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Tässä tutkielmassa selvitetään Itä-Suomen läänissä vuonna 2006 perheväkivaltatilanteiden yhtey-
dessä tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä. Yksi ampuma-aselain 67 §:n määrittelemä perus-
te ampuma-aselain mukaiselle päätökselle, aselupien peruuttamiselle tai varoitukselle, on luvanhal-
tijan syyllistyminen väkivaltarikokseen. Tutkimusmenetelmä on otantatutkimus, missä kaikista
vuonna 2006 tehdyistä ampuma-aselain mukaisista päätöksistä valittiin systemaattisesti ne, joiden
perusteena on perheväkivaltaan syyllistyminen. Tutkimuksessa selvitetään eroavatko Itä-Suomen
läänin poliisilaitoksissa tehdyt ampuma-aselain mukaiset päätökset toisistaan eli toteutuuko niissä
kansalaisten yhdenvertaisuus.

Itä-Suomen läänissä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 315 ampuma-aselain mukaista päätöstä. Niistä
101 oli varoituksia ja 214 tapauksessa henkilön aseluvat peruutettiin. Varoitusten osuus oli 32,1
prosenttia. Varsinaiseksi tutkimusaineistoksi valikoitui 68 perheväkivaltatilannetta, jossa rikoksesta
epäillyllä oli tapahtumahetkellä voimassa olevia aselupia. Heistä 30 henkilölle tehtiin ampuma-
aselain mukainen päätös ja 38 henkilön aselupia ei otettu lupaharkintaan. 30 ampuma-aselain mu-
kaista päätöstä jakautuivat 9 varoitukseen ja 21 peruuttamiseen. Tutkimusaineistossa varoitusten
osuus oli 30 prosenttia päätöksistä eli niiden osuus oli hyvin lähelle sama kuin kaikissa vuoden
2006 päätöksissä.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioimisen kannalta merkittävimpiä olivat ne 38 tapausta, joissa
perheväkivaltaan syyllistyneen henkilön aseluville ei tehty minkäänlaista ampuma-aselain mukaista
päätöstä. Tutkimusaineistoon sisältyi mm. tapaus, missä aselupien haltija oli syyllistynyt törkeään
pahoinpitelyyn perhepiirissään, mutta hänen aselupiaan ei oltu otettu lainkaan lupaharkintaan. Tut-
kimusaineistoon sisältyi lisäksi tapaus, missä aselupien haltija oli syyllistynyt lievään pahoinpite-
lyyn ja ampuma-aserikkomukseen ja hänen aseluvat peruutettiin. Pelkästään näitä kahta tapausta
vertaamalla voi todeta, että yhdenvertaisuus ei ole toteutunut kaikissa tapauksissa.

Ampuma-aselaki jättää runsaasti harkintavaltaa ampuma-aselain mukaisen päätöksen tekijälle. Run-
sas harkintavalta on johtanut siihen, että eri poliisilaitosten aselupakäytännöt poikkeavat suuresti
toisistaan. Tilanteen korjaamiseksi sisäasiainministeriö antoi 19.10.2007 aselupakäytäntöjen yhte-
näistämisohjeet. Ohjeet pyrkivät yhdenmukaistamaan ampuma-aselain mukaisia päätöksiä. Aselu-
pakäytäntöjen yhtenäistäminen on erityisen tärkeää 1.1.2009 alkaen, kun 14 nykyistä Itä-Suomen
läänin poliisilaitosta muodostavat kolme maakunnallista poliisilaitosta. Yhdenvertaisuuden toteu-
tumattomuus ei johdu pelkästään erilaisesta lupaharkinnasta. Yksi ongelma on tiedonkulku, kun
hälytys- ja tutkintatehtäviä tekevät poliisit eivät tunnista tilanteita, mitkä mahdollistavat ampuma-
aselain mukaisen päätöksen tekemisen. Tieto kentän ja lupapäätösten tekijän välillä ei kulje. Tilan-
teiden tunnistaminen ja tiedon kulun parantaminen edellyttävät ohjausta ja koulutusta työyhteisöis-
sä, mutta sitä olisi sisällytettävä myös poliisin perustutkintoon. Yhdenvertaiset ja lainmukaiset am-
puma-aselain mukaiset päätökset ovat kaikkien etu.
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkielman tausta

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Itä-Suomen läänin poliisilaitosten vuonna 2006 tekemiä ampuma-

aselain mukaisia päätöksiä. Tarkasteltavien päätösten määrää on rajattu siten, että kohteeksi on otet-

tu vain tarkasteluajanjaksona perheväkivaltaan syyllistyneisiin henkilöihin kohdistetut päätökset.

Tässä tutkielmassa ei käsitellä perheväkivaltaa ilmiönä, vaan perheväkivallaksi luokitellut rikokset

ovat keino rajata tutkimusaineisto kohtuulliseksi. Kyseisten ampuma-aselain mukaisten päätösten

kohteena ovat siis henkilöt, joilla on ampuma-aselain tarkoittamia aselupia ja jotka ovat syyllisty-

neet väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen perhepiirissään.

Ampuma-aselaki (1/1998) antaa poliisille ampuma-aselain mukaisen päätöksen tekijänä runsaasti

harkintavaltaa. Lain mukaan esimerkiksi väkivaltarikokseen syyllistyneen henkilön ampuma-aseen

hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, ellei peruuttamista ole pidettävä olosuhteisiin

nähden kohtuuttomana. Harkintavallan vuoksi ampuma-aselain mukaiset päätökset saattavat poiketa

huomattavasti eri kihlakunnan poliisilaitosten välillä. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö antoi loka-

kuussa 2007 sisäiset ohjeet aselupakäytäntöjen yhtenäistämiseksi (SM-2006-02043/Tu-51). Ohjeet

pyrkivät yhtenäistämään poliisilaitosten aselupien myöntämisen ja peruuttamisen yhteydessä sovel-

tamia käytäntöjä.

Tutkielman aihe kiinnostaa minua henkilökohtaisesti, koska omaan toimenkuvaani kuuluu tehdä

ampuma-aselain mukaiset päätökset Ylä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksella. Teen niitä vuosittain

50-70 kappaletta. Itä-Suomen läänin poliisilaitosten vuositilastoja tarkasteltuani olen tullut siihen

tulokseen, että päätösten tekijät käyttävät ampuma-aselain sallimaa harkintavaltaa eri tavoilla. Us-

kon, että tilanne on sama, vaikka tarkasteluun otettaisiin kaikissa Suomen poliisilaitoksissa tehdyt

päätökset.

1.2. Tutkielman tarkoitus

Perustuslain (731/1999)  mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuuteen

on katsottu sisältyvän mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauk-

sissa. (Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, 233.) Tutkielman avulla pyrin selvit-



7

tämään, kuinka Itä-Suomen läänin 14 kihlakunnan poliisilaitoksen lupapäätösten tekijät ovat kyen-

neet toteuttamaan yhdenvertaisuuden vaatimusta soveltaessaan ampuma-aselakia. Yhdenvertaisuus

on perinteisesti merkinnyt ensi sijassa vaatimusta nimenomaan lain soveltamisessa. Viranomaisen

on sovellettava lakia tekemättä muita eroja kuin laista ilmenee. Lupapäätösten tekijään kohdistuva-

na yhdenvertaisuusperiaate on harkintavallan rajoitusperiaate. (Hallberg ym. 1999, 234.)

Yhdenvertaisuuden vaatimuksen lisäksi poliisitoimintaan kohdistuu tehokkuus- ja laatuvaatimuksia.

