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Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain 
voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain 
sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 
 
 
 
 
 

1. Yleistä 

Asehistorian Liitto ry (AHL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa tähän 
esitykseen laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten 
kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 §:n 
muuttamisesta. 

2. Huomioitavaa 
Koska Poliisin asetietojärjestelmä ei ole käyttöönotettavissa 1.3.2020 
mennessä, niin sähköiseen asiointiin tulee uutta siirtymäaikaa.  
 
1) Tässä vaiheessa kannattaisi ottaa tarkasteluun vielä lainaamiseen 

määriteltyä 30 päivän aikaa. Lainaamisaika pitää määritellä selvästi 
pidemmäksi, jolloin se on kohtuullinen kaikille osapuolille. 
Ilmoituksenvarainen pitkäaikainen lainaaminen voisi olla vasta esim. 6 
kuukautta ylittävä aika. Mainittu kuusi kuukautta olisi käytännössä 
metsästyskauden tai ulkoratakauden mittainen aika. 

 
2) Ote 103 § Ampuma-aserikkomus 6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn 

velvollisuuden tehdä ilmoitus aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai 
deaktivoidun aseen hankkimisesta taikka esittää aseen osa, tehokas ilma-
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ase tai deaktivoitu ase poliisille. Pelkkien aikataulumuutosten lisäksi 
sakotettaviin rikkomuksiin oli lisätty deaktivoidun aseen ilmoittamatta 
jättäminen. Miten asiasta tulee tiedottamaan ns ”vanhojen dekojen” osalta. 
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä ampuma-aseesta, jota ei ole 
deaktivoitu deaktivointiasetuksen mukaisesti, tulee ilmoittaa 42 c §:ssä 
tarkoitetut tiedot poliisille viimeistään viiden vuoden kuluttua lain 
voimaantulosta. Ampuma-ase tulee pyydettäessä esittää poliisille.  Tämä 
tulee vastaan viimeistään 15 07 2024 

 
 

3. Yhteenveto 
 

Kun lakia on muutettu erittäin monelta kohtaa, on valtiovallalla mielestäni 
velvollisuus tiedottaa asiasta nykyistä paljon laajemmin. Aselaki ja sen 
monet vaikutukset / rangaistusvaatimukset ovat monelle aseenomistajalle 
liian monisäikeisiä. 
 

• Koko ampuma-aselainsäädäntö on pirstoutunut ja sotkuinen 
• Asioita haettava useasta eri paikasta 
• Poliisilla erilaisia tulkintoja laista  
 
• Ampuma-aselain säädäntö pitäisi laittaa vielä 

kokonaisuudessaan remonttiin ja tehdä uudesta laista 
•  Yksinkertainen 
•  Yhtenäinen kokonaisuus  
•  Helposti toimiva 
•  Harrastajia kohtaan vähemmän byrokraattinen 
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