suomalaisen täysi -ikäisen kansalaisen perusoikeuksiin sitä niin halutessaan. Mielestäni on jokseenkin 
yhdentekevää käytetäänkö asetta urheiluammuntaan vai onko se vain tietoisesti käden ulottuvilla takuuna pikaisesta helpotuksesta 
vakavan ja terminaaliluontoisen sairauden kohdatessa. (-20156721)
122. henk.kohtainen mielipiteeni on että nykyinen järjestelmä on aivan hyvä koska esim. 15 vuotias tuskin saa ensmmäiseksi aseeksi 
käsiasetta. eikä ko. aseen saaminen ole tehty helpoksi vanhemmillekkaan. tiukennuksena voisi olla vaatimus asevelvollisuuden 
suorittaminen ja sekin aseellisena. jos ei voi suorittaa kansalaisvelvollisuuttaan tarttumalla rynnäkökivääriin, ei voi myöskään tarvia / 
pystyä hankkimaan asetta myöhemmin (todellinen vakaumus ei muutu tarpeen / halujen mukaan). aseiden kotisäilytys on juuri oikea ja 
paras tapa valvoa omassa omistuksessa ja vastuulla olevia aseita. ampumaradoille ON saatava rahaa remontteihin ja parannuksiin, 
niistä on tehtävä harrastuspaikkoina tasavertaisia kuin esim. urheilukentät (valaistus, katokset yms.). (-20156471)
123. - Ampumaseuroja ei ole läheskään joka paikkakunnalla, uusien perustamista aiotaan katsoa tarkasti tai jopa estää. Tämä lienee 
ristiriidassa lakiin kirjatun yhdistyksen tai seuran perustamisoikeuden kanssa? - Ampumaseuran harjoittelupaikaksi ei kelpaa muu 
kuin virallinen ampumarata ilmeisesti nykyisen asetuksen mukaan ja millään pikkuseuralla ei taida olla varaa sellaiseen. Harjoittelu 
maanomistajan luvalla ei kelpaa jos on kyse ampumaseurasta.  - Itse kuulun reserviläisiin ja harjoittelen ahkerasti nykyään omalla 
paikkakunnalla maanomistajan luvalla, ampumaseuraa ei ole, uusia harrastajia ei sitten ole paikkakunnalle tulossa lakimuutoksen 
jälkeen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä vieraalle paikkakunnalle ampumaseuraan. Kuulumista reserviläisiin ei katsottane 
ampumaseuraksi.  - Aikaisempi aselaki ehdotus taidettiin tyrmätä sen takia että suomessa on vapaus olla kuulumatta yhdistyksiin 
kirjattu lakiin. - Uusi laki lopettaa pikkuhiljaa ampumaharrastuksen ainakin käsiaseiden osalta, uusia sääntöjä on tulossa mm. 
ampumaradoille.  - Kaiken kaikkiaan epäonnistunut laki joka ei vaikuta aseturvallisuuteen mitenkään mutta vaikeuttaa kyllä 
ampumaharrastuksen aloittamista laillisella tavalla. ( -20156385)
124. P2 testi on pelleilyä. Palvelustiedot ja järkevä haastettelu riittäköön. Lupien määräaikaisuudella ja "todistamis"jumpan 
kirjaamisella lakiin mahdollisestetaan jatkossa hyvin nopea lupien peruminen ja siten todellisuudessa asetakavarikko ilman mitään 
uutta lakimuutosta, pelkällä pienellä hallinnollisella päätöksellä. "Ei kelpaa, perutaan." Tällä hetkellä poliisilla on mahdollisuus 
peruuttaa aselupa, jos henkilö on sopimaton pitämään asetta hallussaan, eli juoppo tms, mutta tätä oikeutta ja velvollisuutta ei käytetä 
tarpeeksi! Siihen verrattuna harrastuksen tauon takia aseiden poisottaminen on vain silkkaa kiusantekoa. Suora lainaus 
sisäministeriön henkirikosraportista: "Martti Lehden vuotta 2002 koskeneen aineiston mukaan mainittuna vuonna aseenkantoluvan 
omanneista, luvallisella aseella tappaneista kuudesta syyllisestä viisi oli poliisin antamien tietojen mukaan alkoholin ongelmakäyttäjiä 
ja neljä yleisesti tunnettuja väkivaltaisuudestaan". Eli vuonna 2002 yksi luvallisen aseen haltija joka ei ollut alkoholisti ja/tai 
väkivaltaisuudestaan tunnettu tappoi aseellaan jonkun. Sitä sitten ei taasen aineistosta tiedä oliko hän selvinpäin. Henkirikoksiin 
syyllistyneistä miehistä 81% oli tekohetkellä humalassa, aineisto mainitsee että "humalatilat olivat pääsääntöisesti syviä." Tähän 
lisätään vielä 4% huumeiden vaikutuksen alaisina, ja 17% psyykenlääkkeiden vaikutuksen alaisina, eli usein kyseessä on vieläpä 
sekakäyttö. Oikeuksia poliisilla on jo aivan tarpeeksi, puuttuu vain puuttuminen todellisiin asioihin. Ei voi kun ihmetellä ylläolevaa 
toteamusta siitä, että juopoksi ja väkivaltaiseksi tiedetty voi ampua jonkun OMALLA aseellaan! Ei kertakaikkiaan pitäisi tämmöisellä 
henkilöllä asetta olla. Olen melko varma siitä että jatkossa poliisi peruisi rutiinityönä enemmän aselupia harrastuksen loppumisen 
takia kuin väkivaltaiselta rapajuopolta silloin kuin lupa todella pitäisi perua. Johtuen jo pelkästään siitä että harrastajien aseluvat ovat 
tarkassa syynissä ja uusia pyssyjä hakiessa tai harrastustodistuksia tai ties mitä kiikutellessa tavallaan pysyvät tarkastelun alla. (-
20156716)
125. Teen eron harrastustoimintaan tarkoitettujen käsiaseiden ja metsästykseen tarkoitettujen metsästysaseiden välillä. Tärkein 
parannettava linkki käsiaselupien myöntämisessä on PV:n ja terveydenhuollon lausunnot luvanhakijan mielenterveydestä. On 
järjetöntä, että käsiaselupia on tähän astikaan myönnetty ilman riittäviä mielenterveysselvityksiä! Käsiaseita ei yleensä käytetä 
metsästykseen, vaan lähes pelkästään ampumaharrasteluun, käsiaseet ovat myös sarjatuliaseita, joten niillä saadaan väärissä 
käsissä suurta vahinkoa ja surua aikaan. Tästä johtuen on ehdottomasta selvitettävä hakijan taustat. Sen sijaan metsästysaseiden 
luvansaantia ei saa vaikeuttaa nykyisestä. Metsästysseuraan kuuluminen on hyvä peruste. Metsästys on Suomen syrjäseuduilla 
ehkäpä ainut harrastusmuoto nuorilla. On väärin, jos sekin viedään. (-20156979)
126. Kylläpä menee asiat hankalaksi joidenkin "idioottien" takia. Kyllä luulisi lääkäreillä ja poliiseilla olevan jo sellaiset rekisterit mistä 
näkee kenelle aseluvan voi myöntää ,eikä tarvitsisi lähtee lääkärin pakeille,kun ei ole tarvinnut lääkäreissä juosta tähän päivään 
mennessä...Eivät kuulemma kirjoita todistusta kun ei tunneta??? ja tänä päivänä terveyskeskuslääkärit ainakin omassa kunnassa eivät
sitä kerkeä tekemään kun asia ei ole päivystysluontoinen ja ajanvaraus on täysi "syksyyn"asti. Eli kehoitus oli kääntyä yksityisiin 
lääkäreihin! Mutta muuten asiaan aseluvan saannin kannalta on kenties aihetta tarkistella kunhan ei tosiaan ruveta jo alaa 
harrastanutta kovin hirveästi kiusaamaan. (-20156775)
127. Ikärajan rajaaminen on vaikeaa, sillä suomesta löytyy SM- ja EM-tasolla olevia alle 18-vuotiaita ampujia. Miten uudet tulevaisuuden 
lupaukset harjoittelevat, jos esim. pienoispistooliin saisi luvan vasta 18 vuotiaana ja ei ole ketään tuttua tai seuralla ei ole sopivaa 
asetta harjoitteluun? Seuran tms. antamat suositukset aktiivisesta harrastuksesta pitäisi hyväksyä lupaa anottaessa. Onhan täysi-
ikäinenkin joutunut jo hankkimaan puollot ampumaseuralta/ reserviläisyhdistykseltä aseenhankintaan - näin ainakin meilläpäin jo 
usean vuoden ajan. Luvan voisi antaa ensin määräaikaisena vaikka kahdeksi vuodeksi, jonka aikana pystyisi omalla aseellaan 
hankkimaan kilpailu yms. tuloksia lisänäytöksi aktiivisuudesta - jos näitä näyttöjä ei tule niin sitten lupa hyllylle. Miten määritellään 
ampumaharrastuksen loppuminen? On normaalia, että aktiiviharrastajallekin tulee pitkiäkin katkoja esim. perhesyiden tai työesteiden 
vuoksi. Olisi kohtuutonta, jos esim. vuoden tai kahden katkon vuoksi joutuisi luopumaan hankituista aseista. Moniko lähtee enää 
hankkimaan vastaavia aseita ja aloittamaan harrastustaan uudelleen? Aseiden paras säilytyspaikka on harrastajan kotona lukitussa 
asekaapissa tai vastaavassa hyväksytyssä paikassa eikä missään yhteisvarastossa. Seurojen resurssit ovat jo tällä hetkellä rajalliset 
ilman aseiden säilytysvelvollisuuttakin ja rikollistenkin mielenkiinto nousee takuulla tällaisiin yhteisvarastoihin vai sijoitettaisiinko ne 
kenties poliisiasemien yhteyteen? (-20156204)
128. Harrastuksiin tulee usein lukuisien vuosien taukoja, jonka jälkeen toiminta aktivoituu jälleen. Syyt ovat moninaiset ja 
tapauskohtaiset (muutto, ulkomaan komennukset, fyysisestä sairaudesta johtuva tauko, perhesyyt, aktivoituminen myös toisten 
ammuntalajien pariin jne). Kyse ei siis ole harrastuksen lopettamisesta vaan tauosta. Tämän vuoksi hallussapitolupia ei saa peruuttaa 
näytön puutteessa, joka pakottaisi ihmiset hävittämään hankkimansa välineet lopullisesti. Sen sijaan on poliisin valvottava tarkemmin, 
että aseiden säilyttäminen on ehdottoman huolellista myös silloin kun harrastus on tauolla. Pistotarkastukset ovat OK. Turvakaappi 
voidaan vaatia kaikissa tapauksissa. (-20156768)
129. kohta 6.:sopiva aika olisi 1 vuosi kohta 11.:rajattu oikeus tarvittaessa, ei saa olla automaatio luvan haku tilanteessa (-20157140) 
130. Toivottavasti päättäjät tajuaa suomessa tapahtuvan harraste ammunan. Joka on todella laajassa muodossa. Metsästys, SRA, 
Practical, Jne... Itse harrastan kaikkia noita edellä mainittuja 13.sta vuotta, ja olen varma, että tuleva laki tulee haittaamaan 
harrasteneisuutta. Nimen omaan käsiaselupien suhteen... Mutta minkäs teet! Näillä ehdoilla ja laki pykälillä mennään. (-20157126)
131. Parempi evätä lupa kuin jälkeenpäin jossitella. Nuoret miehet jotka uhkailevat netissä yms eivät tarvitse minkäänlaisia aseita. 
Poliisin pitäisi puuttua tehokkaammin tällaisiin uhkailuihin. Toisaalta joskus tuntuu että Suomessa suojellaan rikollisia poliisin toimilta. 
Jos joku idiootti heiluu aseen kanssa humalassa ja poliisi ottaa väkivalloin aseen pois niin siitähän seuraa tutkinta onko poliisi 
käyttänyt tarpeetonta voimaa tilanteen aikana! Täysin käsittämätöntä. (-20157092)
132. Kohta 6. Vuosi voisi olla sopiva Kohta 11/12, Lääkäreiden pitäisi tehdä ilmoitus, jos terveyden tilanne muuttuu. (-20157179)
133. Ihmisten henki on tärkeämpi kuin vaarallinen harrastus (-20157271)
134. Väkivaltarikoksista tuomituille ei pääsääntöisesti pitäisi myöntää lupia ja ne pitäisikin peruuttaa. Näissä nyt kaavailluissa 
muutoksissa ei ole otettu huomioon riittävästi esim. maalla asuvia, jotka pääsääntöisesti harrastaa ammuntaa omilla maillaan. Vaikka 
itsekin kuulun myös ampumaseuraan, mutta käyn ampumaradalla ainoastaan noin kerran vuodessa ampumassa. Tällaisessa 
tilanteessa minun on mahdotonta saada todistusta ammuntaharrastuksesta. Aseluvan hakijoiden taustat pitäisi selvittää aiempaa 
tarkemmin ja aseluvat pitääkin peruuttaa helpommin kuin aiemmin. Esityksen mukaan lopetusaseena käytettävän pienoispistoolin 
aseluvan hankkiminen menee liian hankalaksi. ( -20156271)
135. Yhteiskunta suhtautuu ammuntaharrastukseen hysteerisesti. Ilmapiiriä parantaakseen, ei turvallisuuden takia esivalta tekee 
muutoksia aselakiin voidakseen esittää tehneensä jotain. En voi kannattaa mitään lakimuutosta, joka palvelee yleistä mielipidettä 
yleisen hyvinvoinnin sijaan. Ammuntaharrastuksesta ollaan tekemässä sijaiskärsijää tilanteessa, jossa joukkomurhaajaa ei voida 
rangaista. (-20157150)
136. Viimeiseen kohtaan mainitsisin, että harrastuksessa voi olla taukoa, eikä sen vuoksi aselupaa tule peruuttaa. Harrastuksen 
uudelleen aloittaminen olisi taloudellisesti turhan kallista, jos ase aseet joutuu hankkimaan uudelleen. ( -20157321)
137. Itse olen saanut luvat aseisiin mm.käsiaseeseen vasta kun on metsästyskortti ja jonkun yhdistyksen jäsen. Mielstäni tämä on hyvä
käytäntö ja estää pitäisi estää myös nämä tragediat. (-20157284)
138. Ampuma-aselainsäädännön muuttaminen ei ratkaise itse ongelmaa vaan hankaloittaa vain reilusti harrastavien mahdollisuuksia 
ja toimintaa. Lainsäädäntö ei muuta nuoren mielenterveysongelmien purkautumista mahdollisesti muulla tavalla. Rahaa ja aikaa joka 
lainsäädännön muuttamiseen tuhlataan, tulis kohdentaa nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, koulutukseen jotta päiväkoti 
ja koulu havaitsisivat ongelmat ajoissa, tiedottamiseen sekä koulun, kodin ja päiväkodin kasvatusvastuusee! (-20157348)
139. ei tää voi olla näin, että kaksi tapausta 2 vuodessa saa asian muuttumaan näin, että kaikilta kielletään vapaa muotoinen ja 
omatoiminen ase harrastus. Olkoonkin sit vaikka niin, että ase lupaa ei saisi muutakuin käytyään armeijan. (Ja siellä opetettaisi 
enemmän siviili ampuma harrastuksesta.)  -kalle Halmela- (-20157309) 
140. Asia erinomaisen hyvä keskustelun aihe, mutta julkisuudessa käyty " lööppihakuinen " mediamylly ei. Mitä olisikaan tapahtunut jos 
kyseessä olisi ollut järeä käsiase, tai ase yleensä. Kukaan ei ole peräänkuuluttanut " peräkammarin poikien turhia " hirvikivääreitä, 
haulikoita ja muita tussareita. Ja millä kieltää " älyköiden " putki- ja naulapommit  - saati sitten valvoa asiaa ?! Hyvän harrastuksen pariin 
- järkeviä ei tarvitse kytätä ja " turhat " pitkätkin pyssyt talteen ! (-20157312) 
141. Pelkästään ampumaseurassa harrastaminen syrjisi ns virallisten harjoitteluampumaratojen ulottumattomissa asuvia. 
Harrastusta rajoittaa merkittävästi se, että seuralla on joku kellonaika X jolloin ammuntaa harrastetaan johdetusti paikassa Y, tuskin 
kaikki kuitenkaan ehtii ja jaksaa töiden jälkeen sinne yhteiseen tilaisuuteen joka kerran ajella satojen kilometrien päästä, jos joku muu 
ampumarata tai  -paikka on lähempänä, jossa voi harjoitella itsekseen siihen aikaan kuin itselle parhaiten sopii. Ja toisaalta mikä 
katsotaan aktiiviseksi harrastukseksi, riittääkö kerran kuukauteen vai joka viikkoko olisi harjoiteltava 5 kertaa viikossa ja toisaalta voiko 
vedota työkiireisiin kesällä tai talvella, kun ei ole ehtinyt ampua laukaustakaan. Millloin lupia perutaan? Ja jos lupia perutaan, niin 
maksaako valtio takavarikoiduista aseista käyvän hinnan, vai ilmaiseksiko ne on sinne lahjoitettava? Mikä on omaisuudensuoja, jos 
aseet ovat maksaneet vaikka 5000e (-20157086)
142. Motto: EI kirvestä hulluille, pitää valitettavan hyvin paikkansa. Valitettavan totta on myös, että jos joku haluaa vanhingoittaa toista 
(toisia), hän tekee sen, oli hänellä tuliasetta tai ei. (-20157501)
143. En ole kaikista rajoituksista ihan samaa mieltä mutta ymmärrän, että meidän ase- ja ammunnanharrastajien tulee osoittaa, että 
mekin haluamme, ettei aseita ole väärissä käsissä. Henkilökohtaisesti en usko, että henkirikoksia syntyy rajoitusten jälkeen sen 
vähempää kuin nykyisinkään. Kyllä keinot löytyy jos joku/jotkut halutaan hengiltä. Ikävä kyllä. (-20157390)
144. Kohtaan 13 lisäys. Pitää olla mahdollisuus tiedustella kys.olevalta "harrastajalta" harrastuksestaan/aktiivisuudestaan, tilanteen 
mukaan. Aseiden luvaton "katukauppa" kuriin samoin nettikauppa. (-20157429)
145. käsiaseet pitäis sallia ainakin lopetus aseeksi loukku,jaluolapyyntiin.ite metsästäjänä ja 15vuotiaana luvan saaneena ei oikein 
ymmärrä tätä kouhotusta,vaikka tapahtumat ovatkin kovia ei kaikkia aseen haltioita tarvitse osoittaa sormella.entisaikojen vallesmannit 
tunsivat henkilöt henk,kohtaisesti ja tiesivät kelle aseluvan voi antaa.nykyisin kaikki lupa-alueet halutaan mahd.suuriksi tehokkuuden 
takia.ett kehäkolmosen sisältä annetaan luvat koht Utsjoellekin... (-20157358)
146. Päättäjillä olisi jo korkea aika keskittyä ongelmien oikeisiin syihin, lainkuuliaisten kansalaisten harrastusta vaikeuttamalla 
ongelmat eivät ratkea ! (-20157395)
147. Lakiehdotuksesta paistaa läpi ehdotuksen laatijoiden asiantuntemattomuus ampuma-aseilla tapahtuvien erilaisten lajien 
luonteesta ja vaatimuksista. Ampuma-aselain muutokset pitäisi tehdä konsultoimalla harrastajajärjestöjä, joilla on kattava kokemus 
lajeista. (-20157475)
148. 11. Puolustusvoimien rekisteristä kyllä, terveydenhuollon vain lääkärin kautta (-20157615)
149. Väkivalta tietokonepelit,joissa opetetaan ihmisten lahtaamista ja lähimmäisen vahingoittamista tulisi kieltää kokonaan. Kouluihin 
enemmän sosiaalityöntekijöiä ja ammattiauttajia. Nuorison pahoinvointiin ja muihin ongelmiin täytyy olla muita ratkaisuja kuin psyyke ja 
masennuslääkkeet. ( -20157386)
150. Minkä tähden rehellisiä ammunnan harrastajia rankaistaan mielenvikaisten tekemistä terroriteoista? Aselainsäädännön 
kiristäminen ei poista joukkomurhia. Asiaan vihkiytynyt henkilö suunnittelee tekoaan niin pitkään, että sopiva toteutustapa löytyy 
(Myyrmanni), eli ase on vain yksi vaihtoehto. Lisäksi, jos Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa viranomainen olisi hyödyntänyt jo nykyisen 
lain suomia mahdollisuuksia, niin molemmat kouluampumatapaukset olisivat jääneet ainakin luvallisella aseella tehtynä toteutumatta. 
Ase ei ole syyllinen, sitä väärin käyttävä ihminen sitävastoin on. Niinpä yhteiskunnan voimavarat pitäisikin suunnata entistä 
tehokkaammin mieleltään syystä tai toisesta järkkyneiden henkilöiden hoitoon. Päättäjien pitäisi nähdä tosiasiat asevastaisen median 
levittämän sumutuksen takaa. Myös ammunnan harrrastajien olisi sýytä vihdoinkin ryhdistäytyä ja alkaa ajamaan etuaan 
yhteisrintamassa väheksymättä ammuntalajeja, joita ei itse harrasta. Hallussapitolupamäärän perusteella joukkovoimaa pitäisi vielä 
löytyä. Asia muuttuu, kun nykyiset kukkahattuiset päättäjät saavat osin laittomilla toimillaan vähennettyä aseharrastajien määrää. 
Nykykehitys ei hyvää lupaa, oli aseharrastuslaji mikä hyvänsä. Jossain vaiheessa kiristyvät säännökset laajennetaan melkoisella 
varmuudella, jos ei muuten, niin poliittisella virkamiestason päätöksellä (AAHY) koskemaan myös vanhoja, toistaiseksi voimassa 
olevia lupia. (-20156370)
151. Aselupien myöntämismenettely tulisi nivoa yhteen terveydenhuollon järjestelmiin vain kaikkein selkeimpien sairausluokitusten 
osalta, joissa henkilö ei muutenkaan ole kykeneväinen toimimaan yhteiskunnan normien mukaan. (-20157628)
152. 5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.) = kysymys on epäselvä, eli pitääkö ampumaseuraan kuulua vai pitääkö sen jäsen olla, jolloin voi
ampumaharrastusta harrastaa? Vastasin kyllä, joka tarkoittaa että ampumaseuraan kuuluminen riittäisi, koska tykkään käydä yksin / 
kaverin kanssa ampumassa pistoolilla ja kiväärillä omalla ajalla. 7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet 
kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla. = kohdasta puuttuu muutamia vastausvaihtoehtoja, täsmennys omaan vastaukseeni: 
ammuntaa voi harrastaa vain ulkoampumaradalla aikana, myös talvella 13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet 
peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa. = kysymys on 
liian kärjistävä, jotkut käy ampumassa silloin tällöin, vain ylläpitääkseen ampumataitojaan. ja toiseksi jos poliisi alkaisi valvomaan 
ammunta-aktiivisuutta, tämä aiheuttaisi ison paperisodan, jos tarkasteluaika olisi esim 4 vuotta ja jokainen aseen haltija laittaisi 
selvityksen poliisille että milloin olen viimeksi ampunut ja miten aktiivista harrastukseni on. Ja tässä voi syntyä väärinymmärryksiä, 
koska kaikki ei käy yhtä usein ampumassa, jotkut käy jopa kerran viikossa, jotkut kerran puolessa vuodessa. Ja eikö poliisilla ole 
nykyäänki laaja oikeus peruuttaa ampuma-aselupa jos poliisiviranomainen niin totetaa parhaaksi? (-20157359)
153. Reserviläisammuntaa ja reserviläisampumakoulutusta ei saa vaikeuttaa, koska ampumataito on reserviläisille tärkeä osa 
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. ( -20157519)
154. Nykyinenkin luvan saantihakemuskäytäntö tuntuu ihan pelleilyltä. Tarkoitan tällä sitä, että jos ihminen on metsästänyt 25 vuotta ja 
omistaa paljon järeämpiä aseita, kuten esim 308 ja tietää aseiden vaarallisuuden. Ja kuuluu vielä metsästysseuraan. Sitten tällaiselta 
kokeneelta ihmiseltä ruvetaan peräämään jotain lääkärintodistusta, järki käteen joissakin asioissa. Tietysti sekaan mahtuu aina 
huntaloitakin. (-20157277)
155. Esitetty kahden vuoden määräaika on liian pitkä monelle aloittavalle ja aiheuttaa paineita seuralle ja etenkin sen aktiivijäsenille, 
joilla on tekemistä jo muutenkin riittävästi. Tilanne on hullunkurinen, jos poliisi vaatii henkilöä x harrastamaan kaksi vuotta aktiivisesti 
ammuntaa seurassa, eikä voi antaa x:lle aselupaa ennen kuin seura on kaksi vuotta tutkinut ja todennut x:n kelpoisuuden aseluvan 
haltijaksi ja antaa siitä todistuksen. Vastuu on siis ulkoistettu seuralle. No mistäs seura eli me tavalliset kansalaiset tiedämme, onko 
tulokkaan vintillä lepakoita tapulissa vai ei? (-20157411)
156. Kommentteja kysymyskohtiin 12. Terveydenhuoltoon pitäisi tulla selvä ohjeistus missä vaiheessa ilmoitetaan poliisille että henkilö 
on sopimaton pitämään hallussa asetta. Terveydentilan pitäisi olla selvästi järkkynyt että ei jokaisesta pikkuasiasta ilmoiteta poliisille. (-
20157555)
157. Pidän nykymuotoista ampuma-aselakia toimivana huolimatta siitä että ikävien tapausten johdosta lain muuttamista nyt esitetään. 
Poliisille voisi kuitenkin antaa hallussapitolupahakemuksen tullessa vireille oikeus saada tietoa muista rekistereistä päätöksensä 
tueksi ja paikalliset erot lupaprosessissa pitäisi saada yhtenäiseksi, ei kuitenkaan "yhtenäistämisohjeiden" mallin mukaan vaan 
mielestäni ongelmana on ollut eri paikkakuntien lupaviranomaisten henkilökohtaiset mielipiteet tai tietämättömyys harrastamisen 
muodoista. Painottaisin siis lupaviranomaisten kouluttamista sekä tutustumista eri lajeihin harkittaessa haettavan aseen soveltuvuutta 
kuitenkaan takertumatta mihinkään yksittäiseen tekniseen yksityiskohtaan kuten aseluokkaan (kivääri<->kiväärityyppinen muu 
ampuma-ase joka ei täytä esimerkiksi pituuden vähimmäismittoja) ja luvan myöntämistä harkittaessa henkilön soveltuvuutta aseen 
hallussapitoon. Ampuma-aseet, kuten muutkin aseet lisäävät henkilön vaarallisuutta ollessaan väärissä käsissä, oli ase sitten pitkä tai 
lyhyt, pieni tai suuri. Lupaprosessin ei pidä tästä enää raskaammaksi tai kalliimmaksi muuttua koska uskon sen pian vaikuttavan 
harrastajien määrään ja pidän harrastusta hyvinvointia ja terveyttä lisäävänä. Käsiaseita tulisi kohdella samoin lupaharkinnassa kuin 
muitakin ampuma-aseita. Kysymykseen 12. liittyen olisin valmis sallimaan oikeuden tehdä ilmoitus poliisille jos lääkärillä on riittävä 
asiantuntemus ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä sekä terveydentilan alueesta jota ilmoitus koskee mutta nykyinen ehdotus on 
mielestäni liian ympäripyöreä sisältäessään myös muut terveydenhuollon alalla toimivat ammattihenkilöt. Pienemmillä paikkakunnilla 
arvelen jo pelkästään huonojen henkilökemioiden tai henkilökohtaisten mielipiteiden johtavan lain väärinkäytöksiin. (-20156209)
158. Lääkärintodistusten vaatiminen ei kuitenkaan tuo esille kaikkia ongelmatapauksia ja aiheuttaa lähinnä sen, etteivät kaikki uskalla 
hakeutua hoitoon, sillä pelkäävät menettävänsä aseensa. Kaikki psykiatrian polin potilaat eivät ole hulluja ja kaikki hullut eivät ole 
psykiatrian polin asiakkaita. Puolustusvoimissa tehdyt aseita koskevat rikkeet olisi kuitenkin hyvä päätyä poliisin tietoon. Myös ne 
tapaukset, joissa lääkäri huomaa, että potilas on vaarallinen ja että on tiedossa tai epäillään potilaalla olevan aseita, niin sen pitäisi 
tulla poliisin tietoon. Mutta kaikilta hakijoilta ei mielestäni kannnata vaatia lääkärintodistusta, sillä sellaisen saaminen ja sen 
luotettavuus (nyky-yhteiskunnassa, jossa ei enää ole perhelääkäreitä eikä omalääkäri -järjestelmäkään ole toimiva) on kyseenalaista. 
Aselupien ehdoksi voisi kuitenkin laittaa, että henkilön pitää olla mukana jossain ampumaseurassa tms, sillä siellä on paras tieto 
henkilöiden käyttäytymisestä aseiden kanssa. (-20157415)
159. Kyllä hullu keinot keksii. (-20157775)
160. mikäli henkilö lopettaa ammuntaharrastuksen tulisi hänen aseensa saattaa ampumakelvottomaksi. Armeijalla on tieto henkilöistä 
jotka esim kieltäytyvät aseellisesta palvelusta, tai tulee joki psyykinen ongelma. Aseettomille ei tule myöntää mitään aseenkantolupaa. 
(-20157790)
161. "5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.)" Kyllä minä ainakin käyn muulloinkin harrastamassa apumista kuin ampumaseuran kanssa! 
Mielestäni tuo kohta 5 oli huonosti muotoiltu. (-20157703)
162. Uudistuksien "henki" ja ajatus on hyvällä suunnalla, mutta se ei saisi tulevaisuudessakaan haitata tai vaikeuttaa 
aktiivisen/kunnollisen/tunnollisen ampumaharrastajan toimintaa liiaksi, eikä myöskään tuoda lisää kuluja erilaisten 
lupauudistusten/hakemuksien vuoksi. Kiitos myös liitolle asiassa ja muutenkin aktiivisena olemisesta! ( -20157495)
163. Onko aselupien myöntäminen liian vaativa tehtävä poliisille. Siinä talossa on jos jonkunlaista sukankuluttajaa. Moniko entinen 
poliisi on ampunut jonkun perheenjäsenensä viimeisen vuoden aikana. Ulkopuolinen lausunto, armeija, ampumaseuran vastaava 
tms. vaadittaisiin aina. Yleensäkin alle 20v. henkilö on lapsi. Ei ruutiaseita alle 20v. Tarkkuuta voi hyvin harrastaa ilman ruutia. Jos kyse 
alle 20v. metsästysharrastuksesta, vain vastuullisen valvojan läsnäollessa mahdollista. (esim isä, ei pojat keskenään) (-20157247)
164. Tuo viiden vuoden lupa on ehkä yliammuttua. Jos jollakin niksahtaa päässä, ei siinä lupa-ajalla ole mitään väliä. Tuo kahden 
vuoden harjoitteluaika on sopiva. Siinä ajassa kyllä selviää kiinnostaako laji tosissaan. Myös metsästys toiminnassa todistus 
harrastuksesta ennen lupaa on ok! (-20157721)
165. Lakia tehdessä pitäisi pitää "maalaisjärki" mukana. (-20157982)
166. P2-testit on turhaa byrokratiaa joka ei loppujenlopuksi mittaa yhtään mitään. Jos on murhanhimoinen, löytyy aseet varmasti ilman 
luvanhakemisia. Kaikkien aseiden totaalikielto siintää horisontissa ja siihen mennään vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin. ( -
20157518)
167. Mielestäni ammuntaa, kuten ei mitään muutakaan lajia pysty täysipainoisesti harrastamaan ilman omia harrastusvälineitä. Se 
tuskin parantaa kenenkään turvallisuutta että vaikeutetaan lainkuuliaisten reserviläisten harrastustoimintaa. Alaikärajan nosto 20 
vuoteen on mielestäni ok, jonka lisäksi poliisille velvollisuus tarkastaa luvanhakijan tiedot PV:ltä varusmiespalveluksen suorituksesta, 
sekä jonkinlainen P2 tyyppinen koe haastattelun yhteyteen. (-20157279)
168. Suuri osa uusista ehdotuksista pilaa monen harrastajan harrastukset tai ainakin vaikeuttaa niitä paljon. Kannatan kuitenkin 
jonkinlaista kiristämistä lakiin mutta en mitään poliisivaltio lakia. Ei täälläpäin ole ainakaan seuroilla aseita millä kukaan voisi aloittaa 
ampumaharrastusta... Ja äänenvaimentimet luvallisiksi?!? MIKSI? Ainut asia mikä todellisuudessa säästää metsästäjän ja 
metsästyskoiran kuuloa!!! T: Metsästäjä & ampumaharrastaja (-20157869)
169. Luvan peruuttaminen epäilyttää. Harrastuksessa voi olla taukoa, mutta se kuitenkin jatkuu . Riistanhoitoyhdistys ei voi ottaa 
vastuuta miehen loukkupyynnistä. Pienpetopyynnistä pitäisi sitten alkaa pitää tarkempaa kirjaa, pyyntimenetelmät ym. (-20157951)
170. Reserviläisen näkökulmasta katsottuna, ja historiaan nojaten, tätä maata on pystyttävä tarvittaessa puolustamaan asein. Mikään ei
ole niin epäväarma kuin tuo suuri ja mahtava itä-naapuri. Jos aseet kitketään pois, mitä jää?? Järkeville ja vastuunsa ymmärtäville 
ihmisille on suotava mahdollsuus harrastaa ja sitä kautta ylläpitää taito käyttää aseita ja sitä kautta ylläpitää kenttäkelpoisuutta. 
Aseiden säilytys on myös jokaisen ymmärrettävä omalla maalaisjärjellään, ei voi ottaa kaikkea vastuuta ihmisiltä pois!!! Jotain on 
jätettävä myös yksilöille! (-20157898)
171. Terveydenhuoltoenkilöstölle tulisi lailla säätää velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille, jos tietää asiakkaan harrastavan ampumista
ja hän on kuitenkin psyykkisesti epätasapainossa. (-20158043)
172. Mielestäni on täysin väärin edellyttää jonkin yhdistyksen jäsenyyttä aseluvan saamiseksi. Ei metsästysseuroihinkaan yleensä 
pääse ennen kuin omistaa metsästyskortin. Aseluvan rehellisesti haluavalta voisi kyllä muuten edellyttää kohtuullista panostusta 
harrastusta kohtaan. Metsästäjaksi haluavan on suoritettava kohtuullisesti panostusta vaativa metsästäjätutkinto. Voisiko ampuma-
aseenkäyttäjän tutkinto olla jonkinlainen ponnistuslauta uutta harrastusta ja ensimmäistä ampuma-aseen hankintaa suunnittelevalle? 
(-20157717)
173. Voi harrastukseen tulla pausseja.Ei siihen voi vedota että kyseinen henkilö olisi lopettanut harrastuksen. Itsellänikin on 
ampumaharrastukseen tullut paussi perheenlisäyksen takia.Kunhan tulee taas aikaa niin aion jatkaa ampuma harrastustani. t:kahden 
pienen poikavauvan isä (-20157837)
174. Neuvottelimme tilanteesta muutama kuukausi sitten alueen SRA-veteraanien kanssa. Ihmisten yhteinen näkemys oli, että jos 
valtiovalta rankaisee meitä (syyttömiä) muutamien hullujen tekosista niin meidän palveluksemme valtiovallalle loppuvat vastaavasti. 
Käytännössä siis jos aseluvat perutaan tai ampumaharrastus tehdään muuten mahdottomaksi, loppuu reserviläistoiminta. Koska 
kyseessä on nimenomaan ampumakoulutukseen kykenevät ihmiset, tulee vahinko olemaan paljon vakavampi kuin pelkän lukumäärän 
perusteella voisi olettaa. Kriisitilanteessa kouluttajien puute maksaa ihmishenkiä. Tämä seikka tulee reserviläisjärjestöjen välittää 
päättäjille: Luulisi edes puolustusministeriötä kiinnostavan. ( -20157879)
175. Nostan hattua sisäministerille, hän piti päänsä kylmänä median rummuttaessa voimakkaasti totaalista asekieltoa. Esitys uudeksi 
aselaiksi on kokonaisuutena aivan hyväksyttävä. (-20157958)
176. Itse olen harrastanut ammuntaa vuodesta 1992 saakka. Vuosien välillä on ollut aktiivisia kausia ja vähemmän aktiivisia johtuen 
perhe syistä ,lapset pieniä urakehitys menossa johtuvista ajan puutteista. Jos välillä ei ole niin aktiiviista niin tilanteet muuttuvat vuosien 
mittaan viime vuodet ovat olleet hyviä kun aikaa on ollut enemmän harrastuksille. (-20157952)
177. Hyvä, että asioihin tartutaan nyt todenteolla. Mielestäni ensi lupaan käsiaseille kotisäilöön tulisi vaatia 22 vuotta ikärajaa, jollei a) 
ole suoritettua varusmiespalvelusta ja kv sotilaspalvelusta tai b) poliisitutkintoa c) ammattisotilastaustaa. Reserviläisliiton tulisi 
kiinnittää tukensa kivääri ja haulikkolajien tukemiseen koska niillä on kokonaismaanpuolustuksellista merkitystä. Käsiaseiden lupien 
tiukennus ei heikennä kokonaismaanpuolustusta millään tavalla. Pistooliammuntaharjoittelu kuuluu vain 
reserviläisille,sotilaspoliiseille, rajavartijoille ja muille erikoishenkilöstölle PV:n johtamissa kertausharjoituksessa sekä 
ammuntaseuroissa. Metsästäjille nk lopetusaseeksi riittää vain yhdesti laukeava käsiase ja puoli ja automaattikäsiaseita ei tarvita 
ammuntaharjoittelua varten koteihin. Myös yhdesti laukeava käsiase riittää metsästykseen lopetusaseeksi ja siinämielessä 
lupakäytäntö vaatii tarkennusta. (-20157799)
178. Hyvä asia , että asia on tapetilla, mutta ei Suomen ja Eduskunnan päätösten tarvitse olla malliesimerkki siitä että lait ja kiellot on 
ainoa oikea tie turvalliseen aseenkäsittelyyn tai muuhun .Voisin esimerkkinä sanoa sen että esimerkiksi tulitikkujen osto-oikeus ikäraja 
on mielestäni järjetön siinä mielessä että jos lapseni aikanaan lähtivät metsiin pitemmäksi aikaan , niin en varmasti päästänyt ilman 
tulentekovehkeitä minnekkään. Terve maalaisjärki ja kotoa/armeijasta saatu oppi on varmasti paras tie myös tässä. 
Mielenterveysongelmat on asia erikseen ja sen hoito on valtion/kuntien vastuulla. (-20157742)
179. Kohta 11 on virheellinen, poliisi saa jo nykyisin kaikki haluamansa tiedot puolustusvoimilta, vain soitto aluetoimistoon riittää, ks. 
amiraali Kaskealan haastattelu lehdessä. Kauhajoella oli patalaiska poliisi, joka ei viitsinyt soittaa. Laajaa rekisteriä automaattisesti ei 
pv voi poliisille lain mukaan antaa eikä pidäkään. (-20158110)
180. Muistetaan että rinnakkaislupa on olemassa ja joillekin henkilöille hyvä vaihtoehto varsinkin aloitettaessa harrastusta, mutta tosin 
ei kaikille mahdollinen. (-20158141)
181. Sivareille, ja muille omantunnon syistä aseista kieltäytyneiltä on aseiden käyttö ehdottomasti kiellettävä, kunnes he suorittavat 
asepalveluksen kiitettävästi. Kohta 13. Jos henkilö on metsästänyt tai harrastanut ampumaurheilua nuoruudestaan saakka, en näe 
mitään pahaa siinä jos aseiden jatkokohtalosta päättää hänen perikunta. Uskon että monellekin vanhukselle aiheutetaan tarpeetonta 
mielipahaa, jos käydään hakemassa ase pois, koska ei jaksa metsästää. ( -20158023)
182. Erityistä huomiota aselain muutoksia mietittäessä tulisi kiinnittää ns. taskuaseisiin, eli pistooleihin ja revolvereihin, ei niinkään 
metsästysaseisiin. Pitkää asetta ei ihan niin helposti voi kenenkään huomaamatta viedä esim kouluun. (-20158102)
183. Sairailta ja kiihkoilijoilta aseet pois !! (-20158155)
184. Rikolliset saavat aseen aina tarvitessaan. Muuten viranomaisille erittäin laajat valtuudet tutkia luvanhaltijan tietoja. (-20158206) 
185. Nykyinen aselaki on täysin toimiva ja riittävä jos sitä noudatettaisiin oikein poliisipiireissä. Samoin 19.10.2007 voimaan tullut 
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje on täysin turha. Ohjeessa jopa yksilöidään tiettyjä, "erittäin pahoja, ei mihinkään soveltuvia" 
aseita, kuten .500S&W - kaliiperin revolveri ja mainitaan yleisesti, ettei yli .50 eli 12.7mm aseisiin tulisi myöntää lupia kuin erityisistä 
syistä ja tällöinkin määräaikaisiksi. Määräaikaperuste itsessään rikkoo omaisuudenturvaa. Toisaalla sitten käydään tarkasti läpi 
aseiden minimi - ja maksimipituudet. Aselain Yhtenäistämisohje on jopa suoraan sanottuna perverttinen yksilöityine kaliiperi - ja 
käyttötarkoituslistoineen. (-20157882)
186. Ensimmäinen käsiaselupa määräaikaisuus max 2v. 1 vuoden aktiivinen harrastuneisuus täytyy osoittaa ennen ensimmäistä, 
määräaikaistakaan, käsiaselupaa. Harrastuneisuus täytyy osoittaa jos hankkii, toistaiseksi voimassa olevan käsiaseluvan. 
Toistaiseksi voimassa olevaa käsiaselupaa ei tulisi peruuttaa jos harrastuneisuus loppuu, ase on kuitenkin omaisuutta jos kuitenkin 
henkilö osoittaa merkkejä henkisistä ongelmista niin silloin voisi viranomaiset ottaa aseet pois määräajaksi kunnes taas paranee 
jolloin aseet voidaan mahdollisesti palauttaa. ( -20158025)
187. liika kova häly tästä tuli. Tämä voi tapahtua vaikka olisi kuinka kova kontrolli luvan kanssa Nimittäin sellainen joka on päättänyt 
tehdä tällaisen teon tekee sen joka tapauksessa tavalla tai toisella onhan se nähty ei tarvitse olla ase millä tehdään SUOMEEN PITÄISI 
SAADA UUSI VILLITYS ! HUOLEHTIKAAMME TOISISTA IHMISISTÄ YMPÄRILLÄ (-20157936)
188. Ehdottomasti eri tahojen(poliisi -puolustusvoimat-lääkäri-ampumaseurat -res.yhditykset) tietojen pitää välittyä paremmin joka 
suuntaan. Nythän ollaan ajamassa siihen suuntaan että ampumaseurat joutuvat tekemään luvan hakijasta "psykologisen" testin ja sen 
jälkeen antamaan suositukset poliisille. Ei tämä vastuu voi olla ampuma seuroilla. Tällä hetkellä poliisi ei anna mitään tietoja 
ampumaseuraan hakeutuvasta ihmisestä, vaan seurat joutuvat itse punnitsemaan hakijan. Vastuu pitää olla poliisin eikä 
ammattitaidottomien siviilien. Käsittääkseni tapahtuneet kauhuteot olisivat olleet estettävissä jos armeijan kantakortti olisi ollut 
luvanmyötäjän tiedossa! Myöskin poliisille pitää antaa lisää valtuuksia/uskallusta puuttua asioihin niiden niin vaatiessa. 
Harrastustodistukseen pitää riittää että "kuka tahansa" voi kuitata aseenhaltian harrastuspäiväkirjan eikä vain etukäteen nimetyt 
henkilöt. Näiden henkilöiden "päivystys" radalla on mahdotonta. Aseiden säilytys radalla on kuolleena syntynyt idea, esimerkiksi 
monella seuralla on rata jossain "reuna-alueella", ei asutusta lähellä yms. Kuitenkin seurassa voi olla esim kaksisataa jäsentä ja 
jokaisella noin kymmenen asetta. Kuulostaa aika houkuttelevalta pahoille pojille että jossain metsän siimeksessä on siis 2000 asetta 
eikä ketään ihmistä kilometrien säteellä. Ei ole sellaista suojaa tai lukkoa joka olisi murtovarma! Hälyttimien asennus olisi myös aika 
turha koska poliisin/vartijan tule paikalle veisi vähintään tunnin tai useamman. Vaatisi myös rohkeutta rynnätä paikalle jossa voi olla 
pahoja poikia aseiden kanssa. ( -20156053)
189. 10. Lakiesitysehdotuksen testi olisi vain yksi osa ja suuntaa-antava eikä suinkaan mikään ehto. 11. Vain tarkoin määritellyistä 
asioista huomioiden, ettei poliisin ammattitaito riitä tulkitsemaan potilasasiakirjojen merkintöjä. Puolustusvoimien rekisteritiedot tulisi 
saattaa poliisin tietoon. 12. Vain psykologeilla ja täysin välittömässä tilanteessa. Noidankehä saattaa muodostua siitä, että potilaat 
eivät lähdekään apua hakemaan saatuaan tietää luottamuksellisten tietojen mahdollisesta saattamisesta poliisiviranomaisten tietoon. 
Masennushan on suorastaan kansantauti, mutta suurin osa masennuksesta kärsivistä ampumaharrastajista on kaikkea muuta kuin 
sekopäitä tappajia. (-20157416)
190. Tosiasia on, että kaikki tähänastiset kouluammuskelijat ovat olleet avohoitotapauksia. Psyykkistä terveyttä voitannen perustellusti 
vaatiaa kaikilta aseluvan haltijoilta. Myös voimakas alkoholin sekä erityisesti muiden huumaavien aineiden käyttö voisi olla este minkä 
tahansa ampuma-aseen hankkimiselle. Nykyisten tietojärjestelmien aikakautena ei ole edes vaikeata toteuttaa järjestelmää joka 
luottotietojen tarkistamisen tapaan tarkistaa potilasrekistereistä sairaudet jotka muodostavat esteen luvan saamiselle. Hakijan 
suostumuksella tietysti. Vaihtoehtona lunnollisesti itse hankittu todistus (pään-) terveydentilasta. Trendi talkooväen tarjonnalle 
seuratoiminnan pyörittämiseen on kiihtyvästi laskeva enkä usko seuratoimintasidonaisten rajoitusten toimivan käytännössä. Jäsenyyttä 
toki voidaan vaatia kuten tähänkin asti jo turvallisen ampumapaikan osoittamiseksi. Vastuun siirtäminen seuroille vähentää 
entisestään halukkuutta aktiiviseen seuratoimintaan osallistumiseen. Lisäksi voidaan kysyä ampuma- ja metsästysseurojen 
toimihenkilöiden valmiuksia arvioida jäsenten psyykkisen terveyden tilaa. Kaikenkaikkiaan en usko lupien myöstämisvastuun 
sälyttämisestä vapaaehtoisen, talkootyönä pyöritettävän seuratoiminnan kannettavaksi seuraavan muuta kuin pitkällä aikajänteellä on 
koko ampuma- ja metsästysharrastustoiminnan loppumisen. Sensijaan ampumaratojen ylläpitoa ja perustamista tällä teemalla tulisi 
edistää. Nykyinen suuntaushan on, että ampumatoimintaa ajetaan erilaisten rajoituseten siivillä ratojen ulkopuolelle. Nykyäänhän 
lyijykään ei enää ole erittäin vaarallisten aineiden listalla. Ratojen ympäristölupamenettelylle ei näin ollen pitäisi olla perusteita. 
Aikarajoitukset eivät suojaa oikeastaan yhtään miltään. Jos jokun näkee vaivan aseen hankkimiseen "pahat mielessä" on aivan sama 
onko lupa katkolla tulevaisuudessa. Aseiden ja ammusten säilyttämisen vastuuta voitaisiin korostaa sillä periaatteella, että luvan haltija 
vastaa siitä ettei (mikään) ase ole tahattomasti esim. vieraiden tai perheenjäsenten saatavissa. Vieraalta tuntuu ajatus, että 
satunnaisesti metsästystä ja/tai tarkkuusammuntaa harrastavan aseita takavarikoitaisiin "epäaktiivisen harrastuksen" perusteella. ( -
20156296)
191. Mielestäni ratkaisu ei ole ainainen aselain kiristäminen. Aseen löytää kuitenkin jokainen joka sellaisen välttämättä haluaa, kunhan 
hetken käyttää etsimiseen. Mutta ampumaharrastajien omaksi turvallisuudeksi ja samalla myös kansalaisten sellaiseksi, 
tietyntyyppinen taustojen ja psyykkisten ominaisuuksien tarkistaminen on kyllä paikallaan. Lakia ei kuitenkaan tulisi kiristää siten että 
kunnon kansalaiset eivät enää pysty täysipainoisesti asiaa harrastamaan. (-20158234)
192. Kiristämisen aihetta on, mutta se on tehtävä järjen kanssa haittaamatta tarpeettomasti ampumaurheilua . Pekingin olympialaisten 
kohokohdista vastasivat jälleen kerran ampumaurheilijat suurelta osin. ( -20158239)
193. Näillä ratkaisuiilla ja päätöksillä ei edes yritetä hakea ratkaisuja siihen että tänäpäivänä nuoriso voi entistä huonommin... Jos joku 
aseen haluaa jotta saisi teurastaa koulukavereitaan niin kyllähän semmosen tarvittaessa myös saa. Mutta jos kaiken tämän 
tyhjänpäiväisen venkoilun keskellä puututtaisi myös siihen miksi tämän päivän suomalaiset voi niin huonosti että päätyvät tämän 
kaltaisiin ratkaisuihin. Tehostetaan nuorison hyvinvoinnin seurantaa. (-20158220)
194. Aselupa tulisi olla samanlainen kuin ajokortti. Eli ennen luvan myöntämistä tulisi henkilön suorittaa hyväksytysti myös kurssi 
missä käydään läpi ampuma-aselakia, aseiden käyttöä, säilytystä ja niiden turvallisuutta, sekä yleisiä turvallisia toimintatapoja aseen 
kanssa toimittaessa. Olen itse käynyt SRA-kurssin ja tämä oli mielestäni erittäin hyvä koskien aseiden käsittelyä. Aseet eivät ole yhtään 
sen vaarallisempia kuin autot. Miksi lupakäytännön tulisi olla erilainen? Yhtä hyvin ihminen, joka haluaa murhata ison määrän ihmisiä, 
voi ottaa auton ja ajaa sen väkijoukkoon. Nykyäänkin ihmiset tappavat autolla suuria määriä toisia ihmisiä eikä kukaan ole puhumassa 
autojen kieltämistä. (-20158335)
195. Miten aloitan ampumaharrastuksen käsiaseella esim. reserviläisissä, kun minulla ei ole omaa asetta? Reserviläisissä ei 
tietääkseni ole laina-aseita ja jos kenelläkään tutulla ei sitä ole, on aika vaikea aloittaa harrastus. En usko että kukaan jaksaa käydä 2 
vuotta aktiivisesti katselemassa kun muut ampuu...Seuroille rahaa aseisiin joilla voi sitten harjoitella, jos kerran tällainen älytön 2 
vuoden "kiusaamisaika" vaaditaan! (-20158166)
196. 1) Nykyinen aselaki on ihan riittävä, vain luvanmyöntäjällä tulisi olla laajemmat valtuudet hakijan tietojen hankkimiseen: - 
Poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoiminen 
ja terveydenhuollon rekistereistä + Poliisien omat rekisterit.  - lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus 
tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. 2) 
Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että 
asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.  - Miten määritellään harrastuksen loppuminen vs. tauko harrastuksessa? - Jos 
käyn ampumassa metsästysseuran radalla jossa ei ole valvojaa joka kirjoittaa todistuksen harjoittelusta olenko silloin lopettanut 
ampumaharrastuksen? - Loukkupyyntiä olen harjoittanut säännöllisen epäsäännöllisesti 22v asioimatta kertaakaan 
riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Olenko lopettanut tällöin loukkupyynnin? Vai olenko koskaan edes aloittanutkaan? Pitäisikö esittää 
saadut nahat vuosittain jossain. - Automaattinen aselupien peruuttaminen henki- ja väkivaltarikostuomioiden yhteydessä samoin kuin 
toistuvien tuomioiden tapauksessa muissakin rikoksissa. (ei nyt sentään parkkisakoista) Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää 
kokonaan? - Ei, mutta sallia tarkastukset esim. luvanmyöntämisen yhteydessä. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain 
ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, metsästys- tai ampumaseurassa jne.)  - Uudelle 
paikkakunnalle vasta muuttaneena totesin ampumaseuran jäsenanomuksessa vaadittavan kahden(2) seuran jäsenen suositus. 
Lehteenkö ilmoitus halutaan kaksi suosittelijaa? Metsästysseuroissa pääsääntöisesti pitää tuoda "maata" mukana, että jäsenyys 
myönnetään. (kuulun tosin kahteen eri metsästysseuraan joilla molemmilla on ampumarata muttei jatkuvaa valvojaa siellä 
kirjaamassa suorituksia)  - Joko tuollaiset vaatimukset pois ja hakijat automaattisesti hyväksytään jäseniksi (huono) TAI sitten 
ampumaseuran esim. "turvallisen ampujan" tai muun vastaavan -kurssin jälkeen voi anoa jäsenyyttä. Vastaava käytössä esim. 
navigaatioseuroissa veneilypuolella. Tämä uusi aselaki tultaneen ajamaan väkisin läpi, asiaan perehtymättömien ja median luoman 
hysterian pakottamana paniikkireaktiona. Niinsanotusti "mistä aita on matalin" mentaliteetilla. Tällöin vaidaan esittää seuraavissa 
vaaleissa miten oireisiin reagoitiin ja jättää sanomatta että sairaus jäi. ( -20156852)
197. koitetaan saada hyviä päätöksiä (-20158518)
198. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että viranomaisten tietojenvaihto ja "palikkatesti" ovat hyviä ajatuksia (sillä varauksella, että poliisi 
pääsee vain luvanmyöntämiseen liittyviin tietoihin). Jos lääkärintodistus täytyy toimittaa itse, niin on saatava selvät pelisäännöt. 
(viimeinen lääkäri keneltä pyysin, ilmoitti, ettei sellaisia kirjoittele) Pakolliset seuroihin kuulumiset ja pakolliset harrastusajat sensijaan 
ovat vaikeita ellei mahdottomia toteuttaa järkevästi ja kaikille tasapuolisesti. Periaatteessa varmaan ihan hyvä ajatus, mutta 
käytännössä taitaa olla aika mahdotonta toteuttaa. Käsiaseiden 20v. ikäraja taitaisi melko tehokkaasti tappa junioritoiminnan muualta, 
kuin isoista seuroista. Miten määritellään aktviinen harrastaminen? Nykyisenkin lain puitteissa pystyttäisiin riittävästi tekemään. (-
20156680)
199. Ampumaharrastusta tulisi pystyä harrastamaan muulla tavalla kuin seuroissa, meillä on suomessa paljon henkilöitä kenellä on 
oma "ampumapaikka" jossa voi harrastaa turvallisesti millä aseilla tahansa. Esim kaikki "maalla" asuvilla on oma peltopaikka ja heillä 
ei ole mahdollisuutta ajaa kymmeniä kilometriä hakemaan virallista ampumarataa. Ylipäänsä harrastuksen vaatiminen seuroissa 
rikkoo meidän perustuslaillisen "järjestäytymisvapauden". (-20158419)
200. Olemme valitettavasti menossa kohti mielivaltaista viranomaistoimintaa vrt. Neuvostoliitto. Totuus on, että valitettavat 
ampumistapaukset eivät ehkä ole estettävissä mitenkään ennen kuin olot yhteiskunnassamme paranevat ja arvot korjaantuvat. Syyt 
ovat siis yhteiskunnallisia, ja tiukempi kontrolli ja viranomaisten häirintä saattavat vain pahentaa asioita. Luottamus viranomaisten ja 
kansalaisten välillä on katoamassa. (-20158441)
201. -"palikkatestit" ovat hieman kyseenalainen metodi, niihin on helppo opetella soveliaat vastaukset etukäteen -poliisien tiedonsaanti 
luvanhakijan armeijan sujumisesta ja siviilielämässä esiintyneistä mielenterveyden ongelmista saattaisi olla käyttökelpoinen 
arviointimenetelmä, Mielenterveyteen liittyvät lääketieteelliset merkinnät tulisi kuitenkin kyetä tulkitsemaan riittävän asiallisesti, ettei 
niistä tule lupien saannin kannalta kieltoautomaattia, joka toisaalta johtaa siihen etteivät ihmiset uskalla hakeutua lääkärin puheille 
tarpeen ilmetessä -Yhdistysten ampumavastaavien kirjoittamat harrastetodistukset ovat melko hyvä osoitus harrastuneisuudesta, jos 
vain todistusten kirjoittajat ottavat homman vakavasti ja heiden moraali on riittävä laatimaan totuuden mukaisia lausuntoja -Ikävien 
tapahtumien uutisointi tuntuu rekrytoivan hullut liikkeelle, joten median tarvitsisi harjoittaa hieman itsesensuuria. Viimeinen Saksan 
tapaus on jo vaiettu unholaan kohtalaisen mukavasti ainakin Suomessa -Eri ammuntalajien harrastajakunnat tulisi puhua samaa kieltä
eikä mollata toisiaan samalla kun yritetään turvata oma laji (-20157985)
202. Käsiaseet kuuluu vain puolustusvoimille ja poliisille. ( -20158591)
203. uusi laki on aivaan perseestä........(anteeksi ) (-20158608)
204. Pistoolialupaa ei pitäisi myöntää ensimmäiseksi aseenkantoluvaksi ( -20157667)
205. Jo nykyinen aselupakäytäntö aiheuttaa riittävästi vaikeuksia kaupungissa asuville, jotka reservissä haluaisivat ylläpitää 
ampumataitoaan, lupakäytännön tiukentamisesta tavallisille rehellisille reserviläisille seuraisi vain reservin ampumataitojen 
huonontumista entisestään jo kyseenalaiselta tasolta. Koululaisille ei mielestäni ole suotavaa käsiaseita antaa, mutta 
maanpuolustuksen ei siitä pitäisi antaa kärsiä. ( -20158217)
206. Tiukalla lailla haitataan ainoastaan niiden harrastajien elämää jotka haluavat harrastaa pitkäjänteisesti, sekä nostaa kynnystä 
aloittaa harrastus. Harrastuksen monimuotoisuuden säilyttämiseksi kynnys harrastamiseen täytyy pitää matalana, mutta kriteerit 
tiukkoina, kenen tahansa ei pidä saada asetta, mutta jos kriteerit täyttyvät pitää harrastamisen olla yhtä joustavaa kuin se on nytkin. (-
20158581)
207. Suurin ongelma aselaissa on ollut sen tulkinnassa, ja siinä nimenomaan, että se on ollut erilainen eripuolilla maatamme. Uuden 
lain tullessa voimaan, on vaara na, että eripuolilla Suomea sitä tulkitaan jälleen erilailla. Seurauksena se, että asevastaisilla lupa-
alueilla voidaan kieltää kaikki käsiaseluvat. Uusi laki mahdollistaa sen. Nuoren henkilön aseluvissa voisi olla kohtuullista pitää 
ikäräjana rikosoikeudellistaikää korotettuna 2 vuodella L. 17vuotta ( 15+2 vuotta) , jolloin saisi määräaikaisenluvan, 2 vuotta ja sen 
jälkeen toistaiseksi voimassa olevan. Laina- tai seuran aseella tapahtuva harjoittelu on mielestäni kohtuuton rasite kaikille asapuolille. 
Esim. itse ammun 30 000-50 000 patruunaa joka vuosi. Tälläisia patruunamääriä eivät kestä mitkään edulliset aseet ja näin ollen yksi 
aloitteleva ampuja voi ampua loppuun toisen harrastajan- tai seuran aseen vaadittavana harjoittelujaksona. Arvata voi antaako kukaan 
omaa asettaan tälläiseen rääkkiin, tai rajoittaako seura aseen saantia. Alueelliset erot ampumaratojen suhteen taas asettavat 
ongelman, miten määrittää aktiiviharrastus? Maamme pohjoisosissa ei ole monia sisäampumaratoja ja pakkasta on paljon, sekä 
lunta yli metri. Onko mitään mieltä vaatia harrastajaa tämmöisiin olosuhteisiin täyttämään ampumapäiväkirjaa? Miten siis määritetään 
ampumaharrastus, patruunamärällä vai ampumakerroilla ja millä ajanjaksolla. Lisäksi harrastukseen kuuluu asehuolto, 
aseekorjaaminen ja säätäminen patruunoiden valmistaminen, kylmäharjoittelu, ase- ja ampumaurheilu-uutisten seuraaminen ja 
jatkuva opiskelu koskien aseteknologiaa patruunoidenvalmistamista ja niiden ominaisuuksia (esim. uusien luotien ja ruutien 
ominaisuuksia, muutoksia niissä jne.). Lisäksi, miten suhtaudutaan tämän 5 vuoden harrastuskauden aikana esim. välivuosiin. Näitä 
tulee kaikille. Milloin mistäkin syystä esim. työnteko ulkomailla, Lapsen syntymä, työttömyys tai sairaus. Siis jos tämän 5 vuotiskauden 
lopulla olet ollut ampumatta esim 3 vuotta menettääkö luvat ja luparuljanssi alkaa alusta. Pahimmassa tapauksessa joudut 
luopumaan arvokkaista aseistasi pilkkahintaan, ennen kuin saat lupa perusteesi uudelleen kuntoon (2vuotta tai vuosi, mikä nyt on se 
jakso, millä harrastamista tarkastellaan). Entä luvan myöntämisperusteiden rauettua? Esim. jos lupa on myönnettu 
metsästysperusteilla ja loptetat metsästämisen jatkaen kuitenkin ampumaharrastusta, alkaako uuden luvan hankinta kun perusteet 
muuttuvat. (-20158592)
208. Nykykäytäntö on ihan hyvä.Eihän kaikki hiihdon harrastajatkaan kilpaile tai kuulu seuraan.miksi siis ampumistakin ei voisi 
harrastaa yksin,kun tekee sen turvallisesti. (-20158440)
209. Kysymys 8: Mielestäni kaikki ampuma-aseet pitäisi myöntää aluksi määräaikaisena asetyyppiin katsomatta, ja harrastuneisuus 
tulisi osoittaa määräajan kuluttua. Mielestäni on omituista, että käsiaseita kohdellaan eriarvoisesti suhteessa esim. haulikoihin. Vai 
onko ymmärrettävä niin, että haulikkolajien harrastajat voivat lopettaa harrastuksensa ja jättää aseet kaappiin pölyttymään, mutta 
pistoolilajeja harrastavat ei? Typerää kaksinaismoralismia ja älyllisesti epärehellistä. Kysymys 9: Mielestäni myös virallistettujen 
kilpailutulosten pitää riittää osoitukseksi harrastuneisuudesta. Kysymys 13: jo nykyisellään poliisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa 
luvat sellaiselta henkilöltä, jonka katsotaan rikkovan lupaehtoja. Jos siis laki muuttuu siten, että harrastuneisuusdesta tulee ehto luvan 
myöntämiselle/uusimiselle, luvan peruuttamisen ehdot laajenevat vaikka poliisin oikeuksiin ei tehdä mitään varsinaisia lisäyksiä. 
Lupien peruttamisen tulee jatkossakin perustua pelkästään aselaissa kirjattuihin lupaehtoihin, mitään ylimääräisiä lupien 
peruuttamisoikeuksia ei poliisilla tarvitse olla. ( -20157996)
210. Alkusysäyksen tähän lain kiireelliseen uudistamiseen ovat antaneet Jokelan ja Kauhajoen traagiset tapahtumat. On hyvin vaikea 
uskoa että käsi- tai yleensä aselupien rajoittaminen muodostuu käytännön esteeksi tekijälle joka on päättänyt surmata itsensä teon 
päätteeksi. Väline vain vaihtuu luvallisesta luvattomaksi, jopa mahdollisesti tuhoisammaksi (Myyrmanni). 18-vuotias on täysi-ikäinen ja 
vastuussa tekemisistään, näin ollen myös kykenevä käsiaseen hallussapitäjäksi jos ei muuta estävää syytä ole. Käsiaseiden ja 
muidenkin aseiden saatavuutta tulee rajoittaa niiltä jotka eivät ole soveliaita niitä hallussaan pitämään (= vaaraksi muille tai itselleen, 
päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollinen tausta jne). Tähän auttaa vain viranomaisten yhteistyö epäsopivien luvanhakijoiden 
seulomiseksi. Säälittävää byrokratiaa ja resurssien haaskaamista olisi evätä nuhteettomalta kansalaiselta itselataavan pistoolin lupa 
jos käyttötarkoituksena on loukkupyynti. Pääpaino luvanmyöntäjän harkinnassa on oltava hakijassa eikä harrastevälineessä. 
Vastuullinen harrastaja osaa käyttää ja säilyttää aseitaan turvallisesti. Hyvä on muistaa että 40% Suomen mitalisaalista tämän 
vuosituhannen kesäolympiakisoista on tullut ampumaurheilusta. Valistunut ja tarkkaavainen lukija saattaa kiinnittää huomion siihen, 
ettei mitaleja ole tullut pistoolilajeista. Liian tiukalla ja syyllistävällä suhtautumisella aloitteleviin harrastajiin voidaan tehokkaasti taata 
ettei mitaleja tule jatkossakaan. Aloittavien harrastajien mahdollisuuksia aseiden hankintaan ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa. 
Ampumaurheilu on hyvä ja oikein tehtynä turvallinen harrastus vaikka laji olisikin käsiaseella suoritettava. Reserviläisten 
ampumaharrastus on myös maanpuolustuksen etu. ( -20158625)
211. Aseluvan tulee olla voimassa, vaikka aseluvan omaava harrastaisi ammuntaa välillä vähemmän aktiivisesti. ( -20158371)
212. Poliisin mukaan riittävä harrastuksen määrä on kaksi kertaa kuukaudessa jota edellytetään aseluvan saantiin. Ainakaan minulla ei
siihen ole aina mahdollisuuksia mm. töiden ja perheen takia. Välillä tulee käytyä ampumassa useamminkin, mutta välissä voi olla 
kuukausi tai pari ettei tule ammuttua laukaustakaan. 7.kysymykseen sen verran vielä, että maanomistajana minulla on mahdollisuus 
harrastaa ammuntaa myös kotitilalla. Toivottavasti se on mahdollista jatkossakin, ettei mikään "pakollinen" ampumaseuraan 
kuuluminen vie sitä mahdollisuutta. (-20157889)
213. On kokonaan unohdettu esim. isän esimerkin merkitys aseasioissa. Jos poika hakee aselupaa eikä isä harrasta aseita jää 
harrastus usein vaille valvontaa ja opastusta. Siitä voi tulla vain räiskintää ja tuhoamista. Vastuullinen isä opastaa ja valvoo jo pienestä 
pitäen aseen käyttöä. Vastuu tarttuu myös jälkipolviin. Siis jos perheessä ei ole aikaisemmin ollut aseita, ei ainakaan käsiaseita ilman 
tiukkaa seulaa. (-20158597)
214. Soveltuvuusarvioinnissa jokseenkin hyödyttömän 15 minuutin pituisen ja joillain paikoin jopa 100 euron hintaisen 
lääkärintapaamisen sijaan tulisi edellyttää itse haettu Kelan myöntämä esteettömyystodistus, jossa todetaan ettei hakijalle ole 
kirjoitettu psyykenlääkkeiden reseptejä viimeisen kolmen vuoden aikana ja ettei kunnallisista ja valtakunnallisista 
potilastietojärjestelmistä löydy merkintöjä sellaisten sairauksien hoidosta, joiden voi katsoa olevan esteenä luvansaannille (ja näistä 
sairauksista pitää olla yksityiskohtainen luettelo kuten ilmailulain nojalla myönnettävien lentolupakirjojen tapauksessa määräysten 
JAR-FCL 3 liite 10, PEL M4-1 kohta 6 sekä JAA Manual of Civil Aviation Medicine Chapter 11 ja 15 perusteella). 2 v. harrastusta voisi 
edellyttää luvansaannin ehdoksi, mutta ilman pakkoa kuulua mihinkään seuraan. Harrastus on voitava myös todistaa muulla kuin 
seuran todistuksella, esim. ampumapäiväkirjalla ja ampumarata/patruunakuiteilla. Samaten lupien voimassaolon jatkamista varten 
aktiivinen harrastus pitää voida todistaa vapaan todisteharkinnan mukaan muutoin kuin seuran todistuksella. Jos seurojen todistuksia 
vastaisuudessa vaaditaan, pitää seuroille myös asettaa pakko niitä kirjoittaa kaikille jäsenilleen tasavertaisin ja dokumentoiduin 
ehdoin (kirjaamalla kyseinen menettely sääntöihinsä), tai muuten kyseiselle seuralle ei saa myöntää kouluttajaoikeuksia ollenkaan. 
Erityisen tärkeää uusien harrastajien saamisen kannalta on oikeusvarmuus, että sitoutuessaan jopa kahden vuoden ajaksi johonkin 
toimintaan, uudella jäsenellä pitää olla varma tieto mitkä yksilöidyt vaatimukset täyttämällä voi harrastuksensa ja siinä kehittymisen 
turvata, sillä siihen on lopulta pakko kuitenkin saada omia aseita. Jos kuitenkin tulee jäsenyyspakko ja seurojen "ampumakouluttajat", 
pitää säätää tarpeeksi pitkä (usean vuoden) siirtymäaika, jotta kouluttajat saadaan itse koulutettua sisäministeriön vaatimusten 
mukaisesti. Jos siirtymäaikaa ei säädetä tai se säädetään liian lyhyeksi, johtaa se käytännössä lupien myöntämisen keskeytymiseen 
kokonaan ja jää täysin paikallisen poliisin ja sisäministeriön harkintaan kuinka pitkä keskeytyksestä tulee (säätelemällä tai jopa 
tahallaan jarruttamalla kouluttajien koulutusta/hyväksymistä). (-20157661)
215. - TÄSMÄLLINEN JA MÄÄRÄTIETOINEN HOLHOUS EI KUITENKAAN JOHDA TOIVOTTUUN LOPPUTULOKSEEN. - LUVAN SAANTI 
MIELESTÄNI TULEE TIUKENTAA JA ETENKIN PIENET KÄSIASEET. - MÄÄRÄAIKAISUUS (ENSIJAKSO) ON HYVÄ ASIA - TIEDONSIIRTO 
LÄÄKÄRI-POLIISI AKSELILLA NÄIHIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA SAISI TOIMIA VAPAAMMIN KUIN SE NYT ON ( nyt ei juuri mitenkään). - 
ammunnan harrastan saanti yhdistyksen piiriin ja ohjaukseen on hyvä asia, mutta yhdistykset eivät ole suosituksien kirjoittaja. (-
20158579)
216. Urheiluammunta, reserviläisammunta sekä metsästys ovat pääsääntöisesti sesonki harrastuksia. Ei ole kohtuullista vaatia 
säännöllisiä ratakäyntejä, käynnit kun on kukkarosta, keleistä, terveydestä (onnettomuus, pitkäaikainen sairaus tms.) ja vapaa-ajasta 
kiinni. Pohjoisessa ei välttämättä edes ole ampumaseuroja mihin liittyä eikä sellaiseen liittyminen rajoita henkisesti sairaan ihmisen 
tekoja millään tavoin. Tehostettu tiedonvaihto eri viranomaisten välillä on paras keino välttää jatkossa tällaisia surullisia tapauksia. (-
20158554)
217. Murhaaminen pommeilla (Myyrmannin ostoskeskus), ja puukoilla (Belgia) onnistuu vaikka aselaki olisi kuinka tiukka. (-20158710)
218. Tärkeintä on turvata se, että jatkossakin uusilla ja nykyisillä ampuma-ase harrastajilla -metsästäjillä, reserviläisampujilla jne.- on 
mahdollisuus harrastukseen. Metsästys on niin arvokas harrastus maassa, jonka nuoriso siiryy enempi kaupunki- ja 
informaatiotekniikan maailmaan, että kun nuori saaa kipinän metsästykseen, tulisi siihen olla mahdollisuun mahdollisimman nuorena, 
15-vuotiaana, kuten tähänkin saakka ja ampuma-aseluvan tulisi saada, jos henkilöllä on osoittaa kuuluvansa johonkin 
metsästysseuraan. Puollan kuitenkin sitä, että aseluvan hakijalle voitaisiin tehdä armeijankin käyttämä ns. "pällitesti". (-20158790) 
219. Eiköhän tämän asian jauhaminen jo saisi loppua menee jo lapselisuuksiin asti.Täälä torniossa ei ole saanut yhtään aselupaa jos
ei ole ollut metsästyskorttia,ja ensi ase on ollut haulikko eikä mikään pistooli.Miksi ne siellä eteläsuomessa on jaettu pistoolin lupia 
kuin aamulehteä.Laki pitäisi olla kaikkialla suomessa sama,mutta ei näytä olevan.Nyt näissä kahdessa koulu hommassa,saa taas 
syyttömät kärsiä ja ne ovat metsästäjät ja reserviläiset.Miksi se kaliperi 22 on mukan vaaralinen nyt kun se on laitettu pannaan,siihen ei 
saa enää ostolupaa.kun se on sopiva kaliperi loukku pyynnissä lopetusaseena,mutta 9mm sotilaspistoolin ostoluvan saa kun kuuluu 
ressu järjestöön,mutta se menee liika rajuksi lopetus aseena.Onko tässä enää mitään laitaa.Ja eihän täälä pohjois suomessa ole 
mitään sisäampumaratoja,tuolla ne on umpimettässä siellä ei voi säilyttää yhtään asetta,rosvot vievät heti,menee aivan pöljäksi koko 
aselaki ei ole niin kuin mitään järjen häivääkään.Eikö sinne mistään saada arpajais ja ase hallinto yksikköön järki miestä.Mikä vika 
kotona säilytyksesssä on joillakin on kalliita aseita,ei niitä voi missään yhteissäilytyksessä pitää,se on varmaa että ne siellä on 
huonomassa tallessa.Heittäsivät helvetiin jo koko vouhotuksen,lakiin muutos metsästys kortti ensin pitää olla ennen ensinmäistäkään 
aseen ostolupaa.Tämä on täälä ollut käytäntö jo kauvon aikaa ja hyvin pelaa. (-20157986)
220. 12. olen itsekin terveydenhuollon ammattihenkilö aivan muulta alalta joten minulla ei ole mitään perusteita arvioida ko 
terveydentilaa....eli määritelmä on nyt väärin laadittu...ehkä kyllä jos kyse olisi tarkasti mielenterveysalan lääkäristä. 13. pidin itsekin yli 
10 v tauon ja aloitin uudelleen kun olosuhteet sallivat, jos väineitä ei olisi ollut entuudestaan tai ne olisi pitänyt välillä luovuttaa pois niin 
niiden hankkiminen nyt olisi täysin mahdotonta.. (-20158590)
221. Minun mielestä ampuma harrastus ei välttämättä pidä olla jatkuvasti aktiivista. on aikoja jolloin haluaa ampua ja aikoja, kun ei 
halua. typerää peruttaa toisen lupa sen takia ettei rekistereissä ei lue että on käynyt ampumassa. ase on myös sijoitus. ei sen arvo 
laske. Mielestä myöntämisessä sais olla tarkempi ettei aseen PÄÄSE vääriin käsiin. Sille ei sitten kukaan voi mitään jossa "oikeat" 
kädet muuttuvat vääriksi. (-20158929)
222. Jos mies ei ole suorittanut asepalvelusta aseellisena, niin hänelle ei pidä missään olosuhteissa antaa mahdollisuutta edes 
koskea aseeseen, koska hänellä ei ole käsitystä siitä mihin aseita yleensä tarvitaan. Asepalveluksen suorittaminen tulisi olla 
ensimmäinen ehto aseluvan saamiselle, siis miehillä, naisten tulisi olla aina ampuma- tai reserviläisjärjestön jäseniä ennen kuin 
voivat hakea aselupaa. (-20158839)
223. harmi että on isketty silmä käsiaseiden lupiin...vanhat jermut ml törni pyörivät haudassaan. kyllä ihmisille pitää sallia aseita.. 
asiahan on varmasti niin, että nämä "jokelan" sekopäät keksivät uuden konstin jos käsiaseet kielletään... varastaa pillarin... 
rekan...kaivaa netistä pomminteko-ohjeet... varastavat työmailta dynamiittia....summarum:maailma on pullollaan muitakin välineitä joilla 
voi tehdä jokelan kaltaisesti pahaa toiselle ihmiselle . Ei käsiaseiden kieltäminen tätä estä. Pitää pitää erillään maanpuolustus ja 
ihmisten pahoinvointi. (-20158742)
224. Kaikki metsästäjät eivät välttämättä kuulu mihinkään metsästys-seuraan vaikka ovat aktiivisia metsästyksen harrastajia ja 
paikkakunnan metsästys-seuroihin on yleensä hankala päästä mikäli ei ole maanomistaja. Tälläisten henkilöiden aselupien 
sitouttaminen metsästys-seuroihin voi hankaloittaa merkittävästi heidän harrastustaan ja pahimmissa tapauksissa jopa estää 
harrastusmahdollisuuden kokonaan. Muu ampumaharrastus, joka ei liity metsästykseen tulisi aselupineen sitouttaa ampumaseuran 
toimintaan, koska harrastusmahdollisuudet ovat muutenkin paljon suuremmat ampumaseuroissa. ( -20158108)
225. Ampumaharrastus on hyvä harrastusmuoto, kunhan siitä vain saataisiin nämä ikävät lieveilmiöt pois. Olen sitä mieltä, että 
viranomaisille annettaisiin suuremmat valtuudet puuttua näihin ikäviin lieveilmiöihin. Terv. Seppo N. (-20159068)
226. Todella tulivoimaisten aseiden kuten 9mm pistooli, reserviläiskivääri ja konetuliaseet lupien saamisen ehdoksi voisi laittaa 
asepalveluksen, reserviläisyyden ja turvallisen ampujan kurssin käymisen. Ipsiampujistahan useimmat käyvät myös SRA kisoissa. 
Naisten ja armeijaa käymättömien tulisi osallistua kilpailutoimintaan korvatakseen puuttuvan asevelvollisuuden suorittamisen. Lisäksi 
heiltä pitäisi vaatia P2 vastaavan palikkatestin suorittamisen jotta heidän mahdolliset hölmöilynsä eivät kaatuisi pelkästään 
reserviläisten niskaan. Suosituksen epääminen kavereilta ja sukulaisilta on aina hankalampaa kuin vierailta. ( -20158939)
227. Loppuun suoritetusta asepalveluksesta pitäisi saada esim puolen vuoden hyvitys. Vähennettynä kahden vuoden pakollisesta 
harrastamisesta. Pienoipistoolien ja revolverien alakikäraja olisi parempi olla vaikka 22 vuotta. Ilmapistoolilla pääsee alkuun. Jos 
oikeaa kiinnostusta on ampumista kohtaa vielä silloin, niin harrastaja varmasti ostaa 22 cal. aseen. Tätä järeimpiin käsiaseisiin saisi 
ikäraja olla 25 vuotta. Jokainen peräkamaripoika ei tarvitse asetta jos ei pidempiaikaista kiinnostusta löydy harrastamiseen. 
Metsästysaseet ovat asia erikseen. (-20158845)
228. ase EI AMMU ITSE LEHMÄ KYLLÄ ihmisille (-20159186)
229. Uuden aselain valmistelussa tulisi kuunnella reserviläisliiton, ammuntaharrastusliittojen, Suomen NRA:n ym. ehdotuksia eikä 
jälleen kerran tehdä päätöksiä asiantuntemattomien viranomaisten sanelusta. ( -20159137)
230. Päättäjien pitää suunnata yhteiskunnan voimavaroja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 90-luvun säästöt näkyvät nyt hyvin 
monenlaisena pahoinvointina yhteiskunnassa. Hallituksen ja eduskunnan toimenpiteillä, varojen siirroilla yhä enenevissä määrin 
köyhiltä rikkaille aiheuttaa väliinputoajien ja syrjittyjen ryhmän, joka yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuteen kyllästyttyään aiheuttaa 
syyttömille kuolemaa ja heidän läheisilleen tuskaa. Tätä ongelmaa ei poisteta aselakia tiukentamalla. Ainoastaan iso joukko 
asianmukaisesti ammuntaa harrastavia kärsii. Jos joku pimahtaa, niin konstit hirmutekoihin kyllä löytyvät, vaikka luvattomalla aseella, 
myrkyillä tms. (-20159025)
231. Itselläni on käsiase ja kivääri. Harrastan säännölisesti kesäisin ammuntaa kesämökkipaikkakunnnan ampumaradalla. Koska 
paikkakunta on pieni ei siellä ole edes aktiivista ampumaseuraa vaan metsästäjät ja aseharrastajat käyvät kunnan omistamalla 
ampumaradalla ja kunta ja ampujat itse pitävät paikan siistina ja kunnossa. Näin ollen ei paikkakunnalla ole ketään joka edes voisi 
todistusta kirjoittaa mikäli se pienen paikkakunnan aktiivisilta harrastajilta vaadittaisiin. Lisäksi ampumaseurat pitävät liian kalliita 
jäsenmaksuja ja vuokraa radan käytöstä niin silloin jotkut aseharrastajat kärsivät myös siitä. Vai olisiko sitten tarkoitus tehdä 
ampumaharrastuksesta "herrojen laji" ? (-20159179)
232. Tama kentta ei hyvaksy skandeja. Maaraikaisilla luvilla ei ratkaista mitaan. Kauhajoen koulusurmaajalla oli maara-aikainen lupa. (-
20159321)
233. Omistan myös käsiaseluvan Espanjaan jossa vaaditaan psykoteknikko lääkärin todistus samoin kun ajokortissakin. Olisipa tässä 
uusi ammattikunta Suomeenkin perustettavaksi. Psykoteknikon lausunto maksaa 30€ hakijalle. (-20159124)
234. Käsiase lupa pitää saada kun on asiallinen tarve oli se sitten urheielu, metsästys, työ (esim. kiertävä teurastaja ) tai muu 
asiallinen tarve. Olkaa onnellisia, että nällä höhöillä ampujilla oli vai pistooli, jos eivät olisi sitä saaneet olisivat ehkä hankiineet 
naapurista Kalasnikovin. Eli tällainen vakaa hörhö kyllä hankkii aseen lupakäytännöstä huolimatta tarvitessaan ja pimeiltä markkinoilta 
voi saada ainakin riittävän tehokkaan aseen. Aselupia voisi valvoa kuten ajokortteja ja töppäyksistä peruttaa, myös känissä 
metsästyksestä ja muista vaaraa aihettavista töppäyksistä ja kohelluksista. (-20159008)
235. Aselaissa ei saisi olla pakkoa kuulua seuraan, mutta lupaprosessissa olisi syytä olla varmuus siitä, että ase on kuvattua käyttöä 
varten. Jos se on ammuntaharrastus, niin täytyy löytyä joku taho, joka valvoo että ammuntaa harrastetaan. Tällöin, mikäli alueella ei ole 
mitään seuraa mihin kuulua, olisi valvova taho hyvä olla poliisi itse. Tämän ei pitäisi lisätä poliisin työtä, vaan oikealla järjestelyllä poliisi 
itse voisi pitää yllä ammuntaosaamista samalla kun valvoo harrastuksen alkutaipaleella olevaa. tärkeimmät seikat aseluvan kannalta 
ovat henkilön soveltuvuus ja aseiden säilytys - tästä syystä säilytyksen osalta tulisi myös laatia sääntöjä selkeämmin. Lääkäreiden 
osalta - he voivat toimia konsultoivana tahona, mutta heidän kohdallaan pitää muistaa myös heidän valansa - joka on asevastainen. 
tästä syystä heidän sanomisilleen pitää myös löytyä oikeasti todisteet ja ilman todisteita, lääkärien tulee olla vastuussa oikeudellisesti 
valehtelusta (pahimmassa tapauksessa). Sitten toi Pällikoe - P2 koe - kyseisen kaltaisia kokeita voidaan sekä tulkita monella eri 
tavalla, että huijata. Tästä syystä täytyisi enemmän painottaa haastattelevaa ja seuraavaa käytäntöä enemmän. Jos joku sattuu 
uskomaan, että kukkakauppiaana oleminen on taloudellisesti kannattavaa - ei hänen ammuntaharrastuksen suhteen sillä ole mitään 
tekemistä. (-20159239)
236. - Poliisin pitää noudattaa lakia, eikä virkamiesten ohjeita! - Jos lääkärintodistusta käsiaseisiin vaaditaan tulevaisuudessa, niin se 
pitää myös saada hankittua kohtuullisessa ajassa (max. 2vk) ja kohtuulliseen hintaan (max. 30e) Nyt osa lääkäreistä kieltäytyy 
kirjoittamasta todistusta. - Ensimmäisen hankintaluvan saamiseksi 2v harrastusaika on liian pitkä, vuosi riittää mainiosti.  - Jos hakijalla
on jo ennestään lupia, pitäisi uudet luvat myöntää toistaiseksi voimassa olevina. Määräaikaisuus on vain rahastusautomaatti, sillä ei 
estetä uusia koulusurmia.  - Poliisin pitäisi keskittää lupaharkinta henkilöön, eikä aseen ulkonäköön tai ominaisuuksiin. ( -20159190) 
237. Jos hakijalta edellytetään kahden vuoden aktiivista harrastamista ilman omaa asetta ja minimi ikää 20 vuotta, jo tämä karsii 
"rambot" pois jonottamasta. Heidän seulomiseen ei enää tarvita viranomaisia eikä terveydenhuoltoa. Ampumaseuraksi EI saa 
hyväksyä kaupallista ampumarataa. Heillä on oma lehmä ojassa ja he sen vuoksi hyväksyvät "ampuma-seuraansa" jokaisen joka lyö 
rahaa tiskiin. Oikeissa ampumaseuroissa pelaa kontrolli ja ampuma-aselupaa ei pidäkään myöntää vain sillä että kaveri on käynyt 
harrastamassa. Seuran tulee vielä puoltaa aseluvan myöntämistä kirjallisesti. ( -20159176)
238. Yleinen käytäntö jo nykyisen lain voimassaoloaikana on ollut, että ensimmäinen käsiaselupa myönnetään väliaikaisena 1-3 
vuodeksi. Tämä on ollut hyvä käytäntö. Suuria ongelmia seuraisi siitä, jos harrastuneisuus pitäisi osoittaa viiden vuoden välein. Mikä 
olisi "riittävää" harrastusta, kun tiettyjä ampumalajeja ei voi monilla paikkakunnilla edes harrastaa kuin osan vuotta. Ja miten 
harrastuneisuus todistetaan, riittääkö oma ilmoitus vain pitääkö olla todistus, ja kuka sen antaa. Tässä on tietysti takana se naiivi 
ajatus, että saadaan ihmisiltä aseita pois ja siten muka turvallisuus paranemaan. Mutta kun se ei mene niin, kuten tilastot osoittavat. 
Tämä pitäisi jotenkin saada päättäjille ns. perille. Lisäksi on muistettava että jos seuran jäsennyydestä tulee aseluvan saannin 
edellytys, se sotii perustuslaissa ilmaistua yhdistymisvapautta vastaan. Minkälaisen viestin eduskunta antaa reserviläiselle, joka on 
sotilasvalassa vannonut puolustavansa maan laillista valtiojärjestystä, jos eduskunta itse ei toimi valtiojärjestyksen mukaan. Lex Nokia 
valitettavasti jo osoitti, mihin eduskunnan moraali tarvittaessa taipuu. (-20158724)
239. Käsittääkseni mitkään käsiaseilla tehdyt surmat eivät ole johtuneet käsiaseesta itsestään tai sen saatavuudesta. Mielenvikaiset ja 
sairaat ihmiset toteuttavat tahtonsa tavalla tai toisella, oli käsiasetta saatavilla tai ei. Yhteiskunnan kannalta tulisi hallituksen panostaa 
näiden pahoinvoivien ihmisten ennakoivaan hoitoon. Terveisin pienriistan ja -petojen metsästäjä Pirkanmaalta (-20159185)
240. Kyseessä yksityinen omaisuus jolla usein myös tunnearvoa. Kunhan aseita on säilyttänyt oikein eikä aseilla ole syylistynyt 
rikokseen tai sen varmaan valmisteluun. (Lue kännipäissään heilunut aseen kanssa ja ilmoittanut ampuvansa kaikki. Nykyisin aslakia 
tulkitaan poliisin toimesta jo muutenkin aivan väärin ja ristiriitaisesti. Mallina esim Vantaa ja Espoo. Itse olin juuri äsken Poliisi 
kuulusteluissa epäiltynä ampuma-ase rikoksesta kun pienoiskivääriä ei oltu esitetty määräajassa. Vantaalla kuukaudessa max neljänä
pivänä mahdollista esittää ase ja aika on 12-16. Työn puolesta joudun olemaan välillä poissa asuin paikkakunnalta jopa 3 viikkoa 
putkeen, saavuppa sitten poliisilaitokselle ti 12-16.00. Asetta en viitsisi mukaankan ottaa työmatkalle ja käydä näyttämässä sen 
jossakin kun ei ole turvallista säilytys paikkaa turistilinja-autossa. Liikaa ylilyöntejä viranomaisten taholta, (tapaus Kata*.*) sekä 
unohdetaan ja pyritään peittämään ongelmien todelliset syyt mm nuorten mieleterveys ongelmien hoito. (-20159143)
241. Lupamaksut ovat jo nyt korkeita, määräaikaisina lupamaksut tulevat liian kalliiksi, varsinkin jos henkilöllä on useita aseita. 
Poliisilla ei riitä kansliahenkilöstö käsittelemään lupa-asioita, jos ne tulevat määräaikaisiksi. Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti 
kansliahenkilöstöä ollaan parhaillaan vähentämässä vaikka nykyisetkään resurssit eivät ole riittäviä. Yhdistykseen / yhdistyksiin 
liittyminen pitää olla jokaisen itse harkittavissa kuten nytkin ja sitä ei voida sitoa aselupaan. Ammuntaa tulee myös voida harrastaa 
muualla kuin virallisilla ampumaradoilla. Itselläni on mm. maaseudulla oma ampumarata. Harrastus olisi mahdotonta jos siellä ei 
voisi ampua ja asetta ei voisi kuljettaa sinne. Osa harrastustani on sotahistoria ja siihen liittyy luvanvaraiset aiheeseen kuuluvat aseet. 
Osalla niistä harrastetaan perinneammuntoja. Vuosikymmenten aktiivinen keräily tuhottaisiin ja samalla aseiden arvo romahtaisi, jos 
niihin ei jatkossa myönnettäisi tuleville harrastajille lupia. (-20159253)
242. Mielipiteitään on vaikea tuoda esiin "rasti ruutuun" periaatteella.Aiheesta pitäisi keskustella laajapohjaisemmin,vaan se tuntuu 
olevan mahdotonta nykymaailmassa jossa kansaa nielee pureksimatta lehdistön(ja muunkin median) syöttämää erittäin asenteellista 
"tietoa".Se,että ihminen voi pahoin nyky-yhteiskunnassa ei ole aseitten vika.Päinvastoin,se mitä vapaassa maassamme on hyvää on 
aikoinaan asein puolustettu.Lyhyt tuntuu olevan ihmisen muisti.Tai mieli piittaamaton.En myöskään pysty ymmärtämään että 
lainkuuliaisena kansalaisena, 20v metsästystä ja ammuntaa harrastaneena minun pitäisi ehkä ruveta oikein todistelemaan aseitteni 
omistusoikeutta. (-20159212)
243. Ihmettelen suuresti: minkä takia "koko kansaa" rangaistaan muutaman sekopään takia??? Jos joku haluaa tappaa paljon ihmisiä 
ja on sitä suunnitellut monta vuotta niin ei mikään aselain tiukennus todellakaan aikeita estä. Olihan myyrmannissa kotitekoinen 
pommi eli eikös samalla perjaatteella pitäisi kieltää internet, koska sieltä saa pommintekoohjeet. Samalla pitäisi sitten kieltää myös 
kaikki raaka-aineet joista voi jtn räjähtävää tehdä esim. bensanmyyntikieltoko???? Käsiaseen luvan myöntöikärajaa voisi nostaa 20 
vuoteen ja sallia P2 testi ja tietojen luovutus viranomaisten välillä, mutta siinäpä ne järkevät toimenpiteet ovatkin. (-20159259)
244. Koko aselain kiristämishanke etenkin käsiaseiden kohdalla on lähtenyt liikkeelle väkivallanteoista, jotka johtuvat suomalaisen 
hyvinvointivaltion epäonnistumisesta. Aselainsäädäntöä asiassa sivuaa ainoastaan se, ettei polisin lupaharkinta ole pystynyt 
tunnistamaan niitä henkilöitä, joille ei tulisi myöntää lupaa minkäänlaiseen aseeseen. Tämän ongelman korjaaminen ei edes edellytä 
muutoksia aselakiin. Muutoinkin koko lainvalmisteluprosessi on ollut kriminologisesti täysin sokea, julkisen mielipiteen paineen alla 
se ei ole myöntänyt käsiaseiden olematonta osuutta suomalaisessa väkivallassa. ( -20159258)
245. Totuushan on ettei ase tapa ketään, muuten kuin varomattomassa käsittelyssä. Maailma on täynnä pommimiehiä, jotka 
räjäyttelevät itsensä ja kanssaihmisensä. Myös leipäveitsi on varsin yleinen tappoase. Kyllä se on ihminen joka tappaa, joten ihmisen 
mielen terveydentilan tunnistaminen ajoissa on paljon tehokkaampaa, kuin toisten harrastusten kieltäminen. Mielestäni myös kaikki 
tuntemani ammuntaa harrastavat ovat keskivertoa vastuullisempaa porukkaa. Rikollisen välienselvittely sitten on omaa luokkaansa ja 
rikollinen saa aseita aivan varmasti, niin paljon kuin haluaa. Aseiden säilytys pirstoutettuna ympäri maata on paljon turvallisempaa, 
kuin koota aseet johonkin yhteen houkuttelevaan läjään, jota pitäisi vartioida vuorokauden ympäri. Esimerkiksi itse säilytän aseitani 
kotona asekaapissa ja osina, sekä avain kaappiin on ainoastaan minulla. Lisäksi talossani on hälytyslaitteet vartiointifirmaan, joka on 
tarvittaessa heti paikalla. Kertamääräkin jota aseita voi minulta viedä on ainoastaan 3 kappaletta. Suuremmissa varastoissa niitä olisi 
kymmeniä ja jopa satoja, joka olisi rosvolle huippupotti. Valvontaa aseiden hankinnassa saa tietysti olla, mutta byrokratiaa ei tulisi 
lisätä. Lähiaikoina en ole ehtinyt harrastamaan ammuntaa, mutta mikäli harrastusta aletaan valvomaan on ryhdyttävä tietysti taas 
harrastamaan ,jotta saa pitää aselupansa. Riskiin käyttää aseita väärin se ei kuitenkaan vaikuta harrastaa enemmän tai vähemmän. 
Ammunta harrastuksena on saanut paljon ikävää ei toivottua julkisuutta ja maan hallinto toimii poliitikon periaattein, kuitenkaan 
aiheesta niin kauheasti ymmärtäen. Ralliautoilu on myös erittäin vaarallista, niin yleisölle kuin kuljettajillekin, mutta tuskin sitä 
kuitenkaan kieltämään ryhdytään harrastuksena. Päättäjien tulisi myös huomioida, että viime laman aikana 14 000 Suomalaista teki 
itsemurhan, mikä on valtava luku, eikä siitä sen isommin edes Media kirjoittele. (-20158763)
246. Poliisien vähien resurssien tuhlaaminen lainkuuliaisten reserviläisten harrastusaktiviteetin seurantaan on aivan hölmöä. Puheet 
aselupien perumisesta "harrastuksen loputtua" ovat vain hämäystä sille että viranomaismielivaltamahdollisuuksia pyritään lisäämään. 
Asuinpaikka tulee jatkossa vaikuttamaan entistä enemmän aselupiin sen mukaan missä on järkeviä ja missä vähemmän järkeviä 
lupaviranomaisia. Tämä on jälleen kerran perustuslain ja tasavertaisuuden vastaista. Harrastustodistus yhdistyksestä tulisi voida 
katsoa positiiviseksi harrastustodistukseksi mutta sellaisen puute ei voi vielä olla luvanperumisehto koska se siirtäisi poliisin 
toimivallan yhdistyksien henkilöille jotka voisivat ilman virkavastuuta päättää kenen aseluvat tulisi peruuttaa. Yhdistyspakkoa 
aseenomistajille ei tule määrätä koska se tarkottaisi automaattisesti sitä että yhdistyslakia pitäisi muuttaa siten että kuka tahansa saisi 
liittyä mihin tahansa yhdistykseen eikä yhdistys saisi kieltäytyä jäseneksi liittymisiltä vaikka hakijana olisi moninkertainen 
väkivaltarikollinen. (-20159302)
247. Mielestäni ampuma-aseharrastus on samanlainen harrastus kuin mikä tahansa muukin harrastus. Ei esim. hiihdon 
harrastaminen hoidetuilla laduilla vaadi hiihtoseuran todistusta harrastuksen aktiivisuudesta. Aselupia myönnettäessä on hakijan 
terveyteen ja persoonallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti velvoittaa hakijaa liittymään 
ampumaseuraan ja harrastamaan hyväksytysti vain ampumaseuran vuoroilla, ei omalla ajalla. Tämä voi johtaa siihen, että harrastajat 
vaihtavat harrastusta (helpommin omiin aikatauluihin soveltuvaan), ampumaseurojen määrän lisääntymiseen ja sitä kautta kiistelyyn, 
mikä seuroista on riitävää viranomaistahojen arvostusta nauttiva kirjoittaakseen hyväksytyn harrastustodistuksen. (-20159147)
248. ikävät tapahtumat kertoo paljon yhteiskunnasta,,,kertoo myös selvästi viranomaisten ja päättäjien kyvyttömyydestä hoitaa heille 
annettuja tehtäviä (paitsi omat edut),,,,,jonka varjolla voidaan kansalaisia manipuloida,jotta saadaan näyttämään siltä että,, aseet kun 
saadaan pois,, , (kielletään kaikki,),,, niiin asiat ovat hyvin,,, jolloin voidaan siirtyä tärkeimpiin asioihin,,,,, vaikka omat edut taas 
ensimmäiseksi. ( -20159361)
249. Populismia koko asekeskustelu. Samanlaisia katastrofeja voi saada aikaan monilla muillakin välineillä kuten esimerkiksi autolla. 
Aseet ovat joutuneet mielenvikaisten ihmisten tekojen syntipukiksi ja sitä kautta koko ase- ja ampumaharrastus. Autot voitaisiin kieltää 
kokonaan samoilla perusteilla kuin nyt ollaan kieltämässä käsiaseita. Valtiovaltakin on lähtenyt tekemään ratkaisuja "yleisön 
pyynnöstä" ja jääkö nyt tämän aselakihömpötyksen jalkoihin oikea ongelmalähteen hoito eli nuorten mielenterveys? Aselakia 
kiristämällä ei ongelma poistu, kun aseen tilalle voi ottaa teon välineeksi vaikka tuon edellä mainitun auton ja ajaa sillä välituntia 
viettävän porukan yli ristiin ja rastiin. Saattaapa tuolla välineellä olla jälki vielä karmeampaa kuin pistoolilla. (-20159377)
250. Turkulaisena voin Säkylän seudun ampujien jäsenenä harrastaa sra-ammuntaa kesät talvet Raasissa ja Huovinrinteellä. (-
20159509)
251. kuka tulkitsee p2-testin, asevastainen viranomainen vai oikeasti puolueeton henkilö? ampumaharrastus keskeytyy esim. lapsien 
syntymän johdosta, viranomainen katsoo että olet lopettanut ampumaharrastuksen ja peruuttaa lupasi, kuitenkin kun elämäntilanne 
tasoittuu aloittaisit harrastuksen uudelleen, joudutko hakemaan uudet luvat ja ostamaan uudelleen kalliit aseet? (-20159098)
252. Terve, Nykyinen aselaki olisi toimiva, mikäli sitä vain noudatettaisiin. Lupien määräaikaistaminen toimii ensi aseen ostajalle, 
mutta luo turhaa närää jo aseita omistavalle harrastajalle. Samaa tekee myös nyt pakollinen lääkärintodistuksien toimittaminen. Eikö 
lääkärin todistus olisi pakollinen vain ensimmäistä asetta hankkivalle? Olisi tietysti myös hyvä että ensimmäiseksi aseeksi ei saisi 
järeämpiä aseita, mutta kuten kaikki valitettavasti tiedämme, ei se aseen kaliiperi tee aseesta sen vaarattomampaa väärissä käsissä. 
Aselain tulisi siis olla muilta osin nykyisillään, mutta ensimmäisen aseen hankkimisluvan saajan kontrolli tulisi olla tarkempi. Myös 
seuraan pakottaminen luo närää harrastajien kesken ja asettaa myös kansalaiset eritasa-arvoiseen asemaan. Itse kuitenkin pidän 
seuraan kuulumista kuitenkin välttämättömänä, jo ihan senkin takia että näin turvaan myös omat harrastuspaikkani. En silti kuitenkaan 
henkilökohtaisesti olisi ketään pakottamassa seuraan, vaan harrastuksen tulee olla vapaata. Kunhan se tapahtuu vastuullisesti 
vastuullisten ammunnanharrastajien toimesta. Usein myös seuraan kuulumaton harrastaja hakeutuu myöhemmin itse johonkin 
ampumaseuraan. Harrastuksen todistamisesta ei saa myöskään aiheutua harrastajalle kohtuuton taakka. Jos otetaan esimerkiksi 
tilanne missä harrastajalle tulee useamman vuoden tauko perheenlisäyksen, tapaturman tai onnettomuuden takia. Ei varmasti ole 
oikein että harrastaja kokee olevansa pakotettu suorittamaan pakollisen todisteiden keruun osoittaakseen harrastuneisuutensa tai 
harrastaja joutuu valitsemaan kodin, työn, perheen tai harrastuksensa välillä. Samalla myös haluaisin muistuttaa että kaikki 
ampumaharrastus ei ole, eikä tulisi olla kilpailua. Itselleni tämä hieno harrastus on keino kohottaa mielialaa, kuntoa sekä viettää 
vapaa-aikaa, puhumattakaan että tämän harrastuksen parissa tulee vietettyä aikaa myös puoliammatillisesti. Pidetään kunniakkaasta 
ampumaharrastuksestamme kiinni, sillä se on vapaan Suomen hinta! Kevät terveisin, Marko Tammelin Orimattilan Reserviläiset Ry 
Orimattila Eränkävijät Ry email: marko.tammelin@phnet.fi (-20158926)
253. Nuorten ampumaurheilu- harrastusta pitäisi tukea ja antaa heille mahdollisuus siihen, on vain jatkossa mietittävä miten. (-
20159627)
254. Patruunoiden kotisäilytys tulisi kieltää jos mahdollista. Kaikki "leikkikäsiaseet" = ei varsinaiset urheiluaseet tulisi kieltää kokonaan. 
Käsiaseilla ampuminen kiellettävä muualla kuin tarkoitukseen rakewnnetuilla radoilla. Ei käsiaseen hallussapitolupaa alle 21 
vuotiaille, mutta 15 v. täyttänyt saa ampua radalla aseenomistajan valvonnassa. (-20159565)
255. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastossa henkirikoksista vuonna 2007/2008 ilmenee että myrkyllä tapetaan Suomessa 
yhtäpaljon ihmisiä kuin luvallisilla käsiaseilla. Miksi ei kukaan puhu myrkystä mitään ?? Kyllä näitten kukkahattu akkojen turvat täytyisi 
saada jollakin tukittua ja lopettaa turhanpäiväinen lässytys näistä luvallisista käsiaseista ja yrittää pitää järki päässä. Luvalliset 
käsiaseet eivät ole mikään ongelma ollut koskaan meillä. Nämä akat kyllä ovat sitä. Jos jotakin pitää kieltää ja kerätä pois niin 
aloitetaan leipäveitsistä. Leipäveitsellähän niitä tappoja tehdään eniten Suomessa. Muoviset veitset ja pehmeää Flooraa leipähän on jo 
monesti valmiiksi viipaloitua joten siihenkään ei leipäveistä enään tarvitse. Mutta .........Reserviläinen saakoon pistooliin luvan jos 
haluaa ja piste. (-20159309)
256. Rikolliset saavat aseita käsiinsä tarvittaessa oli laki mikä tahansa. Näillä muutoksilla vaikeutetaan vain ja ainoastaan rehellisten 
ihmisten harrastustoimintaa. ( -20159637)
257. Kysymys 12. Oikeus - ei velvoitetta, jotta ihmiset voivat olla tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon, ilman että siellä olisi pakkoa 
ilmoittaa viranomaiselle. (-20159625)
258. Minun kohdallani on ollut 20 vuoden tauko harrastuksessani. Harrastin pistooliammuntaa aktiivisesti juniorisarjoissa SM tasolla ja 
nyt yli 40 v- perittyäni isäni aseet aloitin harrastuksen uudestaan. Ei olisi ollut mitään järkeä että aseet olisi pitänyt myydä kuolinpesän 
jäljiltä sillä perusteella ettei ole ketään aktiivista harrastajaa joka voisi aseita periä, tai joka voisi näyttää harrastaneensa ammuntaa 2 v. 
Harrastuskativiteetin näyttäminen tai osoittaminen on tunkeutumista yksityisyyden suojaan. Jos on osoitettava että harrastaa niin sitten 
on viranomaisten myös osoitettava paikkoja missä ammuntaa voisi harrastaa. Miten käy maalta pääkaupunkiseudulle muuttavalle? 
Joutuuko hän myymään hirvikiväärinsä sen takia ettei hirviä voi pääkaupungissa metsästää? Hänhän saattaa muuttaa takaisin maalle 
10 vuoden kuluttua ja silloin jatkaa metsästysharrastustaan. Olkoon että aselupaa hankkiessa edellytetään jonkinlaista harrastuksen 
osoittamista, mutta ei ole tarkoituksenmukaista joutua uusimaan lupaansa tai myymään aseensa sen takai ettei niitä ole käyttänyt. En 
minä ole polkypyöräänikään myynyt vaikka en ole sillä polkenut 10 vuoteen. (-20159308)
259. Tässä aselaki uudistuksessa on unohdettu luolakoirametsästäjät, luolakoirapyynnissä on käsiase mieluiten vaimennettu pistooli 
ehdoton. Maaseudulla ammunan harrastaminen 2 vuotta ennen kuin saa mahdollisuuden hankkia omaa käsiasetta on melkein 
mahdotonta toteuttaa(harrastus paikat ja mistä saa henkilöitä jotka lainaavat ja opastavat käsi aseen käyttöä)ja asettaa kansalaiset eri 
arvoiseen asemaan. (-20159525)
260. Perustelut: kohta 4. Yleisiä säntöjä vaikea luoda. Maaseudulla pappina toimiessani monessa syrjäkylässä EI ole ampumaseuroja 
ja ensiase metsästystä harrastaville pojille on tärkeä. He harrastavat vanhempiensa valvonnassa tai seuran puitteissa. Jos rajoituksia 
tulee, se ei ole tasa-puolinen heille, kun se on ainoa harrastus mahdollisuus. Nämä maaseudun pojat ovat tulevaisuudessa usein 
myös asevelvollisten paras osa. Kaupunkilaisille rajoituksia voi laittaa enemmän, koska muutakin voi harrastaa. Siis 
Viranomaisharkinta tärkeää. Sama pätee kohta 6 ja 8. Asuinpaikka ja harkinta tässä. Kansalaiset eivät ole samanvertaisia 
harrastuksissa nytkään. Kohdat 10-12. Viranomaisyhteistyö on suotavaa. Jos henkilö tekee rikoksen, tai joutuu psyykehoitoon tai 
lääkintään, tieto on suotavaa ja harkintaa käytettävä. Kuitenkin siten, että jos joku liikuntaesteinen haluaa harrastaa, ettei vammaisuus 
ole este. Kohta 13 peruste ja tärkeä asia: Elämässä on jaksoja, työkiireet tai lapset tai puolison sairaus, jolloin aktiivinen 
harrastaminen on ajanpuutteen takia vaikeaa. Kuitenkaan se ei saa olla este sille, että joskus on mahdollista lähteä tuulettumaan, ja 
keskittyä vain maaliin ja urheilusuoritukseen. Pyyhkiä huolet pois ja unohtaa kiireet. Mielestäni lait ovat jo olemassa. Kyse on enemmän 
siitä, onko poliisilla henkilöstöresursseja valvoa lakeja. Lain säätäminen sinänsä ei auta mitään, ellei ole henkilöstöresursseja hoitaa 
asiaa. Lain säätämisellä poliitikot vain "puhdistavat omantuntonsa", koska se ei vaadi mitään tekoja, eli henkilöstöä joka tekee asialle 
oikeasti jotain. Laki muutos on usein vain poliitikkojen halu kertoa julkisuudelle, kuinka aktiivisesti he ovat asiansa hoitaneet. Jos asiat 
paranisivat lakia muuttamalla, rikostilastojen olisi silloin pienennyttävä samassa suhteessa kuin uusia lakeja sädetään. Tosiasiat 
kertovat että näin ei ole. Kunnioittaen, Kirkkoherra Martti Toivanen Kristiinankaupunki (-20159207)
261. Minne laitetaan ne aseet jos luvat peruutetaan ampumaharrastuksen loppumisen johdosta.Voihan mikätahansa harrastus 
tyrehtyä ja alkaa uudestaan esim. muuttuneiden elämäntilanteiden johdosta. (-20159653)
262. Käsiaseelle on oltava selvä käyttötarkoitus esim. loukkupyytäjän aseena pienikaliberinen pistooli on mielestäni täysin hyväksyttävä 
väline ja käyttötarkoitus täten perusteltu. Poliisin/luvan myöntäjän on saatava kaikki mahdollinen tieto aseluvan hakijasta niin 
lääkäreiltä, puolustusvoimilta kuin muiltakin tahoilta joilla ko. henkilöä koskevaa tietoa on. (-20159440)
263. Ampuja saattaa muista syistä johtuen olla välillä harrastamatta ja aloittaa taas uudestaan. En siis kannata luvan poistamista, kuin 
pätevistä syistä: esim: Mielenterveys tai joku muu sairaus, päihteet, rikollisuus. Jos on myynyt aseensa ja haluaa aloittaa uudestaan 
toisella aseella, ei ole tarvetta vaatia kahden vuoden koeaikaa. Nuoret aloittavat jo jopa kahdeksanvuotiaana aktiivisen harjoittelun. 18v 
ikävaatimus on ehdottomasti liikaa. Kaikilla ei ole lupakelpoisia huoltajia, jos on ollenkaan. (-20159503)
264. Tärkein asia aselaki uudistukessa on mielestäni ensinmäistä asetta hakeva henkilö. Henkilöllä täytyy olla näyttöä 
ampumaharrastuksesta, eli hyvä syy aseen hankkimiseen esim. 2v. seurassa, (res.yms..). Lupaviranomaisella tulisi saada tietota 
henkilön mahd. rikoksista ja mielenterveys ongelmista. Ihmettelen kovasti että näin ei ole ollut ja että aseluvan saa noin vain ilman 
hyvää syytä!! Jos lupa myönnetään, se pitäisi myöntää toistaiseksi. Pätkissä myöntäminen on rahastusta ja resurssien hukkaamista 
Aseiden säilytyspaikka on ehdottomasti kotona asekaapissa. Tässäkin asiassa on parantamisen varaa. Asekaapin tulisi olla jotenkin 
"tyyppihyväksytty" ja tietenkin lukossa. Jos aseluvan saa näillä uusilla tiukoilla säännöksillä, niin ei voida mielestäni mitenkään puuttua 
kuinka paljon ampuu tai harrastaa, kuka sen määrittelee mikä on tarpeeksi. (-20158631)
265. Aseen säilytyksestä: Ehdottomasti lukollinen asekaappi tai vastaavasti vaihtoehtona: Lukko irroitettuna ja joka säilytettynä kassa/ 
tai pienessä asekaapissa. ( -20159655)
266. Vain pieni osa rikoksista tehdään luvallisilla ampuma-aseilla. (-20159646)
267. Aselainsäädännön keinoin saadaan ehkä ulospäin tilanne näyttämään paremmalta, mutta mieleltään sairas ihminen toteuttaa 
pyrkimyksensä joka tapauksessa, oli saatavilla oma ase tai ei. ( -20159941)
268. Nykyisessä aselaissa on vialla kaksi asiaa: prosessi keskittyy hakijan sijasta liikaa haettavaan aseeseen sekä lupaviranomaiset 
voivat tulkita ja noudattaa lakia mielivaltaisesti. Uutta lakia ei saa missään tapauksessa laatia siten että se on ristiriidassa perustuslain 
kanssa ja asettaa aseluvan haltijat eriarvoiseen asemaan. (-20159613)
269. Kysymysten asettelu on vääristävä, kaikki kuitenkin johtuu tilanteesta. Nykyistä lainsäädäntöä ei myöskään voida ohittaa edes 
kysymysten kanssa, ellei ko. lakeihin tehdä tarvittavia muutokehdotuksia. vrt. yksityisomaisuuden suoja/ yhdistymisen vapaus. Tässä 
tilanteessa tulisi myös selvittää ampumaseurojen, esim. res järjestöjen mahdollisuutta aloittelevat yksilön ampumatoiminnan 
tukemiseen, kaluston sekä henkilöstön, ja ym. resurssien osalta, vrt. pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne. vrt. puolustusvoimien 
suhtautuminen tväl kaluston lainaamiseen "siviileille" Koko uudistuksen tukeutuminen seuratoimintaan tulisi myös tarkastella seurojen 
resurssien sekä seurojen vastuukysymysten kannalta erittäin tarkasti, vrt. Hgin shooting club tapaus (-20159813)
270. Laki on nykyisellään hyvä ja toimiva,ainoastaan lääkärien ja poliisin välistä tiedonkulkua tulisi parantaa. Lupien määräaikaisuus ei 
ole ratkaisu mihinkään,se lisää ainoastaan harrastuksen kuluja ja byrokratiaa. Pakollinen kuuluminen ampumaseuraan esim. 2 vuotta 
on liian pitkä aika, ja jopa mahdoton toteuttaa pienillä paikkakunnilla. Joka paikassa ei ole pistoolilajeja harrastavia seuroja. (-
20159810)
271. Kohdassa 13 tauon harrastuksessa voi aiheuttaa työkiireet, matkatyö tai ulkomaankomennus, joten miten määritellään 
harrastuksesta luopuminen tilapäisesti ja toisaalta lopettaminen? Kohta 10: voiko joku testi todellakin kertoa jotain 
aseenhankintakelpoisuudesta? ( -20159795)
272. Muutamiin kysymyksiin ei voi vastata vain KYLLÄ tai EI. Kohta 14. = Useissa harrastuksissa aktiivisuus on hyvinkin vaihtelevaa. 
Erinäisistä syistä voi mennä helposti useita kuukausia, jopa vuosia jolloin harrastus voi jäädä taka-alalle. Esimerkiksi perheenlisäys tai
vakava sairastuminen voivat tuoda pitkänkin tauon harrastukseen. Jos nämä seikat jäävät huomioimatta on harrastukseen palaaminen 
hankalaa... RT (-20159531)
273. Lupaa myöntävien viranomaisten käytäntö pelottavan kirjavaa. Nyt uusittava laki korjaa tilannetta vasta kahdenkymmene vuoden 
kuluttua. Kodilla oltava vastuu lapsistaan, ei koululla eikä poliisilla. Ammunta on erittäin hieno ja psyykkisesti vaativa harrastus, jonka 
voi keskeyttää moneksi vuodeksi ja aloittaa uudelleen. Syyt voivat olla esim. perhe- tai työsuhteista johtuvaa. Omien aseiden huolellinen 
säilyttäminen kotona on ainoa oikea keino. Vastuuntunoisen aseenomistajan aseisiin ei ulkopuolinen pääse käsiksi. Lain huomattava 
tiukentaminen lisää luvattomien aseiden määrää, siitä meillä on aivan liikaa esimerkkejä jo nyt. Viranomaisten ammattitaito ja 
yhtenäinen ohjeistus parantaa rekisterien kattavuutta. Suomessa on yksi maailman kattvimmista ampuma-aserekistereistä jo nyt. 
Tästä meilä ei ole varaa tinkiä. Jo nykyinen laki suo lupia myönävälle viranomaiselle erinomaiset mahdollisuudet arvioida luvan hakija. 
Jos tähän lisätään puolustusvoimien henkilötiedot ja mahdollisesti lääkärin lausunto niin homma toimii edellyttäen että viranomaisilla 
on yhtenäiset selkeät ohjeet. Aseiden säilytyksestä on myös syytä laatia selkeät yhtenäiset ohjeet, jotka ovat samat kaikilla lakia 
valvoville. Vanhempien vastuuta omista lapsistaan on syytä vähitellen ruveta korostamaan. Päiväkoti ja koulu eivät halua eivätkä pysty 
kasvattamaan vastuuntuntoista aikuista, tämä tehtävä on kodin! (-20159532)
274. Ei ole oikein, että parin sekopään takia aletaan vaikeuttamaan kunnollisten ja innokkaiden aseiden parissa viihtyvien harrastusta. 
(-20159980)
275. Järki käteen laadittaessa uutta ampuma-aselakia! Kaikilla ei välttämättä ole halukkuutta/aikaa juuri silloin osallistua tiettyinä 
päivinä, tiettyinä kellon aikoina minkä tahansa seuran järjestämiin ammuntoihin, joten toivottavasti tästäkään ei tule pakkopullaa!! Itse 
olen harrastanut metsästystä ja rata-ammuntaa yksin ja parin kaverin kanssa jo 13 vuotta. (-20159785)
276. Jos luvat voidaan mielivaltaisesti peruuttaa on valtio mielestäni velvollinen ostamaan aseen ja mahdolliset varusteet itselleen. On 
kohtuutonta, jos aseet maksavat paljon ja niiden arvo lunastus vaiheessa on mitätön. vrt. esim. urheilupistoolit. Jos tästä saataisiin, 
jonkun näköinen päätös niin silloin minusta poliisille voisi myöntää suuremman vallan aseluvan peruutus asioissa. ( -20160041)
277. 9. ei ajokortin säilymiseenkään edellytetä todistusta ajamisesta. Eri elämäntilanteista johtuen harrastuksia voi ajoittain joutua 
laittamaan syrjään 10. testin täytyy olla todella räätälöity 11. jos tieot on selkeästi rajattu vastaus voisi olla kyllä. Muuten voi olla vaara 
ettei ihminen uskalla hakea lääkärin apua aseluvan menettämisen pelossa. vrt masennukset erotilateissa, kuolemantapauksissa jne 
12. luvan haltijat voivat joutua eriarvoiseen asemaan erilaisten lääkäriden vuoksi 13. vrt 9 (-20159902)
278. Menkää ihmiset itseenne. Aseet eivät tapa ihmisiä, ihmisellä on aina ollut tarve teloa lähimmäistään. Tämä on nyt vain taas yksi 
mediaseksikäs sirkus, jossa kaikkea pelkäävät torvelot pääsevät mouhuamaan. Mihin yksityinen ihminen tarvitsee moottoripyörää tai 
yleensä yli litraista autonmoottoria? Samasta syystä, kuin käsiaseita; ne ovat vain harrastuksia, toisille tosi tärkeitä sellaisia. Ja 
kysymys, kuinka paljon ihmisiä kuolee tai vammautuu vuodessa moottoripyörän tai -kelkan vuoksi? Entä laillisten käsiaseiden? Eikä 
tarvitse sanoa, että kelkalla teloo vain itsensä, kouluissa riehuneet äpärät olisivat saattaneet manifestinsa loppuun esimerkiksi 
huonolla pommilla. Materiaalit saatavissa kenen tahansa toimesta... Menkää itseenne. (-20159993)
279. sismin ehdotus virheellinen:tavoite aseiden vähentämisestä ei näillä keinoilla toteudu parempi jos luvanmyöntävä poliisi 
määrätään osallistumaan seurojen ampumaharjoituksiin: pääsee sisälle lajiin ja tietää kenelle lupa voidaan myöntää (nyt lääkäri 
seinäjoella laskuttaa todistuksesta 248 euroa) eli käytäntöä eikä käsittämätöntä paperin pyöritystä. Nyky laki ok jos aseiden luokittelu 
poistetaan. (-20159974)
280. Tämä nykyinen lääkärin lausunto kokonaan poistaa.Ei lääkäri laita omaa uraansa peliin jonkin aseluvan vuoksi.Ja lääkärit ovat 
muutenkin yli työllistettyjä ilman tätä lupahaku prosessiakin. (-20160175)
281. Lähinnä viranomaisten luotettavuus yhteistyökumppaneina hiukan epäilyttää. Tuleeko harrastajista lupaviranomaisille vapaata 
riistaa. Perusteet kielteisille lupapäätöksille tai jo olevien lupien peruuttamisille epäilyttävät. (-20157919)
282. Toi pakollinen ampumaseuran jäsenyys on kyllä mielenkiintoinen. Se jo kerran peruttiin koska perustuslaissa on yhdistymis 
VAPAUS. (ei siis pakko). Siis perustuslakiin samaan syssyyn on tehtävä muutos. Elämän tilanteet voi myös heitellä niin että vaikka 
5vuoteen ei kerkiä ampumaan. Kipinä syttyy kyllä aina uudestaan tai jos ei syty niin aseet tulee kyllä myytyä. Onko luvallisilla "stand by" 
aseilla muka ollut jotain ongelmia? (-20160070)
283. Harrastajilla tulisi edelleen mahdollisuus olla järjestäytymättä. Oikeudet ja velvollisuudet esim terveydentilan ilmoittamisen 
suhteen voivat johtaa väärinkäytöksiin ja ylilyönteihin. Lupien tehostettu peruuttaminen harrastusaktiivisuutta seuraten saattaa johtaa 
asiattomiin lupien menetyksiin. On normaalia että harrastusinto ja siihen käytettävissä oleva aika vaihtelevat ja mikä olisi lupien 
edellyttämä aktiivisuuren määrä? Mielestäni riittäisi että uudet hakijat haastatellaan huolellisesti poliisin asiantuntijoiden toimesta. 
Ennen ensimmäisen aseen hankkimista voitaisiin edellyttää turvalliseen asekäsittelyyn opastavan kurssin käymistä. Esim. Turvallisen 
ampujan kursseilla opetetaan asioita jotka jokaisen aseenkäsittelijän tulisi osata. ( -20158514)
284. Nyt viimesimpien ohjeiden mukaan ,harrastus toiminta hankaloituu ja ammunnan harrastajat vähenee . En voisi antaa 
minkäänlaista suositusta aselupaa hakevalle , vastuu on viranomaislla . Vaikka lakia kiristetään kuinka paljon tahansa niin rikolliset 
saavat aseita aina jostain . (-20159979)
285. Mielestäni varusmiespalvelun psyykkisistä syistä keskeyttäneille ei saisi antaa aseenkantolkupaa. eikä antaa asetta edes 
valvotuissa olosuhteissa, ja sama myös sivareille, ( -20159777)
286. Ei aseet tapa vaan ihmiset. (-20160326)
287. 5 kohta on ongelmallinen maaseudulla jossa ei ole ampumaseuroja eikä aina ratoja lähellä ja kuitenkin ihmisiä jotka haluavat 
harrastaa ammuntaa ja usein omilla maillaan. Tähän liittyen 9 kohta kuka antaa puollon kun ammuntaa harrastetaan omilla tiluksilla 
harrastukseen vihkiytynen porukan seurassa tai yksin. Olen itse aloittanut ampumaharrastuksen noin 10 vuotiaana oman 
sodankäyneen Taatani opastuksella kotitilallani eikä ampumaseuraa ollut silloin lähimainkaan. Kohtaan 4 rinnakkaislupa voisi olla 
saatavissa aijemmin Ja oma poikani syntynyt 1984 sai minun pistooliin rinnakkaisluvan jo 15v ja on toiminut aseen kanssa asiallisesti. 
Vaikkakin he ovat olleet aseiden kanssa tekemisissä syntymästään asti. Nuorempi poikani purki ja kokosi valmetin rynnäkkökiväärin 
muutamassa sekunnissa jo 5 vuotiaana. Konepistooli vei sitten jo enemmän aikaa. Mutta joskus aikoinaan eräissä 
nimismiespiireissä pistoolilupaa ei saanut vasta kun oli varusmiespalvelus suoritettuna. Mikä ei ehkä olisi huonompi sääntö 
ainoastaan rinnakkaislupa voisi olla poikkeus. Koska se on sitten holhoojan vastuulla koska lapselleen aseen antaa käyttöön. Minäkin 
olen pitänyt aseet lukkojentakana säilytyksessä. 12 kohta on myös ongelmallinen monessakin mielessä. Ja mielestäni aseita eivät 
tarvitse aseettomasti ja siviilipalveluksessa palvellee sekä sellaiset henkilöt jotka eivät henkisistä syistä kestä asepalveluksen 
painetta. Ja kun se on nykyään paljon helpompaa kun vertaa sitä "30luvun asepalvelukseen" jonka Taatanikin suoritti. (-20159005)
288. Aseessa ei ole vikaa vain käyttäjissä.Asetta ei voi syyttää.Lupa-asiat ovat jo kyllä tiukkoja hallituksen tulisi lisätä määrärahoja 
mielenterveystyöhön ja opettajien koulutukseen että heillä olisi kyky huomata yksittäisten oppilaiden psyykkeen heilauhdukset ja että he 
kykenisivät puuttumaan asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa jolloin toivon mukaan voitaisiin välttää jokelan ja kauhajoen kaltaiset 
tapahtumat. (-20160142)
289. Viranomaisten ja ampumaseurojen yhteistyötä voisi ehkä lisätä. ? Ampumaseuran ampujakouluttaja/valvoja yleensä kyllä huomaa 
jo melko aikaisessa vaiheessa,mitkä ovat ampujan edellytykset oikeaoppiseen ampumaharrastukseen. Heidän kauttaan poliisi voisi 
saada tietoa. ? Kaikenlaiset koheltajat/machot ja muut hörhöt joutavat pois ampumaharrastuksen parista,eikä heille pidä myöntää 
myöskään aselupaa. Rata-ammunta kuten myös metsästys on hyvin vaarallista vääräasenteisen suorittamana. Oikeaoppista 
ammuntaa ei missään tapauksessa tulisi enempää rajoittaa. ( -20159827)
290. Kuten monesti on nähty niin kiellot ei ole mikään lopullinen keino ratkaista asioita. Turha tässä on harrastajaa kiusata kaiken 
maailman lappusilla ja säännöillä. Rikolliset saavat kyllä mitä tarvitsee. Voidaan toki tarkastaa nykyiset prosessit ja tehdä tarkennuksia, 
parannuksia miten ja kenelle myönnetään lupia. Itse kun harrastan practicalia niin ihmetyttää miten poliisi käsittelee asioita aivan miten 
sattuu, säännöt ja laki on mutta kuitenkin lupaviranomainen tekee oman päätöksen joka perustuu vaan ja ainoastaan EI myönteisellä 
asenteella. Toki voi valittaa mutta kaikki tietää että siinä kestää keskimäärin 2 vuotta. Joten helpomalla pääsee kun ei valita ja nöyrästi 
tekee mitä poliisi päättää. Näin ei pitäisi toimia, mutta kun on kyse harrastuksesta niin harrastetaan niillä eväillä mitä nyt on. 
Parannuksia harvemmin tulee, vaikka kuinka luvataan ja päätetään... (-20160155)
291. Ei "hulluille" kuulukkaan antaa asetta, eli rikosrekisterien ja ihmisen taustojen esim. mielenterveysongelmien tarkastaminen on 
ihan hyvä asia jopa suotavaa. Mutta mikään totaalikielto ei ratko tälläisiä asioita. Tämä on vaan se halvin ja nopein ratkaisu suomen 
päättäjiltä, millä sadaan suuri yleisö tyytyväiseksi ja hiljaiseksi. Sen sijaan pääpaino ja investoinnit pitäisi panostaa sinne missä ne 
eniten hyödyttää. Eli lisää määrärahoja mielenterveyshoitoon ja hoitopaikkojen lisäämiseen. Ettei tarvitse myydä "hulluille" ei oota 
psykiatrisilla osastoilla kun ei ole hoitopaikkoja ja määrärahoja. (-20160283)
292. Mikä on raja riittävälle harrastamiselle? 10 ratapäivää vuodessa vai 100? Ampumaharrastus on harrastus muiden joukossa. 
Joskus on enemmän aikaa harrastaa ja joskus vähemmän. Jos aseet seisoo kaapissa esim. ulkomaan komennuksen tai 
talonrakennuksen takia vuoden tai kaksi, ei se saa olla määräävä peruste lupien peruuttamiselle. Lupien myönnössä 
viranomaisyhteistyö tiedonkulussa ensiarvoisen tärkeää. Kovasti on mediassa kohistu käsiaseista. Käsiase ja metsästysase ovat 
väärissä käsissä täysin samalla viivalla puukkojen ja puntareiden tai nettien pommiohjeiden kanssa. ( -20159578)
293. Valtaosa aseista, joita käytetään epäasialliseen toimintaan, on luvattomia, vaikka juuri mainitut tapaukset tehtiinkin luvallisilla 
aseilla. Kauhajoen tapauksessa poliisimies toimi vastoin olemassa olleita ohjeita, kun ei peruuttanut Saaren ampuma-aselupaa. 
