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HALLITUKSEN ESITYKSEN YLEISPERUSTELUISTA
Esityksessä väitetään, että ampuma-aselain muuttamisella on tarkoitus poistaa ne
lupamenettelyn putteet ja epäkohdat, jotka vaarantavat yleistä järjestystä ja
turvallisuutta. Väite, että ampuma-aselain muuttamisen tärkein tavoite on
aseturvallisuuden lisääminen on täysin perustelematon ja myös Saksan osalta vääräksi
osoitettu väite, sillä Erfurtin kaupungissa tapahtuneen kouluiskun jälkeen Saksan
aselakia kiristettiin tuntuvasti, esim. Ikäraja 25 v käsiaseen hankkijalle ja kuitenkin
11.03.2009, Winnendenin kaupungissa kouluisku. Esitys ei vaikuta millään tavoin
luvattomasti hallussa pidettävien ampuma-aseiden määrän ja saatavuuteen.
Esityksessä väitetään, että ennen 01.03.1998 voimassa olevat säädökset edellyttivät
vain, että luvanhakijalla tulee olla hyväksyttävä syy, määrittelemättä, mitkä kaikki ovat
hyväksyttäviä syitä aseen hankintaan. Esitys jatkuu seuraavasti :”Käsiaseet ovat myös
haluttuja ammatti- ja taparikollisten keskuudessa helpon kätkettävyytensä ja
kuljetettavuutensa takia.” Haluaako esityksen laatija kriminalisoida ennen 01.03.1998
ampuma-aseen hankkineet aseluvanhaltijat vertaamalla heitä suoraan samassa
kappaleessa ammatti- ja taparikollisiin?
Esityksessä väitetään, että aserekisterin mukaan 29.01.2009 aseita oli 1.574.739 kpl.
Tiedossamme on, että vanhentunut rekisteri ei voi olla ajantasainen, koska aseita ei ole
koskaan manuaalisesti laskettu ja mahdollisesti sama henkilö saattaa olla useassa
rekisterissä aseluvanhaltijana. Paikkakunnan vaihtaminen ennen vuotta 1998 ei
välttämättä poistanut edellisen asuinpaikkakunnan rekisteristä ampuma-asetta muuton
jälkeen, joten ase saattaa olla useassa rekisterissä. Koska poliisinkin toiminta on altis
inhimillisille erehdyksille niin rekisterin tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Aserekisterissä ampuma-aseluvat on jaoteltu L- ja H-sarjan lupiin. H-sarjan luvat ovat
ennen 01.03.1998 myönnetyt hallussapito- ja rinnakkaisluvat. L-sarjan luvat ovat
01.03.1998 ja sen jälkeen myönnetyt hallussapito- ja rinnakkaisluvat.
Esityksen valmistelijoiden mukaan kaikki H-sarjan lupien tiedot ovat epäluotettavia,
koska poliisi ei ole tarkastanut asetta. Väite on absurdi ja sen mukaisesti kaikki asealan
yrittäjät, jotka ovat myyneet ampuma-aseita vuonna 1933 voimaan tulleen ampumaaselain jälkeen olisivat täyttäneet aseiden hankkimisluvat epäselvästi ja virheellisesti,
antaen näin tahallisesti väärää tietoa viranomaisille. Kyseessä on selkeästi täysin
keksitty perustelu kuten myös se, että lupaviranomainen voi vaatia tarkan selvityksen
tarkkuusammunnan harjoittamisen lajista.
Esityksessä halutaan tuoda esiin myös ampuma-ase tekovälineenä henkirikoksissa.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (Optula) selvityksen mukaan ampuma-aseella tehdyt
rikokset muodostivat vuosina 2002-2007 16% jakson kaikista henkirikoksista, osuus oli
kasvanut yhden prosentin edellisestä mittausjaksosta. Pääsyynä on Jokelan
koulukeskuksessa vuonna 2007 tehdyt verityöt.
Esityksessä tulee selkeästi esiin, että käytetyistä aseista vain 42% oli luvallisia
(käsiaseiden osuus 41% ja haulikoiden 49%). Esityksessä on myös tuotu esiin
itsemurhatilasto vuosilta 2006 ja 2007, joten vuonna 2006 54 henkilöä teki pistoolilla
itsemurhan ja vuonna 2007 67 henkilöä. Vastaavasti vuosina 2006 ja 2007 kiväärillä ja
haulikolla 120 henkilöä ja 97 henkilöä. Muulla ampuma-aseella itsemurhan teki vuonna
2006 yhdeksän henkilöä ja vuonna 2007 kahdeksan henkilöä. Tärkeätä on ymmärtää,

LIITE 2
että itsemurha ei ole rikos ja itsemurhien ottaminen yleisperusteluihin osoittaa esityksen
valmistelleiden henkilöiden asevastaista asennetta. Olisiko näiden itsemurhan tehneiden
henkilöiden tullut valita ratkaisumalli ”henkilöauto vastaan rekka-auto”, joka on
valitettavan yleinen myös raideliikenteessä tapahtuvien itsemurhien ohella? Vuosittain
Suomessa tapahtuu yli 1.500 itsemurhaa, joihin eivät sisälly tosiasialliset itsemurhat,
jotka tilastoidaan onnettomuuksiksi.
Perustelut on huonosti valmisteltu ja osoittavat valmistelijoiden kyvyttömyyttä,
ymmärtämättömyyttä ja taitamattomuutta ymmärtää elämää.