Poliisitoiminnan laatu voidaan nähdä sujuvuutena, tehokkuutena ja virheettömyytenä. (Laatu polii-

sitoiminnassa 2003, 9.) Tehokkuutta korostavat osaltaan myös Itä-Suomen läänin poliisilaitosten

tulossopimukset, joissa ampuma-aselain mukaiset peruutukset ja varoitukset ovat yksi lupahallin-

non toiminnan tulosmittari. Ylä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen vuoden 2007 tulossopimus

(2006, 7 - 8) asettaa Itä-Suomen poliisin lääninjohdon linjauksen mukaisesti lupahallinnon yhdeksi

tulostavoitteeksi sen, että ampuma-aselain mukaisia päätöksiä on tehtävä kaksi prosenttia suhteessa

myönnettyihin aselupiin.

Poliisilain (493/1995) 1 §:n mukaan yksi poliisin tehtäväpiiriin kuuluva osa-alue on yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Turvallisuuden ylläpitäminen koskee myös tuottamuksellisia

ja jopa tuottamuksesta riippumattomia menettelyjä, jotka uhkaavat yhteiskunnan, yksilön ja yhteisö-

jen suojattavia etuja. (Helminen, Kuusimäki & Salminen 1999, 22.) Viime vuosina on julkaistu

useita valtakunnallisia suunnitelmia ja ohjelmia turvallisuuden lisäämiseksi ja rikollisuuden ehkäi-

semiseksi. Poliisi on lähes jokaisessa niissä yhtenä toimijana ja ne sisältävät useita turvallisuuden

ylläpitämiseen poliisia ”velvoittavia” kannanottoja.

Oikeusministeriön julkaisema kansallinen rikoksentorjuntaohjelma pyrkii vähentämään rikoksia ja

lisäämään turvallisuutta ennen kaikkea ehkäisemällä rikoksia ennakolta. Tavoitteena on vähentää

rikoksien aiheuttamia vahinkoja, sekä vaikeuttaa rikosten tekemistä.(Turvallisuustalkoot 1998, 3 -

4.) Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi (2005) nimeää merkittävimmäksi rikollisuuson-

gelmaksemme vakavan väkivallan. Ohjelman mukaan tärkeä osa poliisin toiminnasta on ennalta

estävää työtä, jolla voidaan vaikuttaa niihin olosuhteisiin ja tekijöihin, jotka luovat edellytyksiä vä-

kivallan syntymiselle ja jatkumiselle. Ohjelma suosittaa poliisia kehittämään koulutustaan ja toi-

mintaansa etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Poliisin ylijohdon julkaiseman

lähipoliisitoiminnan strategian (2007) mukaan lähipoliisitoiminnan yleiset tavoitteet ovat turvalli-

suuden ja turvallisuudentunteen tuottaminen sekä rikosten ja järjestyshäiriöiden ennalta estäminen.

Arjen turvaa (2004) on sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka asettaman tavoitetilan mukaan Suomi
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on Euroopan turvallisin maa. Sen turvallisuuden takeena on hyvin toimiva julkishallinto, jonka toi-

minta painottuu ennalta estävään työhön. (Arjen turvaa, 1.) Yksi sisäisen turvallisuuden osa-alue on

poliisin lupaharkinta ja poliisin myöntämien keskeisten hallintolupien (mm. aseluvat) merkitys tur-

vallisuutta edistävänä keinona kasvaa (Arjen turvaa, 103.)

Kaikki edellisissä kappaleissa luetellut viittaukset antavat poliisille velvoitteen ryhtyä toimenpitei-

siin, jos on aihetta tutkia, onko aseluvan haltija enää sopiva henkilö pitämään hallussa ampuma-

aseita. Poliisilain säännös on ehdottomasti kaikkein velvoittavin, mutta kaikki turvallisuuden lisää-

miseen ja rikollisuuden vähentämiseen pyrkivät toimenpideohjelmat tulee huomioida kaikessa po-

liisitoiminnassa. Luvallisten ampuma-aseiden haltijoihin kohdistetuilla toimenpiteillä poliisi voi

tehokkaasti edistää turvallisuutta ja ennalta estää rikoksia.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vuonna 2006 tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä, jolloin

aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeita ei vielä ollut. Uskon kuitenkin, että tämän tutkielman tu-

lokset osoittavat sen, kuinka poikkeavia päätökset ovat olleet ja mihin seikkoihin jatkossa pitää

kiinnittää huomiota aselupakäytäntöjen yhtenäistämisessä, yhdenvertaisuuden toteutumisessa, tur-

vallisuuden edistämisessä ja rikosten ennalta estämisessä.

Tutkielman tekijän ensimmäinen ja usein varsin hankala tehtävä on löytää aihe ja uskallettava il-

maista arkikielellä itseään kiinnostavia ongelma (Miettinen 2004, 6.) Itse päädyin nyt tutkittavaan

aiheeseen varsin nopeasti, kun maisterinopintoni alkoivat olla siinä vaiheessa, että piti ryhtyä miet-

timään tutkielman tekemistä.

1.3. Tutkimuslupa

Henkilötietolain (523/1999) 11.1 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty.

Tässä tutkielmassa käsitellään henkilötietoja, jotka kuvaavat rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta

rikoksen seuraamusta. Henkilötietolain 12.1 §:n 6 kohdan mukaan arkaluonteisten tietojen käsittely

on kuitenkin sallittua tieteellistä tutkimusta varten. Lupa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tulee

hankkia kirjallisena. (Miettinen 2004, 70.)

Sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimintayksikkö on 29.11.2007 antamallaan kirjallisella

päätöksellä myöntänyt minulle hakemukseni mukaisesti tutkimusluvan numero SM-2007-3346/Tu-
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432.  Ministeriön päätöksen mukaan minulla on oikeus saada käyttööni tässä tutkimuksessa tarvit-

tavia tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla poliisin käyttöliittymien kautta poliisiasiain tietojärjes-

telmästä ja hallintoasiain tietojärjestelmästä.
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2. KESKEISET KÄSITTEET

2.1. Ampuma-aselaissa (1/1998) esiintyvät käsitteet

Yleisimmät ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavat luvat eli aseluvat ovat hallussapitolupa, rin-

nakkaislupa, aseenkäsittelylupa ja kaasusumutinlupa.

Hallussapitolupa oikeuttaa ampuma-aseen hallussapitoon. Hallussapidolla tarkoitetaan aseen kan-

tamista, kuljettamista tai säilyttämistä. Hallussapitoluvan haltija omistaa kyseisessä luvassa maini-

tun ampuma-aseen.

Rinnakkaislupa oikeuttaa myös ampuma-aseen hallussapitoon. Rinnakkaisluvan haltija ei omista

kyseisessä luvassa mainittua ampuma-asetta, vaan sen omistaa toinen henkilö, joka on antanut suos-

tumuksensa rinnakkaisluvan myöntämiseen.

Aseenkäsittelylupa on ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalla henkilölle myönnettävä

lupa, joka oikeuttaa kuljettamaan, säilyttämään tai muuten käsittelemään ampuma-aseita, aseen

osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia asealalla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan

kuuluvalla tavalla. Lupa oikeuttaa esittely-, kokeilu- tai koulutustarkoituksessa myös ampumaan

edellä tarkoitetuilla ampuma-aseilla, jos se on asealalla harjoitettavan elinkeinotoiminnan kannalta

tarpeellista.

Kaasusumutinlupa on myös poliisin myöntämä ja tarvittaessa peruuttama lupa, joka oikeuttaa hank-

kimaan ja pitämään hallussa ja kaasusumutinta. Kaasusumuttimella tarkoitetaan välinettä, jolla voi-

daan levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa

lamaannuttavaa ainetta.