Siihenhän olisi ollut kaikki perusteet. Itseasiassa nykyinen laki ja ohjeet ovat riittävät, jos vaan poliisiviranomaiset toimisivat niiden 
mukaan, eikä olisi esim. paikkakuntakohtaisia eroja niin paljon kun tänä päivänä on. (-20160358)
294. Vanhoja harrastajia ei pidä ruveta vainoamaan liikaa. (-20160515)
295. Ampuma-aselain kiristäminen EI poista eikä vähennä nuorison psyykkisiä ongelmia. Ongelma ratkeaisi jos lasten annettaisiin 
olla lapsia ja annettaisiin painoarvo muillekin arvoille kuin rahalle. Ampuma-aselain muutos on hätäpäissään alulle laitettu farssi! ( -
20160334)
296. Kuulun ryhmään, jonka harrastaminen on hyvin omatoimista. Polvivamman, lapsen ja puolison työaikojen vuoksi en ennätä juuri 
koskaan (0 kertaa viimeiseen 3 vuoteen) ohjattuun harjoitustilaisuuteen. Sen sijaan olen päässyt käymään luvan kanssa naapuri 
kunnan ampumaradalla satunnaisesti päivisin. Mikäli harrastus todistus on luvan peruuttamisen syy, olisin kohta luvaton mies. 
Nykyinen elämäntapamme on hyvin kiireinen ja ruuhakuosien aikana ihmisten tilanteet jatkuvassa muutoksessa. Työelämän kiireet, 
paikkakunnan vaihdot, lapset, loukkaantumiset, yms. saattavat helposti johtaa hiljaisempiin kausiin harrastuksessa (1...10 vuottakin). 
Olisi kohtuutonta että omat henkilökohtaiset harrastusvälineet tulisi myydä ja hankkia uudestaan (jos enää vuosien päästä niille lupia 
enää myönnettäisikään. Kaiken lisäksi tämä malli tulisi johtamaan aseiden "katoamisiin", mikä ei missään nimessä parantaisi 
nykytilannetta. Aselaki lienee aivan hyvä tälläkin hetkellä, joskin aina voi himpun parantaa. Suuri parannus olisi terveystietojen saanti 
lupaa käsiteltäessä ja lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus mikäli henkilö on vaaraksi itselleen, tai muille. Kaikki muut muutokset ovat 
populistisia ja harrastusta kaatavia, eivätkä paranna mitään ongelmaa. (-20160435)
297. Tulevilla muutoksilla vain vaikeutetaan lainkuuliaisten aseharrastajien toimintaa. Ne eivät millään tavalla voi estää aseilla 
tapahtuvia henkirikoksia. Jos sairaalla henkilöllä on vakaa aikomus veritekoon, hän sen kyllä tekee kaikesta huolimatta, joko kahden 
vuoden aseharrastuksen jälkeen ampuma-aseella tai sitten kokonaan jollain muulla tavalla (kaikki varmasti muistavat esim. 
Myyrmannin pommitapauksen). Mielestäni harrastajan aktiivisuus on myöskin täysin asiaankuulumaton seikka. Miten määritetään 
riittävä aktiivisuus? Entä jos henkilön taloudellinen tila on sellainen että jossain vaiheessa ei kärsi ampua kovin usein, patruunat kun 
ovat melko kalliita. Vedetäänkö silloin luvat pois? Taaskin, normaalien harrastajien toiminta vaikeutuu eikä rikollisten tai mielisairaiden 
tekoja pystytä kuitenkaan estämään. (-20160505)
298. Miksi terveiden aikuisten pitäisi kärsiä turhasta holhouksesta muutaman nuoren sekopään takia. Jos haluaa tappaa muita keksii 
kyllä keinot. Hössöttäminen rajoituksista on tärisijä poliitikoiden keino hankkia julkisuutta ja näyttää että asialle mukamas tehdään 
jotain. Jokaisella pitää olla oikeus harrastaa haluamaansa asiaa ilman poliisivaltiovalvontaa. Jos se vahingoittaa muita, rangaistakoon 
tekijää eikä kaikkia. Viimeaikaiset kouluammuskelut ovat enemmän internetin syytä kuin aseiden. Pöpipäät kun pääsevät helpommin 
keskustelemaan keskenään suunnitelmistaan. Persoonallisuustesti voi ehkä paljastaa pahimmat tapaukset mutta epäilen että 
kyseiset kouluammuskelijat olisivat läpäisseet testin kirkkaasti. Jyrkkä ei liialle valvonnalle. (-20160079)
299. Se, että aseita on vain henkilöillä, jotka oikeasti harrastavat ampumista ja pitävät ampumataitoa yllä, on vain hyvä asia. Samoin on 
hyvä asia, että luvan hakijaan kiinnitetään erityistä huomiota, varsinkin, jos samalla saataisiin läpi ajatus, että (käsi)aseen haltijaksi 
hyväksytty henkilö voisi hankkia kaliiperiltaan ja toimintatavaltaan (1-3) valitsemansa aseen - sellaisen, joka parhaiten sopii hänen 
harrastustarpeisiinsa. Nyt kaavailtu ohjattu harrastusaika ennen luvan myöntämistä antaisi mielestäni tähän riittävät taustatiedot. 
Olennaista olisikin nyt saada sellainen laki, joka yksiselitteisesti ja kattavasti määrittelee luvan saannin edellytykset. On erityisen 
epätoivottavaa, että hyväksyttäisiin väljästi kirjoitettu laki, jonka tulkintaa sittemmin pitäisi esim. AAHY:n viranomaisohjeilla täsmentää. (-
20160669)
300. Hyvä perustelu käsiase luvan saantiin olisi aiemmat aseluvat, riippumatta onko ase haulikko, kivääri tai käsiase. Olkoon 
minkälainen tuliase tahansa niin tuhoa sillä saa aikaan, yhtä lailla kuin käsiaseellakin... Näin ollen todelliset harrastajat pitäs erotella 
sen mukaan. Et jos on omia entisiä lupia niin heillä on kokemusta jo aseen hallussapidosta. ( -20160716)
301. Minua ihmetyttää suuresti se, että minkä takia tässä ks. asiassa puhutaan ainoastaan reserviläisistä. Voihan ja hakeehan ja 
ampuvat sellaisetkin henkilöt jotka eivät ole käyneet armeijaa. Voi esimerkiksi saanut pahan allergian vuoksi vapautuksen aseellisesta 
palveluksesta rauhan aikana ja silti harrastaa ammuntaa käsiaseella. Keneltä poliisi heidän tapauksessaan kysyy missä kunnossa 
"Jeppe tai Lissu" on. Tuntuu näin reserviläisenä pahalta, että vain me voimme tehdä aseella pahaa ja vääryyttä, aivan kuin meitä 
syyllistettäisiin. On väärin syyllistää koko kansaa parin ikävän tapahtuman vuoksi. Vai onko tarkoitua luoda juhlavat pimeiden aseiden 
markkinat? Pyytäkää päätäjiä harkitsemaan vielä h a r t a a s t i ks. asiaa, terve. (-20160523)
302. On hyvä että aselupakäytäntöä tiukennetaan. Vaikka itsekin olen metsästäjä niin mielestäni ns. loukku-pistoolin ei tarvitse olla 
9mm tai järeämpi, eli rajoitus voisi koskea pääosin metsästäjiä eikä aktiivi -harrastajia. Tämä aselaki-uudistus on ihan hyvä mutta se 
alkaa mennä jo liiallisuuksiin. Tämä koko soppa on leimannut kaikki aseharrastajat "pahoiksi pojiksi". Kumma ettei PaintBall ole 
saanut tätä häpeänleimaa otsaan, vaikka siinä joukkueet ampuu toisiaan? (-20160489)
303. Nykyinen ase-laki on hyvä ja huolella aikanaan valmisteltu. Sitä noudattamalla saavutetaan se mitä lailla yleensäkkään on 
mahdollista. Laittomiin aseisiin kun lailla ei ole merkitystä. Myyrmannin pommittajaan ja koulusurmaajiin ei lait pysty. Ne pitäisi yrittää 
estää muilla konsteilla. ( -20160813)
304. Lupien peruuttamiset voivat johtaa välineiden katoamisiin jos niiden jälleenmyynnistä ja uusien lupien saannista tulee erittäin 
vaikeaa. Aktiivi harrastajan välineet voivat olla arvoltaa yli 10 000e. Yleensä tuhansia euroja. PVn puolelta on äskettäin väläytelty 
asevelvollisuusiän laskemista 40 vuoteen jolloin voitaisiin väittää etteivät yli 40vuotiaat ole reserviläisiä ja niinollen tarvi asetta. Tämä 
poistaisi suuren osan harrastajista sekä katkaisisi sukupolvien ketjun kaikkien kouluttajien ollessa yli 40vuotiaita. ( -20160928)
305. Tulisi harkita aseluvan antamista vain varusmiespalvelunsa hyväksytysti suorittaneille . (-20161037)
306. Lakiesitys on muuten hyvä, mutta harrastuneisuuden määrittely on ainakin vielä aivan liian avoin. Saattaahan joskus mennä 
vuosikin, ettei ampumaharrastusta juuri tee. Esim. remontti, talon rakentaminen, taloudelliset syyt jne. Otanta ampumakerroista pitäisi 
olla jokin keskimääräinen ja kohtuullinen määrä vaikkapa 5 v jaksolta. Ei myöskään ole selvää, mitä se harrastuneisuus tarkoittaa 
käytännössä: tietty määrä kisoja vuodessa/5 vuodessa vai ainoastaan harjoittelua tuona aikana? Ja kuinka paljon pitää olla 
harjoittelua? Myöskin on suuri määrä ampumaratoja, joilla ei ole jatkuvaa päivystystä ja tuolloin ei ole mahdollista saada auktorisoitua 
kuittausta kaikista radalla käynneistä. Ja mikä edes olisi "auktorisoitu kuittaaja"? Nyt on vaarana se, että harrastuneisuuden määrittely 
jää liian avoimeksi, jolloin mielivalta voi päästä asiassa vaikuttamaan, eikä kaikilla ole yhtäläiset mahdollisuudet harrastuneisuutensa 
osoittamisessa. Myöskin harrastuneisuuden määrittely voi mennä kohtuuttomuuksiin vrt. em. radat joilla ei ole jatkuvaa päivystystä. 
Myöskin omalla maallaan tulisi saada jatkossakin ampua harrastusmielessä, kunhan se tapahtuu turvallisesti ja muita häiritsemättä. 
Tuollaista harrastusmielessä tapahtuvaa ammuntaa on esim. kohdistulaukaukset ja aseen toimintakunnon varmistaminen. Omalla 
maalla sallittu ampuminen on tärkeää etenkin harvaan asutuilla seuduilla, joissa lähimmälle radalle voi olla kymmenien kilometrien 
matka. Pohjoisessa Suomessa mennään jo varmaan sataan kilometriin ja ylikin joissain paikoin. Kysymykseen 8: Pitäisikö 
ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta), sen verran, että 5v jälkeen lupa tulisi myöntää "toistaiseksi", jos 
harrastus on aktiivista. (-20160834)
307. Tarvitsee myös asepalvelus olla suoritettu (ei siviilipalvelus) (-20161072)
308. pienoispistoolin saantiin voisin olla helpommat saanti kriteerit kuin isopistoolin (esim 9mm tai 7,65) mutta jos on terveydellisiä 
syitä oli ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä niin aina harkinta olisi tosi vaikeimman kautta. (-20161014)
309. Missä on keskustelu väkivaltaisten virtuaalimaailman ja erilaisten roolipelien vaikutuksista lasten ja nuorten asenteisiin. (-
20160852)
310. Aselupien myöntämisen ehtona pitäisi olla suoritettu asevelvollisuus. (-20161016)
311. Kohta 9:ään. Todella moni, minä mukaan lukien, käy ampumassa yksin yhdistysten/seurojen ulkoradoilla jolloin todistusten 
kirjoittaminen on mahdotonta ilman. Jonkun näköinen ampumapäiväkirja koeajalla on paikallaan mutta senkin toteennäyttäminen on 
erityisen hankalaa. Perustuu ainoastaan asiaomaisen rehellisyyteen. (-20161083)
312. Ammuntaa olisi saatava harrastaa ilman kuulumista mihinkään seuraan tai järjestöön. Miksi ammuntaa on harrastettava 
aktiivisesti, aikoinaan lopetin firmaliigassa pelaamisen sen takia että on oltava todella aktiivinen vapaa ajalla (hauskuus ja nautinto 
häviää). Onko pelkkä kilpaurheilu ainoa ammunnan tarkoitus. Paikkakunnallani on ampumarata, pitäisi vain "vaihtaa äidinkieltä" jotta 
sinne pääsisi ampumaan. Radat 40 - 110 km matkan takana. (-20160970) 
313. Itselläni on ollut tällainen mielipide tästä asiasta että jos ensimmäistä käsiase lupaa hakee niin täytyisi osoittaa sen 
käyttötarkoitus hyvinkin perustellusti ja mieluummin vielä esim. Reserviläisyhdistyksen jäsenkortti. Ministeriön linjaus psykolokin 
lausunnosta on myös hyvä koska sillä varmasti karsitaan suurin osa näistä "hulluista" pois. Tosin jos sen aseen haluaa niin saahan 
se sen sitten vaikka laittomana, eikä sitä pysty estään minkäänlainen lakimuutos. Lapselliselta vaikuttaa myös tuokin vaihtoehto että 
viranomainen saisi peruuttaa luvan jossei ampumaharrastusta harrasteta aktiivisesti, kellä on resursseja juosta vihkon kanssa 
perässä esim. mettässä kyttäämässä että montako laukausta tälläkertaa ammuttiin sinne ketun koloon ja tapahtuiko näin monena 
päivänä viikossa. Toivottavasti tässä asiassa päästään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.! (-20160673)
314. Ampumaseuroissa tarvitaan kipeästi alokkaita. Tämän asian taikasana on ilmakivääri. Sillä voi alkaa harjoittelun nuorena, koska 
ampuma harrastus on hiljaa kiirehtimistä. Sitäpaitsi se on myös Olymppia laji. ( -20161111)
315. Ampumapäiväkirjalle yhtenäistetty formaatti ja poliisien toimintaa ohjeistettava paremmin kansalaisten tasavertaista kohtelua 
varten. (-20160968)
316. Jo olemassa olevien lupien valvonta on varmasti vaikeaa ja kallista. Mielestäni pitäisi keskittyä juuri uusien lupien myöntämiseen 
ja sen tehokkaampaan valvontaan. Ja tässä nimenomaan kenelle lupia myönnetään, ei niinkään mitä lupia myönnetään. Kaikki aseet 
kuitenkin kun vaarallisia ovat väärissä käsissä. (-20161205)
317. kysymys 8. esim. oulussa ensimmäinen käsiaselupa on aina ollut 2 vuotta eli määräaikainen kysymys 13. mihin vedetään raja 
milloin harrastus lopetetaan? kipinä voi tulla uudelleen vuodenkin päästä. (-20161175)
318. Hallussapitolupien määräaikaistaminen on pelkkää rahastusta, jota ei pitäisi mielestäni sallia. Luvat toistaiseksi voimassa 
oleviksi niinkuin tähänkin asti. (-20161250)
319. aseiden kieltäminen ei ole ratkaisu ongelmaan vaan koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen pitää puuttua aktiivisemmin.Nuorille 
jotka haluavat harrastaa ammuntaa pitää järjestää vaikka reserviliittojen kautta mahdollisuus tutustua aseisiin ja eri ampumalajeihin. ( -
20161269)
320. Kaikista varotoimista huolimatta tapahtuu vahinkoja, ne ovat luku sinänsä. Lähtötilanteen kartoituksella=henkilön luotettavuudella 
käsitellä ampuma-asetta, voidaan ainakin selvät riskiryhmät poistaa tai pienentää. Elämän vastuullisuus ja moraali lähtevät lapsen 
kasvatuksesta, jota ei voi unohtaa. Kasvattajana ei voi olla elokuva, jossa ampuminen on normaaalia elämää ja henkilö palaa ruutuun 
uudestaan. Yhteiskuntamme on valitettavasti menossa hörhöjen hyyssäämiseksi! ( -20161146)
321. nykyinen lakimme on jo toimiva jos sitä virkavalta noudattaisi sen antamien mahdollisuuksien mukaan ja keskittyisivät hakijaan ei 
välineeseen! (-20161308)
322. Nykyinen aselaki oli toimiva. Tiukennuksilla vain hankaloitetaan kansalaisen harrastus mahdollisuuksia,mutta itse ongelma ei 
katoa mihinkään. Politiikot ja viranomaiset toimivat asevastaisten piirien painostuksen alla ja uhraavat kansalaisten oikeuksia omalla 
yleisen mielipiteen mielistelyyn pyrkivällä toiminnallaan. Ilmeisesti kansanedustajat nukkuvat yöt tämän jälkeen hyvin,kun ovat tehneet 
merkittäviä päätöksiä kiristämällä aseluvan saantia maassa,jossa on mittaamaton määrä luvattomia käsiaseita. ( -20161197)
323. Kaikkialla ei ole mahdollista vaatia ampumaseuraan osallistumista ja todistusta aktiivisesta harrastamisesta. Paikkakunnalla 
ehkä ei ole seuraa tai seura on niin sisäänpäinlämpiävä ettei siitä ole apua. Itse olen noin 30 vuoden aikana ampunut arviolta 15000 
laukausta ruutiaseilla joista ainakin yli puolet omalla tontilla jossa ei ole topdistajia. Varsinkin ensimmäiset kaksi vuotta ammuin 
pelkästään siellä koska en ollut minkään seuran jäsenenä. ( -20161039)
324. Kysymyksissähän kysyttiin vain KÄSIaseista ,niinhän. Vastaukseni koskivat vain käsiasekäytäntöä. (-20161245)
325. Jonkunlainen p2-testi olisi mielestäni loistava käsiaselupaa haettaessa. Aivan turhaan niitä aseita kielletään kotona säilyttämästä, 
sitä ei voida kuitenkaan valvoa kuin pieniltä osin. "Hulluja" on kuitenkin niin pieni osa väestöstä, että sen takia on turha vaikeuttaa 
aiheettomasti muiden harrastusta. ( -20161292)
326. Tama uudistus on todella huono. Luottamus Suomalaisiin virkamiehiin ja poliitikkoihin nollassa! ( -20161378)
327. Viimeiseen kolmeen kohtaan ei sen johdosta, että mielivaltaisuus tulee helposti mukaan ja eripuolilla suomea eriarvoisessa 
asemassa niinkuin nykyäänkin on asianlaita. ( -20161307)
328. Juopussäilöönotot, riidanhaastamiset, tappelut ja kaikenlaiset uhkailut on hyvä kartoittaa kasvuikäisestä aikuisuuteen. 
Persoonallisuushäriöiselle ei tuliasetta pidä antaa edes määräajaksi. ( -20161418)
329. Valtuuksien peruuttaminen, sen johdosta että kaveri ein ole esim. vuoteen ampunut ei ole oikein. Pitäisi muuten myös huomata, 
että tälläinen aktiivinen reserviläinen kuten minä, minullla tulee apljon ammuttua MPKy:n kursseilla ympäri vuoden. Joten MPK:lta pitäisi 
esim. saada lausonto kyseisestä henkilöstä, että hän ampuu kursseilla ym. Koska moni ei omista omaa asetta ja ampuu esim. 
vapaalla reserviläispiirien aseissa ampumaradoilla tai sitten PV:n aseilla MPK:n kursseilla. ( -20161434)
330. Jos luvanhakija omaa jonkinmoisen rikos taustan/rekisterin,armeijan käymätön/keskeyttänyt,alkoholi+huume+lääke ongelmia en 
missään nimessä antaisi minkään laiseen aseeseen hallussapito lupaa. Koko homma tuntuu menevän jotenkin väärään 
suuntaan.Kehitellään valvonta yhteiskuntaa mutta tuntuisi ettei mitään oltaisi halukkaita tekemää koulu kiusaamisen 
ehkäisemiseen.Odotan koska joku päättäjistä keksii että tehdään kaikista kiusatuista rekisteri ja seurataan silmä tarkkana heidän 
tekemisiään.Ettei vain tarvitse puuttua ongelman lähteeseen eli kiusaajiin.Nyky nuoret tuntuvat ottavan kaiken mallin Amerikasta. (-
20161165)
331. Olennaista on se onko henkilö yleensäkään sovelias ampuma-aseen hallussapitämiseen. Ei se onko kyseessä pitkä vai lyhyt ase 
tai se onko luvat määräaikaisia tai ei. Määräaikaisuus ei Kauhajoen tai Jokelan tapauksessa pelastanut mitään. Seurojen 
pakkojäsenyydet ja harrastustodistukset asettavat syrjäseudun harrastajat eriarvoiseen asemaan. Pääkaupukialuueella on paljon 
seuroja mutta vähän ratoja. Syrjäseuduilla ei ole seuroja, mutta ratoja taas löytyy. Jonkilainen Ase-ajokortti testi metsästystutkinnon 
tapaan voisi myös olla hyödyllinen. Kaksi pakollista luvan omaavaa suosittelijaa ensimmäisen luvan hakijalle (minä en ainakaan 
suostuisi suosittelijaksi jos en tuntisi henkilö hyvin...) ( -20161260)
332. Koe aika on turha, aseen hankinnastahan se harrastus alkaa. Muutoin sysätään vastuu kaverille kenen aseella ammutaan. Tässä 
tulee vääränlainen vastuu kysymys. Ja valvonta velvoite. Ei aseen hallussapito ole vaaraksi vaan sen käyttö ja silloin ei kaikki ole kotona 
- tästä pitää ottaa yhteiskunnan vastuu. Väärinkäyttäjät saavat kyllä aseen jos haluavat, sitä ei luvilla voida kitkeä, vain vaikeutetaan 
ampuma harrastusta. ( -20161438)
333. Ei sitä luvilla ammuta. Se joka haluaa hankkia aseen löytää kyllä kanavat se asenn saamiseksi (-20161343)
334. Ei voida asettaa harrastajille pakkojäsenyyttä mihinkään seuraan. Ei voida asettaa seuroille vaatimusta tarkkailla jäsentensä 
harrastuneisuutta luvan myöntämisen jälkeen. Kukaan ampuma-asevastaava tuskin haluaa ottaa vastuuta lupien peruuttamisesta tai 
jatkosta. Poliisilla tuskin on resursseja tarkastella kaikkia jo olemassa olevia lupia. Lupien peruuttaminen harrastuksen tilapäisen 
vähenemisen johdosta on täysin mielivaltaista. Siitä seuraisi outoja tilanteita kun poliisi tulee hakemaan peruuttamiaan lupia aseet 
ovatkin yllättäen "kadonneet" ja muuttuvat laittomiksi vaikka omistaja säilyisi. Lääkärit tuskin haluavat ottaa suurempaa vastuuta lupien 
kontrollointiin. P2-testi on täysin turha. Eiköhän siihen meneville voida valmiiksi "oikeat" vastaukset antaa jotta lupa heltiää. En näe mitä 
tietoa puolustusvoimilta voitaisiin hakea. Voisiko esim. aseisiin liittymättömät palvelusrikkomukset estää luvan saamisen? Mielestäni 
ei patsi ehkä huumeiden käyttö. Jonkinlaisen harjoitteluajan olen valmis hyväksymään ettei ensimmäistä lupaa saisi yhden 
ampumaratakäynnin jälkeen. Alaikärajan nostamista voisi harkita. Toisaalta sillä kyllä hankaloitetaan nuorten harrastamista. Kyseisten 
tapahtumien syyt ovat aivan muualla kuin lupien myöntämisessä. Niitä tuskin lupien myöntämistä tiukentamalla voidaan poistaa. (-
20160789)
335. Ampuma aseluvan saamiseksi pitäisi mielestäni aina suorittaa aseenkäsittelyyn opastava koulutus. Luvan saamiseksi pitäisi 
edellyttää teoria ja näyttökoe turvallisesta aseen käsittelystä, tyyliin IPSC. Poliisi voisi jo nykyisiinkin säädöksiin perustuen tehdä 
"kotitarkastuksen" aseen/aseiden säilytyksestä. Samalla selviäisi paljon aseen haltijan ympäristöön, persoonaan ja toimintatapoihin 
liittyviä asioita! Itselläni on useita harrastuksia, enkä voi hyväksyä että jotakin niistä on harrastettava yltiöpäisen tarmokkaasti vain sen 
tähden että kalusto pysyy käytettävissä!!! Käykö taas niin että uusi laki haittaa ainoastaan säntillisiä kansalaisia? Laittomuuksien tekijät 
jatkavat vanhaan tapaan mistään piittaamatta? (-20161297)
336. Käsiaselupa 9mm pistoolille tulee antaa automaattisesti terveelle, hyvämaineiselle reserviläiselle, joka harrastaa SRA:ta. Aseet 
eivät ole ongelma, vaan se, että joukkotuhoon pyrkiviä henkilöitä on vapaalla jalalla. Heidät on saatava suljettuun paikkaan - 
joukkotuhon voi toteuttaa vaikka autolla, ei siihen käsiasetta tarvita. (-20161507)
337. "Maalaisjärkeä" käyttäen luvat jakoon. Aseen käyttötarkoitus harkintaan, eli ei asetta kenellekään vain koska se olisi mukava 
"ajankulu" vast (-20161557)
338. Kohta 6. Harjoitteluajaksi tulisi hyväksyä myös säännöllinen metsästys, ei pelkkä rata-ammunta sisällä samalla kuuluen 
ampumakerhoon. Kohta 12. ei-vastaus, koska antaa liiaksi mahdollisuuksia mielivaltaiseen toimimiseen, nk. PK-indeksin käyttöön, 
mikä tosin on jo ollut arkipäivää poliisilta lupia haettaessa. Muuten olisi hyvä toimintamalli, mutta tuolla perusteella (yleis-ilmaisu 
'terveydentila') terveydenhuolto voisi suosittaa luvan poisottamista esim. huonon liikuntakyvyn vuoksi. (-20161407)
339. Lupien peruutus sen johdosta, että ei enää harrasta ammuntaa? Ei hyvä. Mikä pitää olla ammuttujen laukausten määrä vuodessa, 
että lasketaan harrastajaksi? 100? 1000? 10000? 100000? Oman harrastus "uran" (n. 15vuotta) on muukaan mahtunut muutamia 
todella hiljaisia vuosia, mutta aina ne tussarit on sieltä asekaapin pohjalta on radalle taas löytänyt ja nyt noin kolme vuotta viihtyneet 
radalla viikottain. (-20161357)
340. Epäkelvot aseenhankkijat tulisi selvittää ennen kuin aseita annetaan tällaisten henkilöiden käsiin .Ikäraja ei saisi olla ehdoton sillä
esim. Lapissa metsästys voi olla nuorten harrastus ,mutta ei välttämättä ruuhka-Suomessa.Täysin vedenpitävää siivilää ei varmasti 
kukaan pysty luomaan,mutta esim.armeijasta lausunto,henkilön lähipiiristä joiltan satunnaisilta henkilöiltä ja terveys/sosiaalipuolelta 
voisi saada varoittavaa viestiä. (-20161156)
341. Panostetaan ennalta ehkäisyyn eikä kiusata nykyisiä harrastajia... (-20161558)
342. (-20161254)
343. Kohta 12. Terveidenhuollon ihmisillä ei pidä olla mitään yleistä pääsyä henkilön aserekisteritietoihin ilman kirjattua ja selvää syytä. 
Syyt tarkastukseen pitää tällöin olla julkisesti selvillä. Kohta 13. Minulla oli 10 vuoden tauko metsästyksessä, kuinka ei harrasta 
määritellään. Kuinka määritellään "ei harrasta"? Harrastaja muuttaa 3 vuoden komennukselle tjsp. Britteihin, tarkoittaisiko tämä että ei 
enää harrasta (kun ei edes voi), näin ei voi/saa olla. (-20161549)
344. maalaisjärki mukaan päätöksiin ( -20161606)
345. Sisäasiainministeriön esitys on reserviläisyhdistyksen ja sen jäsenen kannalta erinomainen. Uusia jäseniä liittyy nimenomaan 
sen vuoksi, että voi aloittaa yhdistyksen aseilla ja sitten osallistua yhdistyksen ym. ampumatoimintaan omalla aseella. 
Ampumatoiminta ei ole niin sitouttavaa ja kalustollisesti kallista ja vaativaa kuin SAL:n seuroissa. Silti mm. ilma-ase- ja 
simulaattoriammuntaan tulee myös RES-yhdistysten panostaa muiden ampumamahdollisuuksien ollessa heikot. ( -20161647)
346. Minusta viranomaiset ovat itse aiheuttaneet tilanteen liian lepsulla lupamenettelyllä.Vakka-suomen kihlakunnan alueella luvat ovat 
aina olleet tiukassa kontrollissa.Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa olen varma ettei täkälaiset viranomaiset olisi lupia 
myöntäneet.Täkäläisillä viranomaisilla on ollut maakunnassa luottohenkilöitä joihin ovat lisätietoja luvanhakijoista tarvittaessa ottaneet 
yhteyttä.Tiedän tapauksia luvan myöntämis tapauksista jotka herättävät suurta kummastusta.Esim.Muuase lupa taittoperäiselle aseelle 
myönnettiin koska asekaappi on niin pieni ettei tavallinen kivääri sovi.Työkaverille myönnettiin 357 magnum lupa 
ensiaseeksi.Poliisipäällikkö kertoi kriteerinä,pyörillä varustettu on sotilasase,tupakka-askin taakse mahtuvat taskuaseita muihin kyllä 
saat luvan.Olisikohan viranomaisten aika katsoa peiliin eikä kiusata alan tosi harrastajia.Kiitokset vielä Vakka-Suomen 
lupaviranomaisille asiaan kuuluvasta toiminnasta jos muutkin olisivat hoitaneet työnsä kunnolla emme olisi tässä tilanteessa (-
20161311)
347. Aseenkantolupiin olisi hyvä kytkeä joku peruskoulutus, jos hakija ei ole suorittanut aseellista palvelua. Vastuullinen aseenkäsittely 
on kaiken a ja o ja karsii joukosta friikit. On myös vaikea nähdä mihin esimerkiksi ammuntaa harrastamaton tarvitsee käsiasetta. Täsä 
myös seuroille mahdollisuus tarjota valvottua ammuntaa ja tilaisuuden kokeilla eri aseita. Jäsenyyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä 
mitään rahastusautomaatteja. ( -20161554)
348. Perhesyistä tulee helposti vuoden tai parin tauko harrastukseen. Jos tästä syystä pitäisi myydä itselle isolla rahalla ja työllä 
sovitetut aseet, tappiot ovat suuria. Tämän jälkeen tuskin tulisi hankittua uusia aseita ja ammuntaharrastus loppuisi siihen. (-
20161663)
349. Järki on malttia kaikissa asioissa. Turhia lupien myöntöä en kannata. Puolustusvoimat, Poliisi ja Lääkäri olisivat yhteistyössä 
aseluvan hankinnassa. (-20157008)
350. Käsiaseen harjoitteluaika ei oikein toimi. Mutta jonkinlaista käsittely / ampumakoetta voitaisiin edellyttää ennen luvan myöntämistä 
vrt. SRA- kortti. Se, että täyttää muut lupaehdot ei takaa turvallista aseen käsittely taitoa. Se kuka näitä kokeita saisi järjestää on sitten eri 
juttu. Nykyäänkin välillä näkee radalla sellaista aseen käsittelyä, että hirvittää... (-20161714)
351. Aselain uudistamisella ei ole vaikutusta minkään negatiivisen välttämisessä. Ainoastaan vakava harrastaminen vaikeutuu. Tämän 
tietää jokainen henkilö myös päättävissä elimissä, mutta tarve oman näkyvyyden lisäämiseksi ajaa toimimaan järjenvastaisesti. ( -
20161776)
352. Nuorisolle on myönnetty käsiaseiden ostolupia liian löyhin perustein. (-20161671)
353. ammuntaa voi harrastaa muuallakin eivain ampumaradoilla.jos on omistanut aseen tai aseita useita vuosia eikä harrasta 
aktiivisesti ammuntaa tai metsästyatä on väärin jos niistä pitää luopua.koska ne ovat tavallaan muistoesineitä ja ehkä arvokkaitakin. 
hekilö jolla on toitaiseksi voimassa oleva pistoolin 9 mm lupa ollut 40 vuotta joutui hakemaaan lääkärin lausuntoa pienispsitoolille ja 
lupa on voimassa 5 vuotta.kyllä poliisilla pitäsi olla oikeus käyttää omaa hakrinta kykyä luvan myöntämiseen sellaisille henkilöille joilla 
on aseta ollut usita vuosia toitaseksi voimassa olevt luvat.hekilölle jolle myönnetään ensimmäine lupa aseelle käy tiukennetut 
perusteet . evp sotilas (-20161384)
354. Käsiaseiden kiellolla ei ratkaista ongelmia. Pitäisi tarttua enneminkin syihin kuin seurauksiin, eikä tehdä populistisia päätöksiä. ( -
20161793)
355. Jos henkilöllä ei ole mitään rikkeitä ja on asianmukaiset (vaaditut) asekaapit, niin ei pitäisi olla estettä aseisiin. Tuntuu vaan että 
yhden tai kahden vinksahtaneen johdosta kärsii koko jalo harrastus. Aseita kyllä saa vaikka kuinka niitä haluava. (-20158264)
356. Kohta 4. Varusmiespalvelun käyneet lienevät perillä asekäsittelystä. Muille riittävä koulutus ja näyttökokeet. Kohta 6. Aseen 
hallussapito täytyy olla perusteltua. Leikkeihin ja räiskimiseen ne eivät sovi. Esim. Kauhajoen videosta pistooliammuntaa harrastanut 
huomasi heti, että kyse on räiskimisestä. Kohta 7. Ilma-aserata on. Kohta 9. Saattaisi olla paikallaan. (-20161585)
357. Aselaki nykyisellään toimiva. Pistoolien ja lyhyiden aseiden voisi milestäni tiukentaa,selventämällä ohjeistusta. Sekä vaatimalla 
näyttöä harrastuksesta lupaa hakiessa. Asetta ei minusta pitäisi voida ostaa hetken mielijohteesta. (-20161801)
358. Kilpa-ammunnan saralla nuorisotoiminta on vaarassa tyrehtyä, ellei em. tarkoitukseen ole mahdollista saada aseenostolupaa. 
Ilmakivääri ja -pistooli on hyvä tapa aloittaa kilpa-ammunta, mutta harrastuksen jatkuessa olisi syytä antaa mahdollisuus siirtyä myös 
ruutiasepuolelle. (-20161928)
359. Ensimmäisen ruutiaseen edellytyksenä pitäisi olla asepalveluksen suorittaminen. Puolustusvoimat antaa varusmiehile hyvää 
koulutusta ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn. (-20161944)
360. Maaseudun ja kaupunkien välisiä eroja, liian tiukoilla säänöksillä nuorten metsästys ja ampuma harrastusta ei saisi kahlita. 
Metsästysseuroihin ei saada nuoria jos holhooja tai vastuu henkilö " kytää " tai kuka haluaa otaa vastuulleen, josta voi saada 
elinikäisen harmin. Reserviläis ammunnoissa kuten nimikin sanoo on armeija oltava käyty, ja silloin lupa res aseeseen ja jäsenyys 
yhdistyksessä pakollinen. Metsästäjillä koti säilytyksessä on usein 22 cal loukkupyssy ja luolakoiramiehillä vielä jokin järeämpi 
revolveri luola lopetuksiin niin, koti säilytys tulisi sallia jo olevien sääntöjen puitteissa (-20161648)
361. Käsiaselupien myöntämisen tiukkeneminen on ymmärrettävää sillä ehkä niiden myöntäminen meni jossain vaiheessa liiankin 
libaraaliksi. Sinänsä tämä lupapolitiikan tiukentaminen ei ratkaise sitä ongelmaa mitä sillä yritetään hoitaa vaan oikeammin 
hoitotoimenpiteet olisivat yhteiskunnallissa- ja terveydenhoidollisissa ongelmissa. Toivoisin kuitenkin käytännön järkeä näihin 
harrastuneisuuksien seurantoihin, tuleehan ihmisille mm omakotitalon rakentamisen tai perheenlisäyksen saamisen yhteydessä 
helposti välivuosia ihan mihin tahansa harrastukseen. Ei ole kohtuullista jos tuollainen parin, kolmen vuoden tilapäistauko aiheuttaa 
riskin luvan peruuttamisesta. (-20161915)
362. Meillä on paikkakunnalla ampumarata jossa voi harrastaa myös lumessa. Mielestäni aktiiviharrastajan hakiessa aselupia, luvan 
pitäisisaada ilman haastatteluja, lääkärintodistuksia ja muita lapsellisia vouhotuksia, JOS ei ole mitään rikkeitä ym. mitkä voisivat estää
aseen hallussapidon. Turha tunnollisia ihmisiä on rankoa. Vaikka aselaki ym. säädöksille tehtäisiin mitä vaan, ei se poista kouluissa 
tapahtuvaa "kouluammuntaa", kyllä se vika on jossain muualla. Kyseiset henkilöt kyseiseen tarkoitukseen saavat aseita "pimeiltäkin" 
markkinoilta. "Pimeisiin" aseisiin ei kumminkaan tule mitään ehtoja, koska niitähän ei ole, vaikka tarjontaa tuntuukin olevan. terveisin 
aktiivinen harrastaja ja ampumajaoksen vetäjä satakunnasta. (-20161679)
363. "Aseistettu mies on kansalainen. Aseeton mies on alamainen." "Ne, jotka takovat miekkansa auroiksi, joutuvat kyntämään niille, 
jotka eivät tao." (-20161939)
364. Aseet ovat rahan arvoista omaisuutta, jota pitää kohdella myös sen mukaan. Eli aseet voi ottaa pois jos henkilöllä tulee esim. 
mielenterveys onglmia, mutta muuten omaisuus täytyy suojella. Järjestäytymis pakkoa ei pidä päästää syntymää, mutta toki henkilöllä 
täytyy olla osoittaa paikka missä harrastaa voi. Tämä usein vaatii esim. seuroihin liittymisen. Poliisilla oli jo aiemmin riittävät työkalut 
aselupien myöntämiseen ja valvontaan. Kysymys oli lähinnä asioiden osaamaattomuudesta ja annettujen ohjeiden 
käyttämättömyydestä. Lisäksi tasa-arvoisuus ei näissä palveluissa toteutunut koko maata kattavassa mielessä. On täysin selvää, että 
psyykkisten sairuksien, armeijan palvelustietojen ja rikosrekisterin tiedot pitää olla poliisin saatavilla. Lisäksi niiden tulee vaikuttaa 
aselupien myöntämiseen. Käsiaseluvan myöntämisperusteena tulee olla perustaitojen osaaminen ja tälläisen todistuksen 
myöntämiselle seuroissa täytyy tehdä "JÄRKEVÄT" kriteerit. Psyykkistä arviota ei voi sälyttää seurojen henkilöille se on luvan myöntäjän 
eli poliisin tehtävä tauratietojen perusteella. Säännöt tulee olla samat käsi ja muissa aseissa. Ne tulee olla myös samat metsästäjillä 
ja urheiluampujilla. Myös harraste ammunta peruste tulisi hyväksyä. Kaikki eivät halua ampua kilpaa, vaan nauttia ammunnasta kuten 
esim. tikan heitosta. (-20161758)
365. Lupien hankinnan liiallinen tiukentaminen johtaa hyvin todennäköisesti luvattomien aseiden lisääntymiseen. Eli joka haluaa 
jonkun tuhotyön tehdä aseella tai räjähteillä hän todennäköisesti niitä saa jostain myös ilman lupaa. (-20161887)
366. Käsiaseiden saannin ikäraja voisi olla korkeampikin esimerkiksi 22 vuotta tai Saksan mallin mukainen 25 vuotta. (-20162023)
367. Sakkorangaistus ja mahdollisesti takavarikko jos asetta ei säilytetä kotona lukkojen takana. Huomattavasti tiukempi valvonta. Oma 
harrastus on Air-Soft pelit yhdistystoimintana Inkoossa Terveisin Krister Sontag / Inkoon Air-Soft Ry (-20161581)
368. Tuleva menettely johtaa ampumaurheilun pienenemiseen, koska jo luvan haku menettely aiheuttaa lisäkustannuksia. Nuoret ei 
pysty hankkimaan aseita niiden hintansa takia. Syy on aivan muualla kuin nykyisten aseen omistajien, lääkärit antavat reseptin kouraa 
ja hyvästi, jälkihoito jää tekemättä. Onko se aseen hallussa pitävien yhteinen syy. Ne henkilöt jotka tarvitsevat asetta huonoon 
tarkoitukseen He kyllä aseita löytävät jostakin. (-20161969)
369. Kohta 10. ja 11. Harrastajina on myös paljon naisia, jotka eivät ole käyneet armeijaa. (-20162122)
370. Ampuma-aseen hallussapitoon liittyviä käytäntöjä on ihan hyvä tarkentaa, mutta "totaali kielto" ei ole kenenkään edun mukaista. 
Toivoisin järjenkäyttöä hallitukselta ja eduskunnalta pisteiden kalastelun esemasta. (-20162153)
371. En ole tällä hetkellä aktiiviharrastaja mitä olin aikaisemmin ennen kuin oli lapsia ja vapaikaa riitti. Kunhan lapset kasvavat 
sunnittelen kuitenkin jatkavani harrastusta. Joutuisinko luopumaan aseista uuden lain mukaan ja ostamaan kalliit aseet uudestaan 
viisi vuotta myöhemmin? (-20162102)
372. Henkilöllä joka hakee käsiase lupaa tulisi ennestään olla vuosien kokemus aseista. Ennen ensimmäiseksi aseeksi ei tullut 
kuuloonkaan käsiase... (-20161981)
373. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ei voi estää yksin ampuma-aseita koskevilla säädöksillä, koska nyt puheena olevia 
rikoksia voi tehdä myrkyllä, räjähteillä ja monilla muilla tavoilla vielä vakavammin seurauksin. (-20162066)
374. Ampuma-aselupia nuorille myönnettäessä tulee olla erityisen tarkkoja. (-20162206)
375. tuohon 13. kysymykseen lisäargumentti,että ihmisellä on elämässä muutakin tekemistä toisinaan,kuin harrastukset,johon saattaa 
tulla tauko. (-20162189)
376. Ampuma-aselakiuudistuksessa ollaan oikealla asialla. Se on kuitenkin toteutettava siten, että todelliset harrastajat voivat 
joustavasti jatkaa harrastamistaan. (-20162205)
377. Kahden vuoden harrastamisen vaatiminen ennen omaa asetta (=harrastusvälinettä) on melkoisen kohtuuton. Näin perheellisenä 
olisin kaksi vuotta riippuvainen omien aikataulujeni lisäksi jonkun muun aikataulusta? Kotona kuivaharjoittelu jäisi tältä kahdelta 
vuodelta kokonaan pois. Kuivaharjoittelulla saa tuntumaa aseeseen varsinkin harrastuksen alkuvaiheessa, jolloin voi harjoitella kotona 
kotelostavetoa, tähtäyskuvan ottamista jne. En kuitenkaan missään nimessä kannata lupien antamista kuukauden "harrastamisen" 
jälkeen, mutta joku kohtuus kuitenkin. (-20162137)
378. -Luvan myöntäjällä tulee olla harkintavalta puoltavaan/kieltävään -Kaikilla seuroilla ei ole laina-asetta harjoitteluun ennen 
hankintaa -Harrastusta edistäisi se, että seurasta nimetään "valmentava" henkilö joka tietyn harrastus/valmennusajan jälkeen puoltaa 
lupaa -Kirjallinen tentti turvallisuudesta, aseen käytöstä, rata- ja kilpailukäyttäytymisestä, asehuollosta, ballistiikasta ym -Lupaprosessi 
tulisi rakentaa siten, että se edistää turvallisuutta, urheilullisia tavoitteita, motivoitumista harrastukseen -Päätöksessä tulisi huomioida 
myös mihin tarkoitukseen lupaa haetaan ja soveltuuko hankittava ase ko tarkoitukseen (-20162089)
379. ammunta on hyvä harrastus,ase ei ole näytely kappale vaan harastus väline . (-20162163)
380. En millään voi hyväksyä tilannetta, että pitkään voimassa olevia lupia voidaan peruuttaa esim. sillä perusteella ettei harrasta 
ammuntaa. Mikä on mittari ? Tässä voidaan mennä mielivaltaisuuksiin. Jotku harrastaa ammuntaa "yksin", siten että ei kuulu 
ampumaseuraan josta voi saada todistuksen. ( -20162182)
381. aseet evät tapa vaan ihmiset! lisäksi yleensä ja erikseen rattijuopoilta myös niin aseet ku autot valtiolle!! miksei parannettas 
useampaa kohtaa kerralla!! vai pitääkö aina kuolla porukkaa paljon ja kerralla ennenkö havahdutaan?? (-20162154)
382. "johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa." Harrastus voi jäädä joksikin aikaa tai lopullisestikin. Mutta ei 
se tee ihmisestä epäluoteltavaa vastuutonta. Hän sataa haluta antaa ne vaikka perinnöksi tai pitää vain muistoina. Yllensäkin on väärin 
että käydään viranomaisten taholta syyttömien kimppuun. Sillä vanhassakin lupamenettelyssä olisi ollut mahdollista puutua 
molempien tapausten kulkuun. Suurin syy on ollut se, ettei lupaviranomainen ole saanut tietoja luvan hakijasta lupaa myönneltäessä. 
Jos tieto olisi kulkenut olisi asioiden kulkuun voitu puutua jo lupatiskillä. (-20162033)
383. Poliisin ei pitäisi ottaa ampumaasetta pois jos vaikka ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Itse en ole ajanut , mutta olen kuullut 
sellaista. Ihan järjetöntä toimintaa. Ymmärrän pois oton jos koku käyttää asetta muuhun tarkoitukseen kuin kuin mihin lupa on. (-
20162221)
384. Itse olen ollut Valmentaja ja amunnanojaaja seuratoiminnassa jo yli 25 vuotta. M.Rajala (-20162174)
385. Nykyinen aselaki on pääsääntöisesti aivan hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Poliisilla on jo nyt mahdollisuus peruuttaa luvat 
sopimattomalta henkilöltä (se mahdollisuushan oli jo Kauhajoella, eivät vain käyttäneet sitä). P2 tyyppinen testi ja pv:n palvelustiedot 
voisivat olla hyvä lisä. (-20162222)
386. On järkevää, että ns. turhat aseet kerätään pois, etteivät tarpeettomuuden aiheuttaman huolimattomuuden takia ajaudu vääriin 
käsiin. Uudessa aselakiehdotuksessa rajataan tarpeettomasti ammunnan harrastamisen muoto tiettyihin (nykyisiin)lajeihin ja 
kilpailutoimintaan. On paljon turvallisia ampujia, jotka nykyisen virallisen linjauksen mukaan vain 'räiskivät', ja mielestäni heillä on 
yhtäläinen peruste aselupaan kuin muutamaa olympialajia ampuvilla harrastajilla. ( -20162269)
387. lupavaatimuksiin tulisi liittää -pakollinen jäsenyys ampumaseurassa tai muussa yhteisössä(reserviläis, metsästys) jonka 
ampumaohjelmassa on käyttöä anotulle aseelle.  -ampumaseuran todistus läpikäydystä ampumakoulutuksesta( vastaa golfin 
greenkardia) -ampumaseuran todistus jäsenmaksusta, aktiivisesta osallistumisasta ampumaharjoituksiin ja kilpailuihin sekä muuhun 
ampumaseuran toimintaan(radan ylläpitämiseen, seuran koulutustilaisuuksiin, kokouksiin sekä seuran sisäiseen kilpilutoimintaan, 
ampujana ja toimitsiana) -tiukemmat säilytysohjeet, pakolliset kiinteästi lattiaan tai seinään pultitetut murtovarmat asekaapit.  -
ampumaaserikoksista tiukemmat rangaistukset.  -poliisille valtuudet tulla yllätystarkastamaan että säilytysohjeita noudatetaan. (-
20162180)
388. Kun aselupa haetaan esim. 5- vuoden kuluttua uudelleen ja lupaa ei tule. en luovuta aseitani koska muutoinkin ampumatoiminta 
on loppu ja reservin tarkoiteksen mukainen ampumataidon ylläpito on päättynyt jolloin sotilaspassin ym. pahvi ja lupakortit voi työntää 
Ö-mappiin. Kiitos että voi jotain komentoida asioitten mennessä jumiin. ( -20162323)
389. Olennaista on, että ihminen saa demokraattisessa hyvinvointivaltiossa harrastaa virkistystoimintaa, joka ei vahingoita muita 
ihmisiä. Tällöin terveellä ihmisellä oleva aseen hallussapitolupa ei ole kellekään vaaraksi, vaikka ase olisi puhtaasti 
keräilytarkoituksessa hankittu, tai sillä harrastaisi ammuntaa vain satunnaisesti. On absurdia vaatia harrastamaan lajia 
kilpailumielessä ja melko vakavissaan, ja erityisen omituista on vaatia siviililtä paljon viranomaisten harjoittelua aktiivisempaa 
harrastustoimintaa. Reserviläinenkin on siviili rauhan aikana. Aseet terveisiin käsiin, ampumaharrastuksen aloittamiseen kontrollia. 
Näillä pärjätään, ja ihmisille jatkossakin mahdollisuus rentoutua hyvän ja vastuullisen harrastuksen parissa ilman vääränlaista 
kontrollia ja kilpaurheilupakkoa. (-20162324)
390. jos aseet itseni omalla rahalla ostamia,,en suostu niitä pois luovuttamaan siksi että joku viranomainen katsoo etten harrasta juuri 
nyt ammuntaa,, ne ovat minun omaisuutta,,ja jos henkilö on "täysipäinen"edelleen ja niitä oikein on käytetty/säilytetty ei ole mitään syytä 
evätä kantolupia. selkeästi "sekopäät"pitäisi karsia lupien haku vaiheessa ehdottomasti pois,,tämä pieni prosentti saa pahaa ja 
huonoa mainetta aikaiseksi,, ja "normikansalaisten" hysteria pääsee vallalle ja kaikki syyllistetään,,ja 99% siitä kärsii asialliset aseen 
omistajat. koko käsiase lakiuudistushan on tuota perua,, lakiuudituksesta pitäisi päästää päättämään henkilöitä joilla itsellä on 
aseluvat,,eikä sellaisia jotka vain henkilökohtaisesta periaatteesta kannattavat täyskieltoa. harrastajilla on asiantuntemusta,,ei 
henkilöillä joilla ei koskaan ollut mitään asetta eikä kantolupia. muuten maalaisjärki jää pahasti paitsioon,,kuten nyt käymässä. (-
20162235)
391. Omaa asetta ei välttämättä tarvitse hankkia koskaan sillä ressun puolesta saa harrastusleireillä lainata aseita, turha niitä RK62:a 
on kotona säilyttää (-20162411)
392. eivät aseet ole vaarallisia vaan jotkin harvat käyttäjät, vaikka kaikki käsiaseet kiellettäsiin jää vielä puukot, puntarit ja 
pesäpallomailat jne. nekin pitäisi kaikki kieltää.... (-20162367)
393. Harrastuksen päättyminen väliaikaisesti voi johtue monista tekijöistä ja se ei saa olla perusteena anpumaluvan menettämiselle 
koska: on mahdollista aloittaa harrastus uudelleen myöhemmin esim. kun halvaus- tai syöpä on parantynyt. Ikä ei katso näitä 
sairauksia ja halu harrastaa ei poistu ennenkuin haudassa. ( -20162240)
394. Mielestäni "vanha" käytäntö, jossa ensin piti harrastaa ammuntaa pitkällä aseella ennen siirtymistä lyhyeen oli hyvä. Tällöin 
voitaisiin pistoolin harjoitteluaikaa lyhentää. Lyhyet aseet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu kilpa-ammuntaa. Jos laki määrää 
mökkiammuskelun lyhkäsillä aseilla lopetettavaksi ilman jäsenyyttä seurassa, niin se määrää ja sillä hyvä. Pohjoisessa tämä 
luonnollisesti tuottaa ongelmia. Hankalaksi asia muuttuu, jos seuroilta vaaditaan henkilö, joka kouluttaa ja kirjoittaa todistuksen. 
Lääkärit eivät näitä todistuksia halua kirjoittaa ja nyt virkamiehet ovat siirtämässä kaiken vastuun seurojen kannettavaksi. Muuten 
koulutussysteemi on hyvä. Meillä tämä käytäntö on ollut vakio jo muutamia vuosia. Vallesmannin kanssa ollaan keskusteltu, mitä 
harrastustodistuksemme pitää sisällään ja mitä sen saamiseen vaaditaan. Näin olemme saaneet luotua molemminpuolisen 
luottamuksen. Ikävä kyllä nykyinen lupakäytäntö on siirtänyt luvan hakemisen alueeltamme isompaan kaupunkiin. Tämä on huono asia. 
Pienemmillä poliisiasemilla hakijat tunnetaan. Henkilökohtainen käynti asemalla poisti "pölhökustaitten" hakuprosessin. Heidät 
tunnettiin jo asemalla. Ei tullut lipsumisia. Tuleva aselupakäytäntö heijastelee jo jäsenhakijoiden määrässä ja laajuudessa. 
Yhdistyksellä olemassa oleva ampumarata houkuttelee. Kaikki vain eivät vielä ymmärrä, ettemme ole ampumaseura, vaan 
maanpuolustustyötä tekevä reserviläisyhditys. Pienillä maalaisyhdistyksillä tulee olemaan ongelmia, mikäli jäsenpohja kasvaa liikaa. 
Ei pysy hanskassa ja radan naapurit hermostuvat, tai ainakin radoille tulee niin kalliita vaatimuksia, että loputkin radat menevät kiinni. 
Ja taas ollaan uuden ongelman edessä. Kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa kalliisiin radan kunnostustöihin. Tässä kohdassa en 
tarkoita radan turvallisuuteen kohdistuvista kunnostustöistä. Turvallisuus ennen kaikkea. (-20162179)
395. Kommentti kysymys 7:stä: Pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne on harrastajien lukumäärään nähden aivan surkea. 
Ratakäynnillä kertyy 50 kilometriä ajoa suuntaansa. Pääkaupunkiseudulle on saatava ampumakeskus! (-20162457)
396. Ei ole mielestäni järkevää tehdä kahta puolustusvoimien P2 testiä. Kutsuntojen ja varusmiespalveluksen aikana tehdään yksi P2-
testi ja kun poliisille antaa laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoimilta, niin poliisi 
saa sillä tavoin tietää P2-testin tulokset. (-20162360)
397. Tulevat lakimuutokset karsivat aika paljon uusia harrastajia, ainakin pienemmillä paikkakunnilla. Toisaalta pitkästä 
harjoittelujaksosta varmasti on myös apua 'epätoivotun' aineksen karsimisessa. Kaksipiippuinen juttu siis. Lääkärintodistuksista pitäisi
antaa yksityiskohtaisemmat ohjeistukset lääkärikunnalle. (-20162474)
398. Jos aikoo aloittaa pistooliammunnan tosimielessä, olisi lähtökohdat mielestäni seuraavat; Ampumakoulu ( yksi talvikausi ) Ohjattu
rataharjoittelu ( kesä, talvi, kesä ). Tämän jälkeen ensimmäinen lupa. Peltipurkkiammuntaan soveltuvat aseet pitäisi myöntää erikoisen 
tarkan harkinnan jälkeen. Nimimerkki 44 vuotta pistooliammuntaa aktiivisesti harrastanut ja SAL;n kilpailulisenssin omaava. (-
20162400)
399. Lain tulisi keskittyä siihen, että luvan hakija on sovelias omistamaan aseen. Aseen mallilla, koolla tms. seikalla ei ole mitään 
merkitystä. (-20162515)
400. Jos joku vatipää töötöilee aseen/aseitten kanssa alkoholin vaikutuksen alaisena tai käyttäytyy muuten asiattomasti aseen/aseitten 
kanssa niin tietysti ase/aseet pois. (-20162532)
401. Ampumaharrastusta tulee jatkossakin voida harrastaa yksikseenkin, eli ei ainoastaan valvottuna ja seuran (tms) 
ampumavastaavan valvonnassa. Käsiaseiden harjoitteluvaatimusta ei tule vaatia (ainakaan noin pitkänä) mikäli hakijalla on jo 
kokemusta pitkistä aseista ja lupia on jo aiemmin olemassa. Miten aseiden sitten jatkossa käy, jos ammuntaharrastukseen tulee 
pidempi tauko ja hallussapitolupaan mahdollisesti vaadittavaa "harrastustodistusta" ei ole esittää?? Siirtyykö esim. kuolleiden aseet 
automaattisesti valtiolle korvauksetta, mikäli perheessä ei ole juuri silloin harjoitteluvaatimuksen täyttävää henkilöä. Tärkeintä nyt on 
vain saada luvan myöntäjän tietoisuuteen luvan hakijan KAIKKI mahdolliset esteet, jokaisen viranomaisen ja instanssin taholta, jottei 
lupia myönnetä sellaisille henkilöille, joille niitä ei missään tapauksessa tulisi (olisi tullutkaan) myöntää. ( -20162492)
402. 20-24V 2 VN HARJOITTELU SEUROISSA YLI 25 ARMEIJAN KÄYNTI JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO JOS EI ARMEIJAA 1 VN 
HARJOITTELU JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO ESA HYVÄMÄKI (-20162555)
403. Käsiaseiden lupamenettelyn kiristäminen haittaa mielestäni ainoastaan alan harrastajia sekä esimerkiksi aktiivista 
haittaeläinmetsätystä harrastavia ihmisiä. Käsiase on esimerkiksi luolametsästyksessä käytettävyydeltään huomattavasti ns. "pitkää" 
metsästysasetta parempi. Rikolliseen toimintaan on varmasti jatkossakin mahdollista hankkia luvattomia ampuma-aseita joita 
varmasti liikkuu markkinoilla oli aselupakäytäntö millainen tahansa. (-20162519)
404. Aseita tulee joka tapauksessa olemaan runsaasti alamaailmassa vaikka ampumaharrastajilta vietäisiin aseet pois, saisivat vaan 
uuden myyntiartikkelin lisää. (-20162448)
405. Jos yksi ruusperi ajaa kännissä mummon ja pari lasta kuoliaaksi, viedäänkö kaikilta suomalaisilta ajokortti kuivumaan? (-
20162628)
406. kohdissa 9,10 ,11ja12 tulisi poliisille antaa harkintavalta jos hakijan tausta tunnetaan (-20162523)
407. Aseiden säilytykseen kiinitettävä huomiota,lukittava asekaappi. Pääkaupunkiseudulle kunnon ampumarata,kaikkien harrastajien 
käyttöön. Sra/turvallisen ampujan koulutus tai vastaava uusille/ (vanhoille ) pakolliseksi. (-20162600)
408. Itse aktiivisesti kilpailevana kuuntelen "huulipyöreänä" "asiantuntijoita",jotka puhuivat samasta aseesta seurassa,jolla ampuisi 
useampi ampuja.Varmaan heillä kaikilla on samankokoinen käsi,jotta perä istuu kuin hanska.Miksi tällaisiin asioihin puuttuu ihmiset 
jotka eivät enempää kuin sika tuulimyllystä.Entäpä jos kotisäilytys kielletään? Miten käy kylmäharjoittelu? (-20162602)
409. Yksityinen aseenomistus ja "vapaa" harjoittelu on hyvän reservin ammuntataidon edellytys. (-20162682)
410. Poliisin ei tarvitse päättää, olenko aktiivinen harrastaja (kommentti viimeiseen kysymykseen), riittää, kun harrastan ....kuitenkaan 
kenenkään holhoamatta harrastan silloin kun itselle sopii . Tuskin kenenkään kohdalla jokin harrastus on yhtä aktiivista kuukaudesta 
toiseen, vuodesta toiseen, eikä suksistakaan tehdä polttopuita, jos tänä talvena jäi hiihtämättä 100 km vähemmän kuin ed. talvena (-
20162575)
411. Itse olen suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja puolustusvoimilla on siis tietoa minusta. Mutta ensimmäisen 
hallussalupani hain jo ennen asepalvelusta. Mikäli poliisilla on oikeus saada tietoja puolustusvoimilta, täytyy myös varmistaa että 
asepalvelusta suorittamattomille ei tule tästä estettä aloittaa harrastusta. (-20162708)
412. Meillä on käytössä vain ulkorata mutta onneksemme on SRA-porukassamme sen verta mukavia tyyppejä että käyvät auraamassa 
radan myös ampuma-aikojen ulkopuolellakin joten vuorotyötä tekevä pääsee helpolla radalle! Se että vähän tarkemmin katsotaan 
kenelle annetaan aseita ei haittaa koska jos innostus sitten loppuu, ase jää helposti makaamaan ja käyttämättömäksi ja silloin on 
suurempi riski siitä että se joutuu vääriin käsiin. Poliiseja mukaan ampumaradoille ottamaan osaa toimintaan! En ole nähnyt 
ensimmäistäkään poliisia ampumassa esimerkiksi SRA:ta! Avoimuutta, poliisi ON meidän KAIKKIEN turvaksi ei meidän pahin 
vastustaja!!!!! (-20162688)
413. Aika hankalaa määrittää tuo, että milloin henkilö harrastaa ammuntaa ja milloin ei. Onko kaksi kertaa vuodessa tapahtuma 
ammunta harrastamista? Vai kerran viikossa? Haiskahtaa siltä, että tästäkin käydään päätökset hallinto-oikeuden kautta, kun henkilön 
ei enää katsota harrastavan riittävän usein ja luvat peruutetaan. Tuo uusi laki on taas niin ympäripyöreää, että on kumma kun sinne ei 
saada taaskaan selviä pykäliä vaan asia menee taas poliisipiirikohtaisella harkinnalla!!! ( -20162709)
414. Toivotaan, että järki pysyy mukana ja ampumaharrastusten, metsästyksen, yms. asiantuntijoiden mielipide noteerataan lakia 
valmistellessa. ( -20162766)
415. mielestäni esim. tälläisessä kouluampumistapauksessa sellainen ihminen joka on niin sekaisin päästään että haluaa vain 
mahdollisimman monta ihmistä hengiltä niin hän tekee sen kyllä sitten jollakin toisella tapaa jos ei aselupaa saa. on vaan todella sääli 
että monelta menee hyvä harrastus näiden päävammaisten myötä! myös mielestäni aseiden määräaikaisuus on vähän niin ja näin 
koska jos lupia ei uusita (tai toistaiseksi voimassa olevat luvat on peruttu) niin henkilöllä on viikko aikaa viedä aseet poliisiasemalle ja 
kolme kuukautta aikaa myydä aseita (jotka ovat poliisiasemalla niin ettei ostaja voi niitä nähdä) jonka jälkeen ne lähtee poliisien 
huutokauppaan jossa on tällä hetkellä n.2 vuoden jono... eli aseiden omistaja saa aseistaan muutaman kympin sitten joskus ehkä... eli 
kalliiksi tulee!!! mielestäni jos näin voidaan määrätä että aseet otetaan haltuun niin eikö valtion pitäisi korvata aseista se hinta mikä 
niiden todellinen arvo on!!!??? puhumattakaan siitä että uuden lain myötä moni omistaa sellaisia aseita joihin ei kukaan enää lupaa 
saa, niin kenelle sellaiset aseet voi muka edes myydä????? onkohan ne helvetin viisaat päättäjät taas lyönyt ne lahot päänsä yhteen ja 
miettinyt asiaa joka kulmasta... (-20162490)
416. Uusia ensimmäisiä aselupia haettaessa voi ja pitää tiukentaa lakeja, mutta vanhoja jo olemassa olevia aselupia ei pidä peruttaa 
tai rajoittaa tunnollisilta, rehellisiltä ja lainkuuliaisilta kansalaisilta. Miten määritellään harrastuksen aktiivisuus ja laajuus, voidaanko 
ajokortti otta pois jos autolla ei ole ajanut esim 2:een vuoteen? Ei aseet ole vaarallisia eivätkä autot tai muut välineet. Nyky nuorisolta 
puuttuu kunnioitus elämään ja yhteiskuntaan ja siitä voi syyttää uusittuja lakeja ja asetuksia joiden mukaan kuri ja elämänperusarvot on
menetetty, paraneeko tilanne sillä että kerätään lailliset pyssyt pois... Helpoin ja halvin tapa on hoitaa asiat kielloilla ja rajoituksilla kuten 
monttuiset ja kelirikkoiset tiet jotka korjataan rahan puutteen takia kieltomerkillä. On varmasti hienoa tehdä turvallista Suomea ja 
poistaa lailliset aseet ja kuten jo sanottu niin perus ongelma jää hoitamatta: laittomat aseet, itsetehdyt pommit (tämänkin kaikki 
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Ampumaaselakia on tarkoitus kiireellisesti uudistaa mm. Jokelan ja Kauhajoen surullisten tapahtumien johdosta. 
Reserviläisliitto aikoo antaa oman lausuntonsa sisäasianministeriön julkaisemista muutosesityksistä. 

