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Muutamia huoioita aselain uudistuksen tiimoilta .

Kohta 1 .

Lakimuutosta luvallisten siviiliaseiden kohdalla ei voi perustella Euroopan terrori-iskuilla , koska niissä käytettyjä
täysautomaattisia aseita ei ollut laillisesti hankittu eikä harrastajilta varastettu .
Ne olivat salakuljetustavaraa kriisialueilta , joissa aseita viljalti saatavana tai Euroopan ulkopuolelta laittomilta
markkinoilta .

Kohta 2 .

EU - direktiivi tuli voimaan 12.6 2017 .

Tämän jälkeen Poliisi on myöntänyt voimassaolevan lain mukaan hankinta – ja hallussapitolupia isolla syöttölaitteella
varustetuille tt3 – luokan aseille , joiden hakija on osoittanut täyttävänsä lain vaatimat seikat .

Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion
lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle (Suomessa eduskunnalle) toimintaohjeita.

Direktiivin määritelmän mukaan ei aselaki muuttunut mitenkään eli 12 . 6 2017 jälkeen mutta ennen uuden lain
voimaantuloa hankittujen aseiden lupia tulee ehdottomasti käsitellä ns. ”vanhoina lupina” eli EI takautuvaa lainsäätöä
.

Tällä vältetään lupapalveluiden hillitön ruuhkautuminen .

Jos noita lupia kohtaan kohdistetaan takautuvasti toimenpiteitä , on tutkittava rikotaanko perustuslain
yhdenvertaisuuslauseketta .
Uusi laki tulee siis asettaa koskemaan vain lain voimaantulon  jälkeen vuonna 2018 myönnettäviä lupia .

Kohta 3 .

Isojen syöttölaitteiden luvanvaraisuus .

Normaalikokoiset lippaat tulkitaan uudessa laissa ampuma-aseen osaksi (yli 10 patruunaa pitkässä aseessa/ yli 20
patruunaa lyhyessä aseessa). Näitä on Suomessa liikkeellä miljoonia, ja potentiaalisesti muutos tekee suuresta
määrästä kansalaisia tietämättään rikollisia siirtymäajan päättyessä.

Lippaita tulee todennäköisesti jäämään kateisiin valtavia määriä .

Luvattomiksi jäävien poistaminen liikenteestä kuormittaa tarpeettomasti poliisin resursseja. Samaten poliisin
lupapalvelut ruuhkautuvat valtavasti .

Jos lippaiden myyntiä on kontrolloitava , myytäköön niitä vapaasti aselupaa vastaan kuten muitakin aseen osia .

Kohta 4 .

Reserviläisten omaehtoinen harjoittelu on maanpuolustuksen selkäranka .
Asevelvollisuutensa suorittaneille reserviläisille on jäätävä mahdollisuus hankkia tt3 – kivääreitä – ja pistooleita myös
isolla syöttölaitteella aseenkäsittelytaidon ylläpitämiseksi riippumatta siitä , onko hänellä kriisiajan sijoitus vai ei .

Jos tätä ei sallita , vaurioitetaan maanpuolustusta merkittävästi .

Yhteisöluvan alaisella aseella harjoittelu ei ole tehokasta , koska aikaa haaskautuu ampujan säätäessä asetta
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käyttönsä ja sama toistuu taas seuraavalla ampujalle . Lisäksi laukausmäärät jäävät riittämättömiksi .

Aseharrastaja ja ampuja.
2019 vaalien äänestäjä
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