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ASELU PAXÄYTÄruTöI Cru YHTE NÄISTÄMISOHJ E

Pirkanmaan poliisilaitos toteaa, että on erittäin tarpeellista saada uudet, päivitetyt
yhtenäisohjeet.

Yleistä
Poliisilaitos lausuu kuitenkin, että varsin nopeasti olisi syytä uudistaa ampuma-aselaki kokonaisuudessaan. Poliisilaitos ei kuitenkaan katso, että lupahallinnon linjaa olisi sen paremmin tiukennettava kuin löysättäväkään. Sen sijaan laki on teknisesti hankala ja vaikeaselkoinen. Useat päällekkäiset uudistukset ovat tuoneet senkin vaaran,
että lakiin on jäänyt aukkoja tai ristiriitaisuuksia"
Poliisilaitos katsoo vielä, että ampuma-aseen hallussapitoasiassa olisi hallinnollisesti
erotettava kaksi asiaa. Yhtäältä pitäisi olla kelpuutus tietyn lajisen tai lajisten aseiden
hallussapito. Kelpuutus voisi olla määräaikainen ja jaettu eri tasoisiin luokkiin aseen
laadun mukaan.
Toisaalta pitäisi olla lupa tietyn aseen hallussapitoon. Lupa perustuisi kelpuutukseen,
olisi voimassa toistaiseksi, jos aseen luokkaa vastaava kelpuutus on voimassa. Lupaa
haettaessa tutkittaisiin vain teknisesti kyseisen aseen soveltuminen voimassa olevan
kelpuutuksen piiriin, esim. vasta aseenoston jälkeen tarkastuksen yhteydessä.
Poliisilaitos katsoo, että vain erottamalla selkeästi menettelyn osalta toisaalta em. kelpuutus ja toisaalta yksittäistä asetta koskevat luvat voidaan säästää resursseja, mutta
kuitenkin keskittyä oleelliseen.
Poliisilaitos esittää, että nyt käsillä olevan ohjeenkin yhteydessä pyrittäisiin tämän ajattelutavan suuntaan siltä osin, kuin se nykylainsäädännön perusteella on mahdollista.
Henkilön soveltuvuus ja tausta tulisi tutkia vain määräajoin.
llmoitusvelvollisuus
Toisena yleisenä asiana poliisilaitos toteaa, että tämän kaltaisessa asiassa on tarpeen
pohtia, milloin käytetään ohjetta, milloin määräystä. Lain soveltamista koskevissa asioissa on luonnollisesti tyydyttävä ohjeen tasoiseen säätelyyn.
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Sen sijaan poliisilaitos huomauttaa, että eräitä asioita voitaisiin nostaa määräystasolle.
Ennen kaikkea tarkoitamme sitä, että kun aseasioissa on säädetty mm. lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta lakitasolla, pitäisi poliisin sisällä vastaavan tyyppisestä ilmoitusvelvollisuudesta määrätä. Toisin sanoen poliisilaitos esittää, että poliisihallitus antaisi määräyksen, joka velvoittaisi kaikkia poliisihallinnossa työskenteleviä viipymättä ilmoittamåan asianomaiselle lupaviranomaiselle, jos tietoon tulee seikkoja, jotka ilmeisestijohtaisivat am puma-aselupien peruuttamisharkintaan.
Muun lupahallinnon merkitYs
poliisilaitos toteaa, että lupavalvonnalliset toimenpiteet, joita on aseluvan hakijaan tai
haltijaan kohdistettu esim. yksityisen turva-alan lupien osalta, pitäisi ottaa asehallinnossa tårkasti huomioon, olipa kysymys varoituksesta, peruutuksesta tai esim. elinkeinotoiminnassa olleista laiminlyönneistä.