Sisäasianministeriön muutosesitykset koskevat vain uusia ampumaaselupia. Vanhat luvat jäävät siis ennalleen mutta
ne voidaan jatkossa peruuttaa nykyistä herkemmin. Perusteena voi olla esim. ampumaharrastuksen päättyminen.

Vastaaminen alla olevaan kyselyyn on tärkeää, jotta liiton lausunto vastaa mahdollisimman tarkasti jäsenkuntamme 
näkemystä ampumaaselain uudistushankkeesta. 

1. Taustatiedot

Sukupuoli

Kysymykseen vastanneet: 3821 (ka: 1)

(1.1) mies 95,3% 3641

(1.2) nainen 4,7% 180

Ikäryhmä

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 2,7)

(2.1) alle 30 vuotta 17,6% 671

(2.2) 3040 32,8% 1252

(2.3) 4050 25,1% 957

(2.4) 5060 15,9% 608

(2.5) yli 60 8,6% 329

Harrastaako itse ammuntaa

Kysymykseen vastanneet: 3817 (ka: 1,6)

(3.1) aktiivisesti 46,5% 1773

(3.2) silloin tällöin 45,6% 1739

(3.3) en harrasta ammuntaa 8% 305

2. Tulisiko käsiaseet (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit, pienoisrevolverit) kieltää kokonaan? 

Kysymykseen vastanneet: 3804 (ka: 2)

(4.1) kyllä 2,2% 83

(4.2) ei 97,8% 3721

3. Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää kokonaan?

Kysymykseen vastanneet: 3805 (ka: 2)

(5.1) kyllä 3,9% 149

(5.2) ei 96,1% 3656

4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja 

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 2,5)

(6.1) 15 vuotta 6,6% 250

(6.2) 18 vuotta 39,3% 1499

(6.3) 20 vuotta 54,1% 2065

5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, 
reserviupseerikerhossa, metsästys tai ampumaseurassa jne.) 

Kysymykseen vastanneet: 3798 (ka: 1,6)

(7.1) kyllä 39,7% 1508

(7.2) ei 60,3% 2290

6. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain henkilölle, joka on jo kaksi vuotta harrastanut ammuntaa esim. 
reserviläisyhdistyksessä tai ampumaseurassa ja, jolla on esittää asiasta yhdistyksen tai seuran antama todistus

Kysymykseen vastanneet: 3816 (ka: 1,7)

(8.1) kyllä, kaksi vuotta on hyvä harjoittelua
ika

42,4% 1618

(8.2) ei, harjoitteluajan pitäisi olla lyhyempi
kuin kaksi vuotta

43,3% 1651

(8.3) ei, harjoitteluaikaa ei tulisi edellyttää l
ainkaan

14,3% 547

7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla.

Kysymykseen vastanneet: 3787 (ka: 1,7)

(9.1) ammuntaa voi harrastaa vain ulkoam
pumaradalla aikana, jolloin maassa ei ole l

unta
39,9% 1512

(9.2) paikkakunnalla on käytössä myös sis
äampumarata tai ratoja, joita voi käyttää

myös talvella
54,3% 2055

(9.3) paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta
harrastaa ammuntaa

5,8% 220

8. Pitäisikö ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta)

Kysymykseen vastanneet: 3819 (ka: 2,1)

(10.1) kyllä 42,3% 1617

(10.2) kyllä mutta ajan tulisi olla selvästi viit
tä vuotta pidempi

6% 228

(10.3) ei, luvan tulee olla nykyisten lupien ta
paan toistaiseksi voimassa oleva

51,7% 1974

9. Mikäli henkilö hakee em. määräajan päättymisen jälkeen uutta lupaa, voidaanko häneltä vaatia esim. 
reserviläisyhdistyksen tai ampumaseuran antama todistus harrastuksen aktiivisuudesta

Kysymykseen vastanneet: 3786 (ka: 1,4)

(11.1) kyllä 58,3% 2206

(11.2) ei 41,7% 1580

10. Voidaanko käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi asettaa puolustusvoiminen P2testin tyyppisen 
persoonallisuustestin hyväksytty suorittaminen

Kysymykseen vastanneet: 3792 (ka: 1,3)

(12.1) kyllä 68,4% 2594

(12.2) ei 31,6% 1198

11. Tulisiko poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista 
henkilöistä esim. puolustusvoiminen ja terveydenhuollon rekistereistä

Kysymykseen vastanneet: 3801 (ka: 1,1)

(13.1) kyllä 90,3% 3434

(13.2) ei 9,7% 367

12. Tulisiko lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus tehdä poliisille ilmoitus 
henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampumaasetta.

Kysymykseen vastanneet: 3799 (ka: 1,1)

(14.1) kyllä 88,6% 3365

(14.2) ei 11,4% 434

13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampumaaselupa esim. sen 
johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.

Kysymykseen vastanneet: 3814 (ka: 1,8)

(15.1) kyllä 22,3% 850

(15.2) ei 77,7% 2964

14. Vapaamuotoinen kommentti

5. Ampuma-aselain uusituksessa tulisi huomioida, että aselupaa hakevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti rehellisiä kansalaisia ja 
ammunnan harrastajia. Rikollisen ja mielenvikaisten käyttäytymiseen on vaikea vaikuttaa juridisin keinoin tai rajoituksin. Rajoituksien 
vaikutukset kohdistuvatkin lähinnä vain asianmukaisesti toimiviin harrastajiin, haitaten tai estäen heidän harrastustaan. (-20155664) 
6. -Sekä Kauhajoen että Jokelanluvat taisivat olla määräaikaisia, jonkinlainen harrastustausta esim vuosi harrastusta voisi olla sopiva 
aika ennen luvan saamista tosin. -Perhetilanteessa tapahtuu muutoksia esimerkiksi isyys voi haitata harrastamista jokusen vuoden 
ajan, vaikka harrastusta olisi tarkoitus jatkaa. Pitäisikö tuossakin tapauksessa peruuttaa lupa kun ei ole vaadittua määrää patruunoita 
tullut ammuttua... (-20155636)
7. Mielestäni tämä olisi oikein oiva keino karsia jyvät akanoista aselupia hakiessa myöntämällä virkavallalle hakijan armeijan aikainen 
"palikkatesti" eli persoonallisuustesti. ( -20155677)
8. vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen kommentit: 1) Pakkojäsenyys ampumaseurassa: tulee selvittää, onko tämä linjassa Suomen 
perustuslaissa mainitun yhdistymisvapauden kanssa, tai ovatko kansalaiset tasa-arvoisessa asemassa alueellisesti. 2) Viiden vuoden
välein todistettava harrastusaktiivisuus hallussapitoluvan voimassa pysymiseksi: tulee selvittää, onko tämä linjassa omaisuutta 
suojaavien lakien kanssa. Tämä on erityisen tärkeä kohta, koska ylitarkastaja Lehtosen mukaan tämä pykälä koskisi takautuvasti myös 
vanhoja lupia. Jäsenistössämme on ikääntyviä ihmisiä, ja heidän omistamiensa aseiden arvo saatttaa olla useita tuhansia euroja. He 
eivät voi ikänsä puolesta enää aktiivisesti harrastaa, mutta heille ja heidän perikunnilleen (perikunnille luonnollisesti siten kuin 
ampuma-aselaissa säädetään) täytyy kuulua edelleen oikeus omaisuutensa, jos he eivät ole osoittaneet olevansa sopimattomia 
hallussapitämään ampuma-aseita. Myös aktiivisilla harrastajilla saattaa tulla tauko harrastukseen esim. työkomennuksen tai 
elämäntilanteen muuttumisen myötä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he muuttuisivat sopimattomiksi omistamaan ampuma-
asetta. Nykykäytäntö, jossa viranomainen suorittaa lupaharkinnan ennen kuin hankittavasta aseesta on tullut luvanhakijan omaisuutta, 
ja peruuttaa luvan jos syytä on, on erinomaisen toimiva kaikkien kannalta eikä sitä pidä muuttaa. 3) Harrastusaktiivisuudesta yleensä: 
Arvioitaessa henkilön harrastusaktiivisuutta tulee arvioda kokonaisuutta, eikä yksittäisen aseen käytön määrää. Useissa yhdistyksissä 
harrastetaan esimerkiksi .22 aseilla talvikaudella sisäradoilla, ja kesäkaudella korkeapaineaseilla ulkoradoilla. 4) Uusien aseen osien 
luvanvaraistaminen: luvanvaraisiksi ovat tulossa aseiden rungot ja äänenvaimentimet. Äänenvaimentimet siten, että aseen 
hallussapitolupa oikeuttaisi myös äänenvaimentimen hallussapitoon. Äänenvaimentimien käyttöä tulee rajoittaa mahdollisimman 
vähän. Sen sijaan sen käyttämiseen tulee kannustaa, koska äänenvaimennin on tehokkain yksittäinen keino ampumamelun 
vähentämiseksi. Ampumamelu aiheuttaa merkittävimmät käyttörajoitukset ampumaratojen ympäristöluvissa. Äänenvaimentimen käyttö 
on erittäin suositeltavaa kaikissa niissä aseissa, joissa sitä voidaan käyttää luontevasti ja niissä ampumaurheilulajeissa joissa 
säännöt sen sallivat. 5) Viranomaisen auktorisoimien asekouluttajien käyttöönottamisesta tulee luopua. Sen sijaan ampumaseuran tai 
yhdistyksen tulisi auditoida viranomaiselle omat toimintatapansa sekä jäsenistölleen antamansa koulutus. Tämä vähentäisi 
byrokratiaa, koska yhdistys tuottaa joka tapauksessa jo muutenkin dokumentoitua tietoa toiminnastaan mm. toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman sekä muiden julkaisujen muodossa, eikä yhdistyksen toiminta olisi riippuvaista muutamien henkilöiden 
vapaaehtoistyössä jaksamisesta. Niin SAL, SML, MKJ kuin ResUL:kin tarjoavat jäsenyhdistystensä kautta jo nykyisinkin laadukasta, 
standardisoitua koulutusta. Lajikohtaisten asioiden lisäksi näihin on mahdollista lisätä yhteneviä kaikille harrastajille koulutettavia 
asioita. 6) Koska suorituspaikkojen merkitys kasvaa entisestään, on välttämätöntä, että valtio ja kunnat saadaan noudattamaan 
liikuntalakia ampumaurheilun osalta. Tämä asia tulee sisällyttää kaikkiin ampuma-aselain muutoksista käytäviin keskusteluihin ja 
lausuntoihin. Vantaan Reserviläiset ry:n hallituksen psta, Niko Niemistö, pj (-20155766)
9. Kysymykseen 13. kaikissa/kaikilla on harrastuksissaan aktiivisempia ja hiljaisempia kausia niin olisi aika hassua jos pyssyt pitäisi 
vain tuon harrastuksen hiipumisen takia myydä pois........ (-20155556)
10. Nykyinen käytäntö on mielestäni hyvä. Pakottaminen johonkin seuraan ei ole hyvä asia - monet tykkää touhuta ampumaradalla 
yksikseen. Erittäin ikävänä pidän sitä, että jos harrastaja, jolla on ollut käsiase jo vuosia, kenties 20 vuotta, päättää päivittää aseensa 
uudeksi. Edessä hirvittävä rumba ja todistelu . Voi monelta jäädä tekemättä. Tähän olisi hyvä saada muutos - jos sinulla on 
käsiaselupa voimassa toistaiseksi uuden hommaaminen menisi kuten ennen, eikä siten, että vanhat veteraanit joutuu haastatteluun 
ym ikäviin tilanteisiin. (-20155375)
11. Edelleen käsiaseiden käyttö pienpetojen lopettamiseen niin loukku- kuin luolapyynnissä tulisi mahdolllistaa. 22lr riittää tähän ja 
näitä lupia tulisi myös mahdollistaa. ( -20155752)
12. Maalaisjärjen käyttö on sallittua - Tässäkin asiassa! ( -20155786) 
13. Yksi vapaan maan tunnusmerkeistä on vapaa aseenomistus. Tätä ei ole/ollut esim. Neuvostoliitossa ja Pohjois-Koreassa. (-
20155802)
14. Itse olen valtionvirkamies, jolla on oikeus kantaa virka- asetta joten tiedän minkalaista tuhoa ase saa aikaa väärissä käsissä sekä 
myös huolimaton käsittely. On erittäin tärkeää saada tiukennuksia nykyiseen käsiaseen lupa haku menettelyyn, jotta voitaisiin välttyä 
kyseisiltä tapahtumilta. (-20155653)
15. Kommentit seuraaviin kysymyksiin: 8. Minusta määräaika voisi olla jopa lyhyempi. Esimerkiksi minun ensimmäinen pistoolilupani 
oli kahden vuoden määräaikainen lupa, vaikka olin aktiivisesti jo ammuntaa pari vuotta harrastanutkin. En kokenut tätä kuitenkaan 
ongelmaksi, ja lupaa uusittaessa sain toistaiseksi  -luvan, kun esitin todistukset ammunnan säännöllisestä harrastamisesta ja 
kilpailuihin osallistumisesta. Ensimmäisen toistaiseksi  -luvan jälkeen määräaikaisuudelle ei enää ole perusteita. 9. On muistettava, 
että monet henkilöt harrastavat ammuntaa aktiivisesti täysien seurien ulkopuolella tai seuran ampumaradoilla sellaisina ajankohtina, 
jolloin sieltä ei ole mahdollisuutta saada mitään todistusta käynnistä. Meilläkin on käytössä ampumarata, jossa saamme vapaasti 
käydä harjoittelemassa ampumaradan aukioloaikojen puitteissa, mutta todistus omasta harrastamisesta on tällöin hyvin vaikea 
hankkia. Itse kirjoitettu harrastuspäiväkirja olisi sen sijaan ihan pätevä vaihtoehto. 12. Lääkärit voisivat halutessaan antaa ilmoituksen 
tietyissä tapauksissa, jotka ovat selvästi määritellyt. Lääkäreitä ei kuitenkaan voi tähän velvoittaa, sillä muuten lääkärin vastuu asiassa 
on liian suuri, eikä esimerksiksi yleislääkäriltä voi odottaa vaikkapa lievän mielisairauden tai persoonallisuushäiriön tarkkaa 
havaitsemista yhden käynnin perusteella. 13. Tätä on kohtalaisen vaikea osoittaa juuri kohdassa 9. kirjoittamieni perustelujen vuoksi. (-
20155438)
16. Nykyiselläänkin poliiseilla on oiekus peruuttaa lupia. Tarvitaan selkeät työkalut miten ja mistä tietoa saadaan poliiseille. Ja 
ensimmäisen luvan hakijalle tuo testi ei ole ollenkaan huono asia. Seuraan kuuluminen on monilla seuduilla hankalaa. 
Metsästysseuroihin ei pääse jäseneksi, uusia jäseniä ei oteta helpolla ja ampumaseuroja ei juuri ole. Reserviläisillä taas huonot 
mahdollisuudet harrastaa, joten harrastukseta tulee väkisn epäsäännöllistä. ( -20155833)
17. kielletään keittiöveitset kun niillä jatkuvasti puukotetaan viikonloppu riennoissa. (-20155848)
18. Metsästysaseita ei tule missään vaiheessa rinnastaa käsiaseisiin. Käsiaseen luvan myöntämisessä tulisi olla tiukempi kuin 
metsästysaseen. Molemmissa tapauksissa tarkoituksenmukaisen harrastuneisuuden perusteella. ( -20155673)
19. Nykyinen käytäntö olisi hyvä, mutta kun tällaisia ikäviä tapahtumia ( koulu surmat etc...) sattuu, niin kaippa aselakia pitää uudistaa ja 
lupien myönyämistä tiukentaa. (-20155825)
20. Ylilyönnit vain pahentaa tilannetta, niillä aiheutetaan vain "pimeitten markkinoitten" laajentuminen (vrt. Iso-Britannian laittomien 
käsiaseiden yleisyys ja musta-pörssi). (-20155784)
21. Elämäntilanteista riippuen kaikilla ei ole mahdollisuutta aina käydä aktiivisesti ampumaradalla. Pitkiäkin taukoja saattaa tulla ja 
mielestäni on väärin esim. näissä tilanteissa lähteä peruuttamaan aselupia. ( -20155804)
22. Aselupien peruuttamisella esim harrastuksen vähentymisen johdosta on täysin idioottimainen ajatus,hyvin harvaa harrastusta 
jatketaan säännöllisesti,välillä tulee taukoja esim perhe syistä. Lääkärin tarkastus : normaali lääkäri ei pysty sanomaan ihmisen 

