SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO

Asia: Asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle 17.3.2010, järjestöpäällikkö Teemu
Simenius;

Koskien valtioneuvoston asetusta ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. (145/1998) 12
§:n 1 ja 3 kohta, 13 §:n 1 ja 3 kohta ja 14 §:n 1kohta sekä lisättävät 1b, 44 c - 44 e sekä 61
a ja b §.
Suomen Metsästäjäliitto toteaa, että asetuksessa ei huomioida metsästysharrastusta,
vaan se keskittyy pääasiasiassa rata-ammuntaharrastukseen. Ehdotukset soveltuvat
metsästysharrastuksen aloittamiseen pääsääntöisesti erittäin huonosti.

1b§
Suomen Metsästäjäliitto ei suosittele pysyvää maahantuontimerkintää.
Perustelut:
Vaatimus aiheuttaa aseenvalmistajalle erityismerkintöjä Suomeen tuotavalle erälle ja
aiheuttaa tilaajalle entistä pidemmän ajan ennakkotilauksen. Lisäksi merkintä saattaa
nostaa hintaa. Myös jälkikäteen tehty merkintä on hankala, koska se vaurioittaa metallin
pinnoituksen ja esimerkiksi sinistystä ei voida suorittaa riittävän hyvin jälkikäteen.
Sarjamerkintä on mielestämme riittävä asetta yksilöivä tunniste ja ase voidaan myös
myydä pois Suomesta vaikka se olisi alun perin tuotu Suomeen myytäväksi.
Mikäli säädös edellyttää jo hallussa olevien aseiden merkintää, siitä ei saa syntyä
omistajalle kustannuksia.

12 §
Suomen metsästäjäliitto toteaa, että kohta 1 on hyväksyttävä vaatimus. Kohdassa 3 voisi
vielä harkita pakkausmerkinnän pois jättämistä jättäen sen kohdan 13 § 3) kaltaiseksi.
Metsästäjäliitto ei kuitenkaan varsinaisesti vastusta muutoksia.

13 §
Suomen metsästäjäliitto toteaa kohdat 1 ja 3 hyväksyttäväksi.

14 §
Suomen metsästäjäliitto toteaa kohdan hyväksyttäväksi.

44 c §

Suomen metsästäjäliitto vastustaa soveltuvuustestin, lääkärintodistuksen tai psykologin
todistuksen vaatimista.
Perustelut:
Aseluvan hakijaa ei tule lähtökohtaisesti pitää epäluotettavana. Aseluvan kieltämisen
perusteena tulee olla viranomaisen tiedosto, kuten rikosrekisteri, joka seuraa onko henkilö
käyttäytymisellään ja toiminnallaan aiheuttanut epäilyksen soveltuvuudestaan aseen
omistajaksi.
Lääkärin tai psykologin arvio aseenomistajan sopivuudesta vaihtelee täysin henkilöiden
vakaumusten mukaan, eikä soveltuvuuden arviointia voi jättää mielivaltaisen olettamuksen
varaan. Vähintään lääkäri ja psykologi tulisi testata ammunta- ja metsästysharrastuksen
tietämyksen suhteen sopivaksi arvioijaksi.
Tämä kohta lisää myös kohtuuttomasti kustannuksia ilman selvää hyötyä. Se loukkaa
kansalaisten tasavertaisuutta lainlaatijan silmissä ja lisää turhaa byrokratiaa.
44 d §
Suomen Metsästäjäliitto katsoo, että esitetty aktiivisen harrastuksen todistaminen ei
sovellu metsästysharrastuksen aktiivisuuden todentamiseen. Olkoonkin, että kohtaa
pehmennetään sillä, että sitä ei edellytetä aikana, jolloin lajia ei voida harrastaa.
Kahden vuoden määräajan keskeytyminen asevelvollisuuden vuoksi ei ole suotavaa.
Päinvastoin asevelvollisuus edesauttaa turvallisen aseenkäsittelyn ja käytön opettelua ja
karsii aseenkäyttöön sopimattomia henkilöitä. Asevelvollisuus tulisi pikemminkin lukea
eduksi ja vähentää asevelvollisuusaika määräajasta.
44 e §
Metsästäjäliitto toteaa, että loukkupyynnin aktiivisuus voidaan osittain todeta esitetyllä
tavalla, mutta esitys jättää muodossaan pois harrastusmahdollisuuden valtion lupa-alueilla,
suurimpien metsäyhtiöiden lupa-alueilla, merialueella jossa kansalaisella on
metsästysoikeus sekä 8 pykälän alueella asuvilla.
Myös vastuun jääminen yksityishenkilöille ei ole suotavaa ja todenperäisyys tai
henkilökohtaisten suhteiden vaikutus on arveluttavaa.
Pykälän muotoilussa on otettava huomioon myös nuorten, loukkupyyntiä aloittavien
henkilöiden harrastuksen aloittamismahdollisuuden turvaaminen.
61 a §
Metsästäjäliitto hyväksyy menettelyn, mikäli resurssien riittämisestä huolehditaan siten,
että käsittelyaika pysyy kohtuullisena.
61 b §
Tarkastuksen suorittaminen tulisi edellyttää, että aselupien haltijaa epäillään aseiden
luvattomasta säilytyksestä jonkin erityisen syyn perusteella. Itse tarkastuksen
tarkastuspöytäkirjaan merkittävät seikat 1-7 ja tekijän vaatimukset ovat hyväksyttävät.
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