Ampuma-aselain mukaisia päätöksiä ovat ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruut-

taminen, luvanhaltijalle annettava varoitus, ampuma-aseen väliaikainen haltuunotto ja ampuma-

aseen väliaikaisen haltuunoton jatkamispäätös. Luvan peruuttamisella tarkoitetaan hallussapitoluvan

tai rinnakkaisluvan peruuttamista. Peruuttamisen edellytyksistä säädetään ampuma-aselain 67 §:ssä.

Luvan peruuttamisen takia luvanhaltijan oikeus ampuma-aseiden hallussapitoon lakkaa.
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Poliisi voi hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan peruuttamisen sijasta antaa luvanhaltijalle varoi-

tuksen, jos luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta. Varoituksen saamisen jäl-

keen luvanhaltijan oikeus ampuma-aseiden hallussapitoon pysyy entisellään, mutta varoituksen tuli-

si vaikuttaa ainakin jonkin aikaa haitallisesti uusien aselupien saamiseen.

Jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia

ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin

on viipymättä tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun. Väliaikainen hal-

tuunotto tarkoittaa henkilön hallussapitolupien, rinnakkaislupien, ampuma-aseiden ja patruunoiden

mahdollista poliisin haltuun ottamista siksi aikaa, kunnes tehdään niihin kohdistuva päätös eli ase-

lupien peruuttaminen tai luvan haltijalle annettava varoitus.

2.2. Muut käsitteet

Esitutkinta tarkoittaa epäillyn rikoksen selvittämiseksi tehtävää tutkintaa. Esitutkinnasta säädetään

esitutkintalaissa (449/1987). Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta,

kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Esitutkin-

nassa selvitetään rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset

ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat.

Poliisitutkinnasta säädetään poliisilaissa. Poliisitutkinnalla tarkoitetaan muuta poliisin toimitetta-

vaksi säädettyä tutkintaa kuin rikoksen vuoksi toimitettavaa esitutkintaa. Poliisitutkintaa toimitetta-

essa on soveltuvin osin meneteltävä siten kuin tutkinnan suorittamisesta esitutkinnassa säädetään.

Ampuma-aselain mukaiseen päätökseen tarvittavat tiedot selvitetään suoritettavassa poliisitutkin-

nassa, jonka tapahtumanimike poliisiasiain tietojärjestelmässä on ”ampuma-aselain mukainen tut-

kinta”.

Hallintopäätös on viranomaisen jonkun edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tekemä ratkaisu, joka

koskee välittömästi päätöksen kohteena olevaa yksilöä tai muuta oikeussubjektia. Hallintopäätöksen

tai sen välittömän oikeusvaikutuksen kohde on siten asianomainen asian käsittelyssä. Hallintopäätös

sisältää samalla oikeudellisesti sitovan ratkaisun siitä, mihin tämä asianomainen on – tai ei ole –

oikeutettu tai velvoitettu. (Mäenpää 2003, 38 - 39.) Poliisin tekemät ampuma-aselain mukaiset pää-

tökset ovat hallintopäätöksiä.
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Hallintopäätös voi olla joko hakijalle myönteinen, jolla hänelle myönnetään hakemuksen mukainen

lupa, tai kielteinen, jolloin anottu lupa evätään. Ajallisesti lupa voidaan myöntää joko määräajaksi

tai toistaiseksi. (Helminen ym. 1999, 214.)

Ampuma-aselain mukainen päätös aseluvan peruuttamisesta tai päätös luvanhaltijalle annettavasta

varoituksesta (ks. Liite 1), kuten myös tieliikennelain mukaiset ajo-oikeuspäätökset ajokiellosta tai

varoituksesta, ovat hallintopäätöksiä. Ne eivät ole rangaistuksia vaan muita rikoksen seuraamuksia.

Ne saattavat päätöksen kohdehenkilön kannalta edustaa suurempaa haittaa ja kärsimystä kuin teosta

tuomittu varsinainen rangaistus. (Lappi-Seppälä 2000, 7.)

Lupahallinto on yksi paikallispoliisin toiminnan kolmesta pääasiallisesta osa-alueesta järjestyspolii-

sin ja rikospoliisin ohella. Poliisi on merkittävä lupahallintoviranomainen. Poliisi myöntää ja pe-

ruuttaa useita lupia (mm. ampuma-aseluvat, ajokortit, arpajaisluvat), sillä on lupahallintoon liittyviä

valvontatehtäviä (mm. vartioimisliikkeet, ravintolat) ja se toimii lausunnonantajana monissa muiden

viranomaisten päättämissä lupa-asioissa (mm. liikenneluvat, anniskeluluvat).

Rikosilmoitus luokitellaan perheväkivaltajutuksi, kun kyseessä on perheen sisällä tapahtunut, jo-

honkin perheenjäseneen kohdistunut väkivaltainen teko. Se on ymmärrettävä hyvin laajasti sekä

osapuolten että väkivallannäkökulmasta. Perheväkivaltana pidetään tapahtumapaikasta riippumatta

ruumiillista väkivaltaa tai sillä uhkaamista, kun tekijällä ja uhrilla on emotionaalisesti läheinen suh-

de. Kyseessä on useimmissa tapauksissa joko rikoslain 21 luvussa tarkoitettu teko (esim. pahoinpi-

tely) tai rikoslain 25 luvussa tarkoitettu teko (esim. laiton uhkaus).

Yhdenvertaisuus on yksi Suomen perustuslain toisessa luvussa säädetyistä perusoikeuksista. Lain 6

§:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-

veydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vuonna 1998 tehdyn

haastattelututkimuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes suomalainen on sitä mieltä, että yh-

denvertaisuus ei toteudu oikeuskäytännössämme lainkaan. (Lappi-Seppälä, Tala, Litmala & Jaakko-

la 1999, 32.)

Yhdenvertaisuuden toteutuminen viranomaisen toiminnassa korostuu tulkittaessa ns. joustavia oi-

keusnormeja. Joustavat oikeusnormit sisältävät sellaisia lainsäädännössä olevia käsitteitä kuin tar-
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koituksenmukainen, tarpeellinen, kohtuullinen, erityiset syyt ja yleinen etu. (Helminen ym. 1999,

214.) Joustavat ja tarkkaan määrittelemättömät adjektiivit laajentavat huomattavasti poliisin tekemi-

en ampuma-aselain mukaisten päätösten sisältämää lupaharkintaa.

2.3. Yhtenäistämisohje

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje on sisäasiainministeriön ja poliisin lääninjohtojen yhteistyö-

nä laatima ohje, joka tuli voimaan 19.10.2007. Yhtenäistämisohjeen tarkoituksena on, että aselupa-

asioissa noudatettaisiin kaikissa poliisilaitoksissa keskenään samanlaisissa asioissa yhdenmukaista

käytäntöä. Lupaviranomaisella on valta harkita, kuka saa ampuma-aselaissa luvanvaraiseksi säädet-

tyyn toimintaan luvan ja kenen lupa peruutetaan.  Harkinnassa on lähtökohtana ampuma-aselaissa

säädetyt edellytykset. Yhtenäistämisohje on tarkoitettu avuksi lupaharkinnassa. Tavoitteena on, että

poliisilaitoksissa sovelletaan aselupa-asioissa yhtenäistämisohjetta, jotta päätöksenteossa saavutet-

taisiin hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluva luvanhakijoiden ja luvanhaltijoiden yhdenvertainen

kohtelu. (Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje, 5.) On huomioitava, että tässä tutkielmassa tutki-

musaineiston muodostaa Itä-Suomen läänissä vuonna 2006 perheväkivaltatapausten yhteydessä

tehdyt ampuma-aselain mukaiset päätökset. Poliisilla ei tuolloin ollut käytössä aselupakäytäntöjen

yhtenäistämisohjetta.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje ei ole oikeudellisesti sitova, eikä lupaviranomainen voi pe-

rustella tekemiään aselupiin kohdistuneita päätöksiä pelkästään yhtenäistämisohjeen sisällöllä. Oh-

jetta olisikin luonnehdittava pikemminkin käsikirjaksi. Lupaviranomaisen harkintavaltaa ohjaa lain-

säädäntöön kirjatut oikeusohjeet.
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