harmia ja metsästäjille..ulkopuoliset vai kärsii.yhteiskunnan täytyisi puuttua enemmän nuorten hyvin vointii,sieltä se kaikki lähtee..Ja 
luvattomia aseita löytyy suomesta joka nurkalta.. nyt täytyis pitää järki pääs eikä kuunnella muutamaa edustajaa jotka todellisuudes ei 
tiedä aseista mitään , ja ovat aseista kieltäytyjiä jo valmiiksi. (-20155425)
23. Ensimmäisen käsiaseluvan voimassaolo pitäisi olla tosi lyhyt. Ja ensimmäisen luvan perusteet pitää olla tosi tiukat. ( -20155896)
24. Aseet eivät tapa vaan ihmiset. Jos joku haluaa saada paljon vahinkoa aikaan, ei (käsi)ase ole edellytys. (-20155934)
25. Voisihan sitä järkeäkin käyttää kun sorvataan uusia lakeja. (-20155911)
26. Mielestäni poliisilla pitäisi olla oikeus tutustua Kelan tietoihin onko henkilöllä ollut mielenterveysongelmia aseenkantolupaa 
hakiessa. Tämä on syy myös aseenkantoluvan peruutukseen käsiaseissa. Aseenkantolupia ei pitäisi voida peruuttaa sillä syyllä että 
henkilö ei esimerkiksi perhe (pieniä lapsia tms.) tai työtilanteen vuoksi ole muutaman viimeisen vuoden aikana ehtinyt harrastaa 
ammuntaa yhtä aktiivisesti kuin ennen. Yleensä ihmiset kuitenkin jatkavat harrastustaan kun ehtivät. Eivät ihmiset golfclubeistakaan 
eroa esimerkiksi vaativan projektityön ajaksi kun eivät ehdi joka viikonloppu käydä golffaamassa. Ammunnan aktiivisuuteen vaikuttaa 
useasti myös mahdollisuudet eli ampumaratatilanne jne. Jos ampumarata on "remontissa" niin pitäisikö alueen kaikilta ihmisiltä 
peruuttaa lupa ja kaikkien pitää ostaa uudet harrastevälineet kun rata on taas käytössä. Jonkinlainen kurssi (esim. metsästyskurssiin 
verrattava) voisi olla hyvä mutta ampumaseuran jäsennyyttä ei pitäisi vaatia. Myöskään aseiden määrään ei pitäisi tehdä rajoituksia. 
Useita samankaliiperisen ja samantyyppisien aseiden lukumäärään ei myöskään rajoituksia. Aseet ja niiden tarkkuus ovat tunnetusti 
yksilöllisiä ja harrastajat usein "etsivät" heille sopivaa harrastusvälinettä. (-20155531)
27. Totuus on ollut kautta aikain: aseet eivät tapa, vaan ihmiset. (-20155973)
28. Harrastuksen osoittaminen on usein hyvin hankalaa. Vaikka kuuluukin ampuma/res. seuraan, omatoimista harjoittelua/kaupallisilla 
radoilla tapahtuvaa harjoittelua ei jostain syystä useinkaan katsota "aktiiviseksi harrastamiseksi". Ensimmäisen luvan pohjalle on 
jonkinlainen ampumaharrastukseen perehtyminen kyllä paikallaan. Myös seuroille mahdollisesti lankeava jäsentensä aktiivisuuden 
arviointi on sinänsä hyvä ajatus, mutta tulee käytännössä varmasti aihettamaan ongelmia. Seurojen tarkoitus on pitää yllä jäsentensä 
hyviä henkilösuhteita ja yhdistysten toiminnantarkoitus yleensäkin on viihtyä harrastuksen ja toisten samanhenkisten henkilöiden 
seurassa. Mutta kuinka käy, jos osa seuran jäsenistä velvoitetaan toimimaan "viranomaisen tiedustelijoina"? (-20155341)
29. Nuo sinänsä varsin valitettavat kouluampumistapaukset eivät saisi vaikuttaa ampuma-ase lakiin/käytäntöihin. Niissä oli kyse 
mielenterveysongelmista, ei ampuma-ase lupien/käytäntöjen puutteista. ( 20155915)
30. Hallussapitoluvat pitää olla ATK-rekisterissä niin, että ne sieltä löytää heti kun pitää selvittää omistaja ja se onko omistajalla 
väkivaltarikoksia. Luvan saanti ehtona miehille voisi olla asevelvollisuuden (aseellisen) suoritus. (-20155797)
31. Kohta 6. Miten voi harrastaa kunnolla ampumista jollei ole aseenkantolupaa? (-20155981)
32. Sattuneet ampuma-ase rikokset eivät johtuneet aselaista. Yhtä vaarallinen teko olisi ollut tuhopoltto tms muu aseeton teko, 
bensiiniin ei tarvita ostolupaa. Laittomien aseiden ja mm. moottoripyöräklubilaisten ratsaamiseen voisi osoittaa enemmän 
määrärahoja. (-20155943)
33. Kohtaan 7: Omalla paikkakunnalla on mahdollisuus vain sisäampumaradan käyttöön .22 ja .32 kalibeerin aseilla. SRA-ampujana 
lähimmälle radalle matkaa n. 50km yhteen suuntaan. (-20155950)
34. Ampumaharrastuksen lopettanut henkilö voi siirtyä asekeräilijäksi, harrastuksen muuttuminen ei saa olla syy asepupien 
peruuttamiseen (tulee vain tulkintakysymyksiä). (-20156010)
35. Nykyinen aselaki on aivan asiallinen ja sitä ei olisi tarvetta muuttaa. Aseluvan myöntämisen perusteet ovat hyvät ja ajan tasalla. 
Kyse on vain siitä miten viranomainen valvoo ja tulkitsee lakia. (-20156070)
36. Pääsääntöisesti lakiehdotus on ihan ok. Kuitenkin kaksi vuotta on aika pitkä aika ilman omaa asetta jos tähtää kilpailemaan. 
Lisäksi ilma-aseammunnan tulisi riittää harrastenäytöksi. Tällaisen kun kuitenkin saa tehtyä itselleen sopivaksi helpommin kuin 
yhdistyksen ruutiaseen. (-20156084)
37. Terveys ym tietojen tarkempi seulonta lupaa myönnettäessä on ok. Samoin mahdolliset persoonallisuustestit. On myös täysin 
hyväksyttävää peruuttaa luvat rikkeiden tai rikoksien takia. Yksilönvapautta loukkaavaksi koen sen että henkilö pakotetaan jonkin 
järjestön jäseneksi. Samoin oikeuksiani loukkaa se ajatuskin siitä että kerran myönnetty lupa voidaan peruuttaa pelkän 
harrastuneisuuden puutteen vuoksi. Elämäntilanteista johtuen harrastuneisuus vaihtelee suuresti ja pitkiksikin ajoiksi tämä ei saa 
vaikuttaa. (-20155949)
38. 4. Mikä olisi sopiva käsiaseluvan saannin alaikäraja -mielestäni kaksikymppinenkään ei nykyään ole "tasapainoinen, järkevä 
aikuinen" muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Termi "nykyään" juontuu siitä että suuri osa kaksikymppisistä asuu vielä kotona, 
solussa, kimppakämpässä tms. Vasta oma asunto, työ ja kenties vaikka esikoinen tekee vaikutteille alttiista ja itseään vielä etsivästä 
nuorukaisesta Miehen, joka alkaa tuntea vastuunsa Miehenä lähipiirissään ja tässä yhteiskunnassa. (-20155723)
39. Koska ihmismieli on aika oikukas ei 100% voida estää kyseisiä tapahtumia uusiutumasta.Huumeet ym tuovat siihen lisää 
riskiä.Ohjatulla harrastuksella turvataan aktiivien osallistuminen jatkossakin myös puolustusvoimia silmälläpitäen. ( -20156048)
40. lakia tulisi ehdottomasti ja pian tiukentaa. (-20156147)
41. jokainen ihminen on ampujanakin yksilö.tämä on syytä muistaa aselupienkin kanssa. (-20156139)
42. Nyt jo järki käteen tässä ampumaharrastuksessa. Emme ole enää metsästäjä/keräilijäkansaa vaan ampuminen on nimenomaan 
harrastus ja vapaa-aikatoimintaa. Kaikille harrastuksille on olemassa omat tilat. Käsiaseilla harjoittelu vain pelkästään valvotusti 
järjestön/yhdistyksen tiloissa. Suomi on muuhun maailmaan verrattuna ollut valitettavan leväperäinen käsiaseita koskevassa 
lainsäädännössään. Ei ole mitään syytä, miksi yksityishenkilöiden pitäisi saada pitää käsiaseita kotonaan! (-20155987)
43. erityisesti aseen sijoituspaikan siirtäminen esim kerhotiloihin ehkäisisi varmasti kännissä tehtyjä tappoja, tiedä sitten olisiko 
puukolla lyöminen sen parempaa. Kauhajoen ja jokelan tapausten kaltaisia juttuja ei voi ehkäistä aseluvilla, tekevät sitten pommin tai 
myrkyttävät jos ei pyssyä ole saatavilla. (-20156111)
44. Turvakoulutus aseenkäsittelylle ja käsittelykoe, josta kirjallinen todistus. (-20156086)
45. Käsiaseillekin tulisi sallia ns. rinnakkais aika ennen 20 vuoden täyttymistä, mutta luvan voisi esim saada vain .22cal pistooliin. Jos 
kaikille aseille tulee määräys, että tarkistetaan harrastaneisuus, niin tulisi olla lomake, millä saisi sitten mahdollisesti kaikki luvat 
tarkistaa kerralla, jolloin tämä voisi sitten olla hakijallekin halvempaa, myöskin tarkistus välin tulisi olla järkevä, esim 10 vuotta koska 
henkilölle voi ilmetä henkilökohtainen este joka estää harrastuksen muutamaksi vuodeksi, tällöin olisi kohtuutonta peruuttaa luvat sen 
takia. (-20155850)
46. Jos ihmisellä on mielenterveysongelma, pitää silloin ensisijaisesti hoitaa mielenterveysongelmaa. ( -20156232)
47. Vaikka kaikki aseet kiellettäisiin täysin, niin luuleeko päättäjät, että sillä ratkaistaan kaikki aseilla tehtävät henkirikokset... Ampuma-
ase harrastuksen vaikeuttaminen näillä pykälillä ei ratkaise mitään ongelmia, jotka ovat esim. olleet näiden muutaman tuoreimman 
tragedian takana. Huomasimmehan Myyrmannista, että jos psykopaatti haluaa ihmisiä hengiltä, niin ei siihen luvanvaraisia aseita 
tarvita. Ja olisi "nice to know" tietoa, kuinka suuri osa ampuma-ase-/henkirikoksista tehdään luvallisilla aseilla... Kaikki päättäjät vihreitä 
myöten SRA-kurssille, niin huomaavat, kuinka virkistävää voi olla "ulkoilmaliikunta" aseen kanssa olla. (-20155989)
48. Tärkein asia mihin liiton tulee ottaa kantaa on se, että "harrastuksen aktiivisuus" ei saa aiheuttaa lupien peruuntumista 
työttömyyden, sairauden, perhesyiden tai varusmiespalveluksen aiheuttaman aika- tai rahapulan vuoksi! Se, ettei käy esim puoleen 
vuoteen radalla, ei kerro itse harrastuksen tilanteesta mitään. Jollakulla voi olla esim leikkauksen jälkeen mahdoton mennä radalle 
vaikkapa vuoteen, tulkitaanko tämä harrastuksen lopettamiseksi ja onko siinä mitään järkeä? Myöskin paikkakunnan 
ammuntamahdollisuudet pitää ottaa huomioon, Helsingissä ei ammuta kiväärillä samalla tavallaa aktiivisesti kuin esim Seinäjoella. 
Jos aiotaan vaatia säännöllistä aktiivisuutta aktiivisuuden vuoksi, on valtion silloin tarjottava siihen mahdollisuus, ja kuntien huolehtia 
ampumaratojen rakentamisesta. Itse käyn ampumassa 300km päässä, kun lähempänä ei ole hyviä ja hiljaisia ratoja, joilla voi olla 
rauhassa ja keskittyä ammuntaan. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että esim. pk-seudulla mentäisiin töiden jälkeen tarkkuuttamaan 
kivääriä kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. ( -20156125)
49. On väärin rangaista kaikkia amunnan harrastajia muutaman sairaan henkilön tekojen vuoksi. ( -20155909)
50. Suomessa on (kymmeniä)tuhansia aselupia, jotka on myönnetty metsästykseen. Kuitenkaan jahdissa ei ole käyty vuosiin.Niitä voisi 
kartoittaa ja laittaa kyselyä harrastuksen aktiivisuudesta ja osallistumisista metsästysseurojen toimintaan. Myös näyttö siitä että käy 
muualla metsällä kuin kotipaikkakunnalla tulisi osoittaa selvästi. ( -20156285)
51. Perustuslain turvaamaa järjestäytymisvapautta ei saa missään nimessä kumota, joten tuo todistus harrastuksen aktiivisuudesta on 
hieman kaksipiippuinen juttu. Määräaikaisuuksilla "pelleileminen" ei olisi vaikuttanut surullisiin tapahtumiin, eikä sillä ole mitään 
turvallisuutta parantavaa vaikutusta. Aselupia hankkivista henkilöistä lupia myöntäville viranomaisille mahdollisimman laajat ja tarkat 
tiedot. Kuka määrittelee, milloin henkilö "ei enään harrasta ammuntaa"? Esim perheen perustamisen hetkellä, ja siitä muutama vuosi, 
saattaa aktiivisuus laskea, mutta palata myöhemmin, jolloin pitäisi taas ostaa kaikki välineet uusiksi, mikäli luvan 
peruuttamisperusteena pidettäisiin ammunnan aktiivisuutta. ( -20156121)
52. Häiriintyneet yksilöt pitää saada pidettyä erossa ampuma-aseista, mutta tavallisten harrastajien elämää ei pidä sen varjolla liikaa 
hankaloittaa. Eihän ylinopeutta kulkevien autojen myyntiäkään ole kielletty yms. (-20156309)
53. Lisäksi Poliisin lupakäytännöissä on nykyään liikaa eroavaisuuksia, sillä Turussa sinulle ei välttämättä myönnetä lupaa tietyn syyn 
(esim. sopimattomuus, rikostuomio) vuoksi, mutta lupa voidaan samoilla syillä myöntää toisella paikkakunnalla. ( -20156280)
54. Käsiaseen ja yleensä aseen ostolupa tulisi myöntää vain armeijjan käyneille henkilöille, sittenkin harkiten. (-20156218)
55. On kohtuutonta, jos muutaman mielenterveydeltään häiriintyneen henkilön tekemien tekojen takia kymmenien tuhansien kunnon 
ihmisten harrastustoimintaa rajoitetaan. Kyseessä on vastaava ylireagointi, kuin jos nopeusrajoitukset laskettaisiin taajamissa 20km/h 
tasolle. Kuolemaan johtaneet kolarit kyllä varmasti vähenisivät. Jos joku haluaa toista vahingoittaa, niin kyllä hän siihen keinon keksii 
ilman asettakin. Esimerkkinä Myyrmannin pommittaja Petri Gerdt. (-20156245)
56. "harrastuksen aktiivisuus" on minusta outo ja monipiippuinen juttu. itse olen pienten lasten äiti ja työ on vaativa. harrastaisin 
enemmän jos ehtisin. pitääkö minulta viedä pistooli, koska en ole käyttänyt sitä pariin vuoteen? olen ehtinyt harrastaa lähinnä 
ilmapistoolilla enkä silläkään kuin 3 kert vuodessa. menen jokseenkin suoraan sm-kisoihin, jos ruutiaseella harrastan. olenko liian 
epäaktiivinen kun olen naisten vakiopistoolissa 5. joka toinen vuosi kun kaivan aseen kaapin perältä? mitä siis on se aktiivinen 
harrastaminen? jos käy jonkun pienen paikkakunnan ampumaradalla silloin tällöin, kirjoittavatko harrastuskaverit toisilleen todistuksen 
aktiivisuudesta? pitääkö kilpailla? nuorten kilpa-ampujien kohdalla voitaisiin ehkä tehdä aselakiin poikkeuspykälä. itse olen ampunut 
kv. kisoissa 16-vuotiaasta ja olisi se ollut hemmetin paljon hankalampaa jos en olisi voinut omaa asetta sinne viedä. 2 vuoden 
aktiivisuusaika vie monelta mahdollisuudet lähteä ulkomaille kisaamaan, jos alkaa olla kv. tasolla aiemmin kuin on oikeutettu lupaan. 
valmentajatko aseita silloin rehaa rajojen yli? muutoin olen ehdottomasti kannatettujen tiukennusten puolella. kaikenmoiset räiskijät 
pitää saada radoilta pois tai ohjattuun harrastustoimintaan. ongelma on vaan se että mistä pikkupaikkakunnille ja seuroille resurssit? 
(-20156074)
57. ampuma-aselupien hankinnassa tulisi olla käytössä mahdollisimman laaja rinnakkaisrekisteröinti, jolla saadaan seulottua 
ihmisten tietoja mm psykiatristen sairauksien ja muiden epäilyttävien tapausten pois kitkemiseksi. Aselupien muuttaminen 
määräaikaisiksi ei ole ratkaisu mihinkään ongelmaan. Järjestelmän ollessa täydellinen henkilön joutuessa esim lääkärin kanssa 
tekemisiin henkisten ongelmien tai vaikka alkoholismin vuoksi tulisi tapauksesta tehdä ilmoitus poliisille jos henkilö omistaa ampuma-
aseita. Tällöin poliisin ja lääkärin tulisi arvioida henkilön kyvykkyyttä enää omistaa ampuma-aseita. Nykyinen ampuma-ratatilanne on 
esimerkiksi eteläsuomessa sellainen, ettei aktiivista ampumista ole ympäri vuoden mahdollista suorittaa jokaisella aseenomistajalla 
vaan ampumaharrastus rajoittuu kevät-, kesä- ja syksyaikaan sekä metsästyskausille. Vaatimukset ympärivuotisesta 
ampumaharrastuksesta luvan ylläpitäiseksi ovat niin joillain paikkakunnilla käytännössä epärealistisia. ( -20156124)
58. tuntuu että suomessa luvalliset aseet on suurenpi ongelma kuin 80 000 pimeetä käsiasetta. ( -20156244)
59. tää kysely on tehty ohjaamaan vastaamaan myönteistä kantaa. Se joka alussa on ollut käsiaseita vastaan ei voi moneenkaan 
jatkokysymykseen vastata. (-20156430)
60. Ampumaaselupaa hakevan tulisi myös osoittaa ostokuittilla todistettavasti aseelle hyväksytty säilytyspaikka (askaapi, kassakaapi 
jne). (-20156252)
61. Ase on turha kapistus, jos sille ei ole järkevää, edes kerran vuodessa tapahtuvaa käyttöä. Muutenkin ase on vaarallinen myös 
käyttäjälleen, jos sitä ei käytetä ja huolleta (öljytä) vuosittain. Henkisesti tasapainottomille ei asetta pidä antaa ja henkinen Ja fyysinen 
kunto onkin syytä tarkistaa kuten kuorma-auto-kortin haltijoilla 5 vuoden välein 45 vuotta täytettyään, mutta jo siitä lähtien kun aselupa on
voimassa. Vanhan olympia-ampujankin liipasinsormi oli liian herkässä, kun kukaan ei kysy henkisestä voinnista. Nuorille henkilöille ei 
käsiaseita pidä antaa kuin vasta asepalveluksen suoritettuaan ja sivareille ei ollenkaan. (-20156126)
62. Kenellekkään ei tulisi kysymyksissä esitetyillä tavoilla myöntää mitään lisäoikeuksia koska loppujen lopuksi kaikissa näissä 
esimerkeissä yksittäisen ihmisen suppea mielipide voi vaikuttaa kielteisesti täysin asiallisen henkilön ampumaharrastukseen. 
Luvansaannin rajoitukset eivät poista mielenterveysongelmia tästä maasta. Luvan saantia pitäisi pikemminkin helpottaa jotta ihimisillä 
olisi mahdollisuus harrastaa hauskoja lajeja isokaliiperisilla aseilla ameriikan malliin. Suomessa harrastus on liian totista 
torvensoittoa. (-20156347)
63. Reserviläisyhdistyksillä ja Ampumaseuroilla ei ole resursseja jakaa todistuksia henkilön ampumaharrastuksen laadusta tai 
olemassaolosta. Tätä vastuuta on turha yrittää lykätä pois virkavallalta vapaaehtoisille seuroille, joiden toimintaan on muutenkin vaikea 
saada henkilökuntaa. Saatika sitten jos seuran puheenjohtajan tehtävä on päättää kuka saa kantoluvan ja kuka ei. Se että henkilö ei 
harrasta ammuntaa ei saa olla syy luvan pois ottoon. Kyllä suksetkin voivat lojua vintillä 10vuotta käyttämättömänä esim. perheen 
perustamisen yhteydessä, mutta kun lapset kasvavat harrastus saattaa jatkua. Kenelle menevät aseet joilta menetetään lupa? Aseet 
ovat kalliita hankintoja. (-20155970)
64. 1. Kyselystä puuttuu, perintöaseitten kohtalo. ( isältä pojalle siirtyvät aseet ja niille myönnettävät luvat) 2. Aseharvinaisuudet ja niitten 
kohtalo. 3. Jokelan ja Kauhajoen tapausten perusteella ei kannata tehdä liian jyrkkiä lakimuutoksia aselakiin koska molemmissa on 
kysymyksessä ihmisen käytöshäiriö " mielenvikaisuus " uhma. (-20156101)
65. aselupia myönnettäessä pitäisi huomioida aseen sopivuus harrastukseen, puoliautomaatti 22 ei ole mikään tarkkuusase (-
20156488)
66. Nykyinen lainsäädäntö on varsin riittävä, jos poliisi käyttäisi sitä hyväkseen. Jokelan ja kauhajoen tapaukset olisi voitu välttää ihan 
nykyisenkin lainsäädännön avulla. Eri asia sitten on, olisivatko nämä henkilöt toteuttaneet aikeensa jotain muuta välinettä käyttäen, 
esim. kotitekoinen pommi tms. Aselainsäädännön viilaamisen sijaan tulisi nuorten hyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota. ( -
20156511)
67. Vain ihmiset tappavat, eivät aseet. Kirves, puukko, pesäpallomaila , halko, tunkki, jakoavain ovat nekin tappoaseita, jos näin haluaa. 
Reserviläiset isänmaallisina vapaaehtoisina maanpuolustajina pitäisi jättää tiukkojen aselakien ulkopuolelle. Jotenkin on 
ampumataitoja ylläpidettävä, vaikka ei se edes aina ole hauskaakaan. Maanpuolustustyö on vapaaehtoisena yhtä arvokasta kuin 
puolustusvoimat instituutiona. Sitä on myös vaalittava ja jos se tehdään vaikeaksi, ei siitä jatkossa olla enää kiinnostuneita. Ei kaikkia 
tarvitse holhota, tarkemmat rekisterit vain "häiriköistä ja yhteiskuntaan soveltumattomista". (-20156319)
68. Maamme sijoittuminen ampumakilpailuissa edellyttää harrastuksen pitämistä riittävän monien saavutettavissa. Reserviläisten 
omaehtoinen ampumataidon ylläpitäminen on tärkeää myös maanpuolustuksen kannalta. Yhteiskunnan varoin kustannetaan muita 
urheilu- ja liikuntapaikkoja, joten myös ampumaratojen kehittämiseen tulisi saada yhteiskunnan panostusta. ( -20156507) 
69. Ampumaharrastuksen aktiivisuudella ja aseen omistusoikeudella ei tulisi olla mitään yhteyttä keskenään. Olellisinta on se, onko 
aseen omistaja ja sitä käyttävä henkilö ominaisuuksiltaan sopiva aseen omistajaksi ja sen käyttäjäksi. Kannatan nykyistä tarkempaa 
seulaa sille, kenelle aselupa myönnetään. (-20156528)
70. Ensimmäinen lupa voitaisiin myöntää vaikka kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen ilman lisäkustannuksia toistaiseksi 
voimassaolevaksi. Kahden tai kolmen vuoden kohdalla voisi olla haastattelu ja/tai harrastamisen toteaminen. (-20156543)
71. Ei rakenneta Suomesta mitään poliisivaltiota, ei aseet ole tehneet yhtään murhaa, vaan ihmiset niiden takana. (-20156523)
72. Suomea ei saada turvalliseksi aseet kieltämällä, vaan huolehtimalla ihmisistä ihmisinä. Tässäkin asiassa päättäjät puuttuvat vain 
oireisiin, eivät varsinaisiin syihin. Pikemminkin heidän pitäisi pohtia yhteiskunnan arvomaailmaa ja hallinnon omaa asennetta 
alamaisiinsa. Sekin kun tahtoo ruokkia darwinilaista "vain vahvimmat pärjäävät" -mielikuvaa. Ase ei tapa, vaan ihminen, joka asetta 
pitelee. Terve ihminen ei tapa, ja sairas tappaa vaikka ritsalla tai haarukalla, jos on tappaakseen. Mielenterveystietoja pitää kyllä saada 
vaihtaa vapaasti aselupia hankittaessa, mutta järjettömään pakkoharjoitteluun ja seurajäsenyyteen ei ole tarvetta. Voi myös pohtia, 
olisiko viiden vuoden määräaikainen lupa vaikuttanut mitään näissä surullisenkuuluisissa ampumatapauksissa? Ja miksipä ei 
samalla kerättäisi mielenterveyden avokuntoutujia takaisin laitoshoitoon? Ainakaan räikeimmät ja vaikeimmat tapaukset eivät kuulu 
kaduille. Miksi yhteiskunnan normien mukaisesti elävien ihmisten pitäisi suostua oikeuksiensa rajoittamiseen oman turvallisuutensa 
takaamiseksi, kun uhkaa voitaisiin useissa tapauksissa pienentää merkittävästi poistamalla normeista piittaamaton tai ymmärtämätön 
riskitekijä? (-20155813)
73. Nykyisessä laissa ei ole juurikaan korjattavaa. Viranomaisten välinen tiedonkulku voisi olla parempaa ja mielenterveysongelmat 
tiedostaa ja hoitaa. Vanhemmilla ja lähipiirin muilla aikuisilla on lapsiinsa ja toisiinsa nähden suurin vastuu ja velvollisuus, ei 
viranomainen voi kaikkea tietää. (-20156401)
74. Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki tuliaseet ovat vaarallisia väärissä käsissä ja tämän vuoksi käsiaseiden erikoiskohtelu 
tuntuu oudolta. Jos todettaisiin, että henkilölle A ei voi antaa käsiasetta niin voidaanko hänelle antaa muita aseita? Jos esim. 
metsästäjällä on jo haulikoita ja kivääreitä niin miten voitaisiin perustella, että hänelle ei voida antaa käsiase lupaa, koska käsiaseet 
ovat niin "vaarallisia?" Lisäksi jos aselupaa varten täytyy läpäistä jokin kurssi tai testi täytyy tämä olla valtion järjestämä, jotta tämä olisi 
puolueeton testi. (-20156395)
75. Ennaltaehkäisy on ratkaisu nykyään vallitsevaan kaoottiseen käsiaseiden mustamaalauskampanjaan. Jos henkilö tahtoo toista 
vahingoittaa hän kyllä keksii keinon - oli kotona urheilupistoolia tai ei. Jos ajateltaisiin järkevästi maassamme vallitsevaa katkeruuden, 
mustasukkaisuuden ja viinan aiheuttamaa pahan olon kolmiyhteyttä suomen täytyisi luvanvaraistaa myös keittiöveitset ja -sakset. 
Mihinkään lajiin sopimattomat aseet tulisi kieltää kaikilta. Esimerkiksi tietyn piipunpituuden omaavat, ylikaliberin revolveriaseet. (-
20156433)
76. Ensimmäinen käsiase voisi olla kertalaukeava. Ampumakilpailujen sääntöjä voisi muuttaa siten, että kyseisillä aseilla voisi 
ammuntaa harrastaa. (-20156498)
77. Perustuslaillisesta järjestyätymisvapaudesta on ehdottomasti pidettävä kiinni! Siksi olen myös sitä mieltä että muita "luotettavana 
pidettäviä" harrastustodistuksia tulisi myös hyväksyä lupaharkinnassa, ei ainoastaan seurojen myötämiä. Monella paikkakunnalla 
ampuradat ovat pitkän matkan päässä eikä kovin aktiivista järjestystoimintaa välttämättä ole. Tämä asettaa eripuolilla maata asuvia 
ampujia eri arvoiseen asemaan lupaharkinnassa. Ampujan ajokortti on hyvä ajatus, joka voisi mielestäni osittain korvata kahden 
vuoden harrastaminen ennen ensimmäistä käsiaselupaa-säännön, jolloin järjestäytymisvapaus myös säilyisi. Kunhan tästäkin ei tule 
rahastusautomaattia niinkuin luparuljanssista on tullut. Olen myös sitä mieltä että lupien määräaikaisuudella ei saavuteta muuta kuin 
aseharrastajille kohtuuttomia kustannuksia. Esim. Kauhajoen ja Vantaan tapauksissa määräaikaisuudella ei ollut mitään merkitystä. 
Huomion pitäisi ehdottomasti keskittyä tiedon parempaan kulkuun eri viranomaisten välillä, erityisesti puolustusvoimilta. 
Puolustusvoimien tiedoilla olisi ollut erityinen merkitys juuri Kauhajoen ampujan lupahakemukseen, viimeistään luvan 
peruutusharkinnan aikana. Päätöksentekijöille on myös osoittettava että aseiden kokonaismäärän, ja erityisesti yksittäisen henkilön 
aseiden kokonaismäärän, vähentämisellä ei ole merkitystä rikollisuuteen tai itsemurhiin. Tämä mantra toistetaan aivan liian usein 
vaikka helposti saatavilla on runsaasti faktaa että tämä ei pidä paikkaansa, esim. Australiassa ja Englannissa. (-20155699)
78. Kohta 12: Terveydenhuollon henkilöstöllä tulis olla velvollisuus antaa tiedot mainitut ominaisuudet omaavasta henkilöstä aselupia 
kontrolloivalle viranomaiselle. Aselupaviranomaisella tulisi olla myös sen verran maalaisjärkeä ja omaa ajattelua, että perintöaseet 
eivät joutuisi romutukseen. Näille kun voi vielä olla käyttöä maailmanpolitiikan alueellisissa selvitystilanteissa... ( -20156458)
79. Näen, että ampuma-aseiden väärinkäytöksiä voidaan ehkäistä seuraavilla toimenpiteillä: 1) Ensi-aseen hankkijan taustat ja motiivit 
selvitetään huomattavasti nykyistä tarkemmin. 2) Aseluvat määräaikaiseksi, jolloin voidaan lupaa uusiessa voidaan tarkistaa, ettei 
elämäntilanne ole muuttunut oleellisesti niin, että lupaa ei voida jatkaa (esim. alkoholismi ym). Uusimisen kustannukset eivät 
kuitenkaan saisi nousta kohtuuttomiksi (esim. metsästäjälle, jolla voi olla 10 hallussapitolupaa). 3) Tuomiot väkivaltarikoksista tai tietyt 
muut tuomiot laittaisivat olemassa olevan luvan automaattisesti harkintaan. Sen sijaan täyskielto on täysin tuomittava ajatus, jota 
lähinnä asiasta täysin tietämättömät ihmiset ovat heitelleet. Myöskään aseiden säilytys ampumaradoilla ei käytännössä toimi. Eli 
kotisäilytys on sallittava. Aktiivinen harrastaminen on vähän kyseenalainen asia. Sillä kyllähän harrastuksessa voi olla aktiivisempia 
kausia ja sitten taas passiivisempia. Mielestäni pitäisi myös entistä ankarammin puuttua ilma-aseilla, replika-aseilla, starttipistooleilla 
tai muilla ei-ampuma-aseilla tapahtuvaan häiriköintiin julkisella paikalla. Uutisoinnissa pitäisi myös tarkemmin mainita onko kyse ollut 
tosiaankin ampuma-aseesta, vai kenties asetta muistuttavasta lakupötköstä (lehdet kun mielellään laittavat kaikki samaan myyttiseen 
"käsiase"-kategoriaan). Lisäksi.. ampumaratojen perustamiseen ja kunnostukseen pitäisi saada ohjattua huomattavasti nykyistä 
enemmän määrärahoja. ( -20155944)
80. Viranomaisille selkeämmät ohjeet pykälien tulkintaan turhaa byrokratiaa lisäämättä. Lainkuuliaisten harrastajien kiusaaminen ja 
rahastaminen on lopetettava. (-20156545)
81. Suomi on vapaa maa, nyt tehdään aseen hankinta ja harrastaminen vaikeaksi. Itselläni ei näin ollen ole nyt edes varaa hankkia 
käsiasetta, koska lääkörintodistus yms. aihuetta ylim kuluja (-20156729)
82. Ampuma harrastus on hyvä harrastu tutussa,harrastaja joukossa ei siellä Ramboilla,ammunnat suoritetaan johdetusti sääntöjä 
noudattaen ja tuloksia analysoiden. Valitettavasti on henkilöitä jotka tarvitsisivat apua ongelmiinsa näihin päättäjät eivät joko halua 
puuttua tai eivät raukat ymmärrä yksilön tuskaa vaan ovat itsekeskeisiä omiin ympyröihinsä kalkkeutuneita. Surmatyöt eivät lopu aseita 
aina löytyy rikollisia riittää. (-20156054)
83. Mielestani lupien tiukentaminen johtaa vain luvattomien aseiden lisaantymiseen. (-20156588)
84. Kyllä tiukempaa valvontaa tarvitaan mutta pääperiaate olkoon se että jolla on todellinen halu ja harrastuneisuus harrastaa 
ammuntaa eikä (mielen)terveydellisiä esteitä niin heille se sallittakoon. Jokaisen täytyy silti ymmärtää että kyse on jostain muusta kuin 
postimerkkeilystä ja niin ollen hyväksyttävä että harrastusta kontrolloidaan valtiovallan taholta, se on viime kädessä kaikkien etu. 
Tänään tuli lehdessä tietoa jo suuntaviivoista, tämä kertalaukausase cal. .22 loukkupyyntiin on aivan riittävä siihen käyttöön ja sellainen 
voisi olla myös ampumaharrastajan ensimmäinen ase, esim. 2-5 v. ajan. 2 v. (esim.) jälkeen 1/2 autom. .22 ja 5 v. jälkeen esim. 9 mm 
tai vast. Kiitos hyvästä kyselystä. (-20156570)
85. Nykyisellään lakiesitys kyllä hyvin lahjakkaasti torppaa ampumaharrastuksen varsinkin semmoisilta paikkakunnilta missä 
ampumaharrastuspaikkoja ei ole. Myöskin on kohtuutonta vaatia harrastuksen aloittamisen kriteeriksi jo valmis harrastaminen. (Jos 
haluaa ajaa esim jokamiesluokkaa, niin miten sen voi aloittaa niin, että on ajanut vuoden rallia??) Parempi idea olisi jonkinlainen 
metsästyskokeen kaltainen aseenkäsittely/lakikoe (vaikka sitten puolistusvoimien pällikoe) mikä omalta osaltaan kyllä poistaa aika 
monia ei-toivottuja aseenomistajia. (-20156585)
86. Luvan saanti erityisesti käsiaseiden osalta on syytä tarkentua harrastajille. (-20156698)
87. Kahden vuoden aja vähintään kerran viikossa järjestettävä harjoittelu ei ole mahdollista. Reserviläisyhdistykset tekevät paljon 
muutakin kuin vain ampuvat ja voimavarat eivät riitä harjoitusten pitämiseen tai niihin osallistumiseen kerran viikossa. Loimaan Seudun
Reserviläiset esimerkiksi järjestävät touko - syyskuun ajan kerran kuukaudessa pistooliharjoitukset ja kerran kuussa kivääriharjoitukset
ohjatusti. Täten omaehtoinen harjoittelu onkin tärkeässä roolissa jäsenille, jotka voivat vapaasti käyttää ampumarataa muuna aikana. 
Reserviläistoimintaan kuuluu runsaasti lajeja joissa ammutaan pistoolilla esim. pistooliampumahiihto, pistooliampumajuoksu, 
talvimestaruuskilpailut, ampumakilpailut ym. Näiden lajien harrastamisen aloittaminen vaikeutuu lakimuutoksen myötä, kun 
yhdistyksillä ei ole antaa asetta lainaksi kaikille tarvitsijoille. Lisätietoja näihin annan mielelläni Marko Silvander 040-5839349 (-
20156481)
88. Olennaista on estää aseiden pääsy henkisesti epätasapainoisten ja -kypsien henkilöiden haltuun, ei estää ampumaharrastusta 
kokonaan. Nyt mediassa ja Internetissä käydyssä keskusteluissa on tehty turhankin usein rinnastuksia siihen, että kaikki aseiden 
omistajat ovat potentiaalisia massamurhaajia ottamatta huomioon, että tyypillinen aseen omistaja on tasapainoinen ja vastuunsa 
tunteva aikuinen henkilö. (-20155914)
89. Otetaan positiivinen asenne uudistukseen. Säännöksissä ja käytännöissä on kyllä tarkastelun varaa. (-20156683)
90. Poliisien ja muidenkin turvallisuuden takia olisi parempi, että tehokkaat tuliaseet ovat vain harvojen halussa. (-20156671)
91. Toivon että aselaki pysyisi lähes entisellään. Poliisille pitäisi antaa suuremmat valtuudet taustojen tutkimiseen. Aseiden 
säilytykseen olisi vaadittava standardit täyttävä asekaappi, ensimmäisestä aseesta lähtien. Harrastustodistusten keräily tuo 
eriarvoisuutta asuinpaikkakuntien välillä. Elämäntilanteiden vaihtelut vaikuttaa vahvasti harrastusaktiivisuuteen, perheetön pystyy 
harrastamaan aktiivisemmin kuin juuri perheen perustanut henkilö. Ensimmäisen luvan saaneella on varmasti suurempi 
harrastusaktiivisuus, kuin vanhemmalla harrastajalla, koska taitotaso on eri tasolla. Jokainen harrastus kokee taantuman jossakin 
vaiheessa ja se ei saa olla rangaistava teko! Ampuma "ajokortti" on osittain hyvä idea kuin esim. SRA/Practical-lisenssi, mutta sekin 
saattaa harrastajat eriarvoiseen asemaan, ellei kurssitusta järjestetä sisäasiainministeriön toimesta. Olemassa olevat lisenssit pitäisi 
hyväksyttää sisäasiainministeriössä ja saada niille sama arvo; "turvallinen harrastaja" statuksella. ( -20155748)
92. sopiva aktiivi harrastus aika ennen ensimmäistä lupaa on yksi vuosi jolloin seura joko puoltaa tai ei puolla lupia. Näin on, ja on ollut 
meidän seurassa eikä yhtään "hullua" ole seulan läpi livahtanut. Tämä metodi on luultavasti parempikin kuin lääkärin suorittama vartin 
tutkiminen! Lisäksi poliisille voisi antaa valtuudet katsoa hakijan lääketiedot Kelan tietokannasta, ja mikäli jotain siellä näkyy niin vasta 
sitten kysellä lääkäriltä. Näin ei kuormitettaisi jo ylikuormitettua terveyden huoltoa. T. Toni Nuutinen, Kerimäki (-20156502)
93. ammuntaa harrastetaan suurimmaksi osaksi muualla kuin asuinpaikkakunnalla, itse esim kotopuolessa jossa kaikki aseetki´n 
ovat. viereisiellä paikkakunnalla on kyllä mahdollisuus harrastaa ammuntaa ulkotiloissa mutta en ole vielä ehtinyt asiihen asiaan 
paneutua ollenkaan. (-20156886)
94. Ikärajoissa pitäisi mielestäni noudattaa täysi-ikäisyyttä. 18 vuotta on katsottu iäksi, jolloin henkilö on kykenevä toimimaan 
itsenäisesti ja vastaamaan itsestään ja teoistaan. En pidä ajatuksesta, että tätä ikärajaa aletaan rikkomaan. Itse olen 28 vuotias eli 
tässä mielipiteessä ei ole "oma lehmä ojassa". Kohtaan kuusi olisi sopinut vaihtoehto vielä pidemmälle koeajalle, mikä pistoolien 
kohdalla olisi ehkä toimiva ratkaisu. Aseluvan ei tulisi olla määräaikainen, eikä se saa raueta harrastuksen keskeytyessä. Ihmisten 
elämässä tapahtuu vaihtelua kaiken aikaa, eikä olisi mielestäni oikein jos esimerkiksi perheen tai työtilanteen takia paitsioon jääneen 
harrastuksen uudelleen aloittaminen vaikeutuisi tauon takia. Lisäksi tällainen aiheuttaisi turhaa aseiden omistajuuden vaihtelua, koska 
luvan rauetessa aseesta täytyisi mitä ilmeisimmin luopua. Tämä taas vaikeuttaisi viranomaisten työtä ja aiheuttaisi valvonnan tarpeen 
lisääntymisen myötä turhia lisäkustannuksia. Julkisuudessa on myöskin vähälle jäänyt huomio, että aseiden vaikea saatavuus ei 
välttämättä olisi edes estänyt kouluampumisia. Aseita liikkuu pimeillä markkinoilla ja henkilö, joka aikoo tappaa mahdollisimman 
paljon muita ja itsensä ei varmastikkaan ole kiinnostunut aseensa laillisuudesta saati hinnasta. Jos Auvinen ja Saari eivät olisi 
saaneet kaupasta kohtuu pieni kalibeerisia pistooleitaan he olisivat hankkineet ne luvattomina ( kummatkin teothan olivat suunniteltuja 
ja harkiten tehtyjä ). Tällöin aseena olisi ollut helposti suurempi kalibeerinen ja mahdollisesti jopa automaatti ase. Lopuksi haluan 
kommentoida julkisessa keskustelussa mielestäni kovin vähäiseksi jäänyttä seikkaa. Kouluammuskelut, jotka ovat laukaisseet 
liikkeelle keskustelun asevalvonnan kiristämisestä, olivat nuorten miesten tekemiä. Uskon melko vahvasti, että nämä teot johtuivat 
pääasiassa nuorten keskuudessa yleistyneestä "henkisestä pahoinvoinnista" ja nimenomaan siitä, että nuoriso tuntuu vuosi vuodelta 
muuttuvan kyvyttömämmäksi selviytymään elämässä kokemistaan vastoinkäymisistä. Keskustelussa on ehkä liikaa kiinnitetty 
huomiota ampuma-aselainsäädäntöön, eikä itse ongelmaan eli henkilöihin, jotka niin sanotusti naksahtavat mahdollisesti hyvinkin 
pienen kolhun saatuaan. (-20155882)
95. Kohdan 12. ilmoituksen perustana voi olla vain lääketieteellinen diagnoosi. (-20156784)
96. Uusi ampuma-aselaki on ihan samassa sarjassa Lex Nokian, Lex Karpelan ja internetin "lapsiporno"-suodatusten kanssa: 
Ihmiset, jotka eivät itse tiedä asioista mitään, tekevät päätöksiä puhtaasti tunnepohjalta, kuulematta asioista paremmin perilläolevia 
tahoja. Suomessa demokratia on ollut huolestuttavasti taantumaan päin Tarja Halosen valtakaudella ja avoin ja järkevä keskustelu 
sinänsä vakavista asioista, on pyritty tukahduttamaan ja todelliset ongelmat lakaisemaan maton alle. Tässä lakiuudistuksessa ei 
käytännössä ole taustalla mikään muu, kuin näiden kahden valitettavan kouluampumistapauksen jälkipyykki, vaikka jotkut poliitikot sen 
yhä kieltävätkin. Todellisuudessa käsiaseiden rajoittamisella ei ole mitään vaikutusta kouluampumisiin (määräaikaisella 
aseluvallahan Kauhajoellakin ammuskeltiin). Suomessa on tälläkin hetkellä asialliset ampuma-aselait, mutta niiden soveltamisessa 
on paikkakuntakohtaisia eroja. Nämä olisi hyvä yhdenmukaistaa! Uudessa laissa aivan käsittämättömiä asioita ovat mm. vaadittava 
lääkärintodistus (miten YLEISLÄÄKÄRI voi antaa psykologisen arvion ihmisestä 15min terveyskeskus-ajalla, kun psykiatrian 
ammattilaiseltakin vaadittaisiin useampia istuntoja arvoitavan henkilön kanssa?). Lisäksi on lapsellista, ettei uusia lupia voida myöntää
toistaiseksi voimassa oleviksi, jos henkilöllä on pitkä ja moitteeton harrastushistoria ja useita aikaisempia ampuma-aselupia 
hallussaan - puhdasta kiusantekoa ja poliittisten irtopisteiden keruuta. t. Aki Peltokoski (-20156400) 
97. Kysymykseen 12: Mikäli henkilön terveydentilassa ilmenee sellaista syytä, mikä todella voi vaikuttaa hallussapito-luvan 
aiheellisuuteen, esim. mielenterveydelliset ongelmat. ( -20156877)
98. Ensimmäisen aseluvan määräaikaisuus hyvä juttu, jonka putteissa voi aloittaa harrastamisen. Kahden vuoden harrastaminen 
ilman omaa asetta joidenkin yhdistyksien alueella täysin mahdotonta. Yhdistyksillä ei ole aseita ja harjoitukset satunnaisesti 
järjestettyjä. Tästä seuraa ettei kilpailuihinkaan pääse osallistumaan, joka on monella seuralla pääasiallista toiminttaa. Käytännössä 
tuo kaksi vuotta täytyy uuden lain mukaan olla jäsenenä jossain seurassa ja käydä harjoituksissa ENNEN KUIN VOI ALOITTAA 
HARRASTAMISEN. Ei ollut mitään mainintaa siitä että ensimmäisen käsiaseen tulisi olla pienoispistooli, mikä on aikaisemmin ollut 
käytännössä pakko. Tämä hyvä asia kun ei sille reserviläis käytössä ole välttämätöntä tarvetta, näin ollen ei tarvitse hankkia 
ylimääräistä asetta pelkän luvan saamisen takia. (-20156326)
99. Aselupaa ei saa sitoa liian tiukasti harrastukseen. Elämäntilanteen johdosta ennen aktiivinen harrastus voi painua muutamaksi 
vuodeksi unholaan (perheen lisäys, ulkomaan komennus, talon rakentaminen). Useimmiten harrastaminen jatkuu kuitenkin 
muutosvaiheen jälkeen, niin ei ole kovin käytännöllistä jos tällä välin joutuu luopumaan harrastusvälineistä. Vastaava esimerkki muusta
mailmasta: Jos sinulla on jalka poikki etkä pysty pelaamaan koko kesänä jalkapalloa, niin tuleeko sinun luopua pelikengistä ja 
jalkapallosta?? (-20156726)
100. Kommentit kohtaan 9) Harrastuneisuus pitää voida todistaa myös esimerkiksi omalla päiväkirjalla tai vastaavalla tavalla. Ei siis 
ainoastaan seuran antamalla todistuksella. Ennen muuta "harrastuneisuudelle" pitää antaa selkeä ohje: kuivaharjoittelu kotona, 
jälleenlataus, koulutukset, seuran muuhun toimintaan osallistuminen, yms. osoittaa vähintään yhtä selkeää harrastuneisuutta. Jos 
lakiin ei määritellä selkeitä sääntöjä näiden asioiden osalta, lupien peruminen ja uusiminen on vielä nykyistökin mielivaltaisempaa. 
Kohta 12) Miten määritellään terveydenhuollon ammattihenkilökunta? Miten määritellään sopiva terveydentila aseen hallussapito-
oikeuteen? Liika väljä määrittely voi johtaa ylilyönteihin, mutta kannatan ehdottomasti terveydenhoitoalan ja poliisin yhteistyötä, varsinkin 
ensimmäistä lupaa haettaessa. Tällöin on voitava tehdä perusteellinen taustatietojen kartoitus ja vähintään 1 haastattelukerta. Tämän 
pitää koskea KAIKKIA ensiaseen ostajia, riippumatta aseen toimintatavasta tai tyypistä! Kaikki harrastukset, joissa käytetään asetta, on 
saatava tasapuoliseen asemaan. Metsästysase ei ole yhtään turvallisempi kuin muukaan ruutiase. Käsitteisiin on puututtava 
julkisuudessa voimakkaasti, sillä "käsiaseesta" on tullut median ryöpytyksessä kaiken pahan alku, vaikka todellisuudessa vika on aina 
aseen käyttäjässä. Lähestykää ministeriötä isompana joukkona (kuten ilmeisesti tähänkin asti on yritetty), eikä yksittäisinä yhdistyksinä.
(-20155799)
101. Erityistä huomioita pitää kiinnittää ampumaharrastusmahdollisuuteen ja niiden riittävyyteen. Ampumaradoille on hyvä myös 
myöntää valtion tukea, vaikka reservijärjestöjen kautta näin turvataan ammunnanharjoittaminen turvallisissa ja ohjatuissa olosuhteissa.
Ampumapäiväkirjat ja muuta materiaalit on hyvä tehdä yhteistyöös/yhtenäiset.(RESUL) (-20156820)
102. Hakija pitäisi tutkia perusteellisesti ennen luvan myöntämistä. Poliisin tulisi heti ottaa ase pois jos se saisi todisteita että aseilla 
on ns. leikitty (kuvattu räiskintä videoita tai ammuskeltu holtittomasti, yms...) (-20156693)
103. Mites sitten metsästäjät??? Entä jos ei ole harrastanut pariin vuoteen ampumista AKTIIVISESTI esim. koulun viemän ajan takia? 
Kunhan vaan ei tehtäs hätäsiä päätöksiä jotka taas vievät vero euroja ja vuosien päästä huomataan että eipäs tämä menettely 
toiminutkaan ja miljoonia on taas mennyt hukkaan. (-20156802)
104. Eivät aselakien rajoitukset poista em kaltaisia marginaalisia ongelmia aseiden kanssa, ainoastaan vaikeuttavat aktiivisten 
normaalien harrastajien harrastusmahdollisuuksia. Näkisin, ettei suurin osa ampuma aseilla tapahtuvista väkivaltaisuuksista tapahdu 
laillisilla aseilla muutenkaan. ( -20156860)
105. Jatkuva kontrollin lisäys ja viranomaisten avoimempi ja helpompi henkilötietojen/terveystietojen vaihtaminen johtaa "kyttäys 
yhteiskuntaan" jossa kärsivät kunnolliset ja rehellisetkin kansalaiset. Mihin vedetään raja siitä kuka saa mitäkin tietoja käyttää 
hyödykseen... (-20156866)
106. Julkisessa keskustelussa on alettu ampua järeillä aseilla pieniä tauluja. Monet ehdotuksista ovat niin utopistisia että niitä on 
voinut keksiä vain ihminen, joka haluaa kieltää kaikki aseet tulevaisuudessa. Keskustelu on saanut alkunsa tapahtumista, jotka olisi 
voitu estää VIRANOMAISTYÖLLÄ! Rehelliset harrastajat ovat varmasti valmiita antamaan viranomaisille kaikki oikeudet, joilla estetään 
epäasiallisten henkilöiden aselupien saanti. Tulee huomata, että mitkään näistä ehdotetuista toimista ei estä rikollisten aseiden 
hankintaa ja jotkut ehdotukset suorastaan tyrkyttävät aseita rikollisten käsiin (aseiden säilytys vain ampumaseurojen tiloissa). (-
20156746)
107. Kohta 7. oli kysymyksenä ihan järjetön. Esim pääkaupunkiseudun tilannetta siinä ei pysty kuvaamaan ollenkaan. 
Harrastuspaikkoja ei vaan ole kaikille lajeille. (-20156942)
108. Esityksen "asevastaava" rooli tulee miettiä tarkkaan. kun jäsen hakee puoltoa aselupaansa, tulisi asevastaavan kirjoittama paperi 
toimittaa poliisille hakijalta salassa, jotta asehenkilö oikeasti uskaaltaa kirjoittaa myös kietävän paperin, saamatta itse vihaisen 
aseluvan hakijan vihaa niskoilleen. Paperi ei siis missään vaiheessa saa päätyä aseluvan hakijan haltuun tai edes tietoon, onko 
asevastaava puoltanut vai kieltänyt hakemusta. (-20156902)
109. Luvan hakijalle tehtävä hyvä psykoloogin testi mikä kertoo hakijan henkisen tason. Sillä ei ole merkitystä , onko kyseessä käsi, 
vaiko metsästysase. Harrastetodistus on hankala hankkia jos ei ole millä harrastaa. Esim. jos hankkii käsiaseen pitäisi lupa saada ja 
sen jälkeen seurattaisiin käyttääkö ampuja asettaan aktiivisesti esim. 2 vuotta. Eli käydään harjoittelemassa valvotussa ympäristössä 
ja ammuttaja kirjoittaa todisteen harjoittelusta. Todistetta ei voisi vaatia ennen aseen hankintaa. (-20156796)
110. Kysymykset aika johdattelevia. Meidän ulkoampumaradalla voi kyllä ihan lumen aikanakin ampua. Tosin ei kovin hyvin pistoolilla. 
miksi ampumisesta ei voi pitää taukoa? esimerkiksi pienten lasten tullessa ampujan elämään tulee helposti useiden vuosien tauko 
mihin tahansa harrastukseen. Ja itse en halua kuulua välttämättä mihinkään seuraan voidakseni harrastaa. Mieluiten sitä kävisi 
omassa rauhassa (ulko)radalla ampumassa. Sisäradat on toinen asia, mutta niitä ei täällä päin (haukiputaalla) liiemmalti ole. ( -
20156858)
111. Kohta 13. Pitäisikö ojokortti peruuttaa jos asianomainen ei enään harrasta autoilua ? (-20156972)
112. Aseen omistusoikeus pitää säilyä vaikka oikeus aseen käyttämiseen poistuisikin. Perustuslaissa mainittu omaisuuden suoja 
täytyy koskea myös ampuma-aseita. (-20156961)
113. Parhainkaan uudistettu aselaki ei voi parantaa yhteiskuntamme ja mm koulumaailman mielenterveysongelmia ja henkistä 
pahoinvointia. Toki urheiluampujat ja metsästäjät toivovat järkevää ja asiantuntija ja harrastejärjestöjä kuulevaa uutta 
aselainsäädäntöä, jolloin harrastuksemme pysyisi jälleen tulevaisuudessa puhtaana ja arvostettuna harrastajakuntanaan. ( -
20156205)
114. Aselakia on varmasti tarpeellista tarkistaa, mutta aselain uudistamisella ei ole juurikaan vaikutusta siihen, johon sillä ministeriön 
taholta luullaan olevan. Valitettavat koulusurmat saivat tällaisen prosessin aikaiseksi, mutta aseet eivät tapa, vaan niitä käyttävät 
ihmiset. Soisi ministeriön panostavan enemmän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, jotta ihmiset kokisivat elämänsä elämisen 
arvoiseksi ja kunnioittaisivat enemmän toisia. Koulusurmat olivat vain merkki viime laman aikana alasajetuista peruspalveluista. Tekijät
olivat "laman lapsia" Olisi suotavaa, että nyt käsillä olevan laman aikana ei tehdä samoja virheitä kuin vajaat 20 vuotta sitten. (-
20156872)
115. Aselainsäädännön rukkaaminen on oireiden hoitamista - tärkempää olisi keskittyä siihen, miksi joka haluaa tappaa 
luokkakaverinsa. Muutenkin tässä nyt vähän töppäillään, mikäli aikoo tappaa ihmisiä niin käsiaseen hankkiminen ei ole siinä se suurin 
juttu - laittomia mutkia saa jos haluaa. Ja jos ei niitäkään löydy, entä jos tekee muutaman viiden kilon kasapanoksen ja laittaa vielä 
naulapusseja kylkiin? Suomalainen reserviläinen on ensiluokkainen aseenkäsittelijä ja tämän valtion turvallisuuden keskeinen 
tukipilari. Miksi meidän ampumaharrastustamme vaikeutetaan? (-20157000)
116. Jos käsiaseen hallinnan perusteena on ampuharrastus (ei metsästys - loukkupyynti), aseet olisi syytä säilyttää ampumaradan 
lukitussa varastossa. (-20156911)
117. Luvanmyöntäjän omat sooloilut esim säädettävistä tähtäimistä ym saatava kuriin (käsiaseet)! (-20156959)
118. Pitää ehdottomasti ottaa huomioon että vaikka harrastaa aktiivisesti niin kaikkialla ei ole siihen ympärivuotista mahdollisuutta 
VIRALLISTEN RATOJEN muodossa. Sekä usealla paikkakunnalla ei ole edes rataa joten pitää aina käydä jossain kauempana. Eli ei 
voida vaatia että joka KK täytyy käydä ampumassa. Suurimmalla osalla aktiivisuus painottuu eritoten kesäolosuhteisiin. (-20157062)
119. Ensimmäiseksi harjoitteluaseeksi kertaladattava ase (-20157082)
120. Mielestäni on hyvä, että ensimmäinen käsiase on määräaikainen ja määräajan päätyttyä pitää esittää todisteita 
harrastuneisuudesta, mutta en ymmärrä, miksi aselupa pitäisi saada peruuttaa sillä perusteella, että harrastukseen tulee tauko 
(harrastuksen päättymisen voi kukin kohdallaan ratkaista aseet myymällä). Voihan ihminen jatkaa ampumaharrastusta olosuhteiden 
muututtua (lapset kasvat, opiskelu päättyy). Ampumaharrastus on muutakin kuin ampumista: Se on tekninen harrastus, se on historiaa, 
se on urheilua, ulkoilua, liikuntaa. Näin ainakin omalla kohdallani on tilanne. Kohtaan 5. lisäselitys: Mielestäni ammunnan harrastus 
esim. omalla maatilalla pitää olla mahdollista ilman, että asia mitenkään liittyy ampuma- tai metsästysseuraan. Itse olen kyllä jäsen 
sekä metsästys-, että ampumaseurassa, mutten koe, että tämä jäsenyys mitenkään olisi vaikuttanut ampumaharrastukseni määrään 
tai laatuun. (-20156854)
121. Olen sitä mieltä, että ampuma-aseen hallussapitolupa kuuluu jokaisen asevelvollisuuden suorittaneen ja moitteettoman 
kansalaiskunnon omaavan suomalaisen täysi -ikäisen kansalaisen perusoikeuksiin sitä niin halutessaan. Mielestäni on jokseenkin 
yhdentekevää käytetäänkö asetta urheiluammuntaan vai onko se vain tietoisesti käden ulottuvilla takuuna pikaisesta helpotuksesta 
vakavan ja terminaaliluontoisen sairauden kohdatessa. (-20156721)
122. henk.kohtainen mielipiteeni on että nykyinen järjestelmä on aivan hyvä koska esim. 15 vuotias tuskin saa ensmmäiseksi aseeksi 
käsiasetta. eikä ko. aseen saaminen ole tehty helpoksi vanhemmillekkaan. tiukennuksena voisi olla vaatimus asevelvollisuuden 
suorittaminen ja sekin aseellisena. jos ei voi suorittaa kansalaisvelvollisuuttaan tarttumalla rynnäkökivääriin, ei voi myöskään tarvia / 
pystyä hankkimaan asetta myöhemmin (todellinen vakaumus ei muutu tarpeen / halujen mukaan). aseiden kotisäilytys on juuri oikea ja 
paras tapa valvoa omassa omistuksessa ja vastuulla olevia aseita. ampumaradoille ON saatava rahaa remontteihin ja parannuksiin, 
niistä on tehtävä harrastuspaikkoina tasavertaisia kuin esim. urheilukentät (valaistus, katokset yms.). (-20156471)
123. - Ampumaseuroja ei ole läheskään joka paikkakunnalla, uusien perustamista aiotaan katsoa tarkasti tai jopa estää. Tämä lienee 
ristiriidassa lakiin kirjatun yhdistyksen tai seuran perustamisoikeuden kanssa? - Ampumaseuran harjoittelupaikaksi ei kelpaa muu 
kuin virallinen ampumarata ilmeisesti nykyisen asetuksen mukaan ja millään pikkuseuralla ei taida olla varaa sellaiseen. Harjoittelu 
maanomistajan luvalla ei kelpaa jos on kyse ampumaseurasta.  - Itse kuulun reserviläisiin ja harjoittelen ahkerasti nykyään omalla 
paikkakunnalla maanomistajan luvalla, ampumaseuraa ei ole, uusia harrastajia ei sitten ole paikkakunnalle tulossa lakimuutoksen 
jälkeen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä vieraalle paikkakunnalle ampumaseuraan. Kuulumista reserviläisiin ei katsottane 
ampumaseuraksi.  - Aikaisempi aselaki ehdotus taidettiin tyrmätä sen takia että suomessa on vapaus olla kuulumatta yhdistyksiin 
kirjattu lakiin. - Uusi laki lopettaa pikkuhiljaa ampumaharrastuksen ainakin käsiaseiden osalta, uusia sääntöjä on tulossa mm. 
ampumaradoille.  - Kaiken kaikkiaan epäonnistunut laki joka ei vaikuta aseturvallisuuteen mitenkään mutta vaikeuttaa kyllä 
ampumaharrastuksen aloittamista laillisella tavalla. ( -20156385)
124. P2 testi on pelleilyä. Palvelustiedot ja järkevä haastettelu riittäköön. Lupien määräaikaisuudella ja "todistamis"jumpan 
kirjaamisella lakiin mahdollisestetaan jatkossa hyvin nopea lupien peruminen ja siten todellisuudessa asetakavarikko ilman mitään 
uutta lakimuutosta, pelkällä pienellä hallinnollisella päätöksellä. "Ei kelpaa, perutaan." Tällä hetkellä poliisilla on mahdollisuus 
peruuttaa aselupa, jos henkilö on sopimaton pitämään asetta hallussaan, eli juoppo tms, mutta tätä oikeutta ja velvollisuutta ei käytetä 
tarpeeksi! Siihen verrattuna harrastuksen tauon takia aseiden poisottaminen on vain silkkaa kiusantekoa. Suora lainaus 
sisäministeriön henkirikosraportista: "Martti Lehden vuotta 2002 koskeneen aineiston mukaan mainittuna vuonna aseenkantoluvan 
omanneista, luvallisella aseella tappaneista kuudesta syyllisestä viisi oli poliisin antamien tietojen mukaan alkoholin ongelmakäyttäjiä 
ja neljä yleisesti tunnettuja väkivaltaisuudestaan". Eli vuonna 2002 yksi luvallisen aseen haltija joka ei ollut alkoholisti ja/tai 
väkivaltaisuudestaan tunnettu tappoi aseellaan jonkun. Sitä sitten ei taasen aineistosta tiedä oliko hän selvinpäin. Henkirikoksiin 
syyllistyneistä miehistä 81% oli tekohetkellä humalassa, aineisto mainitsee että "humalatilat olivat pääsääntöisesti syviä." Tähän 
lisätään vielä 4% huumeiden vaikutuksen alaisina, ja 17% psyykenlääkkeiden vaikutuksen alaisina, eli usein kyseessä on vieläpä 
sekakäyttö. Oikeuksia poliisilla on jo aivan tarpeeksi, puuttuu vain puuttuminen todellisiin asioihin. Ei voi kun ihmetellä ylläolevaa 
toteamusta siitä, että juopoksi ja väkivaltaiseksi tiedetty voi ampua jonkun OMALLA aseellaan! Ei kertakaikkiaan pitäisi tämmöisellä 
henkilöllä asetta olla. Olen melko varma siitä että jatkossa poliisi peruisi rutiinityönä enemmän aselupia harrastuksen loppumisen 
takia kuin väkivaltaiselta rapajuopolta silloin kuin lupa todella pitäisi perua. Johtuen jo pelkästään siitä että harrastajien aseluvat ovat 
tarkassa syynissä ja uusia pyssyjä hakiessa tai harrastustodistuksia tai ties mitä kiikutellessa tavallaan pysyvät tarkastelun alla. (-
20156716)
