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Kiitos lausuntopyynnöstänne koskien SMDno-2020-1903. 

 

 

Lausuntopyynnössänne pyydätte lausuntoa lomakkeen käyttöönotosta, vaikkei sen liitteenä ole 

kyseistä lomaketta. Asetusluonnoksen säätämisestä emme ole eri mieltä, mutta tuo lomake johon  

säätämisoikeus annetaan, pitäisi olla liitteissä mukana. 

 

Itseasiassa tuo lomake pitäisi tehdä yhteistyössä asealan elinkeinonharjoittajien kanssa. Muutoin  

vaarana on se, että ministeriö tekee yhdessä poliisihallituksen kanssa lomakkeen, jota asealan elin-

keinonharjoittajat eivät pysty sähköisissä asetietojärjestelmissään käyttämään.  

Väliaikainen lomakejärjestelmä on myös kyseenalainen ja pitäisikin miettiä, kannattaako niin vaati-

vaa väliaikaisjärjestelmää edes tehdä. Eritoten tämänhetkisessä taloustilanteessa lomakkeen käyt-

töönotto aiheuttaa suuria kustannuksia, jotka voivat vaarantaa monen asealan elinkeinonharjoittajan 

talouden, sillä prosessi tulee vaatimaan elinkeinonharjoittajilta laajamittaisia ohjelmistomuutoksia. 

Muutoksen aiheuttama työmäärä on lisäksi valtava, eikä elinkeinonharjoittajille ole jätetty tarpeeksi 

aikaa valmistautua tähän. Väliaikaisen ilmoitusjärjestelmän valmistelu on vaatinut sisäministeriöltä 

ja poliisihallitukseltakin kuukausien yhteistyötä ilmoituslomakkeiden muotoilussa, mutta asealan 

elinkeinonharjoittajille on jätetty vain muutama viikko aikaa hoitaa tarpeelliset valmistelut. 

 

Ampuma-aselain 25 § 1.11.2020 voimaan tulosta piti, jopa hallintovaliokunnan mukaan, järjestää 

tarkastelu ennen sen voimaantuloa koskien käyttöönoton aikataulua ja sitä, voidaanko laki ottaa 

käyttöön 1.11.2020. 

 

Suomessa on noin 500-600 asealan elinkeinonharjoittajaa, joilla jokaisella on oma asekirjanpitojär-

jestelmänsä – osalla heistä aserekisterit ovat vielä manuaalisia. Nyt nämä kaikki järjestelmät pitää 

sovittaa vajaassa kuukaudessa yhteensopiviksi poliisihallituksen lomakkeen kanssa. Ilmoitusjärjes-

telmän käyttöönottoon pitäisi varata aikaa ohjelmistojen muokkaamiseksi yhteensopiviksi, sekä 

riittävä siirtymäaika, jolla voidaan todentaa järjestelmän toimivuus. Koekäytön pitää olla riittävän 

laajaa, jotta erilaiset järjestelmät saadaan sovitettua yhteen poliisin järjestelmien kanssa. 

 

Asekauppiaiden liitto ry ilmoittaakin, etteivät asekauppiaat pysty tässä aikataulussa ottamaan lakia 

täysmääräisesti käyttöön. Alun perin lain voimaantuloon myönnetty jatkoaika (1.6.2020 muutettiin 

1.11.2020) oli tarkoitettu asealan elinkeinonharjoittajien ja ministeriön yhteistyöhön järjestelmien 

yhteensovittamista varten. Jatkoaika on nyt jo lähes mennyt, eikä elinkeinonharjoittajille ole pystyt-

ty edes toimittamaan keskeisintä ilmoituslomaketta. Vaikka asia on tärkeä, pitäisi lakien ja asetusten 

voimaansaattamisen yhteydessä kuitenkin muistaa pidättää kohtuullinen aika, jolloin uudistusten 

tuomat muutokset on mahdollista toteuttaa.  

 

Haluamme vielä huomauttaa, että valtaosa asealan elinkeinonharjoittajista pitää sähköistä ilmoitus-

järjestelmää positiivisena muutoksena. Olemme myös tietoisia EU:n vaatimuksista koskien käyt-

töönoton aikataulua, mutta monessa muussa EU-maassa järjestelmä ei ole vielä käytössä – eikä tule 

olemaankaan vielä lähiaikoina. Suomenkin kannattaisi ottaa kyseinen järjestelmä käyttöön vasta, 

kun poliisin sähköinen järjestelmä tulee käyttöön ja se on testattu toimivaksi. Nykyiselläänhän aseet 

ja muut luvanvaraiset osat ovat jo kauppiaiden rekistereissä ja tarkan seurannan alla. Poliisille ne 

tulevat näkyviin, kun tuotteet myydään yksityiselle henkilölle tai ne muutoin liikkuvat käytettyinä. 
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