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Hallintovaliokunnalle

HE 4/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Ehdotettu ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamista koskeva hallituksen esitys on välttämätön, koska sähköistä asiointia koskevat säännökset eivät miltään osin voi tulla voimaan
ennen kuin uusi asetietojärjestelmä on käytössä.
Uusi asetietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1.3.2020. Järjestelmän
on tarkoitus olla teknisesti valmis joulukuussa 2019. Poliisihallituksen käsityksen mukaan järjestelmän valmistumisesta tässä aikataulussa ei ole varmuutta.
Nyt muutettavaksi ehdotetun voimaantulosäännöksen 10 momentissa todetaan: ”Lain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittamisesta ei koske aselupaa, jonka voimassaolo jatkuu tämän
momentin nojalla.” Momentin nojalla luvan voimassaolo jatkuu ampumaaselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) 9 §:n 4-6 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan osalta, jos ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa on myönnetty viimeistään 12 päivänä kesäkuuta 2017
ja jos luvanhaltija on ilmoittanut esineen yksilöintitiedot poliisille edellä mainittuun päivään mennessä. Siirtymäsäännöksen 10 momentin mukaan
edellä mainittu ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa sisältää
myös oikeuden hankkia ja pitää hallussa 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
lippaita.
Ampuma-aselain 53 a §:ssä säädetty velvollisuus harrastuneisuuden jatkumisen osoittamiseen sisältyi 13.6.2011 voimaan tulleeseen ampuma-aselain muutokseen (124/2011). Se koskee pykälässä mainittuja luvanhaltijaa
ja hyväksyttävää käyttötarkoitusta koskevin rajoituksin ampuma-aselain 6
§:n 2 momentin 4-7 kohdissa tarkoitettuja ampuma-aseita eli pistooleita,
revolvereja pienoispistooleita ja pienoisrevolvereja. Käytännössä kaikki pistoolit ovat lyhyitä keskitytytteistä patruunaa ampuvia itselataavia kertatuliaseita, joissa on irrotettava latauslaite. Niihin voidaan kiinnittää myös latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa. Tällöin ne ovat myös ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) 9 §:n 5 a kohdassa
tarkoitettuja ampuma-aseita.
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Edellä selostettu huomioiden poistuu ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (124/2011) 53 a §:ään sisältynyt harrastuneisuuden jatkuvuuden
osoittamista koskeva velvollisuus käytännössä kaikkien itselataavien pistoolien lupien osalta, jos hallussapitoon oikeuttava lupa on myönnetty viimeistään 12 päivänä kesäkuuta 2017 ja jos luvanhaltija on ilmoittanut esineen yksilöintitiedot poliisille edellä mainittuun päivään mennessä. Koska
13.6.2011 voimaan tulleen lakimuutoksen perusteella luvat annetaan ensin
enintään viiden vuoden määräaikaisina lupina, käytännössä harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittamisvelvollisuus poistuisi pistoolien hallussapitoon 14.6.2016 ja 11.6.2017 välisenä aikana myönnetyiltä toistaiseksi voimassaolevilta luvilta sekä luvilta, joiden ennen 13.6.2011 myönnetty määräaikainen lupa olisi uudistettu toistaiseksi voimassaolevaksi 13.6.2013 jälkeen. Tämä ei ole aseturvallisuuden kannalta perusteltua. Siirtymäsäännöksen 10 momentti tulisi muuttaa niin, että harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittamisvelvollisuus säilyisi myös pistoolien osalta. Säännös voitaisiin muuttaa esimerkiksi seuraavasti: ”Lain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus harrastuksen jatkuvuuden osoittamisesta ei koske aselupaa, jonka
voimassaolo jatkuu tämän momentin nojalla ja jonka luvanhaltijalla ei tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ole ollut
velvollisuutta harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittamiseen.” Samalla tulisi
selkiyttää siirtymäsäännöksen 13 momenttia siten, ettei sen perusteella
voida katsoa harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittamista koskevan velvollisuuden poistuvan ennen 12.6.2017 myönnetyiltä ampuma-aselain 6 §:n 2
momentin 4-7 kohdissa tarkoitetuilta luvilta.

