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Aseturvallisuustyöryhmän 
kuulemistilaisuus 
• Ampumaratoja koskevan lainsäädännön 

ajantasaistaminen 
• Asejärjestelmän toimivuus ja luotettavuus 
• Lupahallinnon byrokraattisuus 
• Koulutus- ja valistustoiminnan kehittäminen 
• Viranomaisten ja eri intressitahojen yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen kehittäminen 
• Ampuma-aselupien hinnoittelu 
• Keskittyminen lupaprosessissa ensimmäistä 

aselupaa hakeviin 
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Työryhmän johtopäätökset  
- toiminnallisia asioita 
 

 
• Ampuma-aseisiin liittyvän rikollisuuden 

torjunta ja aseiden asiattomiin käsiin 
joutumisen estäminen 

• Aseluvanhaltijoiden sopivuuden arvioinnin 
kannalta olennainen tieto kulkee 
lupahallintoon tehokkaasti hälytys- ja 
valvontatoiminnasta sekä tutkinnasta. 
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Johtopäätökset  
- toiminnallisia asioita ..jatkuu 

 
• Asejärjestelmän toteuttaminen etenee suunnitellussa 

aikataulussa  
– Lisäksi kehitettäessä muita poliisin järjestelmiä, 

kuten VITJA:a, tulee huomioida aseilla tehtyihin 
itsemurhiin ja rikoksiin liittyvät  

• tilastolliset tarpeet,  
• järjestelmien yhteensopivuus ja a 
• aselupatietojen automatisoitu tiedonsiirto 
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Johtopäätökset 
- toiminnallisia asioita ..jatkuu 

• Lupajärjestelmän tehostamismahdollisuuksia 
on harkittaessa huomioitava esimerkiksi 
Saksan asepassimalli ja Ruotsin 
yksivaiheisen lupamenettelyn malli. 

• Luvattomien ampuma-aseiden, aseen osien, 
patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten aktiivisista keräyskampanjoista 
tulee tehdä pysyvä käytäntö 
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Johtopäätökset 
- toiminnallisia asioita ..jatkuu 

 
• Ampuma-aselautakunnan toimintaa tulee arvioida 

uudelleen.  
– harkita tarve muuttaa lautakunta sisäasiainministeriön 

vetoiseksi neuvottelukunnaksi, jossa on monipuolinen 
intressitahojen edustus 

• Poliisihallituksen ohjaus- ja valvontarooli on 
asehallinnossa säilytettävä keskeisenä 

• Ennaltaehkäisevissä yhteiskunta-, sosiaali- ja 
alkoholipoliittisissa ohjelmissa tulee entistä enemmän 
huomioida aseturvallisuusnäkökulma 
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Johtopäätökset 
- hallinnollisia asioita 

 
• Lupakäytäntöjen oikeellisuuden ja 

yhtenäisyyden turvaaminen  
– ampuma-aseisiin liittyvien lupa-asioiden 

käsittely 
–  Aseasioita käsittelevien asiantuntijoiden 

vuorovaikutusmahdollisuuksia on edelleen 
kehitettävä 
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Johtopäätökset 
- hallinnollisia asioita ..jatkuu 

– Olennainen tieto kulkee lupahallintoon tehokkaasti 
hälytys- ja valvontatoiminnasta sekä tutkinnasta 

– Muiden viranomaisten hallussa olevan tiedon 
käyttämisen mahdollisuudet 

• Ampuma-aselain 116 §:n mukaisen 
valvontavelvoitteen (elinkeinovalvonta) toteutumiseen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Johtopäätökset 
- viestintä 
 

• Aseturvallisuutta edistävä ja tukeva 
viestintä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa.  

• Poliisin tulee myös tarkistaa 
nettisivuillaan oleva ampuma-aseisiin 
liittyvä materiaali ja pitää aineisto ajan 
tasalla. 
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Johtopäätökset 
- lainsäädännöllisiä asioita 

Valtioneuvoston lausuma 25.6.2009 
1. Asetyyppien kieltäminen 
 - yksittäisten puoliautomaattisten käsiaseiden 

tai isokaliiperisten revolverien malleja, jotka 
eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön  
– yksittäisiä aseita kieltämällä ei saavuteta 

aseturvallisuuden kannalta merkittävää hyötyä 
– Kielto kohdistuisi satunnaisesti käsiasekenttään 
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Johtopäätökset 
- lainsäädännöllisiä asioita .. jatkuu 

– Jos haluttaisiin tehostaa valvontaa, 
tarkoituksenmukaisempaa olisi määritellä 
hyväksyttävät ampumaurheilulajit 
ennakollisesti esimerkiksi valtioneuvoston 
päätöksellä 

• Samalla ratkaista millaisia itselataava kertatuli -
toimisia aseita ampumaurheilussa ja -
harrastuksessa voidaan käyttää 

– Työryhmä ei tätä esittänyt 
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Johtopäätökset 
- lainsäädännöllisiä asioita .. jatkuu 

2. Selvitetään voimassaolevien vanhojen 
aselupien uudelleentarkastelu. 
– Ei tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa 