125. Teen eron harrastustoimintaan tarkoitettujen käsiaseiden ja metsästykseen tarkoitettujen metsästysaseiden välillä. Tärkein 
parannettava linkki käsiaselupien myöntämisessä on PV:n ja terveydenhuollon lausunnot luvanhakijan mielenterveydestä. On 
järjetöntä, että käsiaselupia on tähän astikaan myönnetty ilman riittäviä mielenterveysselvityksiä! Käsiaseita ei yleensä käytetä 
metsästykseen, vaan lähes pelkästään ampumaharrasteluun, käsiaseet ovat myös sarjatuliaseita, joten niillä saadaan väärissä 
käsissä suurta vahinkoa ja surua aikaan. Tästä johtuen on ehdottomasta selvitettävä hakijan taustat. Sen sijaan metsästysaseiden 
luvansaantia ei saa vaikeuttaa nykyisestä. Metsästysseuraan kuuluminen on hyvä peruste. Metsästys on Suomen syrjäseuduilla 
ehkäpä ainut harrastusmuoto nuorilla. On väärin, jos sekin viedään. (-20156979)
126. Kylläpä menee asiat hankalaksi joidenkin "idioottien" takia. Kyllä luulisi lääkäreillä ja poliiseilla olevan jo sellaiset rekisterit mistä 
näkee kenelle aseluvan voi myöntää ,eikä tarvitsisi lähtee lääkärin pakeille,kun ei ole tarvinnut lääkäreissä juosta tähän päivään 
mennessä...Eivät kuulemma kirjoita todistusta kun ei tunneta??? ja tänä päivänä terveyskeskuslääkärit ainakin omassa kunnassa eivät
sitä kerkeä tekemään kun asia ei ole päivystysluontoinen ja ajanvaraus on täysi "syksyyn"asti. Eli kehoitus oli kääntyä yksityisiin 
lääkäreihin! Mutta muuten asiaan aseluvan saannin kannalta on kenties aihetta tarkistella kunhan ei tosiaan ruveta jo alaa 
harrastanutta kovin hirveästi kiusaamaan. (-20156775)
127. Ikärajan rajaaminen on vaikeaa, sillä suomesta löytyy SM- ja EM-tasolla olevia alle 18-vuotiaita ampujia. Miten uudet tulevaisuuden 
lupaukset harjoittelevat, jos esim. pienoispistooliin saisi luvan vasta 18 vuotiaana ja ei ole ketään tuttua tai seuralla ei ole sopivaa 
asetta harjoitteluun? Seuran tms. antamat suositukset aktiivisesta harrastuksesta pitäisi hyväksyä lupaa anottaessa. Onhan täysi-
ikäinenkin joutunut jo hankkimaan puollot ampumaseuralta/ reserviläisyhdistykseltä aseenhankintaan - näin ainakin meilläpäin jo 
usean vuoden ajan. Luvan voisi antaa ensin määräaikaisena vaikka kahdeksi vuodeksi, jonka aikana pystyisi omalla aseellaan 
hankkimaan kilpailu yms. tuloksia lisänäytöksi aktiivisuudesta - jos näitä näyttöjä ei tule niin sitten lupa hyllylle. Miten määritellään 
ampumaharrastuksen loppuminen? On normaalia, että aktiiviharrastajallekin tulee pitkiäkin katkoja esim. perhesyiden tai työesteiden 
vuoksi. Olisi kohtuutonta, jos esim. vuoden tai kahden katkon vuoksi joutuisi luopumaan hankituista aseista. Moniko lähtee enää 
hankkimaan vastaavia aseita ja aloittamaan harrastustaan uudelleen? Aseiden paras säilytyspaikka on harrastajan kotona lukitussa 
asekaapissa tai vastaavassa hyväksytyssä paikassa eikä missään yhteisvarastossa. Seurojen resurssit ovat jo tällä hetkellä rajalliset 
ilman aseiden säilytysvelvollisuuttakin ja rikollistenkin mielenkiinto nousee takuulla tällaisiin yhteisvarastoihin vai sijoitettaisiinko ne 
kenties poliisiasemien yhteyteen? (-20156204)
128. Harrastuksiin tulee usein lukuisien vuosien taukoja, jonka jälkeen toiminta aktivoituu jälleen. Syyt ovat moninaiset ja 
tapauskohtaiset (muutto, ulkomaan komennukset, fyysisestä sairaudesta johtuva tauko, perhesyyt, aktivoituminen myös toisten 
ammuntalajien pariin jne). Kyse ei siis ole harrastuksen lopettamisesta vaan tauosta. Tämän vuoksi hallussapitolupia ei saa peruuttaa 
näytön puutteessa, joka pakottaisi ihmiset hävittämään hankkimansa välineet lopullisesti. Sen sijaan on poliisin valvottava tarkemmin, 
että aseiden säilyttäminen on ehdottoman huolellista myös silloin kun harrastus on tauolla. Pistotarkastukset ovat OK. Turvakaappi 
voidaan vaatia kaikissa tapauksissa. (-20156768)
129. kohta 6.:sopiva aika olisi 1 vuosi kohta 11.:rajattu oikeus tarvittaessa, ei saa olla automaatio luvan haku tilanteessa (-20157140) 
130. Toivottavasti päättäjät tajuaa suomessa tapahtuvan harraste ammunan. Joka on todella laajassa muodossa. Metsästys, SRA, 
Practical, Jne... Itse harrastan kaikkia noita edellä mainittuja 13.sta vuotta, ja olen varma, että tuleva laki tulee haittaamaan 
harrasteneisuutta. Nimen omaan käsiaselupien suhteen... Mutta minkäs teet! Näillä ehdoilla ja laki pykälillä mennään. (-20157126)
131. Parempi evätä lupa kuin jälkeenpäin jossitella. Nuoret miehet jotka uhkailevat netissä yms eivät tarvitse minkäänlaisia aseita. 
Poliisin pitäisi puuttua tehokkaammin tällaisiin uhkailuihin. Toisaalta joskus tuntuu että Suomessa suojellaan rikollisia poliisin toimilta. 
Jos joku idiootti heiluu aseen kanssa humalassa ja poliisi ottaa väkivalloin aseen pois niin siitähän seuraa tutkinta onko poliisi 
käyttänyt tarpeetonta voimaa tilanteen aikana! Täysin käsittämätöntä. (-20157092)
132. Kohta 6. Vuosi voisi olla sopiva Kohta 11/12, Lääkäreiden pitäisi tehdä ilmoitus, jos terveyden tilanne muuttuu. (-20157179)
133. Ihmisten henki on tärkeämpi kuin vaarallinen harrastus (-20157271)
134. Väkivaltarikoksista tuomituille ei pääsääntöisesti pitäisi myöntää lupia ja ne pitäisikin peruuttaa. Näissä nyt kaavailluissa 
muutoksissa ei ole otettu huomioon riittävästi esim. maalla asuvia, jotka pääsääntöisesti harrastaa ammuntaa omilla maillaan. Vaikka 
itsekin kuulun myös ampumaseuraan, mutta käyn ampumaradalla ainoastaan noin kerran vuodessa ampumassa. Tällaisessa 
tilanteessa minun on mahdotonta saada todistusta ammuntaharrastuksesta. Aseluvan hakijoiden taustat pitäisi selvittää aiempaa 
tarkemmin ja aseluvat pitääkin peruuttaa helpommin kuin aiemmin. Esityksen mukaan lopetusaseena käytettävän pienoispistoolin 
aseluvan hankkiminen menee liian hankalaksi. ( -20156271)
135. Yhteiskunta suhtautuu ammuntaharrastukseen hysteerisesti. Ilmapiiriä parantaakseen, ei turvallisuuden takia esivalta tekee 
muutoksia aselakiin voidakseen esittää tehneensä jotain. En voi kannattaa mitään lakimuutosta, joka palvelee yleistä mielipidettä 
yleisen hyvinvoinnin sijaan. Ammuntaharrastuksesta ollaan tekemässä sijaiskärsijää tilanteessa, jossa joukkomurhaajaa ei voida 
rangaista. (-20157150)
136. Viimeiseen kohtaan mainitsisin, että harrastuksessa voi olla taukoa, eikä sen vuoksi aselupaa tule peruuttaa. Harrastuksen 
uudelleen aloittaminen olisi taloudellisesti turhan kallista, jos ase aseet joutuu hankkimaan uudelleen. ( -20157321)
137. Itse olen saanut luvat aseisiin mm.käsiaseeseen vasta kun on metsästyskortti ja jonkun yhdistyksen jäsen. Mielstäni tämä on hyvä
käytäntö ja estää pitäisi estää myös nämä tragediat. (-20157284)
138. Ampuma-aselainsäädännön muuttaminen ei ratkaise itse ongelmaa vaan hankaloittaa vain reilusti harrastavien mahdollisuuksia 
ja toimintaa. Lainsäädäntö ei muuta nuoren mielenterveysongelmien purkautumista mahdollisesti muulla tavalla. Rahaa ja aikaa joka 
lainsäädännön muuttamiseen tuhlataan, tulis kohdentaa nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, koulutukseen jotta päiväkoti 
ja koulu havaitsisivat ongelmat ajoissa, tiedottamiseen sekä koulun, kodin ja päiväkodin kasvatusvastuusee! (-20157348)
139. ei tää voi olla näin, että kaksi tapausta 2 vuodessa saa asian muuttumaan näin, että kaikilta kielletään vapaa muotoinen ja 
omatoiminen ase harrastus. Olkoonkin sit vaikka niin, että ase lupaa ei saisi muutakuin käytyään armeijan. (Ja siellä opetettaisi 
enemmän siviili ampuma harrastuksesta.)  -kalle Halmela- (-20157309) 
140. Asia erinomaisen hyvä keskustelun aihe, mutta julkisuudessa käyty " lööppihakuinen " mediamylly ei. Mitä olisikaan tapahtunut jos 
kyseessä olisi ollut järeä käsiase, tai ase yleensä. Kukaan ei ole peräänkuuluttanut " peräkammarin poikien turhia " hirvikivääreitä, 
haulikoita ja muita tussareita. Ja millä kieltää " älyköiden " putki- ja naulapommit  - saati sitten valvoa asiaa ?! Hyvän harrastuksen pariin 
- järkeviä ei tarvitse kytätä ja " turhat " pitkätkin pyssyt talteen ! (-20157312) 
141. Pelkästään ampumaseurassa harrastaminen syrjisi ns virallisten harjoitteluampumaratojen ulottumattomissa asuvia. 
Harrastusta rajoittaa merkittävästi se, että seuralla on joku kellonaika X jolloin ammuntaa harrastetaan johdetusti paikassa Y, tuskin 
kaikki kuitenkaan ehtii ja jaksaa töiden jälkeen sinne yhteiseen tilaisuuteen joka kerran ajella satojen kilometrien päästä, jos joku muu 
ampumarata tai  -paikka on lähempänä, jossa voi harjoitella itsekseen siihen aikaan kuin itselle parhaiten sopii. Ja toisaalta mikä 
katsotaan aktiiviseksi harrastukseksi, riittääkö kerran kuukauteen vai joka viikkoko olisi harjoiteltava 5 kertaa viikossa ja toisaalta voiko 
vedota työkiireisiin kesällä tai talvella, kun ei ole ehtinyt ampua laukaustakaan. Millloin lupia perutaan? Ja jos lupia perutaan, niin 
maksaako valtio takavarikoiduista aseista käyvän hinnan, vai ilmaiseksiko ne on sinne lahjoitettava? Mikä on omaisuudensuoja, jos 
aseet ovat maksaneet vaikka 5000e (-20157086)
142. Motto: EI kirvestä hulluille, pitää valitettavan hyvin paikkansa. Valitettavan totta on myös, että jos joku haluaa vanhingoittaa toista 
(toisia), hän tekee sen, oli hänellä tuliasetta tai ei. (-20157501)
143. En ole kaikista rajoituksista ihan samaa mieltä mutta ymmärrän, että meidän ase- ja ammunnanharrastajien tulee osoittaa, että 
mekin haluamme, ettei aseita ole väärissä käsissä. Henkilökohtaisesti en usko, että henkirikoksia syntyy rajoitusten jälkeen sen 
vähempää kuin nykyisinkään. Kyllä keinot löytyy jos joku/jotkut halutaan hengiltä. Ikävä kyllä. (-20157390)
144. Kohtaan 13 lisäys. Pitää olla mahdollisuus tiedustella kys.olevalta "harrastajalta" harrastuksestaan/aktiivisuudestaan, tilanteen 
mukaan. Aseiden luvaton "katukauppa" kuriin samoin nettikauppa. (-20157429)
145. käsiaseet pitäis sallia ainakin lopetus aseeksi loukku,jaluolapyyntiin.ite metsästäjänä ja 15vuotiaana luvan saaneena ei oikein 
ymmärrä tätä kouhotusta,vaikka tapahtumat ovatkin kovia ei kaikkia aseen haltioita tarvitse osoittaa sormella.entisaikojen vallesmannit 
tunsivat henkilöt henk,kohtaisesti ja tiesivät kelle aseluvan voi antaa.nykyisin kaikki lupa-alueet halutaan mahd.suuriksi tehokkuuden 
takia.ett kehäkolmosen sisältä annetaan luvat koht Utsjoellekin... (-20157358)
146. Päättäjillä olisi jo korkea aika keskittyä ongelmien oikeisiin syihin, lainkuuliaisten kansalaisten harrastusta vaikeuttamalla 
ongelmat eivät ratkea ! (-20157395)
147. Lakiehdotuksesta paistaa läpi ehdotuksen laatijoiden asiantuntemattomuus ampuma-aseilla tapahtuvien erilaisten lajien 
luonteesta ja vaatimuksista. Ampuma-aselain muutokset pitäisi tehdä konsultoimalla harrastajajärjestöjä, joilla on kattava kokemus 
lajeista. (-20157475)
148. 11. Puolustusvoimien rekisteristä kyllä, terveydenhuollon vain lääkärin kautta (-20157615)
149. Väkivalta tietokonepelit,joissa opetetaan ihmisten lahtaamista ja lähimmäisen vahingoittamista tulisi kieltää kokonaan. Kouluihin 
enemmän sosiaalityöntekijöiä ja ammattiauttajia. Nuorison pahoinvointiin ja muihin ongelmiin täytyy olla muita ratkaisuja kuin psyyke ja 
masennuslääkkeet. ( -20157386)
150. Minkä tähden rehellisiä ammunnan harrastajia rankaistaan mielenvikaisten tekemistä terroriteoista? Aselainsäädännön 
kiristäminen ei poista joukkomurhia. Asiaan vihkiytynyt henkilö suunnittelee tekoaan niin pitkään, että sopiva toteutustapa löytyy 
(Myyrmanni), eli ase on vain yksi vaihtoehto. Lisäksi, jos Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa viranomainen olisi hyödyntänyt jo nykyisen 
lain suomia mahdollisuuksia, niin molemmat kouluampumatapaukset olisivat jääneet ainakin luvallisella aseella tehtynä toteutumatta. 
Ase ei ole syyllinen, sitä väärin käyttävä ihminen sitävastoin on. Niinpä yhteiskunnan voimavarat pitäisikin suunnata entistä 
tehokkaammin mieleltään syystä tai toisesta järkkyneiden henkilöiden hoitoon. Päättäjien pitäisi nähdä tosiasiat asevastaisen median 
levittämän sumutuksen takaa. Myös ammunnan harrrastajien olisi sýytä vihdoinkin ryhdistäytyä ja alkaa ajamaan etuaan 
yhteisrintamassa väheksymättä ammuntalajeja, joita ei itse harrasta. Hallussapitolupamäärän perusteella joukkovoimaa pitäisi vielä 
löytyä. Asia muuttuu, kun nykyiset kukkahattuiset päättäjät saavat osin laittomilla toimillaan vähennettyä aseharrastajien määrää. 
Nykykehitys ei hyvää lupaa, oli aseharrastuslaji mikä hyvänsä. Jossain vaiheessa kiristyvät säännökset laajennetaan melkoisella 
varmuudella, jos ei muuten, niin poliittisella virkamiestason päätöksellä (AAHY) koskemaan myös vanhoja, toistaiseksi voimassa 
olevia lupia. (-20156370)
151. Aselupien myöntämismenettely tulisi nivoa yhteen terveydenhuollon järjestelmiin vain kaikkein selkeimpien sairausluokitusten 
osalta, joissa henkilö ei muutenkaan ole kykeneväinen toimimaan yhteiskunnan normien mukaan. (-20157628)
152. 5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.) = kysymys on epäselvä, eli pitääkö ampumaseuraan kuulua vai pitääkö sen jäsen olla, jolloin voi
ampumaharrastusta harrastaa? Vastasin kyllä, joka tarkoittaa että ampumaseuraan kuuluminen riittäisi, koska tykkään käydä yksin / 
kaverin kanssa ampumassa pistoolilla ja kiväärillä omalla ajalla. 7. Minkälaiset ovat ammuntaharrastusmahdollisuudet 
kotipaikkakunnallasi tai lähipaikkakunnilla. = kohdasta puuttuu muutamia vastausvaihtoehtoja, täsmennys omaan vastaukseeni: 
ammuntaa voi harrastaa vain ulkoampumaradalla aikana, myös talvella 13. Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet 
peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa. = kysymys on 
liian kärjistävä, jotkut käy ampumassa silloin tällöin, vain ylläpitääkseen ampumataitojaan. ja toiseksi jos poliisi alkaisi valvomaan 
ammunta-aktiivisuutta, tämä aiheuttaisi ison paperisodan, jos tarkasteluaika olisi esim 4 vuotta ja jokainen aseen haltija laittaisi 
selvityksen poliisille että milloin olen viimeksi ampunut ja miten aktiivista harrastukseni on. Ja tässä voi syntyä väärinymmärryksiä, 
koska kaikki ei käy yhtä usein ampumassa, jotkut käy jopa kerran viikossa, jotkut kerran puolessa vuodessa. Ja eikö poliisilla ole 
nykyäänki laaja oikeus peruuttaa ampuma-aselupa jos poliisiviranomainen niin totetaa parhaaksi? (-20157359)
153. Reserviläisammuntaa ja reserviläisampumakoulutusta ei saa vaikeuttaa, koska ampumataito on reserviläisille tärkeä osa 
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. ( -20157519)
154. Nykyinenkin luvan saantihakemuskäytäntö tuntuu ihan pelleilyltä. Tarkoitan tällä sitä, että jos ihminen on metsästänyt 25 vuotta ja 
omistaa paljon järeämpiä aseita, kuten esim 308 ja tietää aseiden vaarallisuuden. Ja kuuluu vielä metsästysseuraan. Sitten tällaiselta 
kokeneelta ihmiseltä ruvetaan peräämään jotain lääkärintodistusta, järki käteen joissakin asioissa. Tietysti sekaan mahtuu aina 
huntaloitakin. (-20157277)
155. Esitetty kahden vuoden määräaika on liian pitkä monelle aloittavalle ja aiheuttaa paineita seuralle ja etenkin sen aktiivijäsenille, 
joilla on tekemistä jo muutenkin riittävästi. Tilanne on hullunkurinen, jos poliisi vaatii henkilöä x harrastamaan kaksi vuotta aktiivisesti 
ammuntaa seurassa, eikä voi antaa x:lle aselupaa ennen kuin seura on kaksi vuotta tutkinut ja todennut x:n kelpoisuuden aseluvan 
haltijaksi ja antaa siitä todistuksen. Vastuu on siis ulkoistettu seuralle. No mistäs seura eli me tavalliset kansalaiset tiedämme, onko 
tulokkaan vintillä lepakoita tapulissa vai ei? (-20157411)
156. Kommentteja kysymyskohtiin 12. Terveydenhuoltoon pitäisi tulla selvä ohjeistus missä vaiheessa ilmoitetaan poliisille että henkilö 
on sopimaton pitämään hallussa asetta. Terveydentilan pitäisi olla selvästi järkkynyt että ei jokaisesta pikkuasiasta ilmoiteta poliisille. (-
20157555)
157. Pidän nykymuotoista ampuma-aselakia toimivana huolimatta siitä että ikävien tapausten johdosta lain muuttamista nyt esitetään. 
Poliisille voisi kuitenkin antaa hallussapitolupahakemuksen tullessa vireille oikeus saada tietoa muista rekistereistä päätöksensä 
tueksi ja paikalliset erot lupaprosessissa pitäisi saada yhtenäiseksi, ei kuitenkaan "yhtenäistämisohjeiden" mallin mukaan vaan 
mielestäni ongelmana on ollut eri paikkakuntien lupaviranomaisten henkilökohtaiset mielipiteet tai tietämättömyys harrastamisen 
muodoista. Painottaisin siis lupaviranomaisten kouluttamista sekä tutustumista eri lajeihin harkittaessa haettavan aseen soveltuvuutta 
kuitenkaan takertumatta mihinkään yksittäiseen tekniseen yksityiskohtaan kuten aseluokkaan (kivääri<->kiväärityyppinen muu 
ampuma-ase joka ei täytä esimerkiksi pituuden vähimmäismittoja) ja luvan myöntämistä harkittaessa henkilön soveltuvuutta aseen 
hallussapitoon. Ampuma-aseet, kuten muutkin aseet lisäävät henkilön vaarallisuutta ollessaan väärissä käsissä, oli ase sitten pitkä tai 
lyhyt, pieni tai suuri. Lupaprosessin ei pidä tästä enää raskaammaksi tai kalliimmaksi muuttua koska uskon sen pian vaikuttavan 
harrastajien määrään ja pidän harrastusta hyvinvointia ja terveyttä lisäävänä. Käsiaseita tulisi kohdella samoin lupaharkinnassa kuin 
muitakin ampuma-aseita. Kysymykseen 12. liittyen olisin valmis sallimaan oikeuden tehdä ilmoitus poliisille jos lääkärillä on riittävä 
asiantuntemus ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä sekä terveydentilan alueesta jota ilmoitus koskee mutta nykyinen ehdotus on 
mielestäni liian ympäripyöreä sisältäessään myös muut terveydenhuollon alalla toimivat ammattihenkilöt. Pienemmillä paikkakunnilla 
arvelen jo pelkästään huonojen henkilökemioiden tai henkilökohtaisten mielipiteiden johtavan lain väärinkäytöksiin. (-20156209)
158. Lääkärintodistusten vaatiminen ei kuitenkaan tuo esille kaikkia ongelmatapauksia ja aiheuttaa lähinnä sen, etteivät kaikki uskalla 
hakeutua hoitoon, sillä pelkäävät menettävänsä aseensa. Kaikki psykiatrian polin potilaat eivät ole hulluja ja kaikki hullut eivät ole 
psykiatrian polin asiakkaita. Puolustusvoimissa tehdyt aseita koskevat rikkeet olisi kuitenkin hyvä päätyä poliisin tietoon. Myös ne 
tapaukset, joissa lääkäri huomaa, että potilas on vaarallinen ja että on tiedossa tai epäillään potilaalla olevan aseita, niin sen pitäisi 
tulla poliisin tietoon. Mutta kaikilta hakijoilta ei mielestäni kannnata vaatia lääkärintodistusta, sillä sellaisen saaminen ja sen 
luotettavuus (nyky-yhteiskunnassa, jossa ei enää ole perhelääkäreitä eikä omalääkäri -järjestelmäkään ole toimiva) on kyseenalaista. 
Aselupien ehdoksi voisi kuitenkin laittaa, että henkilön pitää olla mukana jossain ampumaseurassa tms, sillä siellä on paras tieto 
henkilöiden käyttäytymisestä aseiden kanssa. (-20157415)
159. Kyllä hullu keinot keksii. (-20157775)
160. mikäli henkilö lopettaa ammuntaharrastuksen tulisi hänen aseensa saattaa ampumakelvottomaksi. Armeijalla on tieto henkilöistä 
jotka esim kieltäytyvät aseellisesta palvelusta, tai tulee joki psyykinen ongelma. Aseettomille ei tule myöntää mitään aseenkantolupaa. 
(-20157790)
161. "5. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, 
metsästys- tai ampumaseurassa jne.)" Kyllä minä ainakin käyn muulloinkin harrastamassa apumista kuin ampumaseuran kanssa! 
Mielestäni tuo kohta 5 oli huonosti muotoiltu. (-20157703)
162. Uudistuksien "henki" ja ajatus on hyvällä suunnalla, mutta se ei saisi tulevaisuudessakaan haitata tai vaikeuttaa 
aktiivisen/kunnollisen/tunnollisen ampumaharrastajan toimintaa liiaksi, eikä myöskään tuoda lisää kuluja erilaisten 
lupauudistusten/hakemuksien vuoksi. Kiitos myös liitolle asiassa ja muutenkin aktiivisena olemisesta! ( -20157495)
163. Onko aselupien myöntäminen liian vaativa tehtävä poliisille. Siinä talossa on jos jonkunlaista sukankuluttajaa. Moniko entinen 
poliisi on ampunut jonkun perheenjäsenensä viimeisen vuoden aikana. Ulkopuolinen lausunto, armeija, ampumaseuran vastaava 
tms. vaadittaisiin aina. Yleensäkin alle 20v. henkilö on lapsi. Ei ruutiaseita alle 20v. Tarkkuuta voi hyvin harrastaa ilman ruutia. Jos kyse 
alle 20v. metsästysharrastuksesta, vain vastuullisen valvojan läsnäollessa mahdollista. (esim isä, ei pojat keskenään) (-20157247)
164. Tuo viiden vuoden lupa on ehkä yliammuttua. Jos jollakin niksahtaa päässä, ei siinä lupa-ajalla ole mitään väliä. Tuo kahden 
vuoden harjoitteluaika on sopiva. Siinä ajassa kyllä selviää kiinnostaako laji tosissaan. Myös metsästys toiminnassa todistus 
harrastuksesta ennen lupaa on ok! (-20157721)
165. Lakia tehdessä pitäisi pitää "maalaisjärki" mukana. (-20157982)
166. P2-testit on turhaa byrokratiaa joka ei loppujenlopuksi mittaa yhtään mitään. Jos on murhanhimoinen, löytyy aseet varmasti ilman 
luvanhakemisia. Kaikkien aseiden totaalikielto siintää horisontissa ja siihen mennään vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin. ( -
20157518)
167. Mielestäni ammuntaa, kuten ei mitään muutakaan lajia pysty täysipainoisesti harrastamaan ilman omia harrastusvälineitä. Se 
tuskin parantaa kenenkään turvallisuutta että vaikeutetaan lainkuuliaisten reserviläisten harrastustoimintaa. Alaikärajan nosto 20 
vuoteen on mielestäni ok, jonka lisäksi poliisille velvollisuus tarkastaa luvanhakijan tiedot PV:ltä varusmiespalveluksen suorituksesta, 
sekä jonkinlainen P2 tyyppinen koe haastattelun yhteyteen. (-20157279)
168. Suuri osa uusista ehdotuksista pilaa monen harrastajan harrastukset tai ainakin vaikeuttaa niitä paljon. Kannatan kuitenkin 
jonkinlaista kiristämistä lakiin mutta en mitään poliisivaltio lakia. Ei täälläpäin ole ainakaan seuroilla aseita millä kukaan voisi aloittaa 
ampumaharrastusta... Ja äänenvaimentimet luvallisiksi?!? MIKSI? Ainut asia mikä todellisuudessa säästää metsästäjän ja 
metsästyskoiran kuuloa!!! T: Metsästäjä & ampumaharrastaja (-20157869)
169. Luvan peruuttaminen epäilyttää. Harrastuksessa voi olla taukoa, mutta se kuitenkin jatkuu . Riistanhoitoyhdistys ei voi ottaa 
vastuuta miehen loukkupyynnistä. Pienpetopyynnistä pitäisi sitten alkaa pitää tarkempaa kirjaa, pyyntimenetelmät ym. (-20157951)
170. Reserviläisen näkökulmasta katsottuna, ja historiaan nojaten, tätä maata on pystyttävä tarvittaessa puolustamaan asein. Mikään ei
ole niin epäväarma kuin tuo suuri ja mahtava itä-naapuri. Jos aseet kitketään pois, mitä jää?? Järkeville ja vastuunsa ymmärtäville 
ihmisille on suotava mahdollsuus harrastaa ja sitä kautta ylläpitää taito käyttää aseita ja sitä kautta ylläpitää kenttäkelpoisuutta. 
Aseiden säilytys on myös jokaisen ymmärrettävä omalla maalaisjärjellään, ei voi ottaa kaikkea vastuuta ihmisiltä pois!!! Jotain on 
jätettävä myös yksilöille! (-20157898)
171. Terveydenhuoltoenkilöstölle tulisi lailla säätää velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille, jos tietää asiakkaan harrastavan ampumista
ja hän on kuitenkin psyykkisesti epätasapainossa. (-20158043)
172. Mielestäni on täysin väärin edellyttää jonkin yhdistyksen jäsenyyttä aseluvan saamiseksi. Ei metsästysseuroihinkaan yleensä 
pääse ennen kuin omistaa metsästyskortin. Aseluvan rehellisesti haluavalta voisi kyllä muuten edellyttää kohtuullista panostusta 
harrastusta kohtaan. Metsästäjaksi haluavan on suoritettava kohtuullisesti panostusta vaativa metsästäjätutkinto. Voisiko ampuma-
aseenkäyttäjän tutkinto olla jonkinlainen ponnistuslauta uutta harrastusta ja ensimmäistä ampuma-aseen hankintaa suunnittelevalle? 
(-20157717)
173. Voi harrastukseen tulla pausseja.Ei siihen voi vedota että kyseinen henkilö olisi lopettanut harrastuksen. Itsellänikin on 
ampumaharrastukseen tullut paussi perheenlisäyksen takia.Kunhan tulee taas aikaa niin aion jatkaa ampuma harrastustani. t:kahden 
pienen poikavauvan isä (-20157837)
174. Neuvottelimme tilanteesta muutama kuukausi sitten alueen SRA-veteraanien kanssa. Ihmisten yhteinen näkemys oli, että jos 
valtiovalta rankaisee meitä (syyttömiä) muutamien hullujen tekosista niin meidän palveluksemme valtiovallalle loppuvat vastaavasti. 
Käytännössä siis jos aseluvat perutaan tai ampumaharrastus tehdään muuten mahdottomaksi, loppuu reserviläistoiminta. Koska 
kyseessä on nimenomaan ampumakoulutukseen kykenevät ihmiset, tulee vahinko olemaan paljon vakavampi kuin pelkän lukumäärän 
perusteella voisi olettaa. Kriisitilanteessa kouluttajien puute maksaa ihmishenkiä. Tämä seikka tulee reserviläisjärjestöjen välittää 
päättäjille: Luulisi edes puolustusministeriötä kiinnostavan. ( -20157879)
175. Nostan hattua sisäministerille, hän piti päänsä kylmänä median rummuttaessa voimakkaasti totaalista asekieltoa. Esitys uudeksi 
aselaiksi on kokonaisuutena aivan hyväksyttävä. (-20157958)
176. Itse olen harrastanut ammuntaa vuodesta 1992 saakka. Vuosien välillä on ollut aktiivisia kausia ja vähemmän aktiivisia johtuen 
perhe syistä ,lapset pieniä urakehitys menossa johtuvista ajan puutteista. Jos välillä ei ole niin aktiiviista niin tilanteet muuttuvat vuosien 
mittaan viime vuodet ovat olleet hyviä kun aikaa on ollut enemmän harrastuksille. (-20157952)
177. Hyvä, että asioihin tartutaan nyt todenteolla. Mielestäni ensi lupaan käsiaseille kotisäilöön tulisi vaatia 22 vuotta ikärajaa, jollei a) 
ole suoritettua varusmiespalvelusta ja kv sotilaspalvelusta tai b) poliisitutkintoa c) ammattisotilastaustaa. Reserviläisliiton tulisi 
kiinnittää tukensa kivääri ja haulikkolajien tukemiseen koska niillä on kokonaismaanpuolustuksellista merkitystä. Käsiaseiden lupien 
tiukennus ei heikennä kokonaismaanpuolustusta millään tavalla. Pistooliammuntaharjoittelu kuuluu vain 
reserviläisille,sotilaspoliiseille, rajavartijoille ja muille erikoishenkilöstölle PV:n johtamissa kertausharjoituksessa sekä 
ammuntaseuroissa. Metsästäjille nk lopetusaseeksi riittää vain yhdesti laukeava käsiase ja puoli ja automaattikäsiaseita ei tarvita 
ammuntaharjoittelua varten koteihin. Myös yhdesti laukeava käsiase riittää metsästykseen lopetusaseeksi ja siinämielessä 
lupakäytäntö vaatii tarkennusta. (-20157799)
178. Hyvä asia , että asia on tapetilla, mutta ei Suomen ja Eduskunnan päätösten tarvitse olla malliesimerkki siitä että lait ja kiellot on 
ainoa oikea tie turvalliseen aseenkäsittelyyn tai muuhun .Voisin esimerkkinä sanoa sen että esimerkiksi tulitikkujen osto-oikeus ikäraja 
on mielestäni järjetön siinä mielessä että jos lapseni aikanaan lähtivät metsiin pitemmäksi aikaan , niin en varmasti päästänyt ilman 
tulentekovehkeitä minnekkään. Terve maalaisjärki ja kotoa/armeijasta saatu oppi on varmasti paras tie myös tässä. 
Mielenterveysongelmat on asia erikseen ja sen hoito on valtion/kuntien vastuulla. (-20157742)
179. Kohta 11 on virheellinen, poliisi saa jo nykyisin kaikki haluamansa tiedot puolustusvoimilta, vain soitto aluetoimistoon riittää, ks. 
amiraali Kaskealan haastattelu lehdessä. Kauhajoella oli patalaiska poliisi, joka ei viitsinyt soittaa. Laajaa rekisteriä automaattisesti ei 
pv voi poliisille lain mukaan antaa eikä pidäkään. (-20158110)
180. Muistetaan että rinnakkaislupa on olemassa ja joillekin henkilöille hyvä vaihtoehto varsinkin aloitettaessa harrastusta, mutta tosin 
ei kaikille mahdollinen. (-20158141)
181. Sivareille, ja muille omantunnon syistä aseista kieltäytyneiltä on aseiden käyttö ehdottomasti kiellettävä, kunnes he suorittavat 
asepalveluksen kiitettävästi. Kohta 13. Jos henkilö on metsästänyt tai harrastanut ampumaurheilua nuoruudestaan saakka, en näe 
mitään pahaa siinä jos aseiden jatkokohtalosta päättää hänen perikunta. Uskon että monellekin vanhukselle aiheutetaan tarpeetonta 
mielipahaa, jos käydään hakemassa ase pois, koska ei jaksa metsästää. ( -20158023)
182. Erityistä huomiota aselain muutoksia mietittäessä tulisi kiinnittää ns. taskuaseisiin, eli pistooleihin ja revolvereihin, ei niinkään 
metsästysaseisiin. Pitkää asetta ei ihan niin helposti voi kenenkään huomaamatta viedä esim kouluun. (-20158102)
183. Sairailta ja kiihkoilijoilta aseet pois !! (-20158155)
184. Rikolliset saavat aseen aina tarvitessaan. Muuten viranomaisille erittäin laajat valtuudet tutkia luvanhaltijan tietoja. (-20158206) 
185. Nykyinen aselaki on täysin toimiva ja riittävä jos sitä noudatettaisiin oikein poliisipiireissä. Samoin 19.10.2007 voimaan tullut 
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje on täysin turha. Ohjeessa jopa yksilöidään tiettyjä, "erittäin pahoja, ei mihinkään soveltuvia" 
aseita, kuten .500S&W - kaliiperin revolveri ja mainitaan yleisesti, ettei yli .50 eli 12.7mm aseisiin tulisi myöntää lupia kuin erityisistä 
syistä ja tällöinkin määräaikaisiksi. Määräaikaperuste itsessään rikkoo omaisuudenturvaa. Toisaalla sitten käydään tarkasti läpi 
aseiden minimi - ja maksimipituudet. Aselain Yhtenäistämisohje on jopa suoraan sanottuna perverttinen yksilöityine kaliiperi - ja 
käyttötarkoituslistoineen. (-20157882)
186. Ensimmäinen käsiaselupa määräaikaisuus max 2v. 1 vuoden aktiivinen harrastuneisuus täytyy osoittaa ennen ensimmäistä, 
määräaikaistakaan, käsiaselupaa. Harrastuneisuus täytyy osoittaa jos hankkii, toistaiseksi voimassa olevan käsiaseluvan. 
Toistaiseksi voimassa olevaa käsiaselupaa ei tulisi peruuttaa jos harrastuneisuus loppuu, ase on kuitenkin omaisuutta jos kuitenkin 
henkilö osoittaa merkkejä henkisistä ongelmista niin silloin voisi viranomaiset ottaa aseet pois määräajaksi kunnes taas paranee 
jolloin aseet voidaan mahdollisesti palauttaa. ( -20158025)
187. liika kova häly tästä tuli. Tämä voi tapahtua vaikka olisi kuinka kova kontrolli luvan kanssa Nimittäin sellainen joka on päättänyt 
tehdä tällaisen teon tekee sen joka tapauksessa tavalla tai toisella onhan se nähty ei tarvitse olla ase millä tehdään SUOMEEN PITÄISI 
SAADA UUSI VILLITYS ! HUOLEHTIKAAMME TOISISTA IHMISISTÄ YMPÄRILLÄ (-20157936)
188. Ehdottomasti eri tahojen(poliisi -puolustusvoimat-lääkäri-ampumaseurat -res.yhditykset) tietojen pitää välittyä paremmin joka 
suuntaan. Nythän ollaan ajamassa siihen suuntaan että ampumaseurat joutuvat tekemään luvan hakijasta "psykologisen" testin ja sen 
jälkeen antamaan suositukset poliisille. Ei tämä vastuu voi olla ampuma seuroilla. Tällä hetkellä poliisi ei anna mitään tietoja 
ampumaseuraan hakeutuvasta ihmisestä, vaan seurat joutuvat itse punnitsemaan hakijan. Vastuu pitää olla poliisin eikä 
ammattitaidottomien siviilien. Käsittääkseni tapahtuneet kauhuteot olisivat olleet estettävissä jos armeijan kantakortti olisi ollut 
luvanmyötäjän tiedossa! Myöskin poliisille pitää antaa lisää valtuuksia/uskallusta puuttua asioihin niiden niin vaatiessa. 
Harrastustodistukseen pitää riittää että "kuka tahansa" voi kuitata aseenhaltian harrastuspäiväkirjan eikä vain etukäteen nimetyt 
henkilöt. Näiden henkilöiden "päivystys" radalla on mahdotonta. Aseiden säilytys radalla on kuolleena syntynyt idea, esimerkiksi 
monella seuralla on rata jossain "reuna-alueella", ei asutusta lähellä yms. Kuitenkin seurassa voi olla esim kaksisataa jäsentä ja 
jokaisella noin kymmenen asetta. Kuulostaa aika houkuttelevalta pahoille pojille että jossain metsän siimeksessä on siis 2000 asetta 
eikä ketään ihmistä kilometrien säteellä. Ei ole sellaista suojaa tai lukkoa joka olisi murtovarma! Hälyttimien asennus olisi myös aika 
turha koska poliisin/vartijan tule paikalle veisi vähintään tunnin tai useamman. Vaatisi myös rohkeutta rynnätä paikalle jossa voi olla 
pahoja poikia aseiden kanssa. ( -20156053)
189. 10. Lakiesitysehdotuksen testi olisi vain yksi osa ja suuntaa-antava eikä suinkaan mikään ehto. 11. Vain tarkoin määritellyistä 
asioista huomioiden, ettei poliisin ammattitaito riitä tulkitsemaan potilasasiakirjojen merkintöjä. Puolustusvoimien rekisteritiedot tulisi 
saattaa poliisin tietoon. 12. Vain psykologeilla ja täysin välittömässä tilanteessa. Noidankehä saattaa muodostua siitä, että potilaat 
eivät lähdekään apua hakemaan saatuaan tietää luottamuksellisten tietojen mahdollisesta saattamisesta poliisiviranomaisten tietoon. 
Masennushan on suorastaan kansantauti, mutta suurin osa masennuksesta kärsivistä ampumaharrastajista on kaikkea muuta kuin 
sekopäitä tappajia. (-20157416)
190. Tosiasia on, että kaikki tähänastiset kouluammuskelijat ovat olleet avohoitotapauksia. Psyykkistä terveyttä voitannen perustellusti 
vaatiaa kaikilta aseluvan haltijoilta. Myös voimakas alkoholin sekä erityisesti muiden huumaavien aineiden käyttö voisi olla este minkä 
tahansa ampuma-aseen hankkimiselle. Nykyisten tietojärjestelmien aikakautena ei ole edes vaikeata toteuttaa järjestelmää joka 
luottotietojen tarkistamisen tapaan tarkistaa potilasrekistereistä sairaudet jotka muodostavat esteen luvan saamiselle. Hakijan 
suostumuksella tietysti. Vaihtoehtona lunnollisesti itse hankittu todistus (pään-) terveydentilasta. Trendi talkooväen tarjonnalle 
seuratoiminnan pyörittämiseen on kiihtyvästi laskeva enkä usko seuratoimintasidonaisten rajoitusten toimivan käytännössä. Jäsenyyttä 
toki voidaan vaatia kuten tähänkin asti jo turvallisen ampumapaikan osoittamiseksi. Vastuun siirtäminen seuroille vähentää 
entisestään halukkuutta aktiiviseen seuratoimintaan osallistumiseen. Lisäksi voidaan kysyä ampuma- ja metsästysseurojen 
toimihenkilöiden valmiuksia arvioida jäsenten psyykkisen terveyden tilaa. Kaikenkaikkiaan en usko lupien myöstämisvastuun 
sälyttämisestä vapaaehtoisen, talkootyönä pyöritettävän seuratoiminnan kannettavaksi seuraavan muuta kuin pitkällä aikajänteellä on 
koko ampuma- ja metsästysharrastustoiminnan loppumisen. Sensijaan ampumaratojen ylläpitoa ja perustamista tällä teemalla tulisi 
edistää. Nykyinen suuntaushan on, että ampumatoimintaa ajetaan erilaisten rajoituseten siivillä ratojen ulkopuolelle. Nykyäänhän 
lyijykään ei enää ole erittäin vaarallisten aineiden listalla. Ratojen ympäristölupamenettelylle ei näin ollen pitäisi olla perusteita. 
Aikarajoitukset eivät suojaa oikeastaan yhtään miltään. Jos jokun näkee vaivan aseen hankkimiseen "pahat mielessä" on aivan sama 
onko lupa katkolla tulevaisuudessa. Aseiden ja ammusten säilyttämisen vastuuta voitaisiin korostaa sillä periaatteella, että luvan haltija 
vastaa siitä ettei (mikään) ase ole tahattomasti esim. vieraiden tai perheenjäsenten saatavissa. Vieraalta tuntuu ajatus, että 
satunnaisesti metsästystä ja/tai tarkkuusammuntaa harrastavan aseita takavarikoitaisiin "epäaktiivisen harrastuksen" perusteella. ( -
20156296)
191. Mielestäni ratkaisu ei ole ainainen aselain kiristäminen. Aseen löytää kuitenkin jokainen joka sellaisen välttämättä haluaa, kunhan 
hetken käyttää etsimiseen. Mutta ampumaharrastajien omaksi turvallisuudeksi ja samalla myös kansalaisten sellaiseksi, 
tietyntyyppinen taustojen ja psyykkisten ominaisuuksien tarkistaminen on kyllä paikallaan. Lakia ei kuitenkaan tulisi kiristää siten että 
kunnon kansalaiset eivät enää pysty täysipainoisesti asiaa harrastamaan. (-20158234)
192. Kiristämisen aihetta on, mutta se on tehtävä järjen kanssa haittaamatta tarpeettomasti ampumaurheilua . Pekingin olympialaisten 
kohokohdista vastasivat jälleen kerran ampumaurheilijat suurelta osin. ( -20158239)
193. Näillä ratkaisuiilla ja päätöksillä ei edes yritetä hakea ratkaisuja siihen että tänäpäivänä nuoriso voi entistä huonommin... Jos joku 
aseen haluaa jotta saisi teurastaa koulukavereitaan niin kyllähän semmosen tarvittaessa myös saa. Mutta jos kaiken tämän 
tyhjänpäiväisen venkoilun keskellä puututtaisi myös siihen miksi tämän päivän suomalaiset voi niin huonosti että päätyvät tämän 
kaltaisiin ratkaisuihin. Tehostetaan nuorison hyvinvoinnin seurantaa. (-20158220)
194. Aselupa tulisi olla samanlainen kuin ajokortti. Eli ennen luvan myöntämistä tulisi henkilön suorittaa hyväksytysti myös kurssi 
missä käydään läpi ampuma-aselakia, aseiden käyttöä, säilytystä ja niiden turvallisuutta, sekä yleisiä turvallisia toimintatapoja aseen 
kanssa toimittaessa. Olen itse käynyt SRA-kurssin ja tämä oli mielestäni erittäin hyvä koskien aseiden käsittelyä. Aseet eivät ole yhtään 
sen vaarallisempia kuin autot. Miksi lupakäytännön tulisi olla erilainen? Yhtä hyvin ihminen, joka haluaa murhata ison määrän ihmisiä, 
voi ottaa auton ja ajaa sen väkijoukkoon. Nykyäänkin ihmiset tappavat autolla suuria määriä toisia ihmisiä eikä kukaan ole puhumassa 
autojen kieltämistä. (-20158335)
195. Miten aloitan ampumaharrastuksen käsiaseella esim. reserviläisissä, kun minulla ei ole omaa asetta? Reserviläisissä ei 
tietääkseni ole laina-aseita ja jos kenelläkään tutulla ei sitä ole, on aika vaikea aloittaa harrastus. En usko että kukaan jaksaa käydä 2 
vuotta aktiivisesti katselemassa kun muut ampuu...Seuroille rahaa aseisiin joilla voi sitten harjoitella, jos kerran tällainen älytön 2 
vuoden "kiusaamisaika" vaaditaan! (-20158166)
196. 1) Nykyinen aselaki on ihan riittävä, vain luvanmyöntäjällä tulisi olla laajemmat valtuudet hakijan tietojen hankkimiseen: - 
Poliisiviranomaisille antaa nykyistä laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoiminen 
ja terveydenhuollon rekistereistä + Poliisien omat rekisterit.  - lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille antaa oikeus 
tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, joka saattaa terveydentilansa puolesta olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. 2) 
Tuleeko poliisille antaa nykyistä laajemmat valtuudet peruuttaa mikä tahansa ampuma-aselupa esim. sen johdosta, että 
asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa.  - Miten määritellään harrastuksen loppuminen vs. tauko harrastuksessa? - Jos 
käyn ampumassa metsästysseuran radalla jossa ei ole valvojaa joka kirjoittaa todistuksen harjoittelusta olenko silloin lopettanut 
ampumaharrastuksen? - Loukkupyyntiä olen harjoittanut säännöllisen epäsäännöllisesti 22v asioimatta kertaakaan 
riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Olenko lopettanut tällöin loukkupyynnin? Vai olenko koskaan edes aloittanutkaan? Pitäisikö esittää 
saadut nahat vuosittain jossain. - Automaattinen aselupien peruuttaminen henki- ja väkivaltarikostuomioiden yhteydessä samoin kuin 
toistuvien tuomioiden tapauksessa muissakin rikoksissa. (ei nyt sentään parkkisakoista) Tulisiko käsiaseiden kotisäilytys kieltää 
kokonaan? - Ei, mutta sallia tarkastukset esim. luvanmyöntämisen yhteydessä. Pitäisikö ammuntaa saada jatkossa harrastaa vain 
ampumaseuroissa (eli reserviläisyhdistyksessä, reserviupseerikerhossa, metsästys- tai ampumaseurassa jne.)  - Uudelle 
paikkakunnalle vasta muuttaneena totesin ampumaseuran jäsenanomuksessa vaadittavan kahden(2) seuran jäsenen suositus. 
Lehteenkö ilmoitus halutaan kaksi suosittelijaa? Metsästysseuroissa pääsääntöisesti pitää tuoda "maata" mukana, että jäsenyys 
myönnetään. (kuulun tosin kahteen eri metsästysseuraan joilla molemmilla on ampumarata muttei jatkuvaa valvojaa siellä 
kirjaamassa suorituksia)  - Joko tuollaiset vaatimukset pois ja hakijat automaattisesti hyväksytään jäseniksi (huono) TAI sitten 
ampumaseuran esim. "turvallisen ampujan" tai muun vastaavan -kurssin jälkeen voi anoa jäsenyyttä. Vastaava käytössä esim. 
navigaatioseuroissa veneilypuolella. Tämä uusi aselaki tultaneen ajamaan väkisin läpi, asiaan perehtymättömien ja median luoman 
hysterian pakottamana paniikkireaktiona. Niinsanotusti "mistä aita on matalin" mentaliteetilla. Tällöin vaidaan esittää seuraavissa 
vaaleissa miten oireisiin reagoitiin ja jättää sanomatta että sairaus jäi. ( -20156852)
197. koitetaan saada hyviä päätöksiä (-20158518)
198. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että viranomaisten tietojenvaihto ja "palikkatesti" ovat hyviä ajatuksia (sillä varauksella, että poliisi 
pääsee vain luvanmyöntämiseen liittyviin tietoihin). Jos lääkärintodistus täytyy toimittaa itse, niin on saatava selvät pelisäännöt. 
(viimeinen lääkäri keneltä pyysin, ilmoitti, ettei sellaisia kirjoittele) Pakolliset seuroihin kuulumiset ja pakolliset harrastusajat sensijaan 
ovat vaikeita ellei mahdottomia toteuttaa järkevästi ja kaikille tasapuolisesti. Periaatteessa varmaan ihan hyvä ajatus, mutta 
käytännössä taitaa olla aika mahdotonta toteuttaa. Käsiaseiden 20v. ikäraja taitaisi melko tehokkaasti tappa junioritoiminnan muualta, 
kuin isoista seuroista. Miten määritellään aktviinen harrastaminen? Nykyisenkin lain puitteissa pystyttäisiin riittävästi tekemään. (-
20156680)
199. Ampumaharrastusta tulisi pystyä harrastamaan muulla tavalla kuin seuroissa, meillä on suomessa paljon henkilöitä kenellä on 
oma "ampumapaikka" jossa voi harrastaa turvallisesti millä aseilla tahansa. Esim kaikki "maalla" asuvilla on oma peltopaikka ja heillä 
ei ole mahdollisuutta ajaa kymmeniä kilometriä hakemaan virallista ampumarataa. Ylipäänsä harrastuksen vaatiminen seuroissa 
rikkoo meidän perustuslaillisen "järjestäytymisvapauden". (-20158419)
200. Olemme valitettavasti menossa kohti mielivaltaista viranomaistoimintaa vrt. Neuvostoliitto. Totuus on, että valitettavat 
ampumistapaukset eivät ehkä ole estettävissä mitenkään ennen kuin olot yhteiskunnassamme paranevat ja arvot korjaantuvat. Syyt 
ovat siis yhteiskunnallisia, ja tiukempi kontrolli ja viranomaisten häirintä saattavat vain pahentaa asioita. Luottamus viranomaisten ja 
kansalaisten välillä on katoamassa. (-20158441)
201. -"palikkatestit" ovat hieman kyseenalainen metodi, niihin on helppo opetella soveliaat vastaukset etukäteen -poliisien tiedonsaanti 
luvanhakijan armeijan sujumisesta ja siviilielämässä esiintyneistä mielenterveyden ongelmista saattaisi olla käyttökelpoinen 
arviointimenetelmä, Mielenterveyteen liittyvät lääketieteelliset merkinnät tulisi kuitenkin kyetä tulkitsemaan riittävän asiallisesti, ettei 
niistä tule lupien saannin kannalta kieltoautomaattia, joka toisaalta johtaa siihen etteivät ihmiset uskalla hakeutua lääkärin puheille 
tarpeen ilmetessä -Yhdistysten ampumavastaavien kirjoittamat harrastetodistukset ovat melko hyvä osoitus harrastuneisuudesta, jos 
vain todistusten kirjoittajat ottavat homman vakavasti ja heiden moraali on riittävä laatimaan totuuden mukaisia lausuntoja -Ikävien 
tapahtumien uutisointi tuntuu rekrytoivan hullut liikkeelle, joten median tarvitsisi harjoittaa hieman itsesensuuria. Viimeinen Saksan 
tapaus on jo vaiettu unholaan kohtalaisen mukavasti ainakin Suomessa -Eri ammuntalajien harrastajakunnat tulisi puhua samaa kieltä
eikä mollata toisiaan samalla kun yritetään turvata oma laji (-20157985)
202. Käsiaseet kuuluu vain puolustusvoimille ja poliisille. ( -20158591)
203. uusi laki on aivaan perseestä........(anteeksi ) (-20158608)
204. Pistoolialupaa ei pitäisi myöntää ensimmäiseksi aseenkantoluvaksi ( -20157667)
205. Jo nykyinen aselupakäytäntö aiheuttaa riittävästi vaikeuksia kaupungissa asuville, jotka reservissä haluaisivat ylläpitää 
ampumataitoaan, lupakäytännön tiukentamisesta tavallisille rehellisille reserviläisille seuraisi vain reservin ampumataitojen 
huonontumista entisestään jo kyseenalaiselta tasolta. Koululaisille ei mielestäni ole suotavaa käsiaseita antaa, mutta 
maanpuolustuksen ei siitä pitäisi antaa kärsiä. ( -20158217)
206. Tiukalla lailla haitataan ainoastaan niiden harrastajien elämää jotka haluavat harrastaa pitkäjänteisesti, sekä nostaa kynnystä 
aloittaa harrastus. Harrastuksen monimuotoisuuden säilyttämiseksi kynnys harrastamiseen täytyy pitää matalana, mutta kriteerit 
tiukkoina, kenen tahansa ei pidä saada asetta, mutta jos kriteerit täyttyvät pitää harrastamisen olla yhtä joustavaa kuin se on nytkin. (-
20158581)
207. Suurin ongelma aselaissa on ollut sen tulkinnassa, ja siinä nimenomaan, että se on ollut erilainen eripuolilla maatamme. Uuden 
lain tullessa voimaan, on vaara na, että eripuolilla Suomea sitä tulkitaan jälleen erilailla. Seurauksena se, että asevastaisilla lupa-
alueilla voidaan kieltää kaikki käsiaseluvat. Uusi laki mahdollistaa sen. Nuoren henkilön aseluvissa voisi olla kohtuullista pitää 
ikäräjana rikosoikeudellistaikää korotettuna 2 vuodella L. 17vuotta ( 15+2 vuotta) , jolloin saisi määräaikaisenluvan, 2 vuotta ja sen 
jälkeen toistaiseksi voimassa olevan. Laina- tai seuran aseella tapahtuva harjoittelu on mielestäni kohtuuton rasite kaikille asapuolille. 
Esim. itse ammun 30 000-50 000 patruunaa joka vuosi. Tälläisia patruunamääriä eivät kestä mitkään edulliset aseet ja näin ollen yksi 
aloitteleva ampuja voi ampua loppuun toisen harrastajan- tai seuran aseen vaadittavana harjoittelujaksona. Arvata voi antaako kukaan 
omaa asettaan tälläiseen rääkkiin, tai rajoittaako seura aseen saantia. Alueelliset erot ampumaratojen suhteen taas asettavat 
ongelman, miten määrittää aktiiviharrastus? Maamme pohjoisosissa ei ole monia sisäampumaratoja ja pakkasta on paljon, sekä 
lunta yli metri. Onko mitään mieltä vaatia harrastajaa tämmöisiin olosuhteisiin täyttämään ampumapäiväkirjaa? Miten siis määritetään 
ampumaharrastus, patruunamärällä vai ampumakerroilla ja millä ajanjaksolla. Lisäksi harrastukseen kuuluu asehuolto, 
aseekorjaaminen ja säätäminen patruunoiden valmistaminen, kylmäharjoittelu, ase- ja ampumaurheilu-uutisten seuraaminen ja 
jatkuva opiskelu koskien aseteknologiaa patruunoidenvalmistamista ja niiden ominaisuuksia (esim. uusien luotien ja ruutien 
ominaisuuksia, muutoksia niissä jne.). Lisäksi, miten suhtaudutaan tämän 5 vuoden harrastuskauden aikana esim. välivuosiin. Näitä 
tulee kaikille. Milloin mistäkin syystä esim. työnteko ulkomailla, Lapsen syntymä, työttömyys tai sairaus. Siis jos tämän 5 vuotiskauden 
lopulla olet ollut ampumatta esim 3 vuotta menettääkö luvat ja luparuljanssi alkaa alusta. Pahimmassa tapauksessa joudut 
luopumaan arvokkaista aseistasi pilkkahintaan, ennen kuin saat lupa perusteesi uudelleen kuntoon (2vuotta tai vuosi, mikä nyt on se 
jakso, millä harrastamista tarkastellaan). Entä luvan myöntämisperusteiden rauettua? Esim. jos lupa on myönnettu 
metsästysperusteilla ja loptetat metsästämisen jatkaen kuitenkin ampumaharrastusta, alkaako uuden luvan hankinta kun perusteet 
muuttuvat. (-20158592)
208. Nykykäytäntö on ihan hyvä.Eihän kaikki hiihdon harrastajatkaan kilpaile tai kuulu seuraan.miksi siis ampumistakin ei voisi 
harrastaa yksin,kun tekee sen turvallisesti. (-20158440)
209. Kysymys 8: Mielestäni kaikki ampuma-aseet pitäisi myöntää aluksi määräaikaisena asetyyppiin katsomatta, ja harrastuneisuus 
tulisi osoittaa määräajan kuluttua. Mielestäni on omituista, että käsiaseita kohdellaan eriarvoisesti suhteessa esim. haulikoihin. Vai 
onko ymmärrettävä niin, että haulikkolajien harrastajat voivat lopettaa harrastuksensa ja jättää aseet kaappiin pölyttymään, mutta 
pistoolilajeja harrastavat ei? Typerää kaksinaismoralismia ja älyllisesti epärehellistä. Kysymys 9: Mielestäni myös virallistettujen 
kilpailutulosten pitää riittää osoitukseksi harrastuneisuudesta. Kysymys 13: jo nykyisellään poliisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa 
luvat sellaiselta henkilöltä, jonka katsotaan rikkovan lupaehtoja. Jos siis laki muuttuu siten, että harrastuneisuusdesta tulee ehto luvan 
myöntämiselle/uusimiselle, luvan peruuttamisen ehdot laajenevat vaikka poliisin oikeuksiin ei tehdä mitään varsinaisia lisäyksiä. 
Lupien peruttamisen tulee jatkossakin perustua pelkästään aselaissa kirjattuihin lupaehtoihin, mitään ylimääräisiä lupien 
peruuttamisoikeuksia ei poliisilla tarvitse olla. ( -20157996)
210. Alkusysäyksen tähän lain kiireelliseen uudistamiseen ovat antaneet Jokelan ja Kauhajoen traagiset tapahtumat. On hyvin vaikea 
uskoa että käsi- tai yleensä aselupien rajoittaminen muodostuu käytännön esteeksi tekijälle joka on päättänyt surmata itsensä teon 
päätteeksi. Väline vain vaihtuu luvallisesta luvattomaksi, jopa mahdollisesti tuhoisammaksi (Myyrmanni). 18-vuotias on täysi-ikäinen ja 
vastuussa tekemisistään, näin ollen myös kykenevä käsiaseen hallussapitäjäksi jos ei muuta estävää syytä ole. Käsiaseiden ja 
muidenkin aseiden saatavuutta tulee rajoittaa niiltä jotka eivät ole soveliaita niitä hallussaan pitämään (= vaaraksi muille tai itselleen, 
päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollinen tausta jne). Tähän auttaa vain viranomaisten yhteistyö epäsopivien luvanhakijoiden 
seulomiseksi. Säälittävää byrokratiaa ja resurssien haaskaamista olisi evätä nuhteettomalta kansalaiselta itselataavan pistoolin lupa 
jos käyttötarkoituksena on loukkupyynti. Pääpaino luvanmyöntäjän harkinnassa on oltava hakijassa eikä harrastevälineessä. 
Vastuullinen harrastaja osaa käyttää ja säilyttää aseitaan turvallisesti. Hyvä on muistaa että 40% Suomen mitalisaalista tämän 
vuosituhannen kesäolympiakisoista on tullut ampumaurheilusta. Valistunut ja tarkkaavainen lukija saattaa kiinnittää huomion siihen, 
ettei mitaleja ole tullut pistoolilajeista. Liian tiukalla ja syyllistävällä suhtautumisella aloitteleviin harrastajiin voidaan tehokkaasti taata 
ettei mitaleja tule jatkossakaan. Aloittavien harrastajien mahdollisuuksia aseiden hankintaan ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa. 
Ampumaurheilu on hyvä ja oikein tehtynä turvallinen harrastus vaikka laji olisikin käsiaseella suoritettava. Reserviläisten 
ampumaharrastus on myös maanpuolustuksen etu. ( -20158625)
211. Aseluvan tulee olla voimassa, vaikka aseluvan omaava harrastaisi ammuntaa välillä vähemmän aktiivisesti. ( -20158371)
212. Poliisin mukaan riittävä harrastuksen määrä on kaksi kertaa kuukaudessa jota edellytetään aseluvan saantiin. Ainakaan minulla ei
siihen ole aina mahdollisuuksia mm. töiden ja perheen takia. Välillä tulee käytyä ampumassa useamminkin, mutta välissä voi olla 
kuukausi tai pari ettei tule ammuttua laukaustakaan. 7.kysymykseen sen verran vielä, että maanomistajana minulla on mahdollisuus 
harrastaa ammuntaa myös kotitilalla. Toivottavasti se on mahdollista jatkossakin, ettei mikään "pakollinen" ampumaseuraan 
kuuluminen vie sitä mahdollisuutta. (-20157889)
213. On kokonaan unohdettu esim. isän esimerkin merkitys aseasioissa. Jos poika hakee aselupaa eikä isä harrasta aseita jää 
harrastus usein vaille valvontaa ja opastusta. Siitä voi tulla vain räiskintää ja tuhoamista. Vastuullinen isä opastaa ja valvoo jo pienestä 
pitäen aseen käyttöä. Vastuu tarttuu myös jälkipolviin. Siis jos perheessä ei ole aikaisemmin ollut aseita, ei ainakaan käsiaseita ilman 
tiukkaa seulaa. (-20158597)
214. Soveltuvuusarvioinnissa jokseenkin hyödyttömän 15 minuutin pituisen ja joillain paikoin jopa 100 euron hintaisen 
lääkärintapaamisen sijaan tulisi edellyttää itse haettu Kelan myöntämä esteettömyystodistus, jossa todetaan ettei hakijalle ole 
kirjoitettu psyykenlääkkeiden reseptejä viimeisen kolmen vuoden aikana ja ettei kunnallisista ja valtakunnallisista 
potilastietojärjestelmistä löydy merkintöjä sellaisten sairauksien hoidosta, joiden voi katsoa olevan esteenä luvansaannille (ja näistä 