Yksitviskohtaiset huom iot:
2. 1

Yleensä soveltuvuudesta

poliisilaitos korostaa, että henkilön sopivuus arvioidaan sekä lupaa haettaessa että lupaa peruuttaessa tapauksittain kokonaisarvostelun perusteella, joka koostuu henkilön
kaytiaytymisestä ja terveydentilasta koskevasta tosiasiatiedosta.
2..1.1. 1 soveltuvuus lupaharkinnassa

poliisilaitos haluaa korostaa vielä hallinnollisen varoituksen merkitystä. Sillähän on samat edellytykset kuin luvan peruuttamisella. Toisaalta varoituksen antamisen menettely
on sama kuin peruutusasiassa. Yleisesti ottaen haluamme todeta, että varoituksella tulisi
olla pitkäaikainen ja vakava vaikutus sekä uuden luvan myöntämiseen että mahdolliseen
uuteen peruutushärkintaan. Kaiken kaikkiaan pitäisi välttää tilannetta, että samalla henkilölle annettaisiin kaksi perättäistä varoitusta'
Ampuma-aselain mukaisella varoituksella tulee olla pidempi estevaikutus kuin yksi
vuosi ampuma-aselain mukaisen luvan saamiselle, koska varoitus annetaan peruuttamisen sijaan, jos se olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta'
Ampuma-aselain mukainen peruuttaminen on erittäin voimakas toimenpide puuttua
henkilön oikeuteen pitää ampuma-aseita hallussaan. Sen vuoksi sen oikeusvoimavaikutuksen tulee ulottua pitkälle ennen uuden luvan myöntämistä. Estevaikutus voisi olla
lähtökohtaisesti vähintään kolme vuotta.
2.1

.2 soveltuvuus peruutusharkinnassa

peVaroituksella tulee viiden vuoden ajan sen antamisesta erityinen merkitys uudessa
syy
ruutusharkinnassa riippumatta siitä mikä on ollut sen antamisen

poliisilaitos korostaa sitä, että luvanhaltijan ampuma-aseiden hallussapitoon ja peruuttamisharkintaan tulee ryhtyä välittömästi kun siihen ilmenee syytä.
Väliaikainen haltuunottopäätös on turvaamistoimenpide ja ampuma-aseet palautetaan,
jos myöhemmin käy ilmi, että menettely eijohda muihjn.toimenpiteisiin. Tällä menetteiylla varmistetaan se, että henkilön sopivuus tulee poliisin arvioitavaksi välittömästi
ja uskottavuus'
tLrvaten luvanhaltijan oikeusturva ja poliisin toiminnan lainmukaisuus
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2.2. 1 yleensä terveydenti lasta

Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
2.2.2 ikäja fyysinen terveydentila
Esityksessä mainittujen hallinto-oikeuksin päätöksistä ilmenevien tapahtumakuvausten
perusteella lupa olisi peruutettu luvanhaltijan ikään katsomatta. Kuitenkin lupaharkinnassa tulee kiinnittää erityistä huomioita alaikäisten luvanhakijoiden soveltuvuuteen
Luvanhakijan tai luvanhaltijan fyysinen terveys saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn pitää
huolta ampuma-aseista. Sen vuoksi poliisilaitoksen päätös tulee perustua lääkärin arvioon kykyyn pitää hallussa ja kantaa ampuma-aseita, jos on syytä epäillä...
2.2.3 mielenterveys
Vakaviin mielenterveyden ongelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota - itsetuhoisuus,
erilaiset persoonallisuushäiriöt, psykoosi jne.
Persoonallisuushäiriöt voivat aiheuttaa vakavia ongelmia ja toimintakyvyn heikkenemistä
niistä kärsiville henkilöille (katso DSM-lV- lista).
Poliisilaitos korostaa erityistä huomiota lupaharkinnassa myös ns. tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöihin, jotka eivät varsinaisesti ole mielenterveydenongelmia, mutta niihin
liittyy usein impulsiivista ja ennalta arvaamatonta käyttäytymistä (ADD/ADHD- häiriö ja
Aspergerin oireyhtymä)
2.2.4 päihteiden käyttö
Poliisilaitos katsoo, että alkoholiperusteinen rattijuopumus on esteenä luvan saamiselle
yhden vuoden ajan tekopäivästä alkaen" Jos on annettu varoitus, estevaikutus luvan
saamiselle on kolme vuotta.
Poliisilaitos katsoo, että törkeä rattijuopumus aiheuttaa aina peruutusharkinnan ja siten
uuden luvan myöntämisen on mahdollista varoituksen antamisesta vähintään kolmen
vuoden ajan.
Poliisilaitos katsoo, että huolimatta siitä ettei ampuma-aseen kantamista ja kuljettamista alkoholin vaikutuksen alaisena ole kriminalisoitu, tulee peruutusharkinnassa suhtautua sekä kantamiseen ja kuljettamiseen erityisen vakavasti. Tämänkaltaiset tilanteet
osoittavat piittaamattomuutta aseturvallisuutta ja yleistä järjestystä kohtaan siitäkin
huolimatta, ettei asiaan liity muuta moitittavuutta.
2.3 yleensä rikosten merkityksestä
Poliisilaitos katsoo, että lupaharkinnassa ja peruutusharkinnassa tulee huomioida myös
yleinen lainkuuliaisuus ja toiminnan uskottavuus siitäkin huolimatta, että varsinaisella rikoksella ei olisi yhteyttä ampuma-aseen turvalliseen kantamiseen. Tämä koskee erityisesti kaikkia törkeitä rikosnimikkeitä, erityisesti talousrikokset.
2.3.2 v ankeusrangaistu ksesta