3.1. Aselupakäytäntöjen toimintaprosessien kehittäminen

3.1.1. Laatu toiminnan kehittäjänä

Poliisitoiminnassa saavutetaan hyviä tuloksia hyvällä poliisitoiminnalla. Mutta mitä tai minkälaista

on hyvä poliisitoiminta, kuinka se määritellään?  Poliisitoimintaa on viimeisten vuosikymmenten

aikana tutkittu yhä enenevässä määrin, mutta kaikkia tyydyttävää vastausta ei edellä esitettyyn ky-

symykseen ole saatu. (Brodeur 1998, 55.) Tarkkoja ”askelmerkkejä”, jotka sopivat kaikkiin tilantei-

siin kaikissa poliisilaitoksissa tämän tutkielman kohteena olevien aselupakäytäntöjen toteuttamisek-

si ei voida antaa. Tärkeätä on, että jokaisessa poliisilaitoksessa tarkkaillaan omia toimintoja ja niitä

arvioimalla ja kehittämällä pyritään sellaisiin toimintatapoihin, mitkä edesauttavat aselupakäytäntö-

jen yhtenäistymistä. Yhtenäistämistyön kohteeksi on otettava aselupien peruutusmenettelyn käyn-

nistämisprosessi. Sitä kautta varmistetaan aselupiin kohdistettava lupaharkinta, joka asianmukaisesti

suoritettuna johtaa yhdenvertaisiin ja muullakin tavoin lainmukaisiin ja tehokkaisiin ampuma-

aselain mukaisiin päätöksiin.

Toimintaa voidaan aina kehittää ja tämän tutkielman käsittelemän tutkimusongelman eli yhtenäisten

aselupakäytäntöjen saavuttaminen edellyttää kehitystyötä. Otan organisaation ja sen toimintaproses-

sien kehittämisen lähtökohdaksi laadun, sillä organisaation hyvät ja tulokselliset toimintaprosessit

edellyttävät toiminnalta laatua. Paremmin sanottuna, hyvät ja tulokselliset toimintaprosessit ovat

laatua. Organisaation sisäisellä laadulla tarkoitetaan työyhteisön toimivuutta ja työprosesseja sekä

johtamismenettelyä. Yhdet tunnetuimmista suomalaisista laatukriteeristöistä ovat Suomen laatuyh-

distyksen tuottama Suomen laatupalkinnon arviointiperusteet. Niiden mukaan organisaation laadun

arviointi perustuu seitsemään alla lueteltuun osa-alueeseen. (Ellonen, Nurmi, Raivola, Välitalo &

Välitalo 1998, 296.)

1. Johtajuus, johtamiskäytäntö

2. Toiminnan suunnittelu

3. Turvallisuus- ja palveluodotuksiin vastaaminen

4. Tiedot ja niiden analysointi

5. Henkilöstön kehittäminen

6. Toimintoketjun varmistaminen
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7. Toiminnan tulokset ja vaikutukset

Laadun osa-alueita on seitsemän, mutta toiminnan kehittäminen ja parantaminen yhdelläkin osa-

alueella saattaa johtaa huomattavaan parannukseen organisaation tuloksessa. Osa-alueiden ymmär-

täminen ja sisäistäminen osana poliisilaitoksen toiminnan kokonaisuutta on yksi askel aselupakäy-

täntöjen kuten muunkin toiminnan kehittämisessä. Organisaation kehittämisen kohdealueita on yh-

teensä kymmenen (ks. Luoma 2001, 62) ja ne ovat sisällöltään hyvin lähellä edellä lueteltuja laadun

osa-alueita:

1. Johtamisen kehittäminen

2. Prosessien kehittäminen

3. Henkilöstön kehittäminen

4. Organisointi

5. Suunnittelu

6. Asiakassuhteet

7. Yhteistyöverkostot

8. Välineistö

9. Viestintä

10. Tietojen hallinta

Laatukriteeristön ja organisaation kehittämisen kohdealueiden ymmärtäminen ja sisäistäminen ovat

edellytys kaiken toiminnan laadulliselle kehittämiselle. Käsittelen seuraavaksi hieman lähemmin

niitä neljää osa-aluetta, jotka kuuluvat molempiin edellä esiteltyihin luetteloihin. Ne ovat johtami-

nen, prosessit / toiminta, henkilöstö sekä tietoen analysointi / hallinta. Organisointi ja suunnittelu

sisältyvät jokaisen edellä mainitun neljän osa-alueen kehittämiseen, joten en käsittele niitä tässä

yhteydessä omina osa-alueina.

3.1.2. Johtaminen ja johtamiskäytännöt

Hallintotiede on tehokkaan yhteistyön ja johtamisen  tiede. Perinteisen jakomallin mukaan johtami-

nen jaetaan asioiden johtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Johtamisen jakaminen kahteen osa-

alueeseen ei käytännössä ole kuitenkaan niin selväpiirteistä ja yksinkertaista kuin edellinen lause

antaa ymmärtää. Todellisuudessa nuo kaksi eri johtamisen osa-aluetta sekoittuvat keskenään. Joh-

tamisen tavoitteena on oltava, että johtaja saa aikaan tavoitteellista toimintaa ihmisten ja heidän
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käytössään olevien resurssien avulla eli johtamisen kohteena ovat sekä asiat että ihmiset. (Vesteri-

nen 2005, 31 - 32.) Pelkkä asioiden tekninen hallinta ja toiminnoista keskusteleminen ei riitä orga-

nisaation toiminnassa. Johtamisen ja tekemisen on kohdattava toisensa organisaation kaikilla tasoil-

la. (Sarala & Sarala 1999, 11.)

Poliisiorganisaatio on julkinen organisaatio. Salminen (2001, 111) listaa muutamia piirteitä, mitkä

liitetään julkiseen johtamiseen:

Perustana on yleinen etu ja tavoitteet perustuvat yhteiskuntapoliittisiin päämääriin

Johtajat ovat kansan palvelijoita

Julkista johtamista leimaa organisaatioiden epäautonomisuus ja ympäristön vakaus

Toiminnanvapautta rajoittavat mm. hallinto-oikeuden periaatteet

Julkinen johtaja on usein kompromissijohtaja, neuvottelija tai koordinoija

Johtava virkamies toimii virkavastuulla mm. toiminnan laillisuuden suhteen

Julkinen johtamisprosessi on pääsääntöisesti julkinen

Mälkiä (2002, 11) toteaa, että perinteisen, byrokraattisen julkisen hallinnon on pikkuhiljaa väistyt-

tävä uuden johtamisen tieltä. Uusi julkinen johtaminen tavoittelee joustavia organisaatiorakenteita,

oppivia organisaatioita sekä hyvin koulutettua ja motivoitunutta henkilökuntaa jonka seurauksena

syntyy paremmin organisoitu ja paremmin johdettu julkinen hallinto.

Johtamisen julkisuus näkyy kansalaisten poliisista tekemissä kanteluissa (Viitanen 1999, 97.) Tut-

kimusaineiston 93:sta kantelusta 15 kohdistui alipäällystöön ja 67 päällystöön eli poliisitoimintaa

käytännössä johtaviin henkilöihin. Ainoastaan 11 kantelua kohdistui miehistöön, jotka harvoin toi-

mivat poliisin johtotehtävissä.

