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Tulevaisuuden haasteita

• Väestön muutto asutuskeskuksiin

• Väestön ikääntyminen

• Ampumaratojen perustaminen ja 
ylläpito
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Uudistuksen lähtökohdat

Kansainväliset velvoitteet

• YK:n tuliasepöytäkirja 

• EU:n asedirektiivin muutokset 
tulivat voimaan 28.7.2008



13.3.2009 4

Kansalliset tarpeet

• Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat

• Hallituksen iltakoululinjaus lokakuussa 
2008: ”Käsiaseiden saantia 
rajoitetaan, tietojen vaihtoa 
parannetaan, seurojen toiminnan 
merkitystä korostetaan.”

• Ampumaratoja koskevat säännökset 
vanhentuneet (asetus vuodelta 1915)

Uudistuksen lähtökohdat
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Lakiuudistus kaksivaiheinen

Hanke asetettiin 29.9.2008

• I vaiheen kiireellisesti toteutettavat  
uudistukset

- käsiaseiden luvansaannin 
rajoittaminen

- luvanhakijoiden ja -haltijoiden 
terveydentilan valvonnan tehostaminen

- YK:n tuliasepöytäkirjan ja EU:n 
asedirektiivin voimaansaattaminen 
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II vaiheen uudistukset

- ampumaratoja koskevat vanhentuneet 
säännökset uudistetaan

- jousiaseiden ja tehokkaimpien ilma-
aseiden luvanvaraisuus selvitetään

- kaasusumuttimia koskevat säännökset 
uudistetaan

- selvitetään muut mahdolliset 
muutostarpeet ml. vanhat aseluvat

Esitykset eduskunnalle syksyllä 2010
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Uudistuksen taustaperiaatteet

• Käsiaseet

– Käsiaseita ei kielletä

– Harrastustoiminta mahdollista

• Tarkemmin säänneltynä seuroissa

• Hankkimislupa vain niille, jotka aktiivisesti 
harrastavat, 2 vuotta valvottuna käyttönä

• Harrastuksen jatkumista valvottaisiin 5-
vuotiskausin

– Ikärajan nostaminen 20 vuoteen
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• Säilyttäminen

–Radoilla säilyttäminen ei nykyoloissa 
mahdollista

–Edelleen pääosin kotona

–Käsiaseharrastuksen 2 ensimmäisen 
vuoden aikana ei voi säilyttää kotona
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Soveltuvuusarvioinnin tehostaminen

• Lisää apuvälineitä luvanhakijan 
soveltuvuusharkintaan ja 
luvanhaltijan valvontaan

• Tietojenvaihdon tehostaminen 
puolustusvoimien kanssa

–Asevelvollisuuden suorittaminen ja 
soveltuvuusarviointi
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• Terveystietojen saaminen 
luvanhakijasta ja luvanhaltijasta 
suostumuksin suoraan lääkäriltä

• Lääkärin tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ilmoitusoikeus

• Soveltuvuustesti
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I vaiheen säännökset voimaan 
2010

• HE aselain uudistamiseksi 
eduskunnalle kevätistuntokaudella 
2009

• Uudet säännökset voimaan 
muutama kuukausi sen jälkeen, 
kun eduskunta on ne hyväksynyt
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Käsiaseiden saatavuuden  
rajoittaminen

• Uudet käsiaseita koskevat säännökset 
eivät koske vanhoja lupia

• Lupa sidottu ampumaseuran 
jäsenyyteen

• Luvan voi saada vasta vähintään
2 vuoden aktiivisen ampuma-
harrastuksen jälkeen

• Lupaa haettaessa esitettävä seuran 
ampuma-asekouluttajan todistus 
harrastuksesta

• Käsiaseluvan alaikäraja 20 vuotta
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Ensimmäinen käsiaselupa 
määräaikainen

• Ensimmäinen käsiaselupa myönnetään 
enintään 5 vuodeksi

• Tämän jälkeen myönnetään 
hallussapitolupa toistaiseksi voimassa 
olevana

• Luvanhaltijan kuitenkin osoitettava 
harrastuneisuus 5 vuoden välein

• Vanhat luvat jäävät ennalleen

• Mikä tahansa lupa voidaan peruuttaa, 
jos harrastus loppuu



13.3.2009 14

Käsiaselupa loukkupyyntiin

• Käsiaseluvan voi saada loukku- tai 
luolapyyntiin

• Edellyttää riistanhoitoyhdistyksen 
todistusta loukku- tai luolapyynnin 
aktiivisesta harjoittamisesta

• Lupa vain kertatulitoimiseen 
pienoispistooliin tai -revolveriin, ei 
esim. itselataavaan 
pienoispistooliin
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Terveydentilan valvontaa 
tehostetaan

• Poliisille oikeus saada tietoja 
asevelvollisuuden suorittamisesta 
ja palveluskelpoisuuden 
arvioinnista

–Asevelvollinen hakija toimittaa 
tiedot itse

• Henkilökohtainen soveltuvuus 
testataan soveltuvuustestillä
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Terveydentilan valvontaa 
tehostetaan

• Poliisille oikeus pyytää luvanhakijasta ja 

- haltijasta lääkärin lausunto henkilön 
suostumuksella 

- suostumuksen antamatta jättäminen 
hakemuksen hylkäämisperuste tai luvan 
peruutusperuste

• Lääkärille ja muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle oikeus tehdä ilmoitus 
poliisille terveydentilansa puolesta 
sopimattomasta aseen haltijasta
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Asedirektiivistä ja 
tuliasepöytäkirjasta johtuvat 
muutokset

• Oman metsästysaseen voi hankkia vasta 
18 vuotta täyttänyt henkilö

• 15 vuotta täyttäneelle voidaan myöntää 
rinnakkaislupa ampumaurheilua tai 

-harrastusta sekä metsästystä varten 
huoltajan suostumuksella

Huom. Ei käsiaseisiin
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Asedirektiivistä ja 
tuliasepöytäkirjasta johtuvat 
muutokset

• Uusia aseen osia 
luvanvaraisiksi

• Uusia merkintävaatimuksia

• Deaktivointisäännöksiä 
tiukennetaan