lu

pah arki

n

nassa

Poliisilaitos katsoo, että ehdoton tai ehdollinen vankeusrangaistus tulee huomioida lupa-
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harkinnassa siten, että ampuma-aselupaa eivoida myöntää hakijalle, joka on suorittamassa ehdotonta vankeutta tai hakijalle, jonka ehdottoman vankeustuomion koetusaika
ei ole vielä päättynyt sekä hakijalle, jonka ehdollisen vankeustuomion koeaika ei ole
päättynyt.
Hakija, jonka ehdottoman vankeusajan koetusaika on päättynyt, voidaan lupa myöntää
vähintään kahden vuoden kuluttua koetusajan päättymisestä. Tällä varmistetaan henkilön kyky sopeutua yhteiskuntaan riittävän pitkältä ajalta.
2. 3.

3 rikosoikeudellisesta seuraamuksesta.

..

Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
2.3.3.1 menettämisseuraamuksesta
Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
2.3.3.2 metsästyskiellosta.

..

Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä
2.3.4 v äkivaltai nen käyttäytym inen

Väkivaltainen käyttäytyminen osoittaa henkilön olevan lähtökohtaisesti aina sopimaton
pitämään hallussa ampuma-aseita lukuun ottamatta lievää pahoinpitelyä. Senkin osalta
tulee tapauskohtaisesti suorittaa lupaharkinta varsinkin jos asiassa on päädytty esimerkiksi sovittelumenettelyyn.
laittomaan uhkaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota riippumatta teon laatuun usein tekoon liittyy asianomistajan perusteltu syy kokea turvattomuutta - lainvoimainen
tuomio esteenä uuden luvan myöntämiselle vähintään kaksi vuotta
järyestystä ylläpitävän vastustavan henkilön vastustaminen esteenä luvan myöntämiselle vähintään yksi vuosi, ellei hakijaa ole tuomittu muusta rikoksesta samalla ja
ellei peruutusmenettelystä muuta johdu...

