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Kiitämme lausuntopyynnöstänne SM1928094 4.11.2019  

  

Asekauppiaiden liitto on huolestunut aselain muutoksen valmisteluista, koska tällä hetkellä virka-
miestyöryhmiltä tulee jatkuvasti uusia lakimuutoksia. Lisäksi lausunnossa esitetty muutos on niin 
epäselvästi kirjoitettu, että on erittäin vaikea tulkita, milloin mikäkin lakiosuus tulee voimaan. Tämä 
tulee aiheuttamaan tulkintaeroja sekä asealan elinkeinonharjoittajilla, että lakia tulkitsevilla viran-
omaisilla. 

Mikäli lakiehdotuksen mukainen asealan elinkeinonharjoittajien ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.6.2020 
ja viranomaisten sähköinen aserekisteri on käytössä vasta 2024, niin vaarana on jopa poliisin tämän 
hetkisen manuaalisen asetietojärjestelmän kaatuminen muutaman vuoden sisällä tarpeettomien il-
moitusten lisääntymisen takia. Lisäksi lain valmistelussa ei ole kyetty huomioimaan lainkaan polii-
sin lupapuolen ja lupahallinnon työmäärää ja resursseja, eikä asealan elinkeinonharjoittajien lisään-
tyvää työmäärää tai oikeusturvaa.  

Tämän saman asian olemme todenneet jo aiemmissa lausunnoissamme, sekä tuoneet sen esille mm. 
Hallintovaliokunnan kuulemisessa. 

Elinkeinonharjoittajien lähettämät tiedot, jotka hoidetaan ennen sähköistä asiointia joko asioimalla 
laitoksilla tai sähköposteilla, kasvattavat huomattavasti viranomaisille tulevaa tiedon määrää. Nämä 
käsitellään poliisilaitoksilla edelleen käsityönä, koska sähköistä aserekisteriä ei vielä ole. Asealan 
elinkeinonharjoittajien tekemiä ilmoituksia ei pystytä laitoksilla nykyisellä henkilökunnalla kirjaa-
maan. Elinkeinonharjoittajien oikeusturva jää olemattomaksi, koska tiedostojen toimittamisesta, tie-
dostomuodoista, niiden sisällöstä tai vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä ei mainittu laissa yhtään 
mitään. 

Lisäksi suurimmat asealan elinkeinonharjoittajat, joilla on omien aserekisterien tietokonepohjaiset 
rekisterit pystyvät hoitamaan tietojen lähettämisen kohtuullisen helposti, mutta pienet muutaman 
työntekijän voimin toimivat yritykset, jotka hoitavat aserekisterinsä manuaalisesti, joutuvat kohtuut-
toman työmäärän alle. 

Tietojen ilmoittamisella poliisille ei ole kiirettä, koska asealan elinkeinonharjoittajilla on tälläkin 
hetkellä oltava lain vaatimat ase- ja patruunakirjanpidot, jotka poliisi voi tarkistaa tarvittaessa. Yk-
sinkertaisesti, ei ole mitään järkeä vaatia ilmoituksia ennen kuin viranomaisten asetietojärjestelmät 
ovat toiminnassa. Kaikkiin ilmoituksiin on saatava siirtymäaika siihen asti, kunnes toimiva asetieto-
järjestelmä on käytössä. Muutoin aseturvallisuus heikentyy kunnollisen ja toimivan rekisteröinnin 
puuttuessa. 

Ampuma-aserikkomusten määrien lisääminen huonolla hallinnoinnilla ja rangaistusten koventami-
sella ei tehosta asedirektiiviä, jollei viranomaisten sähköinen asiointi ole kunnossa. 
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Lisäksi mainitaan, että ”asedirektiivin asetietojärjestelmää koskevat säännökset edistävät aseiden 
jäljitettävyyttä”. Tämä pitää varmasti paikkansa eräissä EU maissa, mutta koska Suomessa kaikki 
aseet ovat jo asealan elinkeinonharjoittajien rekistereissä, tuolla välittömällä ilmoituksella ei ole 
niin kiirettä. Nyt kun lainsäädäntö on tehty valmiiksi, pääasia on vain saada viranomaisten sähköi-
nen asiointi kuntoon, jotta ilmoituksia voidaan tehdä ilman, että siitä aiheutuu kenellekään tarpee-
tonta vaivaa tai viranomaisille turhaa kuormitusta. 

Lakiehdotuksen kappaleessa kolme, Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännöksen muuttamisesta, ehdotetaan, että;  

”Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinä-kuuta 2019. Sen 25 §, tulee kuitenkin voimaan 1 päi-
vänä kesäkuuta 2020 ja 70 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 
2024.” 

Tämä on muutettava seuraavasti; 

”Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 25 § ja 70 §:n 3 momentti tulevat kui-
tenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024.” 
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