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AMPUMA-ASELAIN MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN 13.6.2011
Eduskunta on hyväksynyt ampuma-aselain muutokset viime syksynä ja ne
tulevat voimaan 13.6.2011 lähtien. Keskeisimmät lakimuutokset koskevat
seuraavia kohtia:
15 vaan ei 18 vuotta täyttäneille vain rinnakkaislupa metsästyksessä
tai ampumaurheilussa käytettäviin pitkiin aseisiin
Nuoret eli 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneet henkilöt eivät enää voi saada lupaa oman aseen hankintaan. Hankkimislupa voidaan antaa vain 18 vuotta
täyttäneelle henkilölle.
Huoltajien suostumuksella 15 vuotta täyttänyt henkilö voi kuitenkin saada
rinnakkaisluvan haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen metsästys- tai ampumaurheiluperusteella.
Niille nuorten huoltajille, joilla itsellään ei ole sopivaa asetta, voidaan myöntää lupa aseen hankkimiseen, säilyttämiseen sekä kuljettamiseen. Tähän
huoltajan ampuma-aseeseen nuori henkilö voi hakea rinnakkaisluvan, jonka nojalla hän saa pitää ampuma-asetta hallussaan.
Käsiaselupien myöntämisen ikäraja nousee 20 vuoteen
Käsiaseiden eli pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin
hankintaan lupa voidaan antaa vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle, jonka
tulee luvan hakemisen yhteydessä esittää poliisin hyväksynnän saaneen
ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaharrastuksesta, joka on
jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta. Metsästyksen yhteydessä tapahtuvan loukussa tai luolassa olevan eläimen lopettamista varten todistuksen luvanhakijan aktiivisesta harrastuksesta antaa riistanhoitoyhdistys.
Myös muissa luvissa kuten esimerkiksi rinnakkaisluvissa, jotka oikeuttavat
pitämään hallussa käsiasetta, myöntämisen edellytyksenä oleva ikäraja
nousee 20 vuoteen.
Luonnollisille henkilöille annettavat ensimmäiset käsiaseiden hallussapitoluvat ampuma-urheilua tai metsästystä varten voidaan antaa ensin enintään viiden vuoden määräajaksi. Tämän viiden vuoden määräajan jälkeen
hallussapitolupa annetaan olemaan voimassa toistaiseksi. Luvanhaltijan on
kuitenkin tällöin viiden vuoden välein osoitettava harrastuksen jatkuminen
poliisille esitettävällä ampuma-asekouluttajan tai riistanhoitoyhdistyksen
antamalla harrastustodistuksella.
Muutetun ampuma-aselain siirtymäsäännöksen mukaisesti harrastetodistuksen esittämisvelvollisuus ei koske luvanhaltijoita, joiden hankkimislupa
on myönnetty ja hankkimisluvan mukainen ase on esitetty lupaviranomaiselle ennen 13.6.2011.
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Alle 20 vuotiaalle, 18 vuotta täyttäneelle henkilölle voidaan vain erityisen
painavasta syystä ampumaurheiluperusteella myöntää rinnakkaislupa käsiaseeseen. Tällaisena erityisen painavana syynä voidaan pitää esimerkiksi kuulumista maajoukkuetason ampumavalmennettaviin.

Luvanhakijan sopivuus selvitetään soveltuvuustestillä
Ampuma-aseen hankkimislupaa koskevan hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on luvanhakijan henkilökohtaisen sopivuuden selvittäminen poliisilaitoksella suoritettavalla ATK-pohjaisella soveltuvuustestillä. Soveltuvuustestin suorittamiseen varataan aika hakemuksen jättämisen yhteydessä.
Soveltuvuustestistä säädetään vielä tarkemmin erikseen annettavalla asetuksella, jossa mm. määritellään ne poikkeukset, joissa soveltuvuustestiä ei
vaadita.
Ne, jotka eivät voi kielellisten tai muiden esteiden takia suorittaa soveltuvuustestiä, voivat jatkossakin osoittaa soveltuvuutensa lääkärin tai psykologin antamalla lausunnolla.

Selvitys henkilöllisyydestä ja asevelvollisuuden suorittamisesta esitettävä
Kaikkien luvanhakijoiden tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyyttä osoittavalla asiakirjalla.
Asevelvollisen luvanhakijan tulee esittää hakemusta jättäessään selvitys
suorittamastaan asevelvollisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sotilaspassin esittämistä tai todistusta suoritetusta siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole suoritettu, hakijan on esitettävä määräys aloittaa palvelus tai
päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai
palveluksen keskeytymisestä syineen.
Poliisin oikeutta tietojen saantiin salassapitosäännösten estämättä on lisätty henkilön terveystietojen osalta. Lääkärillä on velvollisuus ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä oikeus salassapitosäännösten estämättä
tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa
takia sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. Ilmoitusmenettelystä
tullaan säätämään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Poliisi kouluttaa ja hyväksyy ampumaseurojen asekouluttajat
Yhdistyslain 4 §:n mukaisen ampuma-aseiden käyttöön kouluttamiseen luvan saaneet yhdistykset eli käytännössä ampuma- ja reserviläisseurat, voivat esittää poliisille hyväksyttäväksi ampuma-asekouluttajia. Poliisin hyväksymillä ampuma-asekouluttajilla on oikeus antaa harrastuksen aktiivisuutta
koskevia todistuksia yhdistysten jäsenille mutta myös yhdistykseen kuulumattomille.
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Poliisi järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen Poliisihallituksen määrittelemien vaatimusten mukaisesti. Koulutuksen jälkeen henkilön kotikunnan poliisilaitos voi hyväksyä ampuma-asekouluttajaksi esitetyn henkilön
yhdistyksen hakemuksesta.
Ampuma-asekouluttajan tulee olla vähintään 20 vuoden ikäinen, kuulua
tehtävään esittävään yhdistykseen jäsenenä tai toimihenkilönä ja hänellä
tulee olla oikeus aseen hallussapitoon.

Uusia aseen osia luvanvaraisiksi
Jatkossa myös ampuma-aseeseen soveltuvat äänenvaimentimet sekä
aseen runko, sulkulaitteen runko ja sulkukappale tulevat luvanvaraisiksi.
Sellainen luvanhaltija, jolla on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava
lupa, voi kuitenkin pitää äänenvaimenninta hallussaan ilman erillistä lupaa
tai ilmoitusvelvollisuutta.
Ennen aselain muutosta sellaisen aseen osan hankkineen, jonka hallussapito ei ennen edellyttänyt lupaa, on vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli
viimeistään 13.6.2012 mennessä hankittava lupa aseen osan hallussapitoon. Tämä lupa annetaan maksutta. Asekeräilyhyväksynnän saaneet voivat luvan hakemisen sijasta merkitä aseen osat pitämäänsä tiedostoon.

