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KATSAUS ASELAIN ESITYKSEEN RESERVILÄISTOIMINNAN KANNALTA
Uuden kotimaisen aselain valmistelu eteni 11.10.2018 siihen
vaiheeseen, että hallitus toimitti lakiesityksensä eduskuntaan.
Lyhyesti voi todeta että kyseisessä lakiesityksessä on onnistuttu
korjaamaan monia toukokuussa julkaistun lakiluonnoksen pahimpia
virheitä, mutta se sisältääkin edelleen useita ongelmallisia kohtia ja
nykylakiin verrattuna selkeitä tiukennuksia, jotka voitaisiin
muotoilla paremmin.

Mitä ongelmakohtia lakiesitys edelleen käsittää?
•

•

•

Mitä sitten kannattaisi ottaa huomioon ja mitä on
muuttumassa?
•

•

•

•

•
•
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Keskisytytteistä patruunaa ampuvan kiväärin yli 10 ja pistoolin
yli 20 patruunan lipas aiotaan edelleen luokitella aseen osiksi ja
direktiivin mukaisesti kyseisen kaltaisella lippaalla varustetun
aseet aiotaan luokitella ”erittäin vaarallisiksi”, joihin saa lupia
jatkossa vain erikoisilla perusteilla. Samoin muuttumaton on,
että kyseinen luokitus tulisi koskemaan vain aseita joihin on
saatu hankintalupa tai jotka on käyty tarkastuttamassa poliisilaitoksella 12.6.2017 jälkeen – sitä aiemmilla luvilla olevat aseet
tulisivat olemaan ns. ”grandfathering”:in piirissä niin kauan ne
ovat nykyisten omistajiensa halussa. Haulikoissa ei lipaskapasiteetti enää tee niistä ”erittäin vaarallisia”.
Ensimmäisen ”lyhyen” aseen (pistooli, pienoispistooli, revolveri
tai pienoisrevolveri) luvan saamiseen vaaditaan edelleen kahden
vuoden harrastuneisuus, josta voitaisiin vähentää puolet suoritetun varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kestosta.
”Erittäin vaarallinen” ase luokkaan kuuluvan kiväärin tai
pistoolin urheiluperusteella hankkimiseen vaadittaisiin vuoden
harrastuneisuus. Samankaltaisen aseen reserviläisperusteella
hankkimiseen vaadittaisiin puolestaan vuoden harrastuneisuus
josta vähennettäisiin puolet suoritetun varusmiespalveluksen tai
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kestosta. Reserviläisperusteella lupaa haettaessa pitäisi osallistua Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kyseisellä asetyypillä antamaan koulutukseen, hankkia MPK:n (tai sen jäsenjärjestön) todistus sekä
Puolustusvoimien lausunto. Puolustusvoimien lausuntoa varten
perusvaatimuksena olisi se, että henkilön täytyy olla Puolustusvoimien kannalta vähintään sijoituskelpoinen.
”Lyhyiden” aseiden, ”erittäin vaarallisten” kiväärien & pistoolien ja muiden itselataavien kertatuliaseiden osalta olisi jatkossa
todistettava harrastuneisuus viiden vuoden välein, jos ne on
luvitettu 12.6.2017 jälkeen. Tässä aseluvan omaavien henkilöiden muistuttamiseen poliisin tietojärjestelmää, jonka käyttöönotto on kuitenkin jo useita vuosia myöhässä alkuperäisestä
aikataulustaan.
Ampuma-aseen lainaaminen: Yli 30 päivän pituisesta lainasta
täytyisi ilmoittaa poliisille.
Aseiden minimikoot: ”Pitkien aseiden” minimikooksi tulisi
60 cm (kokonaispituus) / 30 cm (piipun pituus), eikä sitä
pienempiin saisi enää ensinkään lupia. ”Lyhyisiin” aseisiin, jotka
ylittävät nuo mitat ei myöskään saisi lupia ja taskuaseeksi
luokiteltaisiin 18 cm x 13 cm laatikkoon mahtuva ”lyhyt” ase.
Deaktivoidut aseet: Nykyiset omistajat saavat edelleen pitää
vanhat ei-nykyisen deaktivointiohjeiden mukaiset dekonsa,
mutta jos ne vaihtavat omistajaa, täytyy ne ensin deaktivoida
uudelleen nykyisen deaktivointiasetuksen mukaisella tavalla.
Olemassa olevat deaktivoidut aseet täytyisi jatkossa ilmoittaa
poliisille 5 vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Uudet, omistajaa vaihtaneet ja maahantuodut täytyisi ilmoittaa poliisille
30 pv kuluessa.