sairauksista pitää olla yksityiskohtainen luettelo kuten ilmailulain nojalla myönnettävien lentolupakirjojen tapauksessa määräysten 
JAR-FCL 3 liite 10, PEL M4-1 kohta 6 sekä JAA Manual of Civil Aviation Medicine Chapter 11 ja 15 perusteella). 2 v. harrastusta voisi 
edellyttää luvansaannin ehdoksi, mutta ilman pakkoa kuulua mihinkään seuraan. Harrastus on voitava myös todistaa muulla kuin 
seuran todistuksella, esim. ampumapäiväkirjalla ja ampumarata/patruunakuiteilla. Samaten lupien voimassaolon jatkamista varten 
aktiivinen harrastus pitää voida todistaa vapaan todisteharkinnan mukaan muutoin kuin seuran todistuksella. Jos seurojen todistuksia 
vastaisuudessa vaaditaan, pitää seuroille myös asettaa pakko niitä kirjoittaa kaikille jäsenilleen tasavertaisin ja dokumentoiduin 
ehdoin (kirjaamalla kyseinen menettely sääntöihinsä), tai muuten kyseiselle seuralle ei saa myöntää kouluttajaoikeuksia ollenkaan. 
Erityisen tärkeää uusien harrastajien saamisen kannalta on oikeusvarmuus, että sitoutuessaan jopa kahden vuoden ajaksi johonkin 
toimintaan, uudella jäsenellä pitää olla varma tieto mitkä yksilöidyt vaatimukset täyttämällä voi harrastuksensa ja siinä kehittymisen 
turvata, sillä siihen on lopulta pakko kuitenkin saada omia aseita. Jos kuitenkin tulee jäsenyyspakko ja seurojen "ampumakouluttajat", 
pitää säätää tarpeeksi pitkä (usean vuoden) siirtymäaika, jotta kouluttajat saadaan itse koulutettua sisäministeriön vaatimusten 
mukaisesti. Jos siirtymäaikaa ei säädetä tai se säädetään liian lyhyeksi, johtaa se käytännössä lupien myöntämisen keskeytymiseen 
kokonaan ja jää täysin paikallisen poliisin ja sisäministeriön harkintaan kuinka pitkä keskeytyksestä tulee (säätelemällä tai jopa 
tahallaan jarruttamalla kouluttajien koulutusta/hyväksymistä). (-20157661)
215. - TÄSMÄLLINEN JA MÄÄRÄTIETOINEN HOLHOUS EI KUITENKAAN JOHDA TOIVOTTUUN LOPPUTULOKSEEN. - LUVAN SAANTI 
MIELESTÄNI TULEE TIUKENTAA JA ETENKIN PIENET KÄSIASEET. - MÄÄRÄAIKAISUUS (ENSIJAKSO) ON HYVÄ ASIA - TIEDONSIIRTO 
LÄÄKÄRI-POLIISI AKSELILLA NÄIHIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA SAISI TOIMIA VAPAAMMIN KUIN SE NYT ON ( nyt ei juuri mitenkään). - 
ammunnan harrastan saanti yhdistyksen piiriin ja ohjaukseen on hyvä asia, mutta yhdistykset eivät ole suosituksien kirjoittaja. (-
20158579)
216. Urheiluammunta, reserviläisammunta sekä metsästys ovat pääsääntöisesti sesonki harrastuksia. Ei ole kohtuullista vaatia 
säännöllisiä ratakäyntejä, käynnit kun on kukkarosta, keleistä, terveydestä (onnettomuus, pitkäaikainen sairaus tms.) ja vapaa-ajasta 
kiinni. Pohjoisessa ei välttämättä edes ole ampumaseuroja mihin liittyä eikä sellaiseen liittyminen rajoita henkisesti sairaan ihmisen 
tekoja millään tavoin. Tehostettu tiedonvaihto eri viranomaisten välillä on paras keino välttää jatkossa tällaisia surullisia tapauksia. (-
20158554)
217. Murhaaminen pommeilla (Myyrmannin ostoskeskus), ja puukoilla (Belgia) onnistuu vaikka aselaki olisi kuinka tiukka. (-20158710)
218. Tärkeintä on turvata se, että jatkossakin uusilla ja nykyisillä ampuma-ase harrastajilla -metsästäjillä, reserviläisampujilla jne.- on 
mahdollisuus harrastukseen. Metsästys on niin arvokas harrastus maassa, jonka nuoriso siiryy enempi kaupunki- ja 
informaatiotekniikan maailmaan, että kun nuori saaa kipinän metsästykseen, tulisi siihen olla mahdollisuun mahdollisimman nuorena, 
15-vuotiaana, kuten tähänkin saakka ja ampuma-aseluvan tulisi saada, jos henkilöllä on osoittaa kuuluvansa johonkin 
metsästysseuraan. Puollan kuitenkin sitä, että aseluvan hakijalle voitaisiin tehdä armeijankin käyttämä ns. "pällitesti". (-20158790) 
219. Eiköhän tämän asian jauhaminen jo saisi loppua menee jo lapselisuuksiin asti.Täälä torniossa ei ole saanut yhtään aselupaa jos
ei ole ollut metsästyskorttia,ja ensi ase on ollut haulikko eikä mikään pistooli.Miksi ne siellä eteläsuomessa on jaettu pistoolin lupia 
kuin aamulehteä.Laki pitäisi olla kaikkialla suomessa sama,mutta ei näytä olevan.Nyt näissä kahdessa koulu hommassa,saa taas 
syyttömät kärsiä ja ne ovat metsästäjät ja reserviläiset.Miksi se kaliperi 22 on mukan vaaralinen nyt kun se on laitettu pannaan,siihen ei 
saa enää ostolupaa.kun se on sopiva kaliperi loukku pyynnissä lopetusaseena,mutta 9mm sotilaspistoolin ostoluvan saa kun kuuluu 
ressu järjestöön,mutta se menee liika rajuksi lopetus aseena.Onko tässä enää mitään laitaa.Ja eihän täälä pohjois suomessa ole 
mitään sisäampumaratoja,tuolla ne on umpimettässä siellä ei voi säilyttää yhtään asetta,rosvot vievät heti,menee aivan pöljäksi koko 
aselaki ei ole niin kuin mitään järjen häivääkään.Eikö sinne mistään saada arpajais ja ase hallinto yksikköön järki miestä.Mikä vika 
kotona säilytyksesssä on joillakin on kalliita aseita,ei niitä voi missään yhteissäilytyksessä pitää,se on varmaa että ne siellä on 
huonomassa tallessa.Heittäsivät helvetiin jo koko vouhotuksen,lakiin muutos metsästys kortti ensin pitää olla ennen ensinmäistäkään 
aseen ostolupaa.Tämä on täälä ollut käytäntö jo kauvon aikaa ja hyvin pelaa. (-20157986)
220. 12. olen itsekin terveydenhuollon ammattihenkilö aivan muulta alalta joten minulla ei ole mitään perusteita arvioida ko 
terveydentilaa....eli määritelmä on nyt väärin laadittu...ehkä kyllä jos kyse olisi tarkasti mielenterveysalan lääkäristä. 13. pidin itsekin yli 
10 v tauon ja aloitin uudelleen kun olosuhteet sallivat, jos väineitä ei olisi ollut entuudestaan tai ne olisi pitänyt välillä luovuttaa pois niin 
niiden hankkiminen nyt olisi täysin mahdotonta.. (-20158590)
221. Minun mielestä ampuma harrastus ei välttämättä pidä olla jatkuvasti aktiivista. on aikoja jolloin haluaa ampua ja aikoja, kun ei 
halua. typerää peruttaa toisen lupa sen takia ettei rekistereissä ei lue että on käynyt ampumassa. ase on myös sijoitus. ei sen arvo 
laske. Mielestä myöntämisessä sais olla tarkempi ettei aseen PÄÄSE vääriin käsiin. Sille ei sitten kukaan voi mitään jossa "oikeat" 
kädet muuttuvat vääriksi. (-20158929)
222. Jos mies ei ole suorittanut asepalvelusta aseellisena, niin hänelle ei pidä missään olosuhteissa antaa mahdollisuutta edes 
koskea aseeseen, koska hänellä ei ole käsitystä siitä mihin aseita yleensä tarvitaan. Asepalveluksen suorittaminen tulisi olla 
ensimmäinen ehto aseluvan saamiselle, siis miehillä, naisten tulisi olla aina ampuma- tai reserviläisjärjestön jäseniä ennen kuin 
voivat hakea aselupaa. (-20158839)
223. harmi että on isketty silmä käsiaseiden lupiin...vanhat jermut ml törni pyörivät haudassaan. kyllä ihmisille pitää sallia aseita.. 
asiahan on varmasti niin, että nämä "jokelan" sekopäät keksivät uuden konstin jos käsiaseet kielletään... varastaa pillarin... 
rekan...kaivaa netistä pomminteko-ohjeet... varastavat työmailta dynamiittia....summarum:maailma on pullollaan muitakin välineitä joilla 
voi tehdä jokelan kaltaisesti pahaa toiselle ihmiselle . Ei käsiaseiden kieltäminen tätä estä. Pitää pitää erillään maanpuolustus ja 
ihmisten pahoinvointi. (-20158742)
224. Kaikki metsästäjät eivät välttämättä kuulu mihinkään metsästys-seuraan vaikka ovat aktiivisia metsästyksen harrastajia ja 
paikkakunnan metsästys-seuroihin on yleensä hankala päästä mikäli ei ole maanomistaja. Tälläisten henkilöiden aselupien 
sitouttaminen metsästys-seuroihin voi hankaloittaa merkittävästi heidän harrastustaan ja pahimmissa tapauksissa jopa estää 
harrastusmahdollisuuden kokonaan. Muu ampumaharrastus, joka ei liity metsästykseen tulisi aselupineen sitouttaa ampumaseuran 
toimintaan, koska harrastusmahdollisuudet ovat muutenkin paljon suuremmat ampumaseuroissa. ( -20158108)
225. Ampumaharrastus on hyvä harrastusmuoto, kunhan siitä vain saataisiin nämä ikävät lieveilmiöt pois. Olen sitä mieltä, että 
viranomaisille annettaisiin suuremmat valtuudet puuttua näihin ikäviin lieveilmiöihin. Terv. Seppo N. (-20159068)
226. Todella tulivoimaisten aseiden kuten 9mm pistooli, reserviläiskivääri ja konetuliaseet lupien saamisen ehdoksi voisi laittaa 
asepalveluksen, reserviläisyyden ja turvallisen ampujan kurssin käymisen. Ipsiampujistahan useimmat käyvät myös SRA kisoissa. 
Naisten ja armeijaa käymättömien tulisi osallistua kilpailutoimintaan korvatakseen puuttuvan asevelvollisuuden suorittamisen. Lisäksi 
heiltä pitäisi vaatia P2 vastaavan palikkatestin suorittamisen jotta heidän mahdolliset hölmöilynsä eivät kaatuisi pelkästään 
reserviläisten niskaan. Suosituksen epääminen kavereilta ja sukulaisilta on aina hankalampaa kuin vierailta. ( -20158939)
227. Loppuun suoritetusta asepalveluksesta pitäisi saada esim puolen vuoden hyvitys. Vähennettynä kahden vuoden pakollisesta 
harrastamisesta. Pienoipistoolien ja revolverien alakikäraja olisi parempi olla vaikka 22 vuotta. Ilmapistoolilla pääsee alkuun. Jos 
oikeaa kiinnostusta on ampumista kohtaa vielä silloin, niin harrastaja varmasti ostaa 22 cal. aseen. Tätä järeimpiin käsiaseisiin saisi 
ikäraja olla 25 vuotta. Jokainen peräkamaripoika ei tarvitse asetta jos ei pidempiaikaista kiinnostusta löydy harrastamiseen. 
Metsästysaseet ovat asia erikseen. (-20158845)
228. ase EI AMMU ITSE LEHMÄ KYLLÄ ihmisille (-20159186)
229. Uuden aselain valmistelussa tulisi kuunnella reserviläisliiton, ammuntaharrastusliittojen, Suomen NRA:n ym. ehdotuksia eikä 
jälleen kerran tehdä päätöksiä asiantuntemattomien viranomaisten sanelusta. ( -20159137)
230. Päättäjien pitää suunnata yhteiskunnan voimavaroja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 90-luvun säästöt näkyvät nyt hyvin 
monenlaisena pahoinvointina yhteiskunnassa. Hallituksen ja eduskunnan toimenpiteillä, varojen siirroilla yhä enenevissä määrin 
köyhiltä rikkaille aiheuttaa väliinputoajien ja syrjittyjen ryhmän, joka yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuteen kyllästyttyään aiheuttaa 
syyttömille kuolemaa ja heidän läheisilleen tuskaa. Tätä ongelmaa ei poisteta aselakia tiukentamalla. Ainoastaan iso joukko 
asianmukaisesti ammuntaa harrastavia kärsii. Jos joku pimahtaa, niin konstit hirmutekoihin kyllä löytyvät, vaikka luvattomalla aseella, 
myrkyillä tms. (-20159025)
231. Itselläni on käsiase ja kivääri. Harrastan säännölisesti kesäisin ammuntaa kesämökkipaikkakunnnan ampumaradalla. Koska 
paikkakunta on pieni ei siellä ole edes aktiivista ampumaseuraa vaan metsästäjät ja aseharrastajat käyvät kunnan omistamalla 
ampumaradalla ja kunta ja ampujat itse pitävät paikan siistina ja kunnossa. Näin ollen ei paikkakunnalla ole ketään joka edes voisi 
todistusta kirjoittaa mikäli se pienen paikkakunnan aktiivisilta harrastajilta vaadittaisiin. Lisäksi ampumaseurat pitävät liian kalliita 
jäsenmaksuja ja vuokraa radan käytöstä niin silloin jotkut aseharrastajat kärsivät myös siitä. Vai olisiko sitten tarkoitus tehdä 
ampumaharrastuksesta "herrojen laji" ? (-20159179)
232. Tama kentta ei hyvaksy skandeja. Maaraikaisilla luvilla ei ratkaista mitaan. Kauhajoen koulusurmaajalla oli maara-aikainen lupa. (-
20159321)
233. Omistan myös käsiaseluvan Espanjaan jossa vaaditaan psykoteknikko lääkärin todistus samoin kun ajokortissakin. Olisipa tässä 
uusi ammattikunta Suomeenkin perustettavaksi. Psykoteknikon lausunto maksaa 30€ hakijalle. (-20159124)
234. Käsiase lupa pitää saada kun on asiallinen tarve oli se sitten urheielu, metsästys, työ (esim. kiertävä teurastaja ) tai muu 
asiallinen tarve. Olkaa onnellisia, että nällä höhöillä ampujilla oli vai pistooli, jos eivät olisi sitä saaneet olisivat ehkä hankiineet 
naapurista Kalasnikovin. Eli tällainen vakaa hörhö kyllä hankkii aseen lupakäytännöstä huolimatta tarvitessaan ja pimeiltä markkinoilta 
voi saada ainakin riittävän tehokkaan aseen. Aselupia voisi valvoa kuten ajokortteja ja töppäyksistä peruttaa, myös känissä 
metsästyksestä ja muista vaaraa aihettavista töppäyksistä ja kohelluksista. (-20159008)
235. Aselaissa ei saisi olla pakkoa kuulua seuraan, mutta lupaprosessissa olisi syytä olla varmuus siitä, että ase on kuvattua käyttöä 
varten. Jos se on ammuntaharrastus, niin täytyy löytyä joku taho, joka valvoo että ammuntaa harrastetaan. Tällöin, mikäli alueella ei ole 
mitään seuraa mihin kuulua, olisi valvova taho hyvä olla poliisi itse. Tämän ei pitäisi lisätä poliisin työtä, vaan oikealla järjestelyllä poliisi 
itse voisi pitää yllä ammuntaosaamista samalla kun valvoo harrastuksen alkutaipaleella olevaa. tärkeimmät seikat aseluvan kannalta 
ovat henkilön soveltuvuus ja aseiden säilytys - tästä syystä säilytyksen osalta tulisi myös laatia sääntöjä selkeämmin. Lääkäreiden 
osalta - he voivat toimia konsultoivana tahona, mutta heidän kohdallaan pitää muistaa myös heidän valansa - joka on asevastainen. 
tästä syystä heidän sanomisilleen pitää myös löytyä oikeasti todisteet ja ilman todisteita, lääkärien tulee olla vastuussa oikeudellisesti 
valehtelusta (pahimmassa tapauksessa). Sitten toi Pällikoe - P2 koe - kyseisen kaltaisia kokeita voidaan sekä tulkita monella eri 
tavalla, että huijata. Tästä syystä täytyisi enemmän painottaa haastattelevaa ja seuraavaa käytäntöä enemmän. Jos joku sattuu 
uskomaan, että kukkakauppiaana oleminen on taloudellisesti kannattavaa - ei hänen ammuntaharrastuksen suhteen sillä ole mitään 
tekemistä. (-20159239)
236. - Poliisin pitää noudattaa lakia, eikä virkamiesten ohjeita! - Jos lääkärintodistusta käsiaseisiin vaaditaan tulevaisuudessa, niin se 
pitää myös saada hankittua kohtuullisessa ajassa (max. 2vk) ja kohtuulliseen hintaan (max. 30e) Nyt osa lääkäreistä kieltäytyy 
kirjoittamasta todistusta. - Ensimmäisen hankintaluvan saamiseksi 2v harrastusaika on liian pitkä, vuosi riittää mainiosti.  - Jos hakijalla
on jo ennestään lupia, pitäisi uudet luvat myöntää toistaiseksi voimassa olevina. Määräaikaisuus on vain rahastusautomaatti, sillä ei 
estetä uusia koulusurmia.  - Poliisin pitäisi keskittää lupaharkinta henkilöön, eikä aseen ulkonäköön tai ominaisuuksiin. ( -20159190) 
237. Jos hakijalta edellytetään kahden vuoden aktiivista harrastamista ilman omaa asetta ja minimi ikää 20 vuotta, jo tämä karsii 
"rambot" pois jonottamasta. Heidän seulomiseen ei enää tarvita viranomaisia eikä terveydenhuoltoa. Ampumaseuraksi EI saa 
hyväksyä kaupallista ampumarataa. Heillä on oma lehmä ojassa ja he sen vuoksi hyväksyvät "ampuma-seuraansa" jokaisen joka lyö 
rahaa tiskiin. Oikeissa ampumaseuroissa pelaa kontrolli ja ampuma-aselupaa ei pidäkään myöntää vain sillä että kaveri on käynyt 
harrastamassa. Seuran tulee vielä puoltaa aseluvan myöntämistä kirjallisesti. ( -20159176)
238. Yleinen käytäntö jo nykyisen lain voimassaoloaikana on ollut, että ensimmäinen käsiaselupa myönnetään väliaikaisena 1-3 
vuodeksi. Tämä on ollut hyvä käytäntö. Suuria ongelmia seuraisi siitä, jos harrastuneisuus pitäisi osoittaa viiden vuoden välein. Mikä 
olisi "riittävää" harrastusta, kun tiettyjä ampumalajeja ei voi monilla paikkakunnilla edes harrastaa kuin osan vuotta. Ja miten 
harrastuneisuus todistetaan, riittääkö oma ilmoitus vain pitääkö olla todistus, ja kuka sen antaa. Tässä on tietysti takana se naiivi 
ajatus, että saadaan ihmisiltä aseita pois ja siten muka turvallisuus paranemaan. Mutta kun se ei mene niin, kuten tilastot osoittavat. 
Tämä pitäisi jotenkin saada päättäjille ns. perille. Lisäksi on muistettava että jos seuran jäsennyydestä tulee aseluvan saannin 
edellytys, se sotii perustuslaissa ilmaistua yhdistymisvapautta vastaan. Minkälaisen viestin eduskunta antaa reserviläiselle, joka on 
sotilasvalassa vannonut puolustavansa maan laillista valtiojärjestystä, jos eduskunta itse ei toimi valtiojärjestyksen mukaan. Lex Nokia 
valitettavasti jo osoitti, mihin eduskunnan moraali tarvittaessa taipuu. (-20158724)
239. Käsittääkseni mitkään käsiaseilla tehdyt surmat eivät ole johtuneet käsiaseesta itsestään tai sen saatavuudesta. Mielenvikaiset ja 
sairaat ihmiset toteuttavat tahtonsa tavalla tai toisella, oli käsiasetta saatavilla tai ei. Yhteiskunnan kannalta tulisi hallituksen panostaa 
näiden pahoinvoivien ihmisten ennakoivaan hoitoon. Terveisin pienriistan ja -petojen metsästäjä Pirkanmaalta (-20159185)
240. Kyseessä yksityinen omaisuus jolla usein myös tunnearvoa. Kunhan aseita on säilyttänyt oikein eikä aseilla ole syylistynyt 
rikokseen tai sen varmaan valmisteluun. (Lue kännipäissään heilunut aseen kanssa ja ilmoittanut ampuvansa kaikki. Nykyisin aslakia 
tulkitaan poliisin toimesta jo muutenkin aivan väärin ja ristiriitaisesti. Mallina esim Vantaa ja Espoo. Itse olin juuri äsken Poliisi 
kuulusteluissa epäiltynä ampuma-ase rikoksesta kun pienoiskivääriä ei oltu esitetty määräajassa. Vantaalla kuukaudessa max neljänä
pivänä mahdollista esittää ase ja aika on 12-16. Työn puolesta joudun olemaan välillä poissa asuin paikkakunnalta jopa 3 viikkoa 
putkeen, saavuppa sitten poliisilaitokselle ti 12-16.00. Asetta en viitsisi mukaankan ottaa työmatkalle ja käydä näyttämässä sen 
jossakin kun ei ole turvallista säilytys paikkaa turistilinja-autossa. Liikaa ylilyöntejä viranomaisten taholta, (tapaus Kata*.*) sekä 
unohdetaan ja pyritään peittämään ongelmien todelliset syyt mm nuorten mieleterveys ongelmien hoito. (-20159143)
241. Lupamaksut ovat jo nyt korkeita, määräaikaisina lupamaksut tulevat liian kalliiksi, varsinkin jos henkilöllä on useita aseita. 
Poliisilla ei riitä kansliahenkilöstö käsittelemään lupa-asioita, jos ne tulevat määräaikaisiksi. Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti 
kansliahenkilöstöä ollaan parhaillaan vähentämässä vaikka nykyisetkään resurssit eivät ole riittäviä. Yhdistykseen / yhdistyksiin 
liittyminen pitää olla jokaisen itse harkittavissa kuten nytkin ja sitä ei voida sitoa aselupaan. Ammuntaa tulee myös voida harrastaa 
muualla kuin virallisilla ampumaradoilla. Itselläni on mm. maaseudulla oma ampumarata. Harrastus olisi mahdotonta jos siellä ei 
voisi ampua ja asetta ei voisi kuljettaa sinne. Osa harrastustani on sotahistoria ja siihen liittyy luvanvaraiset aiheeseen kuuluvat aseet. 
Osalla niistä harrastetaan perinneammuntoja. Vuosikymmenten aktiivinen keräily tuhottaisiin ja samalla aseiden arvo romahtaisi, jos 
niihin ei jatkossa myönnettäisi tuleville harrastajille lupia. (-20159253)
242. Mielipiteitään on vaikea tuoda esiin "rasti ruutuun" periaatteella.Aiheesta pitäisi keskustella laajapohjaisemmin,vaan se tuntuu 
olevan mahdotonta nykymaailmassa jossa kansaa nielee pureksimatta lehdistön(ja muunkin median) syöttämää erittäin asenteellista 
"tietoa".Se,että ihminen voi pahoin nyky-yhteiskunnassa ei ole aseitten vika.Päinvastoin,se mitä vapaassa maassamme on hyvää on 
aikoinaan asein puolustettu.Lyhyt tuntuu olevan ihmisen muisti.Tai mieli piittaamaton.En myöskään pysty ymmärtämään että 
lainkuuliaisena kansalaisena, 20v metsästystä ja ammuntaa harrastaneena minun pitäisi ehkä ruveta oikein todistelemaan aseitteni 
omistusoikeutta. (-20159212)
243. Ihmettelen suuresti: minkä takia "koko kansaa" rangaistaan muutaman sekopään takia??? Jos joku haluaa tappaa paljon ihmisiä 
ja on sitä suunnitellut monta vuotta niin ei mikään aselain tiukennus todellakaan aikeita estä. Olihan myyrmannissa kotitekoinen 
pommi eli eikös samalla perjaatteella pitäisi kieltää internet, koska sieltä saa pommintekoohjeet. Samalla pitäisi sitten kieltää myös 
kaikki raaka-aineet joista voi jtn räjähtävää tehdä esim. bensanmyyntikieltoko???? Käsiaseen luvan myöntöikärajaa voisi nostaa 20 
vuoteen ja sallia P2 testi ja tietojen luovutus viranomaisten välillä, mutta siinäpä ne järkevät toimenpiteet ovatkin. (-20159259)
244. Koko aselain kiristämishanke etenkin käsiaseiden kohdalla on lähtenyt liikkeelle väkivallanteoista, jotka johtuvat suomalaisen 
hyvinvointivaltion epäonnistumisesta. Aselainsäädäntöä asiassa sivuaa ainoastaan se, ettei polisin lupaharkinta ole pystynyt 
tunnistamaan niitä henkilöitä, joille ei tulisi myöntää lupaa minkäänlaiseen aseeseen. Tämän ongelman korjaaminen ei edes edellytä 
muutoksia aselakiin. Muutoinkin koko lainvalmisteluprosessi on ollut kriminologisesti täysin sokea, julkisen mielipiteen paineen alla 
se ei ole myöntänyt käsiaseiden olematonta osuutta suomalaisessa väkivallassa. ( -20159258)
245. Totuushan on ettei ase tapa ketään, muuten kuin varomattomassa käsittelyssä. Maailma on täynnä pommimiehiä, jotka 
räjäyttelevät itsensä ja kanssaihmisensä. Myös leipäveitsi on varsin yleinen tappoase. Kyllä se on ihminen joka tappaa, joten ihmisen 
mielen terveydentilan tunnistaminen ajoissa on paljon tehokkaampaa, kuin toisten harrastusten kieltäminen. Mielestäni myös kaikki 
tuntemani ammuntaa harrastavat ovat keskivertoa vastuullisempaa porukkaa. Rikollisen välienselvittely sitten on omaa luokkaansa ja 
rikollinen saa aseita aivan varmasti, niin paljon kuin haluaa. Aseiden säilytys pirstoutettuna ympäri maata on paljon turvallisempaa, 
kuin koota aseet johonkin yhteen houkuttelevaan läjään, jota pitäisi vartioida vuorokauden ympäri. Esimerkiksi itse säilytän aseitani 
kotona asekaapissa ja osina, sekä avain kaappiin on ainoastaan minulla. Lisäksi talossani on hälytyslaitteet vartiointifirmaan, joka on 
tarvittaessa heti paikalla. Kertamääräkin jota aseita voi minulta viedä on ainoastaan 3 kappaletta. Suuremmissa varastoissa niitä olisi 
kymmeniä ja jopa satoja, joka olisi rosvolle huippupotti. Valvontaa aseiden hankinnassa saa tietysti olla, mutta byrokratiaa ei tulisi 
lisätä. Lähiaikoina en ole ehtinyt harrastamaan ammuntaa, mutta mikäli harrastusta aletaan valvomaan on ryhdyttävä tietysti taas 
harrastamaan ,jotta saa pitää aselupansa. Riskiin käyttää aseita väärin se ei kuitenkaan vaikuta harrastaa enemmän tai vähemmän. 
Ammunta harrastuksena on saanut paljon ikävää ei toivottua julkisuutta ja maan hallinto toimii poliitikon periaattein, kuitenkaan 
aiheesta niin kauheasti ymmärtäen. Ralliautoilu on myös erittäin vaarallista, niin yleisölle kuin kuljettajillekin, mutta tuskin sitä 
kuitenkaan kieltämään ryhdytään harrastuksena. Päättäjien tulisi myös huomioida, että viime laman aikana 14 000 Suomalaista teki 
itsemurhan, mikä on valtava luku, eikä siitä sen isommin edes Media kirjoittele. (-20158763)
246. Poliisien vähien resurssien tuhlaaminen lainkuuliaisten reserviläisten harrastusaktiviteetin seurantaan on aivan hölmöä. Puheet 
aselupien perumisesta "harrastuksen loputtua" ovat vain hämäystä sille että viranomaismielivaltamahdollisuuksia pyritään lisäämään. 
Asuinpaikka tulee jatkossa vaikuttamaan entistä enemmän aselupiin sen mukaan missä on järkeviä ja missä vähemmän järkeviä 
lupaviranomaisia. Tämä on jälleen kerran perustuslain ja tasavertaisuuden vastaista. Harrastustodistus yhdistyksestä tulisi voida 
katsoa positiiviseksi harrastustodistukseksi mutta sellaisen puute ei voi vielä olla luvanperumisehto koska se siirtäisi poliisin 
toimivallan yhdistyksien henkilöille jotka voisivat ilman virkavastuuta päättää kenen aseluvat tulisi peruuttaa. Yhdistyspakkoa 
aseenomistajille ei tule määrätä koska se tarkottaisi automaattisesti sitä että yhdistyslakia pitäisi muuttaa siten että kuka tahansa saisi 
liittyä mihin tahansa yhdistykseen eikä yhdistys saisi kieltäytyä jäseneksi liittymisiltä vaikka hakijana olisi moninkertainen 
väkivaltarikollinen. (-20159302)
247. Mielestäni ampuma-aseharrastus on samanlainen harrastus kuin mikä tahansa muukin harrastus. Ei esim. hiihdon 
harrastaminen hoidetuilla laduilla vaadi hiihtoseuran todistusta harrastuksen aktiivisuudesta. Aselupia myönnettäessä on hakijan 
terveyteen ja persoonallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti velvoittaa hakijaa liittymään 
ampumaseuraan ja harrastamaan hyväksytysti vain ampumaseuran vuoroilla, ei omalla ajalla. Tämä voi johtaa siihen, että harrastajat 
vaihtavat harrastusta (helpommin omiin aikatauluihin soveltuvaan), ampumaseurojen määrän lisääntymiseen ja sitä kautta kiistelyyn, 
mikä seuroista on riitävää viranomaistahojen arvostusta nauttiva kirjoittaakseen hyväksytyn harrastustodistuksen. (-20159147)
248. ikävät tapahtumat kertoo paljon yhteiskunnasta,,,kertoo myös selvästi viranomaisten ja päättäjien kyvyttömyydestä hoitaa heille 
annettuja tehtäviä (paitsi omat edut),,,,,jonka varjolla voidaan kansalaisia manipuloida,jotta saadaan näyttämään siltä että,, aseet kun 
saadaan pois,, , (kielletään kaikki,),,, niiin asiat ovat hyvin,,, jolloin voidaan siirtyä tärkeimpiin asioihin,,,,, vaikka omat edut taas 
ensimmäiseksi. ( -20159361)
249. Populismia koko asekeskustelu. Samanlaisia katastrofeja voi saada aikaan monilla muillakin välineillä kuten esimerkiksi autolla. 
Aseet ovat joutuneet mielenvikaisten ihmisten tekojen syntipukiksi ja sitä kautta koko ase- ja ampumaharrastus. Autot voitaisiin kieltää 
kokonaan samoilla perusteilla kuin nyt ollaan kieltämässä käsiaseita. Valtiovaltakin on lähtenyt tekemään ratkaisuja "yleisön 
pyynnöstä" ja jääkö nyt tämän aselakihömpötyksen jalkoihin oikea ongelmalähteen hoito eli nuorten mielenterveys? Aselakia 
kiristämällä ei ongelma poistu, kun aseen tilalle voi ottaa teon välineeksi vaikka tuon edellä mainitun auton ja ajaa sillä välituntia 
viettävän porukan yli ristiin ja rastiin. Saattaapa tuolla välineellä olla jälki vielä karmeampaa kuin pistoolilla. (-20159377)
250. Turkulaisena voin Säkylän seudun ampujien jäsenenä harrastaa sra-ammuntaa kesät talvet Raasissa ja Huovinrinteellä. (-
20159509)
251. kuka tulkitsee p2-testin, asevastainen viranomainen vai oikeasti puolueeton henkilö? ampumaharrastus keskeytyy esim. lapsien 
syntymän johdosta, viranomainen katsoo että olet lopettanut ampumaharrastuksen ja peruuttaa lupasi, kuitenkin kun elämäntilanne 
tasoittuu aloittaisit harrastuksen uudelleen, joudutko hakemaan uudet luvat ja ostamaan uudelleen kalliit aseet? (-20159098)
252. Terve, Nykyinen aselaki olisi toimiva, mikäli sitä vain noudatettaisiin. Lupien määräaikaistaminen toimii ensi aseen ostajalle, 
mutta luo turhaa närää jo aseita omistavalle harrastajalle. Samaa tekee myös nyt pakollinen lääkärintodistuksien toimittaminen. Eikö 
lääkärin todistus olisi pakollinen vain ensimmäistä asetta hankkivalle? Olisi tietysti myös hyvä että ensimmäiseksi aseeksi ei saisi 
järeämpiä aseita, mutta kuten kaikki valitettavasti tiedämme, ei se aseen kaliiperi tee aseesta sen vaarattomampaa väärissä käsissä. 
Aselain tulisi siis olla muilta osin nykyisillään, mutta ensimmäisen aseen hankkimisluvan saajan kontrolli tulisi olla tarkempi. Myös 
seuraan pakottaminen luo närää harrastajien kesken ja asettaa myös kansalaiset eritasa-arvoiseen asemaan. Itse kuitenkin pidän 
seuraan kuulumista kuitenkin välttämättömänä, jo ihan senkin takia että näin turvaan myös omat harrastuspaikkani. En silti kuitenkaan 
henkilökohtaisesti olisi ketään pakottamassa seuraan, vaan harrastuksen tulee olla vapaata. Kunhan se tapahtuu vastuullisesti 
vastuullisten ammunnanharrastajien toimesta. Usein myös seuraan kuulumaton harrastaja hakeutuu myöhemmin itse johonkin 
ampumaseuraan. Harrastuksen todistamisesta ei saa myöskään aiheutua harrastajalle kohtuuton taakka. Jos otetaan esimerkiksi 
tilanne missä harrastajalle tulee useamman vuoden tauko perheenlisäyksen, tapaturman tai onnettomuuden takia. Ei varmasti ole 
oikein että harrastaja kokee olevansa pakotettu suorittamaan pakollisen todisteiden keruun osoittaakseen harrastuneisuutensa tai 
harrastaja joutuu valitsemaan kodin, työn, perheen tai harrastuksensa välillä. Samalla myös haluaisin muistuttaa että kaikki 
ampumaharrastus ei ole, eikä tulisi olla kilpailua. Itselleni tämä hieno harrastus on keino kohottaa mielialaa, kuntoa sekä viettää 
vapaa-aikaa, puhumattakaan että tämän harrastuksen parissa tulee vietettyä aikaa myös puoliammatillisesti. Pidetään kunniakkaasta 
ampumaharrastuksestamme kiinni, sillä se on vapaan Suomen hinta! Kevät terveisin, Marko Tammelin Orimattilan Reserviläiset Ry 
Orimattila Eränkävijät Ry email: marko.tammelin@phnet.fi (-20158926)
253. Nuorten ampumaurheilu- harrastusta pitäisi tukea ja antaa heille mahdollisuus siihen, on vain jatkossa mietittävä miten. (-
20159627)
254. Patruunoiden kotisäilytys tulisi kieltää jos mahdollista. Kaikki "leikkikäsiaseet" = ei varsinaiset urheiluaseet tulisi kieltää kokonaan. 
Käsiaseilla ampuminen kiellettävä muualla kuin tarkoitukseen rakewnnetuilla radoilla. Ei käsiaseen hallussapitolupaa alle 21 
vuotiaille, mutta 15 v. täyttänyt saa ampua radalla aseenomistajan valvonnassa. (-20159565)
255. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastossa henkirikoksista vuonna 2007/2008 ilmenee että myrkyllä tapetaan Suomessa 
yhtäpaljon ihmisiä kuin luvallisilla käsiaseilla. Miksi ei kukaan puhu myrkystä mitään ?? Kyllä näitten kukkahattu akkojen turvat täytyisi 
saada jollakin tukittua ja lopettaa turhanpäiväinen lässytys näistä luvallisista käsiaseista ja yrittää pitää järki päässä. Luvalliset 
käsiaseet eivät ole mikään ongelma ollut koskaan meillä. Nämä akat kyllä ovat sitä. Jos jotakin pitää kieltää ja kerätä pois niin 
aloitetaan leipäveitsistä. Leipäveitsellähän niitä tappoja tehdään eniten Suomessa. Muoviset veitset ja pehmeää Flooraa leipähän on jo 
monesti valmiiksi viipaloitua joten siihenkään ei leipäveistä enään tarvitse. Mutta .........Reserviläinen saakoon pistooliin luvan jos 
haluaa ja piste. (-20159309)
256. Rikolliset saavat aseita käsiinsä tarvittaessa oli laki mikä tahansa. Näillä muutoksilla vaikeutetaan vain ja ainoastaan rehellisten 
ihmisten harrastustoimintaa. ( -20159637)
257. Kysymys 12. Oikeus - ei velvoitetta, jotta ihmiset voivat olla tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon, ilman että siellä olisi pakkoa 
ilmoittaa viranomaiselle. (-20159625)
258. Minun kohdallani on ollut 20 vuoden tauko harrastuksessani. Harrastin pistooliammuntaa aktiivisesti juniorisarjoissa SM tasolla ja 
nyt yli 40 v- perittyäni isäni aseet aloitin harrastuksen uudestaan. Ei olisi ollut mitään järkeä että aseet olisi pitänyt myydä kuolinpesän 
jäljiltä sillä perusteella ettei ole ketään aktiivista harrastajaa joka voisi aseita periä, tai joka voisi näyttää harrastaneensa ammuntaa 2 v. 
Harrastuskativiteetin näyttäminen tai osoittaminen on tunkeutumista yksityisyyden suojaan. Jos on osoitettava että harrastaa niin sitten 
on viranomaisten myös osoitettava paikkoja missä ammuntaa voisi harrastaa. Miten käy maalta pääkaupunkiseudulle muuttavalle? 
Joutuuko hän myymään hirvikiväärinsä sen takia ettei hirviä voi pääkaupungissa metsästää? Hänhän saattaa muuttaa takaisin maalle 
10 vuoden kuluttua ja silloin jatkaa metsästysharrastustaan. Olkoon että aselupaa hankkiessa edellytetään jonkinlaista harrastuksen 
osoittamista, mutta ei ole tarkoituksenmukaista joutua uusimaan lupaansa tai myymään aseensa sen takai ettei niitä ole käyttänyt. En 
minä ole polkypyöräänikään myynyt vaikka en ole sillä polkenut 10 vuoteen. (-20159308)
259. Tässä aselaki uudistuksessa on unohdettu luolakoirametsästäjät, luolakoirapyynnissä on käsiase mieluiten vaimennettu pistooli 
ehdoton. Maaseudulla ammunan harrastaminen 2 vuotta ennen kuin saa mahdollisuuden hankkia omaa käsiasetta on melkein 
mahdotonta toteuttaa(harrastus paikat ja mistä saa henkilöitä jotka lainaavat ja opastavat käsi aseen käyttöä)ja asettaa kansalaiset eri 
arvoiseen asemaan. (-20159525)
260. Perustelut: kohta 4. Yleisiä säntöjä vaikea luoda. Maaseudulla pappina toimiessani monessa syrjäkylässä EI ole ampumaseuroja 
ja ensiase metsästystä harrastaville pojille on tärkeä. He harrastavat vanhempiensa valvonnassa tai seuran puitteissa. Jos rajoituksia 
tulee, se ei ole tasa-puolinen heille, kun se on ainoa harrastus mahdollisuus. Nämä maaseudun pojat ovat tulevaisuudessa usein 
myös asevelvollisten paras osa. Kaupunkilaisille rajoituksia voi laittaa enemmän, koska muutakin voi harrastaa. Siis 
Viranomaisharkinta tärkeää. Sama pätee kohta 6 ja 8. Asuinpaikka ja harkinta tässä. Kansalaiset eivät ole samanvertaisia 
harrastuksissa nytkään. Kohdat 10-12. Viranomaisyhteistyö on suotavaa. Jos henkilö tekee rikoksen, tai joutuu psyykehoitoon tai 
lääkintään, tieto on suotavaa ja harkintaa käytettävä. Kuitenkin siten, että jos joku liikuntaesteinen haluaa harrastaa, ettei vammaisuus 
ole este. Kohta 13 peruste ja tärkeä asia: Elämässä on jaksoja, työkiireet tai lapset tai puolison sairaus, jolloin aktiivinen 
harrastaminen on ajanpuutteen takia vaikeaa. Kuitenkaan se ei saa olla este sille, että joskus on mahdollista lähteä tuulettumaan, ja 
keskittyä vain maaliin ja urheilusuoritukseen. Pyyhkiä huolet pois ja unohtaa kiireet. Mielestäni lait ovat jo olemassa. Kyse on enemmän 
siitä, onko poliisilla henkilöstöresursseja valvoa lakeja. Lain säätäminen sinänsä ei auta mitään, ellei ole henkilöstöresursseja hoitaa 
asiaa. Lain säätämisellä poliitikot vain "puhdistavat omantuntonsa", koska se ei vaadi mitään tekoja, eli henkilöstöä joka tekee asialle 
oikeasti jotain. Laki muutos on usein vain poliitikkojen halu kertoa julkisuudelle, kuinka aktiivisesti he ovat asiansa hoitaneet. Jos asiat 
paranisivat lakia muuttamalla, rikostilastojen olisi silloin pienennyttävä samassa suhteessa kuin uusia lakeja sädetään. Tosiasiat 
kertovat että näin ei ole. Kunnioittaen, Kirkkoherra Martti Toivanen Kristiinankaupunki (-20159207)
261. Minne laitetaan ne aseet jos luvat peruutetaan ampumaharrastuksen loppumisen johdosta.Voihan mikätahansa harrastus 
tyrehtyä ja alkaa uudestaan esim. muuttuneiden elämäntilanteiden johdosta. (-20159653)
262. Käsiaseelle on oltava selvä käyttötarkoitus esim. loukkupyytäjän aseena pienikaliberinen pistooli on mielestäni täysin hyväksyttävä 
väline ja käyttötarkoitus täten perusteltu. Poliisin/luvan myöntäjän on saatava kaikki mahdollinen tieto aseluvan hakijasta niin 
lääkäreiltä, puolustusvoimilta kuin muiltakin tahoilta joilla ko. henkilöä koskevaa tietoa on. (-20159440)
263. Ampuja saattaa muista syistä johtuen olla välillä harrastamatta ja aloittaa taas uudestaan. En siis kannata luvan poistamista, kuin 
pätevistä syistä: esim: Mielenterveys tai joku muu sairaus, päihteet, rikollisuus. Jos on myynyt aseensa ja haluaa aloittaa uudestaan 
toisella aseella, ei ole tarvetta vaatia kahden vuoden koeaikaa. Nuoret aloittavat jo jopa kahdeksanvuotiaana aktiivisen harjoittelun. 18v 
ikävaatimus on ehdottomasti liikaa. Kaikilla ei ole lupakelpoisia huoltajia, jos on ollenkaan. (-20159503)
264. Tärkein asia aselaki uudistukessa on mielestäni ensinmäistä asetta hakeva henkilö. Henkilöllä täytyy olla näyttöä 
ampumaharrastuksesta, eli hyvä syy aseen hankkimiseen esim. 2v. seurassa, (res.yms..). Lupaviranomaisella tulisi saada tietota 
henkilön mahd. rikoksista ja mielenterveys ongelmista. Ihmettelen kovasti että näin ei ole ollut ja että aseluvan saa noin vain ilman 
hyvää syytä!! Jos lupa myönnetään, se pitäisi myöntää toistaiseksi. Pätkissä myöntäminen on rahastusta ja resurssien hukkaamista 
Aseiden säilytyspaikka on ehdottomasti kotona asekaapissa. Tässäkin asiassa on parantamisen varaa. Asekaapin tulisi olla jotenkin 
"tyyppihyväksytty" ja tietenkin lukossa. Jos aseluvan saa näillä uusilla tiukoilla säännöksillä, niin ei voida mielestäni mitenkään puuttua 
kuinka paljon ampuu tai harrastaa, kuka sen määrittelee mikä on tarpeeksi. (-20158631)
265. Aseen säilytyksestä: Ehdottomasti lukollinen asekaappi tai vastaavasti vaihtoehtona: Lukko irroitettuna ja joka säilytettynä kassa/ 
tai pienessä asekaapissa. ( -20159655)
266. Vain pieni osa rikoksista tehdään luvallisilla ampuma-aseilla. (-20159646)
267. Aselainsäädännön keinoin saadaan ehkä ulospäin tilanne näyttämään paremmalta, mutta mieleltään sairas ihminen toteuttaa 
pyrkimyksensä joka tapauksessa, oli saatavilla oma ase tai ei. ( -20159941)
268. Nykyisessä aselaissa on vialla kaksi asiaa: prosessi keskittyy hakijan sijasta liikaa haettavaan aseeseen sekä lupaviranomaiset 
voivat tulkita ja noudattaa lakia mielivaltaisesti. Uutta lakia ei saa missään tapauksessa laatia siten että se on ristiriidassa perustuslain 
kanssa ja asettaa aseluvan haltijat eriarvoiseen asemaan. (-20159613)
269. Kysymysten asettelu on vääristävä, kaikki kuitenkin johtuu tilanteesta. Nykyistä lainsäädäntöä ei myöskään voida ohittaa edes 
kysymysten kanssa, ellei ko. lakeihin tehdä tarvittavia muutokehdotuksia. vrt. yksityisomaisuuden suoja/ yhdistymisen vapaus. Tässä 
tilanteessa tulisi myös selvittää ampumaseurojen, esim. res järjestöjen mahdollisuutta aloittelevat yksilön ampumatoiminnan 
tukemiseen, kaluston sekä henkilöstön, ja ym. resurssien osalta, vrt. pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne. vrt. puolustusvoimien 
suhtautuminen tväl kaluston lainaamiseen "siviileille" Koko uudistuksen tukeutuminen seuratoimintaan tulisi myös tarkastella seurojen 
resurssien sekä seurojen vastuukysymysten kannalta erittäin tarkasti, vrt. Hgin shooting club tapaus (-20159813)
270. Laki on nykyisellään hyvä ja toimiva,ainoastaan lääkärien ja poliisin välistä tiedonkulkua tulisi parantaa. Lupien määräaikaisuus ei 
ole ratkaisu mihinkään,se lisää ainoastaan harrastuksen kuluja ja byrokratiaa. Pakollinen kuuluminen ampumaseuraan esim. 2 vuotta 
on liian pitkä aika, ja jopa mahdoton toteuttaa pienillä paikkakunnilla. Joka paikassa ei ole pistoolilajeja harrastavia seuroja. (-
20159810)
271. Kohdassa 13 tauon harrastuksessa voi aiheuttaa työkiireet, matkatyö tai ulkomaankomennus, joten miten määritellään 
harrastuksesta luopuminen tilapäisesti ja toisaalta lopettaminen? Kohta 10: voiko joku testi todellakin kertoa jotain 
aseenhankintakelpoisuudesta? ( -20159795)
272. Muutamiin kysymyksiin ei voi vastata vain KYLLÄ tai EI. Kohta 14. = Useissa harrastuksissa aktiivisuus on hyvinkin vaihtelevaa. 
Erinäisistä syistä voi mennä helposti useita kuukausia, jopa vuosia jolloin harrastus voi jäädä taka-alalle. Esimerkiksi perheenlisäys tai
vakava sairastuminen voivat tuoda pitkänkin tauon harrastukseen. Jos nämä seikat jäävät huomioimatta on harrastukseen palaaminen 
hankalaa... RT (-20159531)
273. Lupaa myöntävien viranomaisten käytäntö pelottavan kirjavaa. Nyt uusittava laki korjaa tilannetta vasta kahdenkymmene vuoden 
kuluttua. Kodilla oltava vastuu lapsistaan, ei koululla eikä poliisilla. Ammunta on erittäin hieno ja psyykkisesti vaativa harrastus, jonka 
voi keskeyttää moneksi vuodeksi ja aloittaa uudelleen. Syyt voivat olla esim. perhe- tai työsuhteista johtuvaa. Omien aseiden huolellinen 
säilyttäminen kotona on ainoa oikea keino. Vastuuntunoisen aseenomistajan aseisiin ei ulkopuolinen pääse käsiksi. Lain huomattava 
tiukentaminen lisää luvattomien aseiden määrää, siitä meillä on aivan liikaa esimerkkejä jo nyt. Viranomaisten ammattitaito ja 
yhtenäinen ohjeistus parantaa rekisterien kattavuutta. Suomessa on yksi maailman kattvimmista ampuma-aserekistereistä jo nyt. 
Tästä meilä ei ole varaa tinkiä. Jo nykyinen laki suo lupia myönävälle viranomaiselle erinomaiset mahdollisuudet arvioida luvan hakija. 
Jos tähän lisätään puolustusvoimien henkilötiedot ja mahdollisesti lääkärin lausunto niin homma toimii edellyttäen että viranomaisilla 
on yhtenäiset selkeät ohjeet. Aseiden säilytyksestä on myös syytä laatia selkeät yhtenäiset ohjeet, jotka ovat samat kaikilla lakia 
valvoville. Vanhempien vastuuta omista lapsistaan on syytä vähitellen ruveta korostamaan. Päiväkoti ja koulu eivät halua eivätkä pysty 
kasvattamaan vastuuntuntoista aikuista, tämä tehtävä on kodin! (-20159532)
274. Ei ole oikein, että parin sekopään takia aletaan vaikeuttamaan kunnollisten ja innokkaiden aseiden parissa viihtyvien harrastusta. 
(-20159980)
275. Järki käteen laadittaessa uutta ampuma-aselakia! Kaikilla ei välttämättä ole halukkuutta/aikaa juuri silloin osallistua tiettyinä 
päivinä, tiettyinä kellon aikoina minkä tahansa seuran järjestämiin ammuntoihin, joten toivottavasti tästäkään ei tule pakkopullaa!! Itse 
olen harrastanut metsästystä ja rata-ammuntaa yksin ja parin kaverin kanssa jo 13 vuotta. (-20159785)
276. Jos luvat voidaan mielivaltaisesti peruuttaa on valtio mielestäni velvollinen ostamaan aseen ja mahdolliset varusteet itselleen. On 
kohtuutonta, jos aseet maksavat paljon ja niiden arvo lunastus vaiheessa on mitätön. vrt. esim. urheilupistoolit. Jos tästä saataisiin, 
jonkun näköinen päätös niin silloin minusta poliisille voisi myöntää suuremman vallan aseluvan peruutus asioissa. ( -20160041)
277. 9. ei ajokortin säilymiseenkään edellytetä todistusta ajamisesta. Eri elämäntilanteista johtuen harrastuksia voi ajoittain joutua 
laittamaan syrjään 10. testin täytyy olla todella räätälöity 11. jos tieot on selkeästi rajattu vastaus voisi olla kyllä. Muuten voi olla vaara 
ettei ihminen uskalla hakea lääkärin apua aseluvan menettämisen pelossa. vrt masennukset erotilateissa, kuolemantapauksissa jne 
12. luvan haltijat voivat joutua eriarvoiseen asemaan erilaisten lääkäriden vuoksi 13. vrt 9 (-20159902)
278. Menkää ihmiset itseenne. Aseet eivät tapa ihmisiä, ihmisellä on aina ollut tarve teloa lähimmäistään. Tämä on nyt vain taas yksi 
mediaseksikäs sirkus, jossa kaikkea pelkäävät torvelot pääsevät mouhuamaan. Mihin yksityinen ihminen tarvitsee moottoripyörää tai 
yleensä yli litraista autonmoottoria? Samasta syystä, kuin käsiaseita; ne ovat vain harrastuksia, toisille tosi tärkeitä sellaisia. Ja 
kysymys, kuinka paljon ihmisiä kuolee tai vammautuu vuodessa moottoripyörän tai -kelkan vuoksi? Entä laillisten käsiaseiden? Eikä 
tarvitse sanoa, että kelkalla teloo vain itsensä, kouluissa riehuneet äpärät olisivat saattaneet manifestinsa loppuun esimerkiksi 
huonolla pommilla. Materiaalit saatavissa kenen tahansa toimesta... Menkää itseenne. (-20159993)
279. sismin ehdotus virheellinen:tavoite aseiden vähentämisestä ei näillä keinoilla toteudu parempi jos luvanmyöntävä poliisi 
määrätään osallistumaan seurojen ampumaharjoituksiin: pääsee sisälle lajiin ja tietää kenelle lupa voidaan myöntää (nyt lääkäri 
seinäjoella laskuttaa todistuksesta 248 euroa) eli käytäntöä eikä käsittämätöntä paperin pyöritystä. Nyky laki ok jos aseiden luokittelu 
poistetaan. (-20159974)
280. Tämä nykyinen lääkärin lausunto kokonaan poistaa.Ei lääkäri laita omaa uraansa peliin jonkin aseluvan vuoksi.Ja lääkärit ovat 
muutenkin yli työllistettyjä ilman tätä lupahaku prosessiakin. (-20160175)
281. Lähinnä viranomaisten luotettavuus yhteistyökumppaneina hiukan epäilyttää. Tuleeko harrastajista lupaviranomaisille vapaata 
riistaa. Perusteet kielteisille lupapäätöksille tai jo olevien lupien peruuttamisille epäilyttävät. (-20157919)
282. Toi pakollinen ampumaseuran jäsenyys on kyllä mielenkiintoinen. Se jo kerran peruttiin koska perustuslaissa on yhdistymis 
VAPAUS. (ei siis pakko). Siis perustuslakiin samaan syssyyn on tehtävä muutos. Elämän tilanteet voi myös heitellä niin että vaikka 
5vuoteen ei kerkiä ampumaan. Kipinä syttyy kyllä aina uudestaan tai jos ei syty niin aseet tulee kyllä myytyä. Onko luvallisilla "stand by" 
aseilla muka ollut jotain ongelmia? (-20160070)
283. Harrastajilla tulisi edelleen mahdollisuus olla järjestäytymättä. Oikeudet ja velvollisuudet esim terveydentilan ilmoittamisen 
suhteen voivat johtaa väärinkäytöksiin ja ylilyönteihin. Lupien tehostettu peruuttaminen harrastusaktiivisuutta seuraten saattaa johtaa 
asiattomiin lupien menetyksiin. On normaalia että harrastusinto ja siihen käytettävissä oleva aika vaihtelevat ja mikä olisi lupien 
edellyttämä aktiivisuuren määrä? Mielestäni riittäisi että uudet hakijat haastatellaan huolellisesti poliisin asiantuntijoiden toimesta. 
Ennen ensimmäisen aseen hankkimista voitaisiin edellyttää turvalliseen asekäsittelyyn opastavan kurssin käymistä. Esim. Turvallisen 
ampujan kursseilla opetetaan asioita jotka jokaisen aseenkäsittelijän tulisi osata. ( -20158514)
284. Nyt viimesimpien ohjeiden mukaan ,harrastus toiminta hankaloituu ja ammunnan harrastajat vähenee . En voisi antaa 
minkäänlaista suositusta aselupaa hakevalle , vastuu on viranomaislla . Vaikka lakia kiristetään kuinka paljon tahansa niin rikolliset 
saavat aseita aina jostain . (-20159979)
285. Mielestäni varusmiespalvelun psyykkisistä syistä keskeyttäneille ei saisi antaa aseenkantolkupaa. eikä antaa asetta edes 
valvotuissa olosuhteissa, ja sama myös sivareille, ( -20159777)
286. Ei aseet tapa vaan ihmiset. (-20160326)
287. 5 kohta on ongelmallinen maaseudulla jossa ei ole ampumaseuroja eikä aina ratoja lähellä ja kuitenkin ihmisiä jotka haluavat 
harrastaa ammuntaa ja usein omilla maillaan. Tähän liittyen 9 kohta kuka antaa puollon kun ammuntaa harrastetaan omilla tiluksilla 
harrastukseen vihkiytynen porukan seurassa tai yksin. Olen itse aloittanut ampumaharrastuksen noin 10 vuotiaana oman 
sodankäyneen Taatani opastuksella kotitilallani eikä ampumaseuraa ollut silloin lähimainkaan. Kohtaan 4 rinnakkaislupa voisi olla 
saatavissa aijemmin Ja oma poikani syntynyt 1984 sai minun pistooliin rinnakkaisluvan jo 15v ja on toiminut aseen kanssa asiallisesti. 
Vaikkakin he ovat olleet aseiden kanssa tekemisissä syntymästään asti. Nuorempi poikani purki ja kokosi valmetin rynnäkkökiväärin 
muutamassa sekunnissa jo 5 vuotiaana. Konepistooli vei sitten jo enemmän aikaa. Mutta joskus aikoinaan eräissä 
nimismiespiireissä pistoolilupaa ei saanut vasta kun oli varusmiespalvelus suoritettuna. Mikä ei ehkä olisi huonompi sääntö 
ainoastaan rinnakkaislupa voisi olla poikkeus. Koska se on sitten holhoojan vastuulla koska lapselleen aseen antaa käyttöön. Minäkin 
olen pitänyt aseet lukkojentakana säilytyksessä. 12 kohta on myös ongelmallinen monessakin mielessä. Ja mielestäni aseita eivät 
tarvitse aseettomasti ja siviilipalveluksessa palvellee sekä sellaiset henkilöt jotka eivät henkisistä syistä kestä asepalveluksen 
painetta. Ja kun se on nykyään paljon helpompaa kun vertaa sitä "30luvun asepalvelukseen" jonka Taatanikin suoritti. (-20159005)
288. Aseessa ei ole vikaa vain käyttäjissä.Asetta ei voi syyttää.Lupa-asiat ovat jo kyllä tiukkoja hallituksen tulisi lisätä määrärahoja 
mielenterveystyöhön ja opettajien koulutukseen että heillä olisi kyky huomata yksittäisten oppilaiden psyykkeen heilauhdukset ja että he 
kykenisivät puuttumaan asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa jolloin toivon mukaan voitaisiin välttää jokelan ja kauhajoen kaltaiset 
tapahtumat. (-20160142)
289. Viranomaisten ja ampumaseurojen yhteistyötä voisi ehkä lisätä. ? Ampumaseuran ampujakouluttaja/valvoja yleensä kyllä huomaa 
jo melko aikaisessa vaiheessa,mitkä ovat ampujan edellytykset oikeaoppiseen ampumaharrastukseen. Heidän kauttaan poliisi voisi 
saada tietoa. ? Kaikenlaiset koheltajat/machot ja muut hörhöt joutavat pois ampumaharrastuksen parista,eikä heille pidä myöntää 
myöskään aselupaa. Rata-ammunta kuten myös metsästys on hyvin vaarallista vääräasenteisen suorittamana. Oikeaoppista 
ammuntaa ei missään tapauksessa tulisi enempää rajoittaa. ( -20159827)
290. Kuten monesti on nähty niin kiellot ei ole mikään lopullinen keino ratkaista asioita. Turha tässä on harrastajaa kiusata kaiken 
maailman lappusilla ja säännöillä. Rikolliset saavat kyllä mitä tarvitsee. Voidaan toki tarkastaa nykyiset prosessit ja tehdä tarkennuksia, 
parannuksia miten ja kenelle myönnetään lupia. Itse kun harrastan practicalia niin ihmetyttää miten poliisi käsittelee asioita aivan miten 
sattuu, säännöt ja laki on mutta kuitenkin lupaviranomainen tekee oman päätöksen joka perustuu vaan ja ainoastaan EI myönteisellä 
asenteella. Toki voi valittaa mutta kaikki tietää että siinä kestää keskimäärin 2 vuotta. Joten helpomalla pääsee kun ei valita ja nöyrästi 
tekee mitä poliisi päättää. Näin ei pitäisi toimia, mutta kun on kyse harrastuksesta niin harrastetaan niillä eväillä mitä nyt on. 
Parannuksia harvemmin tulee, vaikka kuinka luvataan ja päätetään... (-20160155)
291. Ei "hulluille" kuulukkaan antaa asetta, eli rikosrekisterien ja ihmisen taustojen esim. mielenterveysongelmien tarkastaminen on 
ihan hyvä asia jopa suotavaa. Mutta mikään totaalikielto ei ratko tälläisiä asioita. Tämä on vaan se halvin ja nopein ratkaisu suomen 
päättäjiltä, millä sadaan suuri yleisö tyytyväiseksi ja hiljaiseksi. Sen sijaan pääpaino ja investoinnit pitäisi panostaa sinne missä ne 
eniten hyödyttää. Eli lisää määrärahoja mielenterveyshoitoon ja hoitopaikkojen lisäämiseen. Ettei tarvitse myydä "hulluille" ei oota 
psykiatrisilla osastoilla kun ei ole hoitopaikkoja ja määrärahoja. (-20160283)
292. Mikä on raja riittävälle harrastamiselle? 10 ratapäivää vuodessa vai 100? Ampumaharrastus on harrastus muiden joukossa. 
Joskus on enemmän aikaa harrastaa ja joskus vähemmän. Jos aseet seisoo kaapissa esim. ulkomaan komennuksen tai 
talonrakennuksen takia vuoden tai kaksi, ei se saa olla määräävä peruste lupien peruuttamiselle. Lupien myönnössä 
viranomaisyhteistyö tiedonkulussa ensiarvoisen tärkeää. Kovasti on mediassa kohistu käsiaseista. Käsiase ja metsästysase ovat 
väärissä käsissä täysin samalla viivalla puukkojen ja puntareiden tai nettien pommiohjeiden kanssa. ( -20159578)
293. Valtaosa aseista, joita käytetään epäasialliseen toimintaan, on luvattomia, vaikka juuri mainitut tapaukset tehtiinkin luvallisilla 
aseilla. Kauhajoen tapauksessa poliisimies toimi vastoin olemassa olleita ohjeita, kun ei peruuttanut Saaren ampuma-aselupaa. 
Siihenhän olisi ollut kaikki perusteet. Itseasiassa nykyinen laki ja ohjeet ovat riittävät, jos vaan poliisiviranomaiset toimisivat niiden 
mukaan, eikä olisi esim. paikkakuntakohtaisia eroja niin paljon kun tänä päivänä on. (-20160358)
294. Vanhoja harrastajia ei pidä ruveta vainoamaan liikaa. (-20160515)
295. Ampuma-aselain kiristäminen EI poista eikä vähennä nuorison psyykkisiä ongelmia. Ongelma ratkeaisi jos lasten annettaisiin 
olla lapsia ja annettaisiin painoarvo muillekin arvoille kuin rahalle. Ampuma-aselain muutos on hätäpäissään alulle laitettu farssi! ( -
20160334)
296. Kuulun ryhmään, jonka harrastaminen on hyvin omatoimista. Polvivamman, lapsen ja puolison työaikojen vuoksi en ennätä juuri 
koskaan (0 kertaa viimeiseen 3 vuoteen) ohjattuun harjoitustilaisuuteen. Sen sijaan olen päässyt käymään luvan kanssa naapuri 
kunnan ampumaradalla satunnaisesti päivisin. Mikäli harrastus todistus on luvan peruuttamisen syy, olisin kohta luvaton mies. 
Nykyinen elämäntapamme on hyvin kiireinen ja ruuhakuosien aikana ihmisten tilanteet jatkuvassa muutoksessa. Työelämän kiireet, 
paikkakunnan vaihdot, lapset, loukkaantumiset, yms. saattavat helposti johtaa hiljaisempiin kausiin harrastuksessa (1...10 vuottakin). 