2.3.5 huumausainerikokset
Yksittäinen huumausaineen käyttörikos aiheuttaa yhden vuoden estevaikutuksen ampuma-aseen luvan myöntämiselle siitäkin syystä, että varmistetaan henkilön kyseisen käytön kertaluonteisuus.
Poliisilaitos katsoo, että lupaharkinnassa ja peruutusharkinnassa tulee kiinnittää huomiota myös laittomaan lääkeaineiden maahantuontiin (ns.doping-aineet)
2.3.6 muut rikokset
virkamiehen vastustaminen esteenä luvan myöntämiselle vähintään kaksivuotta, ellei
peruutusmenettelystä muuta johdu...
2.3.6.1 omaisuus- ja petosrikokset
poliisilaitos katsoo, että lupaharkinnassa ja peruutusharkinnassa tulee huomioida myös
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toistuvat näpistysrikokset - osoittaa piittaamattomuutta yleistä järjestystä ja turvallisuut
ta kohtaan
yksittäinen varkaus tai petos huomioidaan peruutusharkinnassa, jos se on ollut toistuvaa
viimeisen viiden vuoden aikana -lupaharkinnassa yksittäinen teko voijohtaa luvan epäämiseen
2.3.6.2 liikennerikokset
henkilö, joka on kahdesti viimeisen viiden vuoden aikana syyllistynyt sellaiseen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, on sopimaton ampuma-aseluvan saamiseen vuoden ajan viimeisestä
teosta
henkilö, joka on viimeisen viiden vuoden aikana ollut kahdesti toistuvien liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määräaikaisessa ajokiellossa, on sopimaton luvan saamiseen
vuoden ajan viimeisestä ajokiellon päättymisestä

2.3.7 ampuma-aserikokset ja -rikkom ukset
henkilö, joka syyllistyy ampuma-aserikkomukseen säilyttämällä ampuma-asetta säännösten vastaisella tavalla vaarantaa yleistä aseturvallisuutta muodostaen esteen luvan
saamiselle vähintään vuoden ajaksi, ellei peruutusmenettelystä muuta johdu...
Koska ampuma-aserikkom us aiheuttaa peruutusharkinnan ja vähintään varoituksen antamisen - poliisilaitos katsoo estevaikutuksen muodostuvan annetusta seuraamuksesta
riippuen...

2.3.8 ampuma-aseella tehdyt muut rikokset
Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
2.3.9 lupaehtojen rikkominen tai muu piittaamattomuus säännösten noudattamisessa
Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
2.3.10 muu omaa tai toisten turvallisuutta elämäntapa tai käyttäytyminen
Poliisilaitos viittaa Kuopion hallinto-oikeuden 22.9.2011 antamaan ratkaisuun ja haluaa
kiinnitettävän erityistä huomiota sellaiseen käyttäytymiseen, jossa henkilö esittelee ampuma-aseita sosiaalisessa mediassa tai muualla ilman aseisiin liittyvää luonnollista
asiayhteyttä. Tämän kaltaista käyttäytymistä on pidettävä sopimattomana, koska se on
omiaan aiheuttamaan lisääntynyttä vaaran tunnetta, ja osoittaa henkilön väärää asennetta aseturvallisuutta ja yleistä järjestystä ja turvallisuutta kohtaan.

2.4 aseen kantamisen lopettaminen
Poliisilaitos katsoo, että kyseinen säännös tulee sovellettavaksi entistä useammin, varsinkin niissä tapauksissa, kun peruutusharkinta on tullut vireille henkilön terveydestä
johtuen - lähinnä ikääntyneet henkilöt
Poliisilaitos katsoo, että aseen kantaminen voidaan katsoa päättyneeksi, jos ampumaaseita ei ole käytetty viimeisen kuuden vuoden aikana henkilön oman ilmoituksen pe-
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rusteella (metsästyskortin voimassaoloaika on viisi vuotta).
2.

5 lähestymiskiellon merkitys lupaharkinnassa ja peruutusharkinnassa

Poliisilaitos yhtyy Eduskunnan oikeusasiamiehen näkemykseen lähestymiskiellon
merkityksestä sekä lupaharkinnassa että peruutusharkinnassa.
2.6 lähipiirin merkitys lupa- ja peruutusharkinnassa
Poliisilaitos katsoo, että varsinkin Iupaharkinnassa ensimmäistä lupaa myönnettäessä
tulee kiinnittää huomiota samassa taloudessa asuvien henkilöiden taustoihin. Ainakin
tulee varmistua siitä, ettei lähipiirillä ole mahdollisuutta käyttää väärin ampuma-aseita
tai että ne joutuvat vääriin käsiin.