•

Lakiesityksen mukaan 12.6.2017 jälkeen hankittujen ”erittäin
vaarallisten” pistoolien & kiväärien osalta tulee lain voimaan
tultua 6 kk siirtymäaika, jonka aikana niiden omistajat voivat
hakea niille uutta lupaa uuden lain perusteiden mukaisesti,
mutta niille vaadittaisiin 12 kk harrastuneisuutta.
Alun perin sarjatuliaseiksi rakennetut aseet, jotka on sittemmin
muunnettu itselataaviksi kertatuliaseiksi, joutuvat käytännössä
pannaan. Nykyiset omistajat saavat pitää ne, mutta jatkossa
niihin ei ilmeisesti enää saa ensinkään lupia.
Aseet joissa käytetään toiselle asemallille alun perin valmistettuja lippaita uhkaavat jäädä lakitekniseen ”limboon”. Näistä
tyypillinen esimerkki ovat AR-15 tyyppiset 9 mm x 19 kaliiberiset kiväärit joissa käytetään yleisesti eri konepistooleihin tai
pistooleihin valmistettuja lippaita.
Keskisytytteistä patruunaa ampuvien itselataavien ”pitkien”
aseiden yli 10 patruunan ja ”lyhyiden” yli 20 patruunan lippaiden käyttämiselle ennen 12.6.2017 luvitetuissa aseissa ole tulevaisuudessakaan mitään rajoituksia. Samoin vuonna 1946 tai
sitä aiemmin tuotantoon otettujen sarjatuliaseiden (kuten
Suomi-kp, Lahti-Saloranta pk ja ”Emma” pk) lippaat, konekiväärien patruunavyöt ja toimintakelvottomat muihin tarkoituksiin muunnetut lippaat on tarkoituksella jätetty kyseisten
rajoituksien ulkopuolelle. Mutta mikäli halussanne on esim.
kotimaisen rynnäkkökiväärin lipas eikä lupaa sitä käyttävään
kivääriin olisi teillä lakiesityksen mukaan 6 kk aikaa joko hakea
sille lupaa, luovuttaa lipas henkilölle jolla on lupa sitä käyttävään aseeseen tai luovuttaa lipas ilmaiseksi poliisille. Asiaan
tulee toivottavasti vielä tarkempaa selvennystä.

Mitä sitten on korjattu toukokuun lakiluonnoksen
jälkeen:
•
•
•
•
•
•

Reserviläisyhdistyksille sekä ampumaseuroille on mahdollistettu ”erittäin vaarallisten” kiväärien ja pistoolien sekä niiden
lippaiden hankkiminen koulutustarkoituksiin.
Reserviläisperusteella asetta hankittaessa harrastuneisuusvaatimus väheni 2 vuodesta vuoteen.
”Grandfathering:in” piiriin kuuluvaa ”erittäin vaarallista” asetta
ei tarvitse erikseen ilmoittaa poliisille sen lupien jatkumista
varten.
Patruunoita saa ladata omaan käyttöön myös aseisiin joiden
lainaamiseen omat aseluvat sallivat.
Yli 30 pv lainatusta aseesta olisi ilmoitettava poliisille, vanhassa
lakiluonnoksessa aikaraja oli 10 pv.
Asekeräilijöiden aseita koskeva kategorinen ampumakielto
poistettiin.
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Lakiluonnos toukokuulta 2018:
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f701497b43040/38ed0aa5-2347-4197-86e9a094f415f3bc/ESITYS_20180504065224.pdf Linkki
Linkki lakiesitykseen löytyy tältä sivulta:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?
decisionId=0900908f805e0982 Linkki
Firearms United:in lista lakiesityksen ongelmakohdista:
https://firearms-united.com/wp-content/uploads/2018/10/
uuden_ehdotuksen_ongelmakohdat_17_10_2018.pdf Linkki
EsResin keskustelufoorumi: https://www.esres.fi/foorumi/
- Jarkko Vihavainen, EsRes
6.11.2018
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