Poliisihallintoon viime vuosina kohdistuneet henkilöstövähennykset ovat edesauttaneet johtamisen

tärkeyden korostumista. Päätösvaltaa on pakostakin jouduttu delegoimaan ja hajauttamaan sille ta-

solle, missä varsinainen tuloksenteko tapahtuu. Tulos syntyy koko poliisilaitoksen vastuullisen joh-

tamisen ja henkilöstön yhteistyön tuloksena. (Poliisipäällikkökurssi n:o 11 1994, 553 - 554.)

Tasapainotetussa ohjauksessa ja arvioinnissa (BSC) kohdistetaan erityistä huomiota johdon ja hen-

kilöstön sitoutumiseen. Tavoitteet täsmennetään ja koko henkilöstön yhdessä suunnittelemalla visi-
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olla eli halutulla tulevaisuuden tavoitetilalla haetaan toimivaa yhteistyötä johdon ja henkilökunnan

välille. (Lumijärvi, Virta & Kujanpää 2003, 141.) Johtaminen on toisten motivoimista toimimaan

asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Motivointi on hankalaa esimerkiksi poliisihallinnossa, missä

motivoituneita ja tuloksellisesti työskenteleviä alaisia ei voi palkita esimerkiksi taloudellisesti. (Ro-

berg, Kuykendall & Novak 2002, 9.)

Tämän kappaleen perusteella ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi päätösvalta

pitää siirtää mahdollisimman alas. Toisin sanoen jokaisen hälytyspartion ja jokaisen rikostutkijan

on aina rikosta tai muuta häiriökäyttäytymistä selvittäessään ja tutkiessaan tarkistettava, liittyykö

tapaukseen sellaisia rikoksesta epäiltyjä henkilöitä, joilla on voimassa olevia aselupia. Jos löytyy,

niin silloin on arvioitava onko hän syyllistynyt mahdollisesti sellaiseen rikokseen tai tekoon, että

hänen kohdallaan voidaan käynnistää ampuma-aselain mukaiset toimenpiteet lupaharkintaa varten.

Jos nämä kriteerit täyttyvät, niin silloin on tehtävä päätös kyseisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Pakkokeinolaki ei säätele kyseisen päätöksen tekemistä, joten päätöksen voi tehdä kuka tahansa

poliisi. Jotta asiat sujuisivat näin, niin esimiesasemassa olevien poliisien eli johtajien pitää ohjeistaa

toimintamallit ja päätäntävaltaa on delegoitava niille, jotka suorittavat hälytystehtäviä ja rikostut-

kintaa.

3.1.3. Toiminnan ja prosessien suunnittelu

Prosessien kuvaaminen on usein ollut organisaatioissa itsetarkoitus. Prosessit on määritelty hyvin-

kin tarkasti, mutta itse prosessien johtaminen on jäänyt sen jälkeen suorittamatta. Prosessijohtami-

nen ei ole prosessien määrittelyä ja kuvaamista. Jotta prosessijohtamista voi suorittaa, niin prosessit

on sitä ennen täytynyt määritellä ja kuvata selkeästi. Prosessijohtaminen toteutuu seuraavien vaihei-

den kautta. (Virtanen & Wennberg 2005, 113 - 115.)

Prosessien tunnistaminen

Prosessien määrittely ja kuvaaminen

Prosessien omistajien nimeäminen

Prosessien suorituskyvyn mittaaminen

Prosessien jatkuva kehittäminen
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Selkeä käsitys organisaation päämääristä ja tavoitteista ovat edellytys prosessien tunnistamiselle.

Siten voidaan tunnistaa ne prosessit, joilla päämäärät ja tavoitteet saavutetaan (Virtanen ym. 2005,

119.). Aselupa-asioissa poliisilaitoksen tavoite on tunnistaa edellytykset ampuma-aselain mukaisten

toimenpiteiden aloittamiseksi ja siten saavuttaa ministeriön asettama tavoite aselupakäytäntöjen

yhtenäistämiselle.

Prosessien tunnistamisen jälkeen prosessit määritellään ja kuvataan eli prosessien sisältö täsmenne-

tään. Yksi tapa prosessien määrittelyssä on valita tärkeä ydinprosessi ja määritellä siihen kuuluvat

työprosessit (kuva 1). (Virtanen ym. 2005, 124.) Poliisilaitoksen yksi ydinprosessi on ampuma-

aselain mukaiset päätökset. Sen ensimmäinen  työprosessi on edellisessä kappaleessa kuvattu pro-

sessi, missä hälytyspartio tai rikostutkija tunnistavat tilanteen, missä ampuma-aselain mukaiset toi-

menpiteet on käynnistettävä. Seuraava työprosessi on poliisitutkinta, missä selvitetään kaikki asiaan

vaikuttavat seikat. Kolmas työprosessi sisältää lupaharkinnan, missä tehdään ampuma-aselain mu-

kainen päätös eli aseluvat peruutetaan tai luvanhaltijalle annetaan varoitus. Aselupakäytäntöjen yh-

tenäistämisohjeiden mukaan (2007, 12) lievissä tapauksissa aselupien haltijaa voidaan pelkästään

puhutella.

KUVA 1. Ydinprosessien kuvaustaso (Virtanen ym. 2005, 124)..

Ampuma-aselain mukaisissa toimenpiteissä prosessit pitää jakaa eri toimijoiden tai työprosessien

suorittajien kesken. Kuka tekee, mitä tekee, miten tekee ja milloin tekee. Prosessin toimivuutta pitää

seurata ja tarvittaessa prosessia on kyettävä kehittämään saadun palautteen ja tehtyjen havaintojen

perusteella.

YDINPROSESSI
TYÖPROSESSI 1 TYÖPROSESSI 2 TYÖPROSESSI 3
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3.1.4. Henkilöstön kehittäminen

Oppimisessa ihminen hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja ja niiden

avulla hän kykenee muuttamaan toimintaansa (Sydänmaanlakka 2002, 30.) Kolbin mallin (ks. Sy-

dänmaanlakka 2002, 35) mukaan oppimisprosessissa tieto luodaan muokkaamalla kokemuksia. Op-

piminen liittyy kiinteästi  aikaisempiin käytännön kokemuksiin ja itseänsä kehittämiseen motivoitu-

nut henkilö pystyy sen pohjalta arvioimaan ja kehittämään toimintaansa. Juuri motivaatio eli halu

oppia on kaiken oppimisen lähtökohta.

Henkilöstö pitää valita tehtäviinsä heidän taitojensa perusteella, eikä millään teknisellä valinnalla tai

vastaavalla toimenpiteellä. Ihmiset muodostavat organisaation ja he tekevät siellä tehtävät työt. Sik-

si työntekijöiden henkilökohtaisten taitojen ja heille annettujen tehtävien on ”kohdattava” toisensa.

(Thibault, Lynch & McBride 1998, 57.)

Organisaatioissa oleva tieto ja osaaminen saattavat hyvinkin riittää organisaation tehokkaaseen ja

laadulliseen toimintaan. Kaikki tärkeä tieto ja osaaminen on kyettävä siirtämään kaikille niille, jotka

niitä tarvitsevat eli henkilöstölle. Japanilainen Ikujiro Nonaka (ks. Viitala 2004, 178 - 179) on hah-

motellut teoreettisen mallin, jonka mukaan organisaation tieto ja osaaminen kasvavat neljän eri vai-

heen kautta. Ne ovat sosialisaatio, artikulaatio, yhdistäminen ja sisäistäminen.

Sosialisaatiossa osaajien toimintamallit siirtyvät oppijoiden käyttöön tarkkailun ja yhdessä tekemi-

sen kautta. Oppiminen tapahtuu työtehtävien äärellä yleensä kahden ihmisen välisenä vuorovaiku-

tuksena. Samassa yhteydessä oppija omaksuu osaajalta toimintamalleja ja arvoja. (Viitala 2004,

179.) Tarvitaan koulutusta, harjoittelua ja kehitystyötä, jotta esimiehet ja henkilöstö kykenevät tun-

nistamaan kuinka toimitaan ”ammattimaisesti” (Holzer & Callahan 1998, 52.)