2.7 seuraam

usl aj i n val

i

nta peru utusharki n nassa

Poliisin suorittama peruutusharkinta voi päättyä kolmella eri tavalla: lupien peruuttaminen, varoitus tai ampuma-ase/ aseet palautetaan haltijalle ilman muita seuraamuksia
Poliisin tulee kiinnittää erityistä huomiota päätösten perustelemiseen kaikissa tapauksissa. Varoituksen antamisen edellytykset ovat samat kuin luvan peruuttamisen edelllytykset. Olosuhteisiin liittyvä kohtuuttomuus voi tulla kyseeseen myös silloin jos henkilön
käyttäytymisestä ei ole muuta moitittavaa ja moitittavuutta on kokonaisarvostelussa
pidettävä vähäisenä ja ym märrettävänä.
2.

8 Poliisihallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat

Poliisilaitos katsoo, että erityisen vaarallisen ampuma-aseen hankkimisluvan peruuttaa Poliisihallitus, mutta sitä koskevan hallussapitoluvan peruuttaa ampuma-aselain
52 $:n perusteella kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos.
Ampuma-aselain säännökset toimivallan osalta ovat tulkinnanvaraisia. Tulkintaongelma ei koske rinnakkaisluvan peruuttamista koskien erityisen vaarallista ampuma-asetta
sekä ns. asekeräilijästatuksen peruuttamista.
3. 1

ampuma-aseen soveltuvuudesta

3.1 yleistä...

Poliisilaitos ei ole huomautettavaa esityksestä.
3.2 tulivoimaisuus...

Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä.
3.3 ampuma-aseen tehokkuus
Poliisilaitos katsoo, että ns. tehokkaiden käsiaseiden lupaharkinnassa kiinnittää erityistä
huomiota tehokkaan sen tosiasiallisiin käyttöolosuhteisiin ja sen tosiasialliseen hyötyyn
ja tarpeeseen harrastuksen yhteydessä - erityisesti .50 kaliiperin ampuma-aseet
3.4. muu ampuma-ase
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mukaan muu ampuma-aseluokkaan
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäYtännön
lupaa ampuma-urheilu tai metsästyspekuuluvaan amPuma-aseeseen eivoida mYöntää
rusteella.
linjasta kahdesta eri syystä. Ensinnäkin
Valitettavasti hallintokäytäntö poikkeaa kyseistä
on johtanut siihen' että
poliisilaitosten erilainen f'"ttintofaytäntö llpien my6ntämisessä
muu ampumalupia on myönnetty såla metsastys- että ammuntaharrastusperusteella
ase-luokkaan kuuluville ampuma-aseille'
kokonaismitaltaan tai piipun mitaltaan
Toisaalta kiväärin hankkimisluvalla hankitaan
,,atimittainen" rivaaii j;k; ;;;t.ttastuksåssa jää kokoaan huomioimatta' Siten näistä
on ruÄsaasti kivääreitä, jotka ovat tosiasiassa
syistä johtuen
"rprn1"-"serekisterissä
kuuluvia ampuma-aseita'
muu ampuma-ase-luokkaan
3.5 soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Poliisilaitoksellaeiolehuomautettavaaesityksestä.
3.6 metsästyslainsäädännöstä johtuvat'

"

'

Poliisilaitospitäähallussapitolupaanmerkittävääehtoatarpeettomana'koskametsäsampuma-aseesta ja samaa ampumatyslaissa säädetään metsästyskäytössä olevasta
jossa suurempi lipaskapasiteetti on tarasetta voidaan käyttää urheiiuammunnassa,
peen
3.7 aseen soveltuvuutta koskevat"'
3.7. 1 käsiaseita koskevat rajoitukset

Poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa esityksestä
3.7.2 taskuasetta..'
lupa voidaan myöntää vain muistoesine-'
Poliisilaitos katsoo, että taskuasetta koskeva
työ- tai asekeräilYPerusteella'

3.7.3 erityisen vaarallista ampuma-asetta rajoitukset"'
koskevaan hallussapitoon merkitä
Poliisin tulee erityisen vaarallista ampuma-asetta

lupaehto,etteiampuma-aseettaeisaaampuaeikähankkiapatruunoita.
ampumapoliisihallitus voi myöntää yksittäistapauksessa luvan erityisen vaarallisen
aseen käyttöön erityisestä syystä'
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