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Maa- ja metsätalousvaliokunnalle
Lausunto hallituksen esitykseen (HE 106/2009/ vp) laiksi ampuma-aselain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta ym.

Minulta pyydettiin lausuntoa erityisesti ampuma-aseluvan hakijasta tai haltijasta olevien luvan
myöntämisen tai peruuttamisen kannalta merkityksellisten tietojen luovuttamisesta lupaviranomaisille.
Hallituksen esitys on näiltä osin tarpeellinen ja kannatan esitykseen sisältyviä tiukennuksia
aseturvallisuuden lisäämiseksi. On hyvä, että käsiaseen saisi jatkossa vain 20 vuotta täyttänyt
ampumaurheilua harrastava ja metsästysaseen 18 vuotta täyttänyt metsästystä harrastava henkilö.
Metsästysharrastuksen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että 15 vuotias pääsee jatkossakin metsälle ja
hänellä on mahdollisuus saada huoltajien suostumuksella
rinnakkaislupa metsästysaseeseen.
Metsästysseurojen jäsenet ovat monin paikoin ikääntymässä ja nuoria pitäisi saada mukaan mm.
hirvikannan vähentämiseksi, muutoin hirvikolareiden määrä ja hirvien männyn taimille aiheuttamat tuhot
lisääntyvät entisestään. Viiden vuoden määräaikaisuus luville on perusteltu, koska tilanteet ihmisten
elämässä muuttuvat. Lupaviranomaisilla tulee olla laillinen oikeus päästä puolustusvoimien rekistereihin
saadakseen luvanhakijaa koskevia tarpeellisia tietoja asepalvelukseen liittyen. En näe mitään estettä
myöskään soveltuvuustestien käytölle enkä luvanhakijan suostumuksella tapahtuvalle terveystietojen
hankkimiselle, ne ovat tarpeellisia ja saattavat olla ratkaisevia luvan myöntämisessä tai epäämisessä.
Ylivoimainen enemmistö luvanhakijoista on oikealla asialla eli hakee ja tarvitsee lupaa harrastukseen.
Rekisterit ja terveystiedotkin ovat enemmistöllä hakijoista varmasti sellaisia, ettei estetä luvan
myöntämiselle ole. Metsästysharrastus kuuluu maaseudun vahvoihin perinteisiin, se vahvistaa nykyisin
paljon puhuttua yhteisöllisyyttä ja näyttää olevan monelle etenkin työttömälle miehelle täällä
Kainuussakin ainoa henkireikä. Maaseudulla metsästysaseita on ollut maailman sivu miltei jokaisessa
talossa ja torpassa ja kun ottaa huomioon aseiden suuren määrän, niin veritekoja tapahtuu onneksi siihen
nähden vähän. Tämä osoittaa, että kansalaiset ovat oppineet käsittelemään aseita ja elämään niiden
kanssa.
Tiukennettuja säännöksiä kuitenkin tarvitaan, jotta vaaralliset tappovehkeet eivät joutuisi vääriin käsiin.

Hyvää joulun odotusta sinne eduskuntaan toivotellen
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