Artikulaatiossa käsitellään toimintamalleja ja muuta tietoa yhdessä, joko kehittämispalavereissa tai

pienemmissä tuotantoryhmissä. Niissä luodaan yhteisiä toimintamalleja ja verrataan eri osapuolten

kokemuksia tapahtumista ja saadaan siirrettyä yksilöiden hallussa olevaa tietoa kaikille sitä tarvit-

seville. Toisin sanoen artikulaation avulla ryhmän yksilöiden hiljainen tieto muuttuu ryhmän yhtei-

seksi tiedoksi ja osaamiseksi. (Viitala 2004, 179 - 180.)

Yhdistämisen avulla yhdistellään artikulaation avulla saatua tietoa jo olemassa olevaan tietoon. Tie-

toja muokataan ja seurauksena on yleensä johonkin muotoon tallennettuja suunnitelmia, raportteja,
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muistioita, toimintaohjeita yms. toimintaan vaikuttavaa, jolloin osaaminen ja tieto on helposti siir-

rettävissä mahdollisille uusille työntekijöille. (Viitala 2004, 180.)

Sisäistämisessä yksilö ottaa yhdistämisvaiheessa saamansa tiedot käyttöön omassa työssään. Hän ei

välttämättä tarvitse kaikkea saamaansa tietoa kyseisessä työssä, joten hänen on valikoitava tarvit-

semansa tiedot. Käyttöönotto voi tapahtua koulutuksen ja ohjauksen tai omaehtoisen työssäoppimi-

sen avulla. (Viitala 2004, 180.)

Henkilöstön oppimista voidaan edistää antamalla kaikille työntekijöille mahdollisuus osallistua va-

paasti ja täysipainoisesti oman organisaationsa toiminnan suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun ja

hoitaa myös johtamiseen liittyviä tehtäviä. Työntekijät saavat ajatella kriittisesti ja reflektiivisesti ja

heitä on rohkaistava tarkastelemaan omaa työtään ja kokeilemaan uusia toimintamalleja ilman pel-

koa vakavista seurauksista. Työntekijöille on annettava mahdollisuus oppimaan oppimiseen ja hei-

dän oppimistaan on tuettava kokeneempien työntekijöiden ja esimiesten avulla. (Sarala ym. 1999,

151.) Työssä oppiminen on yhteisöllistä oppimista, missä yksilö oppii osana koko organisaation

oppimisprosessia. Opitun soveltaminen helpottuu ja yhteisön jäsenten ajattelutapa kehittyy samaan

suuntaan. (Honkonen 2000, 30.)

Ampuma-aselain mukaisten päätösten saaminen yhdenmukaisiksi eri poliisilaitoksissa edellyttää

poliisilaitoksen henkilöstön kouluttamista ja perehdyttämistä ampuma-aselakiin ja aselupakäytäntö-

jen yhtenäistämisohjeisiin. Kouluttaminen pitää kohdentaa kaikkiin niihin, jotka saattavat joutua

arvioimaan onko aselupien peruuttamisprosessi käynnistettävä eli kaikkiin poliisitehtäviä suoritta-

viin henkilöihin.

3.1.5. Tietojen analysointi ja hallinta

Ongelmasuuntautunut toiminta on yksi poliisitoiminnan muoto. Jotta se toimintamuotona tuottaisi

tulosta, niin ongelmien hahmottaminen ja poistaminen on perustuttava tiedolle. Tietoa voidaan

hankkia kartoituksella, jonka avulla pyritään luomaan yhteinen ongelmakuva, asettamaan toimin-

nalla tavoitteet, hyödyntämään resursseja oikein ja tarkoituksenmukaisesti sekä arvioimaan tehtyjen

toimenpiteiden vaikutuksia. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2001, 11 - 12.) Mielestäni tehtyjen ampu-

ma-aselain mukaisten päätösten heikko yhdenvertaisuus on ongelma, jonka poistamiseen poliisilai-

tosten olisi pyrittävä aktiivisesti.
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Kaikki tieto ei ole tärkeää. Tarvitaan ainoastaan merkityksellistä ja käytäntöön sovellettavissa ole-

vaa tietoa. Merkityksellinen tieto on aina lähellä toimintaa. Tiedon alkuperällä ei ole merkitystä ja

se voi olla uutta, vanhaa tai lainattua. Organisaation toiminnan kannalta on tärkeää se, että tarvittava

tieto on saatavilla suhteellisen vähin ponnistuksin ja että se on sovellettavissa. (Sydänmaanlakka

2002, 171.) Tieto on kykyä toimia. Suuri osa tiedosta on sanatonta, sillä ihmiset tietävät aina

enemmän, kuin sanovat ääneen. Tieto voi olla sääntöjä ja ohjeita, kuten poliisitoiminnassa lainsää-

däntö, joka muuttuu hyvin harvoin. Uusi tieto sekoittuu yleensä organisaatiossa olevan vanhaan

tietoon. (Sveiby 1997, 38 - 39.) Tarvittava tieto voi olla ns. talonpoikaisjärkeä, joka on ta-

rinanomaista tietoa tai kielikuvin ilmaistu ohje siitä, kuinka toimitaan. Se perustuu kokemukseen ja

sitä ei aina voida kirjata selkeiksi ohjeiksi, mutta se saattaa olla erittäin tärkeää organisaation joka-

päiväisessä toiminnassa. (Crank 1998, 167.)

Tietoa voidaan johtaa luomalla, hankkimalla, varastoimalla, jakamalla ja soveltamalla tietoa. Uuden

tiedon luomisella tarkoitetaan tiedon hankkimista esimerkiksi opiskelemalla, ideoimalla ryhmänä tai

osallistumalla tehtäväkiertoon. Tiedon hankkimisella tarkoitetaan jo olemassa olevan tiedon ”van-

gitsemista” mm. osallistumassa kurssille, lukemalla kirjoja tai benchmarkingin eli vertailukehittä-

misen avulla. Tiedon lisääntyminen edellyttää tiedon varastointia eli luotu ja hankittu tieto on saata-

va sellaiseen muotoon, että se on kätevästi kaikkien saatavilla. Tiedon jakaminen on tärkeää, koska

vain silloin tieto on merkityksellistä organisaation toiminnan kannalta. Tietoa voidaan jakaa monel-

la tavalla. Tiedon jakaminen edellyttää tiedon jakamiseen rohkaisevaa ilmapiiriä. Jos tietoa ei osata

soveltaa organisaation hyväksi, niin tiedolla ei ole mitään hyötyä. Yleensä hallussa olevasta tiedosta

pystytään hyödyntämään vain murto-osa eli suurin osa jää hyödyntämättä. (Sydänmaanlakka 2002,

172 - 174.)

Ampuma-aselain mukaisissa toimenpiteissä olemassa olevan tiedon jääminen piiloon on kaksisuun-

taista. Kenttätyötä ja rikostutkintaa tekevät poliisit eivät ole tietoisia siitä, mitkä ovat ampuma-

aselain ja nykyisin lisäksi aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden määrittelemät perusteet am-

puma-aselain mukaisille toimenpiteille ja päätöksille. Toisin päin tieto ei kulje silloin, kun ne,

yleensä lupa-asioista päättävät poliisit, jotka tietävät perusteet ampuma-aselain mukaiselle toimen-

piteille, eivät saa tietoa aselupien haltijoiden tekemiksi epäillyistä törkeistäkään rikoksista. Kun

toimintaketjussa osa niistä, jotka tietoa tarvitsevat, jäävät tietoa paitsi, niin kukaan ei toimi ja mi-

tään ei tapahdu. Yllättävää kuinka pienessäkin poliisilaitoksessa voi olla vaikeuksia saada tärkeää

tietoa kaikille tai edes niille, jotka sitä tarvitsevat. Euroopassa työskentelee useita yhdysmiehiä,
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jotka kykenevät välittämään ja vastaanottamaan tietoa koko Euroopan Unionin alueella (Sheptycki

2000, 67.)

