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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle ampumaratalaiksi sekd
ampuma-aselain ja eriiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi,

Vasemmistoliitolla ei ole ampumaratalain keskeisiin osiin huomautettavaa.
KiinnitAmme kuitenkin huomiota siihen, ettd mielestamme kaikkien
ampumaratojen tulisi olla luvanvaraisia, myds ns. vahaisten ampumaratojen.

Ampuma-aselain osalta olemme tyytyvaisie siihen, ettii on osin ryhdytty
lainseadannon kiristdmiseen. Ehdotetut toimet eivet kuitenkaan
nahdaksemme este riittevasti aseiden vaarinkayttda tai vddriin kiisiin
joutum ista.

Suomessa on muihin maihin ndhden paljon aseita, mika asettaa erityisiii
vaatimuksia erityisesti niiden turvalliselle sdilyttdmiselle.

Viime vuosien ampumatapauksissa niin Suomessa kuin kansainvdlisesti
vaarallisimmiksi ovat osoittautuneet puoliautomaattiset kdsiaseet.
Vaarallisimpien asetyyppien kieltoa esitti mm. Kauhajoen kouluampumisten
tutkintalautakunta.

Vasemmistoliitto pitaa esityksen puoliautomaattisia aseita koskevaa saantelya
riittiimiittdmiind. Viihintiiiin puoliautomaattisia kdsiaseita tulisi koskea samat
maaraykset kuin erityisen vaaralliseksi luokiteltuja aseita.

Muiden Pohjoismaiden kokemuksista tulisi my6s oppia. Yhden henkil6n
hallussa pitamien aseiden maaran rajoittamista seka aselupien
mddrdaikaisuuden laajentamista tulisi harkita.

Lakia valmistelleessa tyoryhmassa on ollut laaja ase- ja ampumaharrastajien
jaIest6jen edustus. Laajemman yhteiskunnallisen ndkokulman huomioiminen
esimerkiksi rauhanjarjestojen edustuksen kautta olisi voinut tehda tyoryhmiin
tyosta tasapainoisemman.
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Erityisia huomioita

Aseiden seilyttaminen
Esityksen mukaan erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yhteense enemmdn
kuin viisi ampuma-asetta tulisi sailyttaa standardoidussa turvakaapissa tai
poliisin hyvaksymassa saiYtystilassa.

Vasemmistoliiton mukaan esitys on riittamatdn puoliautomaattisten aseiden
osalta. Niita tulisi kohdella erityisen vaarallisten aseiden tavoin, jolloin ne tulisi
lukumaarasta riippumatta sailyfiaa edella mainitusti.

Turvallisemman seilytysvaatimuksen ulottamista myds viitta asetta
pienempaen maaraan tulisi harkita. Turvakaapin hankkiminen ei muodosta
kohtuutonta lisekustannusta esimerkiksi kolmen tai nelien aseen
yhteenlaskettuun hintaan suhteutettuna.

Kaupallinen sailyfteminen
Esityksen mukaan jatkossa ase-elinkeinoluvan voisi saada pelka$ean
kaupallista saiVttamistakin varten. Tallainen lupa voisi asekauppiaiden,
aseseppien ja asevalmistajien lisaksi kiinnostaa esimerkiksi vartioimisliikkeita
tai panttilainaamoja.

Nykyinen laki on tulkittavissa siten, etta asekauppiaat voivat harjoittaa
kaupallista ampuma-aseen sailyttamista.

Vasemmistoliiton mukaan mahdollisten kaupallisen sailyttamisen harjoittajien
joukon laajentamisessa nykyisesta tulisi olla pidettyvainen. Siksi selvyyden
vuoksi laissa tulisi mainita asekauppiaat, asesepat ja asevalmistajat ainoina
mahdollisina sailytyspalvelujen tarjoajina.

llma- ra jousiaseet
Esityksessa tehokkaimpia ilma-aseita koskee paaosin sama lupamenettely
kuin ampuma-aseita. Lain ulkopuolelle rajattaisiin ne ilma-aseet, joiden
kaliiberiluku on pienempi kuin 6,35 mm.

Vasemmistoliiton mukaan matalampi, esimerkiksi 5,50 mm kaliiberiluku tekisi
laista tehokkaamman. Kaliiberiluvun lisaksi ilma-aseiden vaarallisuutta tulisi
tarkastella ammuksen lahtonopeuden perusteella. llma-aseiden
lupamenettely*a ei ole syyta poiketa esimerkiksi silla perusteella, etta
henki16lla on ampuma-aselupa.

Vasemmistoliiton mukaan myos tehokkaimpia jousiaseita tulisi koskea
vastaava saantely kuin ilma-aseita.

Ampuma-aseilmoitus
Esityksen mukaan poliisi saa seilyttea lAakarin tekemaa ampuma-
aseilmoitusta enintaan kolme vuotta. Vasemmistoliiton mukaan
vaerinkaytdksien estamiseksi olisi harkittava myos pidempaa saiytysaikaa.
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Lopuksi

Monia harrastuksia rajataan yleisen edun vuoksi, ja myds ampumaharrastusta
on saanneltava nykyajan vaatimusten mukaisesti. AselainstiiidAnnollii ei
kuitenkaan yksin kyetd estamaan ampuma-aserikoksia. On satsattava rikoksia
ennaltaehkdisevaan sosiaalitydhOn, mielenterveyspalveluihin, kotien ja
koulujen tukipalveluihin, sekd viranomaisyhteistycihOn. Asevdkivallan
keskeinen syy on yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta seuraavassa
pahoinvoinnissa ja siina, etta arjen turvallisuudelle valttamattdmat sosiaali- ja
terveyspalvelut on laiminlyoty.

Helsinki 17.10.2013

Vasemmistoliitto r.p.
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