• harkitaan siinä kun on käytössä tehokas tapa hoitaa se 
sähköisenä asiointina esimerkiksi asiointitilin kautta tai 
mahdollistamalla omien tietojen tarkastaminen suoraan 
rekisteristä 

– Voimavarat on tarkoituksenmukaista suunnata 
ensiksi asejärjestelmän uudistamiseen ja sen 
tietosisällön saattamiseen ajan tasalle. 
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Johtopäätökset - lainsäädännöllisiä 
asioita .. jatkuu 

3. Säilyttäminen 
• Selvitetään aseiden säilytystä koskevan 

lainsäädännön uudistamistarpeet. 
– Säilytyssäännökset eivät ole selkeät 
– Yhdessä sidosryhmien kanssa, miten ampuma-

aseiden säilytysturvallisuutta voitaisiin parantaa ja 
voitaisiinko säätää esimerkiksi velvollisuus 
riittävän pitkän siirtymäajan jälkeen säilyttää kaikki 
ampuma-aseet jonkin tyyppisessä turvakaapissa 
tai luvanhaltijan luona poliisin hyväksymässä 
säilytystilassa 
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Johtopäätökset - lainsäädännöllisiä 
asioita .. jatkuu 

4. Ampumaradat 
• Selvitetään ampumaratojen perustamista ja 

ylläpitoa koskevan lainsäädännön 
uudistaminen sekä niihin liittyvät turvallisuutta 
ja muita seikkoja koskevien ehtojen 
uudistaminen 
– ampumaratojen perustamista ja ylläpitämistä 

koskeva lainsäädäntö tulee uudistaa 
– ampumaratojen saatavuus, ylläpito ja 

kehittäminen tukevat aseturvallisuutta 
mahdollistaen turvallisen harrastamisen.  
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Johtopäätökset - lainsäädännöllisiä 
asioita .. jatkuu 

5. Jousiaseet ja tehokkaat ilma-aseet 
• Selvitetään jousiaseita ja tehokkaita ilma-aseita 

koskevien säännösten uudistaminen 
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Johtopäätökset 
- muut työryhmän työn yhteydessä tehdyt 

  
• Lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja 

muun terveydenhoitohenkilöstön 
ilmoitusoikeutta koskevan sääntelyn 
toimivuutta on tarpeen seurata 
huolella mahdollisia lainsäädännön 
muutostarpeita silmällä pitäen 
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Johtopäätökset 
- muut työryhmän työn yhteydessä tehdyt 
jatkuu 

 
• Kesäkuun 13 päivänä 2011 voimaan tulleen 

ampuma-aselain muutoksen toimivuudesta 
on työryhmän käsityksen mukaan vielä liian 
aikaista tehdä kattavia johtopäätöksiä. Tämä 
koskee erityisesti luvanhakijoiden suorittamia 
soveltuvuustestejä, joiden osalta 
käyttökokemuksia vasta kerätään. 
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Johtopäätökset 
- muut työryhmän työn yhteydessä tehdyt …jatkuu 

 
• Aseturvallisuuden kehittäminen tulisi 

tehdä pitkäjänteisesti 
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Jatkotyö 

• ”Laajapohjaisen, eri intressitahojen 
edustuksen sisältävän selvitystyön 
käynnistämisestä päätetään nyt 
asetettavan työryhmän selvitystyön 
jälkeen” 

• Päätöksen valmistelu käynnissä 
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Turvallinen ampumarata poliisin 
näkökulmasta 
• Turvallinen sivullisille 

– Rakenteellinen turvallisuus 
– Radan asianmukainen käyttö 

• Turvallinen käyttäjille 
– Rakenteellinen turvallisuus 
– Käyttäjien toiminta 
– Asianmukaiset käyttäjät 

• Radanpitäjän oikeus valvoa radalla kävijöitä 
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• Eri tasoisilla radoilla on erilaisia 
turvallisuustarpeita 
– Ratojen luokittelu 

• Ratojen luokittelun yhteensovittaminen 
ympäristösäännösten kanssa 
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Säädöksen sisältövaihtoehtoja 

• Eri tasoisten ra 
• Radan määritelmien yhteensoviä 

– Tarve usealle määritelmälle? Esim. tilapäinen 
ampumapaikka, vähäinen ampumarata, ampumarata, 
ampumakeskus 

• Luvanvaraisuus 
– Senaatin asetuksen luvan korvaava lupa vai muitakin 

olemassalevia korvaava 
– Lupa vai muu menettely, tilapäinen ampumapaikka ja 

vähäinen ampumarata ilmoitusmenettelyllä, ampumarata 
luvanvarainen 

– Käsitteet yhdenmukaisiksi mahdollisesti uudistettavien 
ympäristösäännösten käsitteiden kanssa 
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Säädöksen sisältövaihtoehtoja II 

• Luvan antamisen edellytykset 
– Muut luvat 
– Turvallisuusvaatimukset 
– Vastuuhenkilö 

• Luvan voimassaolo 
• Luvansaajan velvollisuudet 
• Luvansaajan oikeudet 
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Säädöksen sisältövaihtoehtoja III 

• Radan valvonta 
• Luvan voimassaolon peruuttaminen 
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