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Puolustusvaliokunnalle.

1. Aserekisteri.
Valtakunnallinen poliisin käytössä oleva ATK:lla oleva aserekisteri on otettu käyttöön
vuonna -98. Aserekisteriin on syötetty -30 luvulta saakka käytössä olleet silloisten
nimismiespiirien ns. ”käsikortit” ja näistäkin vain ne kortit joihin voitiin liittää elossa
olevan henkilön henkilötunnus.. Näiden käsikorttien syötöissä tapahtuneet virheet
ovat tällä hetkellä suurin asevalvontaa vaikeuttava tekijä
2. Aseiden omistajien muutoksen yhteydessä tapahtuneet syöttövirheet.
Käsikorttien syötön yhteydessä on sama ase voinut kiertää useilla eri omistajalla ja eri
nimismiespiireissä ja jokaisessa piirissä on aseesta ja henkilöstä luotu oma kortti.
ATK rekisteriin siirtymisen yhteydessä kaikki piirit ovat syöttäneet omat korttinsa
tietämättä muiden piirien korteista. Pahimmillaan sama ase voi olla usean entisen
omistajan nimillä. Tämä on yleisin ongelma ja arviolta nämä ”tupla-aseet” lisäävät
asekantaamme n. 30 - 40 %. Vanhan lain aikana yhteisö ei voinut omistaa asetta.
Kaikki ampumaseurojen aseet olivat aina luonnollisen henkilön nimillä ja yhdellä
aseella on voinut olla jopa kymmeniä luvanhaltijoita ja kaikki aseet ovat olleet omana
aseena.

3. Aseiden numerovirheet.
Aserekisterissä on merkittävä määrä virheellisillä tunnistetiedoilla
(sarjanumeroilla)olevia aseita. Aiemmin aseiden sarjanumeroissa ei ollut numeroiden
lisäksi lainkaan kirjaimia. 50-60 luvulla tulivat kirjaimet myös osaksi sarjanumeroa.
Kuitenkin edelleen pitäydyttiin tavassa jossa kirjaimet jätettiin pois merkinnöistä ja
ase oli kortistossa ilman täydellistä todellista valmistenumerosarjaa. Aseissa on
erilaisia numero tai muita tunnistesarjoja monissa osissa ja näitä numerosarjoja on
merkitty tunnisteiksi aserekisteriin. Aseen myynnin yhteydessä esiin tullut numeron
muuttuminen on aiheuttanut sen että rekisteriin luodaan uusi ase ja vanha väärällä
numerolla oleva ase on jätetty rekisteriin. Erilaisten numerosarjojen runsaus on
aiheuttanut tulkintaongelmaa ja aseesta on otettu väärä numerosarja, joka on syötetty
aserekisteriin. Esim. numerot 8642 (rekisterissä samalla nrolla n.140 kpl) on yksi
yleisimmistä virhesarjoista ja tämä numerosarja on yli 90% tapauksissa sotilaskiväärin
tähtäimen etäisyysasteikko.

Kaikki edellä mainitut virheet ovat estettävissä yksinkertaisella koulutuksella.
Aserekisterin valtakunnallista koulutusta on annettu viimeksi vuonna -98 kun
aserekisteri otettiin käyttöön. Tämän jälkeen aserekisterin käyttökoulutus on ollut
kokeneemman antamaa työpaikkakoulutusta.
Aserekisterin virheiden nopea oikaisu vaatisi n. 10-20 aseita tuntevan henkilön
muutaman vuoden kestävän rekisterin perkauksen, ja näilläkin henkilöillä aikaa
kuluisi n. 3-5 vuotta. Tällöinkin aserekisterin tiedot olisivat vain. n. 80-90% tasolla.
Yhden tiedon oikaiseminen vaatii kahden henkilön työpanoksen (varsinainen
tarkastuksen suorittaja ja Haltikin henkilö), yhden tiedon oikaisemiseen kuluu aikaa n.
15 - 30 min.
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