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ASELUPAOHJEET
Lausuntopyyntö
Sisäasiainministeriön poliisiosasto on 16.10.2007 antanut aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen, joka on voimassa 18.10.2012 saakka. Poliisihallitus on asettanut aseturvallisuuden sisäisen kehittämishankkeen. Hankkeeseen yhteydessä on valmisteltu uusi yhtenäistämisohje, joka on tarkoitus
saattaa voimaan 19.10.2012. Hankkeen puolesta apulaispoliisipäällikkö
Esko Rasi on pyytänyt poliisilaitokselta lausuntoa.
Poliisilaitoksen lausunto
Päivitetty ohje on tarpeen lupakäytäntöjen yhtenäistämisessä. Pelkästään
lain ja sen esitöiden perusteella lupaharkinnan ala jää liian laajaksi yhtenäisen käytännön kannalta. Ohjeessa on hyvin tuotu esille hallintooikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä. Tältä osin
ohjeen voimassa olevan ohjeen puutteet on saatu korjattua.
Jatkossa tulisikin korostaa poliisin lupakäytännössä päätösten huolellista
perusteluvelvollisuutta. Kielteisten päätösten perusteluissa tulisikin entistä
enemmän viitata tuoreeseen oikeuskäytäntöön. Korkein hallinto-oikeus on
hiljattain antanut kaksi ratkaisua, joissa se on muuttanut hallinto-oikeuden
päätöksiä ja pysyttänyt poliisilaitoksen peruutuspäätöksen. Tästä syystä
hallinto-oikeuksien päätöksiin on syytä suhtautua tietyin varauksin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut koskivat talousrikoksia ja sopimatonta
käyttäytymistä 1.
Poliisilaitos korostaa aseiden käsittelyssä vaadittavaa ehdotonta aseen turvallisen käsittelyä ja metsästystä koskevien määräysten ja lainsäädännön
noudattamista. Tämän perusteella aseluvan haltijoilta tulee vaatia ehdotonta normien mukaista käyttäytymistä ja henkilökohtaista sopivuutta aseluvan
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haltijaksi. Aseluvan peruuttamisen kynnystä ei tulisi näistä syistä nostaa liian korkealle, koska edellisen ja voimassa olevan aselain perustelujen mukaan kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta saada ampuma-aseelle
hankkimis- ja hallussapitolupaa.
Poliisilaitos ehdottaa kotirauhan rikkomista ja ylipäätään häiritsevää käyttäytymistä koskevien seikkojen osoittavan henkilön käyttäytymisessä ja sen
kontrolloinnissa sellaisia puutteita, jotka tulisi ottaa huomioon lupia myönnettäessä tai niitä peruutettaessa. Rikoslain muutoksilla tulisi varmistaa se,
että toista henkilöä häiritsevä ja vainoava käyttäytyminen olisi kriminalisoitua myös kotirauhan suojaaman alueen ulkopuolella, kuten yleisillä paikoilla, virastoissa, kouluissa ja muissa paikoissa, joissa oletuksena on se, että
ihmiset voivat vapaasti nauttia perustuslain suomia oikeuksiaan. Muutoksella olisi vaikutus myös aselupaharkinnassa.
Ohjeeseen tulisi vielä omana kohtanaan tai esim. kohtaan 2.3.6 lisätä vielä
esteaikarajat rikoslain 24 luvun rikoksille (yksityisyyden, rauhan ja kunnian
loukkaamisesta) kuten törkeä kotirauhan rikkominen tai kotirauhan rikkominen.
Poliisilaitos ehdottaa vielä harkittavaksi nuoria aseluvan haltijoita koskevan
lupakäytännön tiukentamista. Aseen käsittelyyn tarvittava henkinen kypsyys on saavutettavissa usein vasta ikävuosien myötä. Tästä syystä alle
15-vuotiaille myönnettäviin aselupiin tulisi suhtautua lupaharkinnassa erittäin pidättyvästi.
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