Tein tutkimusaineiston kohdalla keinotekoisen jaon pieniin (väestö alle 50 000), keskisuuriin (väes-

tö 50 000 – 100 000) ja suuriin (väestö yli 100 000) kihlakuntiin. Halusin tarkastella sitä, onko teh-

tyjen ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden osalla eroja verrattaessa keskenään eri suuruisten

poliisilaitosten toimintaa. Jätin vertailusta pois ne perheväkivaltatapaukset joissa epäilty rikos oli

lievä pahoinpitely tai kotirauhan rikkominen. Rikosnimikkeistä jäivät siis jäljelle pahoinpitely, tör-

keä pahoinpitely ja sen yritys, laiton uhkaus sekä törkeä kotirauhan rikkominen. Yhteensä 50 tapa-

usta (ks. Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Ampuma-aselain mukaiset päätökset kihlakunnan koon mukaan.

KIHLAKUNTA VAROITUS PERUUTUS EI YHT.
PIENI 3 6 6 15

KESKISUURI 2 4 3 9
SUURI 3 8 15 26

Taulukosta ilmenee, että pienissä kihlakunnissa 15 tapauksesta kuudessa eli 40 prosentissa ei tehty

ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä. Keskisuurissa kihlakunnissa kolme tapausta yhdeksästä jäi

käsittelemättä eli 33,3 prosenttia. Suurissa kihlakunnissa sen sijaan tapauksista jäi käsittelemättä yli

puolet eli 57,7 prosenttia. Niissä tapauksia oli yhteensä 26 ja niistä 15 ei tehty ampuma-aselain mu-

kaisia päätöksiä eli lupien peruuttamista tai luvanhaltijalle annettavaa varoitusta. Suurissa kihlakun-

nissa tapauksia jäi käsittelemättä suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin pienissä ja keskisuuris-

sa kihlakunnissa.

Jaoin kihlakunnat eri kokoluokkiin väestömäärän perusteella, mutta tekemäni jaottelu tarkoittaa

samalla sitä, että pienessä kihlakunnassa on vähän henkilöstöä ja suuressa kihlakunnassa henkilös-

töä on enemmän. Suuri organisaatio voi olla tiedonkulun kannalta ongelmallinen. Siellä tärkeän

tiedon saaminen kaikille tietoa tarvitseville on vaikeampaa kuin pienessä organisaatiossa. Yksi syy

siihen, että suurissa kihlakunnissa jäi ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä suorittamatta huomat-

tavasti enemmän kuin pienissä ja keskisuurissa kihlakunnissa voi olla se, että suuressa organisaati-

ossa tieto ei ole kulkenut.
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3.2. Lainsäädäntö ja ohjeet

3.2.1. Ampuma-aselaki

Ampuma-aselakia sovelletaan ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin ja erityisen vaarallisiin

ammuksiin. Ampuma-aseisiin ja patruunoihin liittyvä toiminta on sallittua vain viranomaisen luval-

la. Kenelläkään ei siten ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon. Lain

tarkoituksena on rajoittaa ampuma-aseisiin liittyvää väkivallan ja tapaturman vaaraa ja ylläpitää ja

parantaa aseiden käyttöön liittyvän turvallisuutta. Laki antaa poliisille mm. mahdollisuuden puuttua

uhkaaviin aseiden väärinkäyttötilanteisiin heti uhan ilmetessä.  Siinä säädetään poliisin menettelystä

tässä tutkielmassa käsiteltävien aselupien osalta sekä lupien peruuttamiseen liittyvästä poliisitutkin-

nasta.

Aselupien myöntäminen

Ampuma-aselain 45 § määrittelee aseluvan saajan sopivuuden. Pykälän mukaan ampuma-aseen

hallussapitoon oikeuttavan luvan voi saada sellaiselle 18 vuotta täyttänyt henkilölle, jota terveyden-

tilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita ja

aseen osia. Huoltajien suostumuksella aselupa voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mu-

kaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten alle 18-

vuotiaallekin mutta 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää hankkimisluvan saajaa

koskevat edellytykset.

Lain 45 §:ssä mainitulla henkilön sopivuudella tarkoitetaan hallituksen esityksen (HE 183/1997)

mukaan henkilön terveydentilan ja käyttäytymisen perusteella tehtävää kokonaisarviota. Henkilön

käyttäytymistä on arvioitava niin hänen menneen kuin nykyisenkin käyttäytymisensä valossa. Ai-

emman käyttäytymisen arvioinnissa on käytettävä apuna kaikkia niitä keinoja, joita lupaviranomai-

sella on käytettävissään. Käyttäytymistä arvioitaessa oleellisena apuna ovat poliisin käytössä olevat

rekisterit. Henkilön terveydentilaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sellaisiin vammoihin ja

sairauksiin, jotka saattavat heikentää hänen kykyään kantaa, kuljettaa ja säilyttää ampuma-asetta ja

muita lain soveltamisalaan kuuluvia esineitä turvallisesti. Terveydellisten kriteereiden voidaan kat-

soa asettavan vaatimuksia ainakin henkilön näköaistille ja kyvylle hallita omien raajojensa toimin-

taa. Sellaista mielisairautta tai muuta mielenterveydellistä ongelmaa, johon liittyy vaara vahingoit-

taa itseään tai muita, voidaan pitää ehdottomana esteenä ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan

luvan saamiselle.
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Lupien peruuttaminen

Edellä mainittu 45 §:ää käänteisesti tulkiten voidaan todeta, että henkilö joka ei täytä enää pykäläs-

sä säädettyjä ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien myöntämisen edellytyksiä, voi

menettää jo aikaisemmin myönnetyt luvat. Yksityiskohtaisemmin ampuma-aseiden hallussapitoon

oikeuttavien lupien peruuttamisen edellytykset säädetään ampuma-aselain 67 §:ssä. Pykälän 1. mo-

mentin mukaan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa on peruutettava, jos:

1) luvanhaltija sitä pyytää;

2) huoltajat peruuttavat 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen;

3) hallussapitoluvan haltija tai valtio peruuttaa 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen.

Lisäksi 67 §:n 2. momentissa todetaan, että ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen

vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, jos:

1) luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun

1-4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen (huumausainerikokset) tai muuhun rikokseen, joka osoittaa hänet

sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita;

2) luvanhaltija on syyllistynyt törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-aserikokseen tai ampuma-

aserikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rangaistavaan tekoon;

3) luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita,

aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten noudattamisessa;

4) luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämän-

tapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa

ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;

4 a) yhteisö tai säätiö taikka sen 45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava on rikkonut tätä lakia, sen nojalla

annettuja säännöksiä tai lupaehtoja taikka muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita,

aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten noudattamisessa;

4 b) yhteisö tai säätiö ei enää täytä 45 a §:n 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä

5) ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn vuoksi välttämätöntä; taikka

6) ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut tai anastettu.

Tämän tutkielman ja poliisin lupaharkinnan kannalta ampuma-aselain 67 §:n 2. momentin kohdat 1-

4 ovat merkittäviä. Lain sanamuodosta ”lupa voidaan peruuttaa” johtuen säännös laajentaa huomat-

tavasti lupapäätöstä tekevän poliisin harkintavaltaa. Tässä tutkielmassa olen selvittänyt vuonna
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2006 Itä-Suomen läänissä tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä. Tuolloin ei ollut voimassa

vielä erillistä aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjetta (tullut voimaan 19.10.2007), joten ainoa oh-

jeistus lupaharkintaan on ollut ampuma-aselaki ja sen soveltamista selventävä hallituksen esitys

ampuma-aselaiksi.