Olisi kohtuutonta että omat henkilökohtaiset harrastusvälineet tulisi myydä ja hankkia uudestaan (jos enää vuosien päästä niille lupia 
enää myönnettäisikään. Kaiken lisäksi tämä malli tulisi johtamaan aseiden "katoamisiin", mikä ei missään nimessä parantaisi 
nykytilannetta. Aselaki lienee aivan hyvä tälläkin hetkellä, joskin aina voi himpun parantaa. Suuri parannus olisi terveystietojen saanti 
lupaa käsiteltäessä ja lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus mikäli henkilö on vaaraksi itselleen, tai muille. Kaikki muut muutokset ovat 
populistisia ja harrastusta kaatavia, eivätkä paranna mitään ongelmaa. (-20160435)
297. Tulevilla muutoksilla vain vaikeutetaan lainkuuliaisten aseharrastajien toimintaa. Ne eivät millään tavalla voi estää aseilla 
tapahtuvia henkirikoksia. Jos sairaalla henkilöllä on vakaa aikomus veritekoon, hän sen kyllä tekee kaikesta huolimatta, joko kahden 
vuoden aseharrastuksen jälkeen ampuma-aseella tai sitten kokonaan jollain muulla tavalla (kaikki varmasti muistavat esim. 
Myyrmannin pommitapauksen). Mielestäni harrastajan aktiivisuus on myöskin täysin asiaankuulumaton seikka. Miten määritetään 
riittävä aktiivisuus? Entä jos henkilön taloudellinen tila on sellainen että jossain vaiheessa ei kärsi ampua kovin usein, patruunat kun 
ovat melko kalliita. Vedetäänkö silloin luvat pois? Taaskin, normaalien harrastajien toiminta vaikeutuu eikä rikollisten tai mielisairaiden 
tekoja pystytä kuitenkaan estämään. (-20160505)
298. Miksi terveiden aikuisten pitäisi kärsiä turhasta holhouksesta muutaman nuoren sekopään takia. Jos haluaa tappaa muita keksii 
kyllä keinot. Hössöttäminen rajoituksista on tärisijä poliitikoiden keino hankkia julkisuutta ja näyttää että asialle mukamas tehdään 
jotain. Jokaisella pitää olla oikeus harrastaa haluamaansa asiaa ilman poliisivaltiovalvontaa. Jos se vahingoittaa muita, rangaistakoon 
tekijää eikä kaikkia. Viimeaikaiset kouluammuskelut ovat enemmän internetin syytä kuin aseiden. Pöpipäät kun pääsevät helpommin 
keskustelemaan keskenään suunnitelmistaan. Persoonallisuustesti voi ehkä paljastaa pahimmat tapaukset mutta epäilen että 
kyseiset kouluammuskelijat olisivat läpäisseet testin kirkkaasti. Jyrkkä ei liialle valvonnalle. (-20160079)
299. Se, että aseita on vain henkilöillä, jotka oikeasti harrastavat ampumista ja pitävät ampumataitoa yllä, on vain hyvä asia. Samoin on 
hyvä asia, että luvan hakijaan kiinnitetään erityistä huomiota, varsinkin, jos samalla saataisiin läpi ajatus, että (käsi)aseen haltijaksi 
hyväksytty henkilö voisi hankkia kaliiperiltaan ja toimintatavaltaan (1-3) valitsemansa aseen - sellaisen, joka parhaiten sopii hänen 
harrastustarpeisiinsa. Nyt kaavailtu ohjattu harrastusaika ennen luvan myöntämistä antaisi mielestäni tähän riittävät taustatiedot. 
Olennaista olisikin nyt saada sellainen laki, joka yksiselitteisesti ja kattavasti määrittelee luvan saannin edellytykset. On erityisen 
epätoivottavaa, että hyväksyttäisiin väljästi kirjoitettu laki, jonka tulkintaa sittemmin pitäisi esim. AAHY:n viranomaisohjeilla täsmentää. (-
20160669)
300. Hyvä perustelu käsiase luvan saantiin olisi aiemmat aseluvat, riippumatta onko ase haulikko, kivääri tai käsiase. Olkoon 
minkälainen tuliase tahansa niin tuhoa sillä saa aikaan, yhtä lailla kuin käsiaseellakin... Näin ollen todelliset harrastajat pitäs erotella 
sen mukaan. Et jos on omia entisiä lupia niin heillä on kokemusta jo aseen hallussapidosta. ( -20160716)
301. Minua ihmetyttää suuresti se, että minkä takia tässä ks. asiassa puhutaan ainoastaan reserviläisistä. Voihan ja hakeehan ja 
ampuvat sellaisetkin henkilöt jotka eivät ole käyneet armeijaa. Voi esimerkiksi saanut pahan allergian vuoksi vapautuksen aseellisesta 
palveluksesta rauhan aikana ja silti harrastaa ammuntaa käsiaseella. Keneltä poliisi heidän tapauksessaan kysyy missä kunnossa 
"Jeppe tai Lissu" on. Tuntuu näin reserviläisenä pahalta, että vain me voimme tehdä aseella pahaa ja vääryyttä, aivan kuin meitä 
syyllistettäisiin. On väärin syyllistää koko kansaa parin ikävän tapahtuman vuoksi. Vai onko tarkoitua luoda juhlavat pimeiden aseiden 
markkinat? Pyytäkää päätäjiä harkitsemaan vielä h a r t a a s t i ks. asiaa, terve. (-20160523)
302. On hyvä että aselupakäytäntöä tiukennetaan. Vaikka itsekin olen metsästäjä niin mielestäni ns. loukku-pistoolin ei tarvitse olla 
9mm tai järeämpi, eli rajoitus voisi koskea pääosin metsästäjiä eikä aktiivi -harrastajia. Tämä aselaki-uudistus on ihan hyvä mutta se 
alkaa mennä jo liiallisuuksiin. Tämä koko soppa on leimannut kaikki aseharrastajat "pahoiksi pojiksi". Kumma ettei PaintBall ole 
saanut tätä häpeänleimaa otsaan, vaikka siinä joukkueet ampuu toisiaan? (-20160489)
303. Nykyinen ase-laki on hyvä ja huolella aikanaan valmisteltu. Sitä noudattamalla saavutetaan se mitä lailla yleensäkkään on 
mahdollista. Laittomiin aseisiin kun lailla ei ole merkitystä. Myyrmannin pommittajaan ja koulusurmaajiin ei lait pysty. Ne pitäisi yrittää 
estää muilla konsteilla. ( -20160813)
304. Lupien peruuttamiset voivat johtaa välineiden katoamisiin jos niiden jälleenmyynnistä ja uusien lupien saannista tulee erittäin 
vaikeaa. Aktiivi harrastajan välineet voivat olla arvoltaa yli 10 000e. Yleensä tuhansia euroja. PVn puolelta on äskettäin väläytelty 
asevelvollisuusiän laskemista 40 vuoteen jolloin voitaisiin väittää etteivät yli 40vuotiaat ole reserviläisiä ja niinollen tarvi asetta. Tämä 
poistaisi suuren osan harrastajista sekä katkaisisi sukupolvien ketjun kaikkien kouluttajien ollessa yli 40vuotiaita. ( -20160928)
305. Tulisi harkita aseluvan antamista vain varusmiespalvelunsa hyväksytysti suorittaneille . (-20161037)
306. Lakiesitys on muuten hyvä, mutta harrastuneisuuden määrittely on ainakin vielä aivan liian avoin. Saattaahan joskus mennä 
vuosikin, ettei ampumaharrastusta juuri tee. Esim. remontti, talon rakentaminen, taloudelliset syyt jne. Otanta ampumakerroista pitäisi 
olla jokin keskimääräinen ja kohtuullinen määrä vaikkapa 5 v jaksolta. Ei myöskään ole selvää, mitä se harrastuneisuus tarkoittaa 
käytännössä: tietty määrä kisoja vuodessa/5 vuodessa vai ainoastaan harjoittelua tuona aikana? Ja kuinka paljon pitää olla 
harjoittelua? Myöskin on suuri määrä ampumaratoja, joilla ei ole jatkuvaa päivystystä ja tuolloin ei ole mahdollista saada auktorisoitua 
kuittausta kaikista radalla käynneistä. Ja mikä edes olisi "auktorisoitu kuittaaja"? Nyt on vaarana se, että harrastuneisuuden määrittely 
jää liian avoimeksi, jolloin mielivalta voi päästä asiassa vaikuttamaan, eikä kaikilla ole yhtäläiset mahdollisuudet harrastuneisuutensa 
osoittamisessa. Myöskin harrastuneisuuden määrittely voi mennä kohtuuttomuuksiin vrt. em. radat joilla ei ole jatkuvaa päivystystä. 
Myöskin omalla maallaan tulisi saada jatkossakin ampua harrastusmielessä, kunhan se tapahtuu turvallisesti ja muita häiritsemättä. 
Tuollaista harrastusmielessä tapahtuvaa ammuntaa on esim. kohdistulaukaukset ja aseen toimintakunnon varmistaminen. Omalla 
maalla sallittu ampuminen on tärkeää etenkin harvaan asutuilla seuduilla, joissa lähimmälle radalle voi olla kymmenien kilometrien 
matka. Pohjoisessa Suomessa mennään jo varmaan sataan kilometriin ja ylikin joissain paikoin. Kysymykseen 8: Pitäisikö 
ensimmäinen käsiaselupa myöntää vain määräajaksi (max. 5 vuotta), sen verran, että 5v jälkeen lupa tulisi myöntää "toistaiseksi", jos 
harrastus on aktiivista. (-20160834)
307. Tarvitsee myös asepalvelus olla suoritettu (ei siviilipalvelus) (-20161072)
308. pienoispistoolin saantiin voisin olla helpommat saanti kriteerit kuin isopistoolin (esim 9mm tai 7,65) mutta jos on terveydellisiä 
syitä oli ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä niin aina harkinta olisi tosi vaikeimman kautta. (-20161014)
309. Missä on keskustelu väkivaltaisten virtuaalimaailman ja erilaisten roolipelien vaikutuksista lasten ja nuorten asenteisiin. (-
20160852)
310. Aselupien myöntämisen ehtona pitäisi olla suoritettu asevelvollisuus. (-20161016)
311. Kohta 9:ään. Todella moni, minä mukaan lukien, käy ampumassa yksin yhdistysten/seurojen ulkoradoilla jolloin todistusten 
kirjoittaminen on mahdotonta ilman. Jonkun näköinen ampumapäiväkirja koeajalla on paikallaan mutta senkin toteennäyttäminen on 
erityisen hankalaa. Perustuu ainoastaan asiaomaisen rehellisyyteen. (-20161083)
312. Ammuntaa olisi saatava harrastaa ilman kuulumista mihinkään seuraan tai järjestöön. Miksi ammuntaa on harrastettava 
aktiivisesti, aikoinaan lopetin firmaliigassa pelaamisen sen takia että on oltava todella aktiivinen vapaa ajalla (hauskuus ja nautinto 
häviää). Onko pelkkä kilpaurheilu ainoa ammunnan tarkoitus. Paikkakunnallani on ampumarata, pitäisi vain "vaihtaa äidinkieltä" jotta 
sinne pääsisi ampumaan. Radat 40 - 110 km matkan takana. (-20160970) 
313. Itselläni on ollut tällainen mielipide tästä asiasta että jos ensimmäistä käsiase lupaa hakee niin täytyisi osoittaa sen 
käyttötarkoitus hyvinkin perustellusti ja mieluummin vielä esim. Reserviläisyhdistyksen jäsenkortti. Ministeriön linjaus psykolokin 
lausunnosta on myös hyvä koska sillä varmasti karsitaan suurin osa näistä "hulluista" pois. Tosin jos sen aseen haluaa niin saahan 
se sen sitten vaikka laittomana, eikä sitä pysty estään minkäänlainen lakimuutos. Lapselliselta vaikuttaa myös tuokin vaihtoehto että 
viranomainen saisi peruuttaa luvan jossei ampumaharrastusta harrasteta aktiivisesti, kellä on resursseja juosta vihkon kanssa 
perässä esim. mettässä kyttäämässä että montako laukausta tälläkertaa ammuttiin sinne ketun koloon ja tapahtuiko näin monena 
päivänä viikossa. Toivottavasti tässä asiassa päästään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.! (-20160673)
314. Ampumaseuroissa tarvitaan kipeästi alokkaita. Tämän asian taikasana on ilmakivääri. Sillä voi alkaa harjoittelun nuorena, koska 
ampuma harrastus on hiljaa kiirehtimistä. Sitäpaitsi se on myös Olymppia laji. ( -20161111)
315. Ampumapäiväkirjalle yhtenäistetty formaatti ja poliisien toimintaa ohjeistettava paremmin kansalaisten tasavertaista kohtelua 
varten. (-20160968)
316. Jo olemassa olevien lupien valvonta on varmasti vaikeaa ja kallista. Mielestäni pitäisi keskittyä juuri uusien lupien myöntämiseen 
ja sen tehokkaampaan valvontaan. Ja tässä nimenomaan kenelle lupia myönnetään, ei niinkään mitä lupia myönnetään. Kaikki aseet 
kuitenkin kun vaarallisia ovat väärissä käsissä. (-20161205)
317. kysymys 8. esim. oulussa ensimmäinen käsiaselupa on aina ollut 2 vuotta eli määräaikainen kysymys 13. mihin vedetään raja 
milloin harrastus lopetetaan? kipinä voi tulla uudelleen vuodenkin päästä. (-20161175)
318. Hallussapitolupien määräaikaistaminen on pelkkää rahastusta, jota ei pitäisi mielestäni sallia. Luvat toistaiseksi voimassa 
oleviksi niinkuin tähänkin asti. (-20161250)
319. aseiden kieltäminen ei ole ratkaisu ongelmaan vaan koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen pitää puuttua aktiivisemmin.Nuorille 
jotka haluavat harrastaa ammuntaa pitää järjestää vaikka reserviliittojen kautta mahdollisuus tutustua aseisiin ja eri ampumalajeihin. ( -
20161269)
320. Kaikista varotoimista huolimatta tapahtuu vahinkoja, ne ovat luku sinänsä. Lähtötilanteen kartoituksella=henkilön luotettavuudella 
käsitellä ampuma-asetta, voidaan ainakin selvät riskiryhmät poistaa tai pienentää. Elämän vastuullisuus ja moraali lähtevät lapsen 
kasvatuksesta, jota ei voi unohtaa. Kasvattajana ei voi olla elokuva, jossa ampuminen on normaaalia elämää ja henkilö palaa ruutuun 
uudestaan. Yhteiskuntamme on valitettavasti menossa hörhöjen hyyssäämiseksi! ( -20161146)
321. nykyinen lakimme on jo toimiva jos sitä virkavalta noudattaisi sen antamien mahdollisuuksien mukaan ja keskittyisivät hakijaan ei 
välineeseen! (-20161308)
322. Nykyinen aselaki oli toimiva. Tiukennuksilla vain hankaloitetaan kansalaisen harrastus mahdollisuuksia,mutta itse ongelma ei 
katoa mihinkään. Politiikot ja viranomaiset toimivat asevastaisten piirien painostuksen alla ja uhraavat kansalaisten oikeuksia omalla 
yleisen mielipiteen mielistelyyn pyrkivällä toiminnallaan. Ilmeisesti kansanedustajat nukkuvat yöt tämän jälkeen hyvin,kun ovat tehneet 
merkittäviä päätöksiä kiristämällä aseluvan saantia maassa,jossa on mittaamaton määrä luvattomia käsiaseita. ( -20161197)
323. Kaikkialla ei ole mahdollista vaatia ampumaseuraan osallistumista ja todistusta aktiivisesta harrastamisesta. Paikkakunnalla 
ehkä ei ole seuraa tai seura on niin sisäänpäinlämpiävä ettei siitä ole apua. Itse olen noin 30 vuoden aikana ampunut arviolta 15000 
laukausta ruutiaseilla joista ainakin yli puolet omalla tontilla jossa ei ole topdistajia. Varsinkin ensimmäiset kaksi vuotta ammuin 
pelkästään siellä koska en ollut minkään seuran jäsenenä. ( -20161039)
324. Kysymyksissähän kysyttiin vain KÄSIaseista ,niinhän. Vastaukseni koskivat vain käsiasekäytäntöä. (-20161245)
325. Jonkunlainen p2-testi olisi mielestäni loistava käsiaselupaa haettaessa. Aivan turhaan niitä aseita kielletään kotona säilyttämästä, 
sitä ei voida kuitenkaan valvoa kuin pieniltä osin. "Hulluja" on kuitenkin niin pieni osa väestöstä, että sen takia on turha vaikeuttaa 
aiheettomasti muiden harrastusta. ( -20161292)
326. Tama uudistus on todella huono. Luottamus Suomalaisiin virkamiehiin ja poliitikkoihin nollassa! ( -20161378)
327. Viimeiseen kolmeen kohtaan ei sen johdosta, että mielivaltaisuus tulee helposti mukaan ja eripuolilla suomea eriarvoisessa 
asemassa niinkuin nykyäänkin on asianlaita. ( -20161307)
328. Juopussäilöönotot, riidanhaastamiset, tappelut ja kaikenlaiset uhkailut on hyvä kartoittaa kasvuikäisestä aikuisuuteen. 
Persoonallisuushäriöiselle ei tuliasetta pidä antaa edes määräajaksi. ( -20161418)
329. Valtuuksien peruuttaminen, sen johdosta että kaveri ein ole esim. vuoteen ampunut ei ole oikein. Pitäisi muuten myös huomata, 
että tälläinen aktiivinen reserviläinen kuten minä, minullla tulee apljon ammuttua MPKy:n kursseilla ympäri vuoden. Joten MPK:lta pitäisi 
esim. saada lausonto kyseisestä henkilöstä, että hän ampuu kursseilla ym. Koska moni ei omista omaa asetta ja ampuu esim. 
vapaalla reserviläispiirien aseissa ampumaradoilla tai sitten PV:n aseilla MPK:n kursseilla. ( -20161434)
330. Jos luvanhakija omaa jonkinmoisen rikos taustan/rekisterin,armeijan käymätön/keskeyttänyt,alkoholi+huume+lääke ongelmia en 
missään nimessä antaisi minkään laiseen aseeseen hallussapito lupaa. Koko homma tuntuu menevän jotenkin väärään 
suuntaan.Kehitellään valvonta yhteiskuntaa mutta tuntuisi ettei mitään oltaisi halukkaita tekemää koulu kiusaamisen 
ehkäisemiseen.Odotan koska joku päättäjistä keksii että tehdään kaikista kiusatuista rekisteri ja seurataan silmä tarkkana heidän 
tekemisiään.Ettei vain tarvitse puuttua ongelman lähteeseen eli kiusaajiin.Nyky nuoret tuntuvat ottavan kaiken mallin Amerikasta. (-
20161165)
331. Olennaista on se onko henkilö yleensäkään sovelias ampuma-aseen hallussapitämiseen. Ei se onko kyseessä pitkä vai lyhyt ase 
tai se onko luvat määräaikaisia tai ei. Määräaikaisuus ei Kauhajoen tai Jokelan tapauksessa pelastanut mitään. Seurojen 
pakkojäsenyydet ja harrastustodistukset asettavat syrjäseudun harrastajat eriarvoiseen asemaan. Pääkaupukialuueella on paljon 
seuroja mutta vähän ratoja. Syrjäseuduilla ei ole seuroja, mutta ratoja taas löytyy. Jonkilainen Ase-ajokortti testi metsästystutkinnon 
tapaan voisi myös olla hyödyllinen. Kaksi pakollista luvan omaavaa suosittelijaa ensimmäisen luvan hakijalle (minä en ainakaan 
suostuisi suosittelijaksi jos en tuntisi henkilö hyvin...) ( -20161260)
332. Koe aika on turha, aseen hankinnastahan se harrastus alkaa. Muutoin sysätään vastuu kaverille kenen aseella ammutaan. Tässä 
tulee vääränlainen vastuu kysymys. Ja valvonta velvoite. Ei aseen hallussapito ole vaaraksi vaan sen käyttö ja silloin ei kaikki ole kotona 
- tästä pitää ottaa yhteiskunnan vastuu. Väärinkäyttäjät saavat kyllä aseen jos haluavat, sitä ei luvilla voida kitkeä, vain vaikeutetaan 
ampuma harrastusta. ( -20161438)
333. Ei sitä luvilla ammuta. Se joka haluaa hankkia aseen löytää kyllä kanavat se asenn saamiseksi (-20161343)
334. Ei voida asettaa harrastajille pakkojäsenyyttä mihinkään seuraan. Ei voida asettaa seuroille vaatimusta tarkkailla jäsentensä 
harrastuneisuutta luvan myöntämisen jälkeen. Kukaan ampuma-asevastaava tuskin haluaa ottaa vastuuta lupien peruuttamisesta tai 
jatkosta. Poliisilla tuskin on resursseja tarkastella kaikkia jo olemassa olevia lupia. Lupien peruuttaminen harrastuksen tilapäisen 
vähenemisen johdosta on täysin mielivaltaista. Siitä seuraisi outoja tilanteita kun poliisi tulee hakemaan peruuttamiaan lupia aseet 
ovatkin yllättäen "kadonneet" ja muuttuvat laittomiksi vaikka omistaja säilyisi. Lääkärit tuskin haluavat ottaa suurempaa vastuuta lupien 
kontrollointiin. P2-testi on täysin turha. Eiköhän siihen meneville voida valmiiksi "oikeat" vastaukset antaa jotta lupa heltiää. En näe mitä 
tietoa puolustusvoimilta voitaisiin hakea. Voisiko esim. aseisiin liittymättömät palvelusrikkomukset estää luvan saamisen? Mielestäni 
ei patsi ehkä huumeiden käyttö. Jonkinlaisen harjoitteluajan olen valmis hyväksymään ettei ensimmäistä lupaa saisi yhden 
ampumaratakäynnin jälkeen. Alaikärajan nostamista voisi harkita. Toisaalta sillä kyllä hankaloitetaan nuorten harrastamista. Kyseisten 
tapahtumien syyt ovat aivan muualla kuin lupien myöntämisessä. Niitä tuskin lupien myöntämistä tiukentamalla voidaan poistaa. (-
20160789)
335. Ampuma aseluvan saamiseksi pitäisi mielestäni aina suorittaa aseenkäsittelyyn opastava koulutus. Luvan saamiseksi pitäisi 
edellyttää teoria ja näyttökoe turvallisesta aseen käsittelystä, tyyliin IPSC. Poliisi voisi jo nykyisiinkin säädöksiin perustuen tehdä 
"kotitarkastuksen" aseen/aseiden säilytyksestä. Samalla selviäisi paljon aseen haltijan ympäristöön, persoonaan ja toimintatapoihin 
liittyviä asioita! Itselläni on useita harrastuksia, enkä voi hyväksyä että jotakin niistä on harrastettava yltiöpäisen tarmokkaasti vain sen 
tähden että kalusto pysyy käytettävissä!!! Käykö taas niin että uusi laki haittaa ainoastaan säntillisiä kansalaisia? Laittomuuksien tekijät 
jatkavat vanhaan tapaan mistään piittaamatta? (-20161297)
336. Käsiaselupa 9mm pistoolille tulee antaa automaattisesti terveelle, hyvämaineiselle reserviläiselle, joka harrastaa SRA:ta. Aseet 
eivät ole ongelma, vaan se, että joukkotuhoon pyrkiviä henkilöitä on vapaalla jalalla. Heidät on saatava suljettuun paikkaan - 
joukkotuhon voi toteuttaa vaikka autolla, ei siihen käsiasetta tarvita. (-20161507)
337. "Maalaisjärkeä" käyttäen luvat jakoon. Aseen käyttötarkoitus harkintaan, eli ei asetta kenellekään vain koska se olisi mukava 
"ajankulu" vast (-20161557)
338. Kohta 6. Harjoitteluajaksi tulisi hyväksyä myös säännöllinen metsästys, ei pelkkä rata-ammunta sisällä samalla kuuluen 
ampumakerhoon. Kohta 12. ei-vastaus, koska antaa liiaksi mahdollisuuksia mielivaltaiseen toimimiseen, nk. PK-indeksin käyttöön, 
mikä tosin on jo ollut arkipäivää poliisilta lupia haettaessa. Muuten olisi hyvä toimintamalli, mutta tuolla perusteella (yleis-ilmaisu 
'terveydentila') terveydenhuolto voisi suosittaa luvan poisottamista esim. huonon liikuntakyvyn vuoksi. (-20161407)
339. Lupien peruutus sen johdosta, että ei enää harrasta ammuntaa? Ei hyvä. Mikä pitää olla ammuttujen laukausten määrä vuodessa, 
että lasketaan harrastajaksi? 100? 1000? 10000? 100000? Oman harrastus "uran" (n. 15vuotta) on muukaan mahtunut muutamia 
todella hiljaisia vuosia, mutta aina ne tussarit on sieltä asekaapin pohjalta on radalle taas löytänyt ja nyt noin kolme vuotta viihtyneet 
radalla viikottain. (-20161357)
340. Epäkelvot aseenhankkijat tulisi selvittää ennen kuin aseita annetaan tällaisten henkilöiden käsiin .Ikäraja ei saisi olla ehdoton sillä
esim. Lapissa metsästys voi olla nuorten harrastus ,mutta ei välttämättä ruuhka-Suomessa.Täysin vedenpitävää siivilää ei varmasti 
kukaan pysty luomaan,mutta esim.armeijasta lausunto,henkilön lähipiiristä joiltan satunnaisilta henkilöiltä ja terveys/sosiaalipuolelta 
voisi saada varoittavaa viestiä. (-20161156)
341. Panostetaan ennalta ehkäisyyn eikä kiusata nykyisiä harrastajia... (-20161558)
342. (-20161254)
343. Kohta 12. Terveidenhuollon ihmisillä ei pidä olla mitään yleistä pääsyä henkilön aserekisteritietoihin ilman kirjattua ja selvää syytä. 
Syyt tarkastukseen pitää tällöin olla julkisesti selvillä. Kohta 13. Minulla oli 10 vuoden tauko metsästyksessä, kuinka ei harrasta 
määritellään. Kuinka määritellään "ei harrasta"? Harrastaja muuttaa 3 vuoden komennukselle tjsp. Britteihin, tarkoittaisiko tämä että ei 
enää harrasta (kun ei edes voi), näin ei voi/saa olla. (-20161549)
344. maalaisjärki mukaan päätöksiin ( -20161606)
345. Sisäasiainministeriön esitys on reserviläisyhdistyksen ja sen jäsenen kannalta erinomainen. Uusia jäseniä liittyy nimenomaan 
sen vuoksi, että voi aloittaa yhdistyksen aseilla ja sitten osallistua yhdistyksen ym. ampumatoimintaan omalla aseella. 
Ampumatoiminta ei ole niin sitouttavaa ja kalustollisesti kallista ja vaativaa kuin SAL:n seuroissa. Silti mm. ilma-ase- ja 
simulaattoriammuntaan tulee myös RES-yhdistysten panostaa muiden ampumamahdollisuuksien ollessa heikot. ( -20161647)
346. Minusta viranomaiset ovat itse aiheuttaneet tilanteen liian lepsulla lupamenettelyllä.Vakka-suomen kihlakunnan alueella luvat ovat 
aina olleet tiukassa kontrollissa.Jokelan ja Kauhajoen tapauksissa olen varma ettei täkälaiset viranomaiset olisi lupia 
myöntäneet.Täkäläisillä viranomaisilla on ollut maakunnassa luottohenkilöitä joihin ovat lisätietoja luvanhakijoista tarvittaessa ottaneet 
yhteyttä.Tiedän tapauksia luvan myöntämis tapauksista jotka herättävät suurta kummastusta.Esim.Muuase lupa taittoperäiselle aseelle 
myönnettiin koska asekaappi on niin pieni ettei tavallinen kivääri sovi.Työkaverille myönnettiin 357 magnum lupa 
ensiaseeksi.Poliisipäällikkö kertoi kriteerinä,pyörillä varustettu on sotilasase,tupakka-askin taakse mahtuvat taskuaseita muihin kyllä 
saat luvan.Olisikohan viranomaisten aika katsoa peiliin eikä kiusata alan tosi harrastajia.Kiitokset vielä Vakka-Suomen 
lupaviranomaisille asiaan kuuluvasta toiminnasta jos muutkin olisivat hoitaneet työnsä kunnolla emme olisi tässä tilanteessa (-
20161311)
347. Aseenkantolupiin olisi hyvä kytkeä joku peruskoulutus, jos hakija ei ole suorittanut aseellista palvelua. Vastuullinen aseenkäsittely 
on kaiken a ja o ja karsii joukosta friikit. On myös vaikea nähdä mihin esimerkiksi ammuntaa harrastamaton tarvitsee käsiasetta. Täsä 
myös seuroille mahdollisuus tarjota valvottua ammuntaa ja tilaisuuden kokeilla eri aseita. Jäsenyyksistä ei kuitenkaan pidä tehdä 
mitään rahastusautomaatteja. ( -20161554)
348. Perhesyistä tulee helposti vuoden tai parin tauko harrastukseen. Jos tästä syystä pitäisi myydä itselle isolla rahalla ja työllä 
sovitetut aseet, tappiot ovat suuria. Tämän jälkeen tuskin tulisi hankittua uusia aseita ja ammuntaharrastus loppuisi siihen. (-
20161663)
349. Järki on malttia kaikissa asioissa. Turhia lupien myöntöä en kannata. Puolustusvoimat, Poliisi ja Lääkäri olisivat yhteistyössä 
aseluvan hankinnassa. (-20157008)
350. Käsiaseen harjoitteluaika ei oikein toimi. Mutta jonkinlaista käsittely / ampumakoetta voitaisiin edellyttää ennen luvan myöntämistä 
vrt. SRA- kortti. Se, että täyttää muut lupaehdot ei takaa turvallista aseen käsittely taitoa. Se kuka näitä kokeita saisi järjestää on sitten eri 
juttu. Nykyäänkin välillä näkee radalla sellaista aseen käsittelyä, että hirvittää... (-20161714)
351. Aselain uudistamisella ei ole vaikutusta minkään negatiivisen välttämisessä. Ainoastaan vakava harrastaminen vaikeutuu. Tämän 
tietää jokainen henkilö myös päättävissä elimissä, mutta tarve oman näkyvyyden lisäämiseksi ajaa toimimaan järjenvastaisesti. ( -
20161776)
352. Nuorisolle on myönnetty käsiaseiden ostolupia liian löyhin perustein. (-20161671)
353. ammuntaa voi harrastaa muuallakin eivain ampumaradoilla.jos on omistanut aseen tai aseita useita vuosia eikä harrasta 
aktiivisesti ammuntaa tai metsästyatä on väärin jos niistä pitää luopua.koska ne ovat tavallaan muistoesineitä ja ehkä arvokkaitakin. 
hekilö jolla on toitaiseksi voimassa oleva pistoolin 9 mm lupa ollut 40 vuotta joutui hakemaaan lääkärin lausuntoa pienispsitoolille ja 
lupa on voimassa 5 vuotta.kyllä poliisilla pitäsi olla oikeus käyttää omaa hakrinta kykyä luvan myöntämiseen sellaisille henkilöille joilla 
on aseta ollut usita vuosia toitaseksi voimassa olevt luvat.hekilölle jolle myönnetään ensimmäine lupa aseelle käy tiukennetut 
perusteet . evp sotilas (-20161384)
354. Käsiaseiden kiellolla ei ratkaista ongelmia. Pitäisi tarttua enneminkin syihin kuin seurauksiin, eikä tehdä populistisia päätöksiä. ( -
20161793)
355. Jos henkilöllä ei ole mitään rikkeitä ja on asianmukaiset (vaaditut) asekaapit, niin ei pitäisi olla estettä aseisiin. Tuntuu vaan että 
yhden tai kahden vinksahtaneen johdosta kärsii koko jalo harrastus. Aseita kyllä saa vaikka kuinka niitä haluava. (-20158264)
356. Kohta 4. Varusmiespalvelun käyneet lienevät perillä asekäsittelystä. Muille riittävä koulutus ja näyttökokeet. Kohta 6. Aseen 
hallussapito täytyy olla perusteltua. Leikkeihin ja räiskimiseen ne eivät sovi. Esim. Kauhajoen videosta pistooliammuntaa harrastanut 
huomasi heti, että kyse on räiskimisestä. Kohta 7. Ilma-aserata on. Kohta 9. Saattaisi olla paikallaan. (-20161585)
357. Aselaki nykyisellään toimiva. Pistoolien ja lyhyiden aseiden voisi milestäni tiukentaa,selventämällä ohjeistusta. Sekä vaatimalla 
näyttöä harrastuksesta lupaa hakiessa. Asetta ei minusta pitäisi voida ostaa hetken mielijohteesta. (-20161801)
358. Kilpa-ammunnan saralla nuorisotoiminta on vaarassa tyrehtyä, ellei em. tarkoitukseen ole mahdollista saada aseenostolupaa. 
Ilmakivääri ja -pistooli on hyvä tapa aloittaa kilpa-ammunta, mutta harrastuksen jatkuessa olisi syytä antaa mahdollisuus siirtyä myös 
ruutiasepuolelle. (-20161928)
359. Ensimmäisen ruutiaseen edellytyksenä pitäisi olla asepalveluksen suorittaminen. Puolustusvoimat antaa varusmiehile hyvää 
koulutusta ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn. (-20161944)
360. Maaseudun ja kaupunkien välisiä eroja, liian tiukoilla säänöksillä nuorten metsästys ja ampuma harrastusta ei saisi kahlita. 
Metsästysseuroihin ei saada nuoria jos holhooja tai vastuu henkilö " kytää " tai kuka haluaa otaa vastuulleen, josta voi saada 
elinikäisen harmin. Reserviläis ammunnoissa kuten nimikin sanoo on armeija oltava käyty, ja silloin lupa res aseeseen ja jäsenyys 
yhdistyksessä pakollinen. Metsästäjillä koti säilytyksessä on usein 22 cal loukkupyssy ja luolakoiramiehillä vielä jokin järeämpi 
revolveri luola lopetuksiin niin, koti säilytys tulisi sallia jo olevien sääntöjen puitteissa (-20161648)
361. Käsiaselupien myöntämisen tiukkeneminen on ymmärrettävää sillä ehkä niiden myöntäminen meni jossain vaiheessa liiankin 
libaraaliksi. Sinänsä tämä lupapolitiikan tiukentaminen ei ratkaise sitä ongelmaa mitä sillä yritetään hoitaa vaan oikeammin 
hoitotoimenpiteet olisivat yhteiskunnallissa- ja terveydenhoidollisissa ongelmissa. Toivoisin kuitenkin käytännön järkeä näihin 
harrastuneisuuksien seurantoihin, tuleehan ihmisille mm omakotitalon rakentamisen tai perheenlisäyksen saamisen yhteydessä 
helposti välivuosia ihan mihin tahansa harrastukseen. Ei ole kohtuullista jos tuollainen parin, kolmen vuoden tilapäistauko aiheuttaa 
riskin luvan peruuttamisesta. (-20161915)
362. Meillä on paikkakunnalla ampumarata jossa voi harrastaa myös lumessa. Mielestäni aktiiviharrastajan hakiessa aselupia, luvan 
pitäisisaada ilman haastatteluja, lääkärintodistuksia ja muita lapsellisia vouhotuksia, JOS ei ole mitään rikkeitä ym. mitkä voisivat estää
aseen hallussapidon. Turha tunnollisia ihmisiä on rankoa. Vaikka aselaki ym. säädöksille tehtäisiin mitä vaan, ei se poista kouluissa 
tapahtuvaa "kouluammuntaa", kyllä se vika on jossain muualla. Kyseiset henkilöt kyseiseen tarkoitukseen saavat aseita "pimeiltäkin" 
markkinoilta. "Pimeisiin" aseisiin ei kumminkaan tule mitään ehtoja, koska niitähän ei ole, vaikka tarjontaa tuntuukin olevan. terveisin 
aktiivinen harrastaja ja ampumajaoksen vetäjä satakunnasta. (-20161679)
363. "Aseistettu mies on kansalainen. Aseeton mies on alamainen." "Ne, jotka takovat miekkansa auroiksi, joutuvat kyntämään niille, 
jotka eivät tao." (-20161939)
364. Aseet ovat rahan arvoista omaisuutta, jota pitää kohdella myös sen mukaan. Eli aseet voi ottaa pois jos henkilöllä tulee esim. 
mielenterveys onglmia, mutta muuten omaisuus täytyy suojella. Järjestäytymis pakkoa ei pidä päästää syntymää, mutta toki henkilöllä 
täytyy olla osoittaa paikka missä harrastaa voi. Tämä usein vaatii esim. seuroihin liittymisen. Poliisilla oli jo aiemmin riittävät työkalut 
aselupien myöntämiseen ja valvontaan. Kysymys oli lähinnä asioiden osaamaattomuudesta ja annettujen ohjeiden 
käyttämättömyydestä. Lisäksi tasa-arvoisuus ei näissä palveluissa toteutunut koko maata kattavassa mielessä. On täysin selvää, että 
psyykkisten sairuksien, armeijan palvelustietojen ja rikosrekisterin tiedot pitää olla poliisin saatavilla. Lisäksi niiden tulee vaikuttaa 
aselupien myöntämiseen. Käsiaseluvan myöntämisperusteena tulee olla perustaitojen osaaminen ja tälläisen todistuksen 
myöntämiselle seuroissa täytyy tehdä "JÄRKEVÄT" kriteerit. Psyykkistä arviota ei voi sälyttää seurojen henkilöille se on luvan myöntäjän 
eli poliisin tehtävä tauratietojen perusteella. Säännöt tulee olla samat käsi ja muissa aseissa. Ne tulee olla myös samat metsästäjillä 
ja urheiluampujilla. Myös harraste ammunta peruste tulisi hyväksyä. Kaikki eivät halua ampua kilpaa, vaan nauttia ammunnasta kuten 
esim. tikan heitosta. (-20161758)
365. Lupien hankinnan liiallinen tiukentaminen johtaa hyvin todennäköisesti luvattomien aseiden lisääntymiseen. Eli joka haluaa 
jonkun tuhotyön tehdä aseella tai räjähteillä hän todennäköisesti niitä saa jostain myös ilman lupaa. (-20161887)
366. Käsiaseiden saannin ikäraja voisi olla korkeampikin esimerkiksi 22 vuotta tai Saksan mallin mukainen 25 vuotta. (-20162023)
367. Sakkorangaistus ja mahdollisesti takavarikko jos asetta ei säilytetä kotona lukkojen takana. Huomattavasti tiukempi valvonta. Oma 
harrastus on Air-Soft pelit yhdistystoimintana Inkoossa Terveisin Krister Sontag / Inkoon Air-Soft Ry (-20161581)
368. Tuleva menettely johtaa ampumaurheilun pienenemiseen, koska jo luvan haku menettely aiheuttaa lisäkustannuksia. Nuoret ei 
pysty hankkimaan aseita niiden hintansa takia. Syy on aivan muualla kuin nykyisten aseen omistajien, lääkärit antavat reseptin kouraa 
ja hyvästi, jälkihoito jää tekemättä. Onko se aseen hallussa pitävien yhteinen syy. Ne henkilöt jotka tarvitsevat asetta huonoon 
tarkoitukseen He kyllä aseita löytävät jostakin. (-20161969)
369. Kohta 10. ja 11. Harrastajina on myös paljon naisia, jotka eivät ole käyneet armeijaa. (-20162122)
370. Ampuma-aseen hallussapitoon liittyviä käytäntöjä on ihan hyvä tarkentaa, mutta "totaali kielto" ei ole kenenkään edun mukaista. 
Toivoisin järjenkäyttöä hallitukselta ja eduskunnalta pisteiden kalastelun esemasta. (-20162153)
371. En ole tällä hetkellä aktiiviharrastaja mitä olin aikaisemmin ennen kuin oli lapsia ja vapaikaa riitti. Kunhan lapset kasvavat 
sunnittelen kuitenkin jatkavani harrastusta. Joutuisinko luopumaan aseista uuden lain mukaan ja ostamaan kalliit aseet uudestaan 
viisi vuotta myöhemmin? (-20162102)
372. Henkilöllä joka hakee käsiase lupaa tulisi ennestään olla vuosien kokemus aseista. Ennen ensimmäiseksi aseeksi ei tullut 
kuuloonkaan käsiase... (-20161981)
373. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ei voi estää yksin ampuma-aseita koskevilla säädöksillä, koska nyt puheena olevia 
rikoksia voi tehdä myrkyllä, räjähteillä ja monilla muilla tavoilla vielä vakavammin seurauksin. (-20162066)
374. Ampuma-aselupia nuorille myönnettäessä tulee olla erityisen tarkkoja. (-20162206)
375. tuohon 13. kysymykseen lisäargumentti,että ihmisellä on elämässä muutakin tekemistä toisinaan,kuin harrastukset,johon saattaa 
tulla tauko. (-20162189)
376. Ampuma-aselakiuudistuksessa ollaan oikealla asialla. Se on kuitenkin toteutettava siten, että todelliset harrastajat voivat 
joustavasti jatkaa harrastamistaan. (-20162205)
377. Kahden vuoden harrastamisen vaatiminen ennen omaa asetta (=harrastusvälinettä) on melkoisen kohtuuton. Näin perheellisenä 
olisin kaksi vuotta riippuvainen omien aikataulujeni lisäksi jonkun muun aikataulusta? Kotona kuivaharjoittelu jäisi tältä kahdelta 
vuodelta kokonaan pois. Kuivaharjoittelulla saa tuntumaa aseeseen varsinkin harrastuksen alkuvaiheessa, jolloin voi harjoitella kotona 
kotelostavetoa, tähtäyskuvan ottamista jne. En kuitenkaan missään nimessä kannata lupien antamista kuukauden "harrastamisen" 
jälkeen, mutta joku kohtuus kuitenkin. (-20162137)
378. -Luvan myöntäjällä tulee olla harkintavalta puoltavaan/kieltävään -Kaikilla seuroilla ei ole laina-asetta harjoitteluun ennen 
hankintaa -Harrastusta edistäisi se, että seurasta nimetään "valmentava" henkilö joka tietyn harrastus/valmennusajan jälkeen puoltaa 
lupaa -Kirjallinen tentti turvallisuudesta, aseen käytöstä, rata- ja kilpailukäyttäytymisestä, asehuollosta, ballistiikasta ym -Lupaprosessi 
tulisi rakentaa siten, että se edistää turvallisuutta, urheilullisia tavoitteita, motivoitumista harrastukseen -Päätöksessä tulisi huomioida 
myös mihin tarkoitukseen lupaa haetaan ja soveltuuko hankittava ase ko tarkoitukseen (-20162089)
379. ammunta on hyvä harrastus,ase ei ole näytely kappale vaan harastus väline . (-20162163)
380. En millään voi hyväksyä tilannetta, että pitkään voimassa olevia lupia voidaan peruuttaa esim. sillä perusteella ettei harrasta 
ammuntaa. Mikä on mittari ? Tässä voidaan mennä mielivaltaisuuksiin. Jotku harrastaa ammuntaa "yksin", siten että ei kuulu 
ampumaseuraan josta voi saada todistuksen. ( -20162182)
381. aseet evät tapa vaan ihmiset! lisäksi yleensä ja erikseen rattijuopoilta myös niin aseet ku autot valtiolle!! miksei parannettas 
useampaa kohtaa kerralla!! vai pitääkö aina kuolla porukkaa paljon ja kerralla ennenkö havahdutaan?? (-20162154)
382. "johdosta, että asianomainen henkilö ei enää harrasta ammuntaa." Harrastus voi jäädä joksikin aikaa tai lopullisestikin. Mutta ei 
se tee ihmisestä epäluoteltavaa vastuutonta. Hän sataa haluta antaa ne vaikka perinnöksi tai pitää vain muistoina. Yllensäkin on väärin 
että käydään viranomaisten taholta syyttömien kimppuun. Sillä vanhassakin lupamenettelyssä olisi ollut mahdollista puutua 
molempien tapausten kulkuun. Suurin syy on ollut se, ettei lupaviranomainen ole saanut tietoja luvan hakijasta lupaa myönneltäessä. 
Jos tieto olisi kulkenut olisi asioiden kulkuun voitu puutua jo lupatiskillä. (-20162033)
383. Poliisin ei pitäisi ottaa ampumaasetta pois jos vaikka ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Itse en ole ajanut , mutta olen kuullut 
sellaista. Ihan järjetöntä toimintaa. Ymmärrän pois oton jos koku käyttää asetta muuhun tarkoitukseen kuin kuin mihin lupa on. (-
20162221)
384. Itse olen ollut Valmentaja ja amunnanojaaja seuratoiminnassa jo yli 25 vuotta. M.Rajala (-20162174)
385. Nykyinen aselaki on pääsääntöisesti aivan hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Poliisilla on jo nyt mahdollisuus peruuttaa luvat 
sopimattomalta henkilöltä (se mahdollisuushan oli jo Kauhajoella, eivät vain käyttäneet sitä). P2 tyyppinen testi ja pv:n palvelustiedot 
voisivat olla hyvä lisä. (-20162222)
386. On järkevää, että ns. turhat aseet kerätään pois, etteivät tarpeettomuuden aiheuttaman huolimattomuuden takia ajaudu vääriin 
käsiin. Uudessa aselakiehdotuksessa rajataan tarpeettomasti ammunnan harrastamisen muoto tiettyihin (nykyisiin)lajeihin ja 
kilpailutoimintaan. On paljon turvallisia ampujia, jotka nykyisen virallisen linjauksen mukaan vain 'räiskivät', ja mielestäni heillä on 
yhtäläinen peruste aselupaan kuin muutamaa olympialajia ampuvilla harrastajilla. ( -20162269)
387. lupavaatimuksiin tulisi liittää -pakollinen jäsenyys ampumaseurassa tai muussa yhteisössä(reserviläis, metsästys) jonka 
ampumaohjelmassa on käyttöä anotulle aseelle.  -ampumaseuran todistus läpikäydystä ampumakoulutuksesta( vastaa golfin 
greenkardia) -ampumaseuran todistus jäsenmaksusta, aktiivisesta osallistumisasta ampumaharjoituksiin ja kilpailuihin sekä muuhun 
ampumaseuran toimintaan(radan ylläpitämiseen, seuran koulutustilaisuuksiin, kokouksiin sekä seuran sisäiseen kilpilutoimintaan, 
ampujana ja toimitsiana) -tiukemmat säilytysohjeet, pakolliset kiinteästi lattiaan tai seinään pultitetut murtovarmat asekaapit.  -
ampumaaserikoksista tiukemmat rangaistukset.  -poliisille valtuudet tulla yllätystarkastamaan että säilytysohjeita noudatetaan. (-
20162180)
388. Kun aselupa haetaan esim. 5- vuoden kuluttua uudelleen ja lupaa ei tule. en luovuta aseitani koska muutoinkin ampumatoiminta 
on loppu ja reservin tarkoiteksen mukainen ampumataidon ylläpito on päättynyt jolloin sotilaspassin ym. pahvi ja lupakortit voi työntää 
Ö-mappiin. Kiitos että voi jotain komentoida asioitten mennessä jumiin. ( -20162323)
389. Olennaista on, että ihminen saa demokraattisessa hyvinvointivaltiossa harrastaa virkistystoimintaa, joka ei vahingoita muita 
ihmisiä. Tällöin terveellä ihmisellä oleva aseen hallussapitolupa ei ole kellekään vaaraksi, vaikka ase olisi puhtaasti 
keräilytarkoituksessa hankittu, tai sillä harrastaisi ammuntaa vain satunnaisesti. On absurdia vaatia harrastamaan lajia 
kilpailumielessä ja melko vakavissaan, ja erityisen omituista on vaatia siviililtä paljon viranomaisten harjoittelua aktiivisempaa 
harrastustoimintaa. Reserviläinenkin on siviili rauhan aikana. Aseet terveisiin käsiin, ampumaharrastuksen aloittamiseen kontrollia. 
Näillä pärjätään, ja ihmisille jatkossakin mahdollisuus rentoutua hyvän ja vastuullisen harrastuksen parissa ilman vääränlaista 
kontrollia ja kilpaurheilupakkoa. (-20162324)
390. jos aseet itseni omalla rahalla ostamia,,en suostu niitä pois luovuttamaan siksi että joku viranomainen katsoo etten harrasta juuri 
nyt ammuntaa,, ne ovat minun omaisuutta,,ja jos henkilö on "täysipäinen"edelleen ja niitä oikein on käytetty/säilytetty ei ole mitään syytä 
evätä kantolupia. selkeästi "sekopäät"pitäisi karsia lupien haku vaiheessa ehdottomasti pois,,tämä pieni prosentti saa pahaa ja 
huonoa mainetta aikaiseksi,, ja "normikansalaisten" hysteria pääsee vallalle ja kaikki syyllistetään,,ja 99% siitä kärsii asialliset aseen 
omistajat. koko käsiase lakiuudistushan on tuota perua,, lakiuudituksesta pitäisi päästää päättämään henkilöitä joilla itsellä on 
aseluvat,,eikä sellaisia jotka vain henkilökohtaisesta periaatteesta kannattavat täyskieltoa. harrastajilla on asiantuntemusta,,ei 
henkilöillä joilla ei koskaan ollut mitään asetta eikä kantolupia. muuten maalaisjärki jää pahasti paitsioon,,kuten nyt käymässä. (-
20162235)
391. Omaa asetta ei välttämättä tarvitse hankkia koskaan sillä ressun puolesta saa harrastusleireillä lainata aseita, turha niitä RK62:a 
on kotona säilyttää (-20162411)
392. eivät aseet ole vaarallisia vaan jotkin harvat käyttäjät, vaikka kaikki käsiaseet kiellettäsiin jää vielä puukot, puntarit ja 
pesäpallomailat jne. nekin pitäisi kaikki kieltää.... (-20162367)
393. Harrastuksen päättyminen väliaikaisesti voi johtue monista tekijöistä ja se ei saa olla perusteena anpumaluvan menettämiselle 
koska: on mahdollista aloittaa harrastus uudelleen myöhemmin esim. kun halvaus- tai syöpä on parantynyt. Ikä ei katso näitä 
sairauksia ja halu harrastaa ei poistu ennenkuin haudassa. ( -20162240)
394. Mielestäni "vanha" käytäntö, jossa ensin piti harrastaa ammuntaa pitkällä aseella ennen siirtymistä lyhyeen oli hyvä. Tällöin 
voitaisiin pistoolin harjoitteluaikaa lyhentää. Lyhyet aseet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu kilpa-ammuntaa. Jos laki määrää 
mökkiammuskelun lyhkäsillä aseilla lopetettavaksi ilman jäsenyyttä seurassa, niin se määrää ja sillä hyvä. Pohjoisessa tämä 
luonnollisesti tuottaa ongelmia. Hankalaksi asia muuttuu, jos seuroilta vaaditaan henkilö, joka kouluttaa ja kirjoittaa todistuksen. 
Lääkärit eivät näitä todistuksia halua kirjoittaa ja nyt virkamiehet ovat siirtämässä kaiken vastuun seurojen kannettavaksi. Muuten 
koulutussysteemi on hyvä. Meillä tämä käytäntö on ollut vakio jo muutamia vuosia. Vallesmannin kanssa ollaan keskusteltu, mitä 
harrastustodistuksemme pitää sisällään ja mitä sen saamiseen vaaditaan. Näin olemme saaneet luotua molemminpuolisen 
luottamuksen. Ikävä kyllä nykyinen lupakäytäntö on siirtänyt luvan hakemisen alueeltamme isompaan kaupunkiin. Tämä on huono asia. 
Pienemmillä poliisiasemilla hakijat tunnetaan. Henkilökohtainen käynti asemalla poisti "pölhökustaitten" hakuprosessin. Heidät 
tunnettiin jo asemalla. Ei tullut lipsumisia. Tuleva aselupakäytäntö heijastelee jo jäsenhakijoiden määrässä ja laajuudessa. 
Yhdistyksellä olemassa oleva ampumarata houkuttelee. Kaikki vain eivät vielä ymmärrä, ettemme ole ampumaseura, vaan 
maanpuolustustyötä tekevä reserviläisyhditys. Pienillä maalaisyhdistyksillä tulee olemaan ongelmia, mikäli jäsenpohja kasvaa liikaa. 
Ei pysy hanskassa ja radan naapurit hermostuvat, tai ainakin radoille tulee niin kalliita vaatimuksia, että loputkin radat menevät kiinni. 
Ja taas ollaan uuden ongelman edessä. Kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa kalliisiin radan kunnostustöihin. Tässä kohdassa en 
tarkoita radan turvallisuuteen kohdistuvista kunnostustöistä. Turvallisuus ennen kaikkea. (-20162179)
395. Kommentti kysymys 7:stä: Pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne on harrastajien lukumäärään nähden aivan surkea. 
Ratakäynnillä kertyy 50 kilometriä ajoa suuntaansa. Pääkaupunkiseudulle on saatava ampumakeskus! (-20162457)
396. Ei ole mielestäni järkevää tehdä kahta puolustusvoimien P2 testiä. Kutsuntojen ja varusmiespalveluksen aikana tehdään yksi P2-
testi ja kun poliisille antaa laajemmat mahdollisuudet saada tietoa aselupia hankkivista henkilöistä esim. puolustusvoimilta, niin poliisi 
saa sillä tavoin tietää P2-testin tulokset. (-20162360)
397. Tulevat lakimuutokset karsivat aika paljon uusia harrastajia, ainakin pienemmillä paikkakunnilla. Toisaalta pitkästä 
harjoittelujaksosta varmasti on myös apua 'epätoivotun' aineksen karsimisessa. Kaksipiippuinen juttu siis. Lääkärintodistuksista pitäisi
antaa yksityiskohtaisemmat ohjeistukset lääkärikunnalle. (-20162474)
398. Jos aikoo aloittaa pistooliammunnan tosimielessä, olisi lähtökohdat mielestäni seuraavat; Ampumakoulu ( yksi talvikausi ) Ohjattu
rataharjoittelu ( kesä, talvi, kesä ). Tämän jälkeen ensimmäinen lupa. Peltipurkkiammuntaan soveltuvat aseet pitäisi myöntää erikoisen 
tarkan harkinnan jälkeen. Nimimerkki 44 vuotta pistooliammuntaa aktiivisesti harrastanut ja SAL;n kilpailulisenssin omaava. (-
20162400)
399. Lain tulisi keskittyä siihen, että luvan hakija on sovelias omistamaan aseen. Aseen mallilla, koolla tms. seikalla ei ole mitään 
merkitystä. (-20162515)
400. Jos joku vatipää töötöilee aseen/aseitten kanssa alkoholin vaikutuksen alaisena tai käyttäytyy muuten asiattomasti aseen/aseitten 
kanssa niin tietysti ase/aseet pois. (-20162532)
401. Ampumaharrastusta tulee jatkossakin voida harrastaa yksikseenkin, eli ei ainoastaan valvottuna ja seuran (tms) 
ampumavastaavan valvonnassa. Käsiaseiden harjoitteluvaatimusta ei tule vaatia (ainakaan noin pitkänä) mikäli hakijalla on jo 
kokemusta pitkistä aseista ja lupia on jo aiemmin olemassa. Miten aseiden sitten jatkossa käy, jos ammuntaharrastukseen tulee 
pidempi tauko ja hallussapitolupaan mahdollisesti vaadittavaa "harrastustodistusta" ei ole esittää?? Siirtyykö esim. kuolleiden aseet 
automaattisesti valtiolle korvauksetta, mikäli perheessä ei ole juuri silloin harjoitteluvaatimuksen täyttävää henkilöä. Tärkeintä nyt on 
vain saada luvan myöntäjän tietoisuuteen luvan hakijan KAIKKI mahdolliset esteet, jokaisen viranomaisen ja instanssin taholta, jottei 
lupia myönnetä sellaisille henkilöille, joille niitä ei missään tapauksessa tulisi (olisi tullutkaan) myöntää. ( -20162492)
402. 20-24V 2 VN HARJOITTELU SEUROISSA YLI 25 ARMEIJAN KÄYNTI JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO JOS EI ARMEIJAA 1 VN 
HARJOITTELU JA LÄÄKÄRIN LAUSUNTO ESA HYVÄMÄKI (-20162555)
403. Käsiaseiden lupamenettelyn kiristäminen haittaa mielestäni ainoastaan alan harrastajia sekä esimerkiksi aktiivista 
haittaeläinmetsätystä harrastavia ihmisiä. Käsiase on esimerkiksi luolametsästyksessä käytettävyydeltään huomattavasti ns. "pitkää" 
metsästysasetta parempi. Rikolliseen toimintaan on varmasti jatkossakin mahdollista hankkia luvattomia ampuma-aseita joita 
varmasti liikkuu markkinoilla oli aselupakäytäntö millainen tahansa. (-20162519)
404. Aseita tulee joka tapauksessa olemaan runsaasti alamaailmassa vaikka ampumaharrastajilta vietäisiin aseet pois, saisivat vaan 
uuden myyntiartikkelin lisää. (-20162448)
405. Jos yksi ruusperi ajaa kännissä mummon ja pari lasta kuoliaaksi, viedäänkö kaikilta suomalaisilta ajokortti kuivumaan? (-
20162628)
406. kohdissa 9,10 ,11ja12 tulisi poliisille antaa harkintavalta jos hakijan tausta tunnetaan (-20162523)
407. Aseiden säilytykseen kiinitettävä huomiota,lukittava asekaappi. Pääkaupunkiseudulle kunnon ampumarata,kaikkien harrastajien 
käyttöön. Sra/turvallisen ampujan koulutus tai vastaava uusille/ (vanhoille ) pakolliseksi. (-20162600)
408. Itse aktiivisesti kilpailevana kuuntelen "huulipyöreänä" "asiantuntijoita",jotka puhuivat samasta aseesta seurassa,jolla ampuisi 
useampi ampuja.Varmaan heillä kaikilla on samankokoinen käsi,jotta perä istuu kuin hanska.Miksi tällaisiin asioihin puuttuu ihmiset 
jotka eivät enempää kuin sika tuulimyllystä.Entäpä jos kotisäilytys kielletään? Miten käy kylmäharjoittelu? (-20162602)
409. Yksityinen aseenomistus ja "vapaa" harjoittelu on hyvän reservin ammuntataidon edellytys. (-20162682)
410. Poliisin ei tarvitse päättää, olenko aktiivinen harrastaja (kommentti viimeiseen kysymykseen), riittää, kun harrastan ....kuitenkaan 
kenenkään holhoamatta harrastan silloin kun itselle sopii . Tuskin kenenkään kohdalla jokin harrastus on yhtä aktiivista kuukaudesta 
toiseen, vuodesta toiseen, eikä suksistakaan tehdä polttopuita, jos tänä talvena jäi hiihtämättä 100 km vähemmän kuin ed. talvena (-
20162575)
411. Itse olen suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja puolustusvoimilla on siis tietoa minusta. Mutta ensimmäisen 
hallussalupani hain jo ennen asepalvelusta. Mikäli poliisilla on oikeus saada tietoja puolustusvoimilta, täytyy myös varmistaa että 
asepalvelusta suorittamattomille ei tule tästä estettä aloittaa harrastusta. (-20162708)
412. Meillä on käytössä vain ulkorata mutta onneksemme on SRA-porukassamme sen verta mukavia tyyppejä että käyvät auraamassa 
radan myös ampuma-aikojen ulkopuolellakin joten vuorotyötä tekevä pääsee helpolla radalle! Se että vähän tarkemmin katsotaan 
kenelle annetaan aseita ei haittaa koska jos innostus sitten loppuu, ase jää helposti makaamaan ja käyttämättömäksi ja silloin on 
suurempi riski siitä että se joutuu vääriin käsiin. Poliiseja mukaan ampumaradoille ottamaan osaa toimintaan! En ole nähnyt 
ensimmäistäkään poliisia ampumassa esimerkiksi SRA:ta! Avoimuutta, poliisi ON meidän KAIKKIEN turvaksi ei meidän pahin 
vastustaja!!!!! (-20162688)
413. Aika hankalaa määrittää tuo, että milloin henkilö harrastaa ammuntaa ja milloin ei. Onko kaksi kertaa vuodessa tapahtuma 
ammunta harrastamista? Vai kerran viikossa? Haiskahtaa siltä, että tästäkin käydään päätökset hallinto-oikeuden kautta, kun henkilön 
ei enää katsota harrastavan riittävän usein ja luvat peruutetaan. Tuo uusi laki on taas niin ympäripyöreää, että on kumma kun sinne ei 
saada taaskaan selviä pykäliä vaan asia menee taas poliisipiirikohtaisella harkinnalla!!! ( -20162709)
414. Toivotaan, että järki pysyy mukana ja ampumaharrastusten, metsästyksen, yms. asiantuntijoiden mielipide noteerataan lakia 
valmistellessa. ( -20162766)
415. mielestäni esim. tälläisessä kouluampumistapauksessa sellainen ihminen joka on niin sekaisin päästään että haluaa vain 
mahdollisimman monta ihmistä hengiltä niin hän tekee sen kyllä sitten jollakin toisella tapaa jos ei aselupaa saa. on vaan todella sääli 
että monelta menee hyvä harrastus näiden päävammaisten myötä! myös mielestäni aseiden määräaikaisuus on vähän niin ja näin 
koska jos lupia ei uusita (tai toistaiseksi voimassa olevat luvat on peruttu) niin henkilöllä on viikko aikaa viedä aseet poliisiasemalle ja 
kolme kuukautta aikaa myydä aseita (jotka ovat poliisiasemalla niin ettei ostaja voi niitä nähdä) jonka jälkeen ne lähtee poliisien 
huutokauppaan jossa on tällä hetkellä n.2 vuoden jono... eli aseiden omistaja saa aseistaan muutaman kympin sitten joskus ehkä... eli 
kalliiksi tulee!!! mielestäni jos näin voidaan määrätä että aseet otetaan haltuun niin eikö valtion pitäisi korvata aseista se hinta mikä 
niiden todellinen arvo on!!!??? puhumattakaan siitä että uuden lain myötä moni omistaa sellaisia aseita joihin ei kukaan enää lupaa 
saa, niin kenelle sellaiset aseet voi muka edes myydä????? onkohan ne helvetin viisaat päättäjät taas lyönyt ne lahot päänsä yhteen ja 
miettinyt asiaa joka kulmasta... (-20162490)
416. Uusia ensimmäisiä aselupia haettaessa voi ja pitää tiukentaa lakeja, mutta vanhoja jo olemassa olevia aselupia ei pidä peruttaa 
tai rajoittaa tunnollisilta, rehellisiltä ja lainkuuliaisilta kansalaisilta. Miten määritellään harrastuksen aktiivisuus ja laajuus, voidaanko 
ajokortti otta pois jos autolla ei ole ajanut esim 2:een vuoteen? Ei aseet ole vaarallisia eivätkä autot tai muut välineet. Nyky nuorisolta 
puuttuu kunnioitus elämään ja yhteiskuntaan ja siitä voi syyttää uusittuja lakeja ja asetuksia joiden mukaan kuri ja elämänperusarvot on
menetetty, paraneeko tilanne sillä että kerätään lailliset pyssyt pois... Helpoin ja halvin tapa on hoitaa asiat kielloilla ja rajoituksilla kuten 
monttuiset ja kelirikkoiset tiet jotka korjataan rahan puutteen takia kieltomerkillä. On varmasti hienoa tehdä turvallista Suomea ja 
poistaa lailliset aseet ja kuten jo sanottu niin perus ongelma jää hoitamatta: laittomat aseet, itsetehdyt pommit (tämänkin kaikki 




