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Hallintovaliokunnalle
AMPUMA-ASEEN VALMISTAMINEN OPPILAITOKSESSA HE 106/2009 VP:N MUKAISESSA
JÄRJESTELMÄSSÄ
Hallintovaliokunnan käsittelyssä 4.6. keskusteltiin siitä, miten ampuma-aseen
valmistaminen oppilaitoksessa voisi tapahtua HE 106/2009 vp sisältämien
säädösmuutosehdotusten voimaantulon jälkeen. Sisäasiainministeriön
poliisiosasto toteaa tämän johdosta seuraavan.
Valtion omistaman ampuma-aseen hallussapito valtion oppilaitoksessa ei
kuulu ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 2-kohdan mukaan lain soveltamisalaan,
jos hallussapidon perusteena on palveluksessa olevien tai valtion
oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden tehtävien hoitaminen. Muussa
tapauksessa oppilaitoksessa tapahtuva valmistaminen ja hallussapito kuuluvat
lain soveltamisalaan. Jäljempänä keskitytään näihin ampuma-aselain
soveltamisalaan kuuluviin oppilaitoksiin.
Oppilaitoksella voisi olla sekä voimassaolevan ampuma-aselain että
hallituksen esityksen mukaisesti asealan elinkeinolupa ampuma-aseen
valmistamiseen sekä korjaamiseen tai muuntamiseen. Opettajalla tulisi joka
tapauksessa jo voimassaolevan lainsäädännön mukaan olla ampuma-aseen
hallussapitoon oikeuttava lupa. Hänelle voitaisiin antaa esimerkiksi
aseenkäsittelylupa työtehtävänsä hoitamisen perusteella.
HE 106/2009 vp:ssä ehdotetaan luvansaannin alaikärajojen nostamista siten,
että alle 18-vuotias ei voisi saada lupaa ampuma-aseen hankkimiseen,
valmistamiseen tai hallussapitoon. Tällainen henkilö voisi jatkossa käsitellä
ampuma-aseita muussa kuin valtion oppilaitoksessa ampuma-aselain 88 §:ssä
tarkoitettuna valvottuna käyttönä eli opettajana toimivan luvanhaltijan
valvonnassa. Eräänä voimassaolevan lain mukaisena käytäntönä on ollut hakea
18 vuotta täyttäneille oppilaille aseenkäsittelylupia. Hallituksen esityksen
säännökset vaikuttaisivat siten, että aseenkäsittelylupaan tulisi jatkossa ehto,
että se ei oikeuta käsittelemään pistooleita, pienoispistooleita, revolvereja tai
pienoisrevolvereja ennen kuin luvanhaltija on täyttänyt 20 vuotta. Näiden
osalta opetuksen tulisi siis tapahtua jatkossa valvottuna käyttönä. Jos alle 18vuotiaalla olisi rinnakkaislupa, olisi itsenäinen hallussapito tiettyjen
asetyyppien osalta mahdollista lainaamissäännöksen perusteella.
Hallituksen esityksen mukaan alle 18-vuotiaan oppilaan valmistaessa
ampuma-aseen tulisi valmistamisen tapahtua oppilaitoksen elinkeinoluvalla
taikka, jos elinkeinolupaa ei olisi, sen yhteisönä hakemalla yksityisellä
valmistamisluvalla. Tämä lupa voitaisiin antaa työperusteella. Jos oppilas saisi
aseen omakseen, hän voisi hakea hankkimisluvan valmistamaansa pitkään
aseeseen täytettyään 18 vuotta tai käsiaseeseen täytettyään 20 vuotta. Asetta
voitaisiin joissakin tapauksissa joutua säilyttämään oppilaitoksessa jonkin
aikaa.
Esimerkiksi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos IKATA:ssa
asesepäntyön opiskelu kestää 2,5-3 vuotta (120 ov). Koulutukseen
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hakeutuvalta toivotaan aiempaa kokemusta metallin työstöstä. Siten oppilas ei
käytännössä kovin usein voine olla alle 18-vuotias. Sisäasiainministeriön
poliisiosasto katsoo, että ampuma-aseen valmistaminen oppilaitoksessa olisi
HE 106/2009 vp:n säännösten voimaantulon jälkeen kuitenkin mahdollista
järjestää edellä selostetulla tavalla siten, että se ei aiheuttaisi merkittävää
haittaa oppilaitoksen toiminnalle.