Hallituksen esityksessä todetaan 67 §:n 2. momentin kohdalla, että ampuma-aseen hallussapitoon

oikeuttava lupa voidaan peruuttaa momentin 1 kohdan nojalla luvanhaltijan syyllistyttyä väkival-

taista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen taikka huumausainerikokseen, törkeään huumausaineri-

kokseen, huumausainerikoksen valmisteluun tai huumausainerikoksen edistämiseen. Kohdassa tar-

koitettuina väkivaltarikoksia ovat ainakin henkeen tai terveyteen kohdistuvat, rikoslain 21 luvussa

tarkoitetut rikokset lievää pahoinpitelyä lukuun ottamatta, rikoslain 31 luvussa tarkoitettu ryöstö ja

törkeä ryöstö sekä rikoslain 34 luvussa tarkoitetut tahallisina rikoksina rangaistavat teot. Aselupa

voidaan peruuttaa myös muiden sellaisten rikosten takia, jotka osoittavat luvanhaltijan sopimatto-

maksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaaral-

lisia ammuksia. Vähäiset liikenne- tai omaisuusrikokset eivät ainakaan kaikissa tapauksissa aiheuta

luvan peruuttamista. Lukuisiin pieniinkin omaisuusrikoksiin syyllistymistä yhdistettynä rikolliseen

ystäväpiiriin voidaan toisaalta pitää sellaisena seikkana, jonka perusteella ampuma-aseiden turvalli-

sen käsittelemisen edellytysten voidaan katsoa vaarantuneen.

67 §:n 2. momentin 2 kohdassa on aseluvan peruuttamisen harkinnanvaraisina perusteina mainittu

ampuma-aserikos, törkeä ampuma-aserikos ja ampuma-aserikkomus sekä muut ampuma-asetta

käyttäen tehdyt rangaistavat teot. Ampuma-asetta käyttäen tehdyt rangaistavat teot voivat olla var-

sin vähäisiäkin väärinkäytöksiä, kuten eräät metsästyslain 74 §:n mukaiset metsästysrikkomukset.

Luvan peruuttamisessa onkin otettava huomioon teon moitittavuuteen liittyvä kokonaisarvostelu.

67 §:n 2. momentin 3 kohdan perusteella ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan

peruuttaa lupaehtojen rikkomisen ja sellaisen käyttäytymisen perusteella, joka osoittaa piittaamat-

tomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevia sään-

nöksiä kohtaan.

67 §:n 2. momentin 4 kohdan mukaan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan pe-

ruuttaa, jos luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan

elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hal-

lussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Perustelujen osalta
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viitataan lisäksi ampuma-aselain 29 §:n 3 momentin 4 kohtaan, jossa käsitellään aseenkäsittelyluvan

peruuttamisen edellytykset. Jotta aselupa voidaan peruuttaa luvanhaltijan elämäntavan tai käyttäy-

tymisen perusteella, niin hallituksen esityksen mukaan luvanhaltijan elämäntavan tai käyttäytymi-

sen on oltava joko luvanhaltijan omaa tai toisten henkilöiden turvallisuutta vaarantavaa. Alkoholin

tai huumausaineiden jatkuvaa väärinkäyttöä voidaan pitää sellaisena turvallisuutta vaarantavana

elämäntapana, jonka perusteella lupa voidaan peruuttaa. Turvallisuuden vaarantumisen ei välttämät-

tä tarvitsisi liittyä ampuma-aseisiin, vaan myös ilman ampuma-asetta tapahtunut väkivaltainen, vaa-

rallinen tai uhkaava käyttäytyminen voi olla perusteena luvan peruuttamiselle. Aselupa tulisi pe-

ruuttaa, jos luvanhaltijan elämäntapaa on pidettävä siinä määrin ongelmallisena, että siihen liittyy

ampuma-aseen väärinkäytön vaara. Käyttäytymisen tulisi kuitenkin aina osoittaa, että luvanhaltijaa

on pidettävä sopimattomana käsittelemään ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaa-

rallisia ammuksia.

Ampuma-aselain mukainen varoitus

Ampuma-aselain 69 §:n mukaan lupaviranomainen voi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan

luvan peruuttamisen sijasta antaa varoituksen, jos luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden

kohtuutonta.

Hallituksen esityksessä lain tarkoittamaa kohtuuttomuutta on pyrittävä hahmottamaan arvioimalla

niitä joskus varsin suuriakin menetyksiä, joita luvan peruuttamisesta luvanhaltijalle aiheutuu. Joille-

kin aseluvan peruuttaminen saattaa merkitä harrastuksen loppumista ja joskus jopa merkittäviä ta-

loudellisia tappioita. Ampuma-aseiden erityisen luonteen vuoksi nämä ovat kuitenkin seikkoja, jot-

ka luvanhaltijan tulee aina toiminnassaan mieltää. Erityisesti metsästysseurueen kuuluvalle henki-

lölle aseluvan peruuttaminen voi olla myös sosiaalisesti raskas, kaikin tavoin erittäin kiusallinen

kokemus. Luvan peruuttamista huomattavasti lievemmällä seuraamuksella eli varoituksella ei olisi

välittömiä suoranaisia seurauksia, mutta sen tulisi kuitenkin vaikuttaa ainakin jonkin aikaa haitalli-

sesti uusien aselupien saamiseen.

Poliisitutkinta

Ampuma-aselain 98 §:n mukaan ampuma-aseita koskevien lupien peruuttamista koskevassa tutkin-

nassa on noudatettava poliisitutkintaa koskevia poliisilain 4 luvun säännöksiä. Poliisitutkinta mah-

dollistaa myös muun kuin asianosaisen eli lupien haltijan kuulemisen. Muulla kuin asianosaisella on

poliisilain 38 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus pysyä totuudessa, sillä poliisilain 38 §:n 2 mo-

mentin mukaan sen asemaan, jolle on tuomittava tai määrättävä rangaistukseen verrattava seuraa-
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mus, on sovellettava rikoksesta epäiltyä koskevia säännöksiä. Tällaisella henkilöllä ei toisin sanoen

ole velvollisuutta pysyä totuudessa. Ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien peruutta-

mista voidaan pitää siinä määrin kielteisenä seuraamuksena, että sitä on pidettävä lähes rangaistuk-

seen verrattavana seuraamuksena. Muiden ihmisten kuuleminen poliisitutkinnassa on tärkeää, koska

juuri luvanhaltijan lähisukulaiset ja muut ulkopuoliset henkilöt tuovat yleensä aseluvan peruuttami-

sen kannalta oleellisimmat ja tärkeimmät seikat poliisin tietoon.

Ampuma-aseiden ottaminen poliisin haltuun poliisitutkinnan aikana on mahdollista poliisilain 16

§:n perusteella, jonka mukaan poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan suojaamaan paikkaan tai

kulkuneuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa, että henkeä, henkilökohtaista vapautta tai terveyttä

vakavasti vaarantava taikka huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheutuva teko tai tapah-

tuma on meneillään tai uhkaamassa. Lisäksi edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön vaa-

ran estämiseksi tai räjähdysaineiden, aseiden tai muiden vaarallisten aineiden ja esineiden etsimi-

seksi ja haltuun ottamiseksi. Laki mahdollistaa kotietsinnän, jos se on tarpeellista ampuma-aseiden

tai patruunoiden löytämiseksi ja ottamiseksi pois niiden haltijalta.

3.2.2. Hallintolaki

Hallintolakia (434/2003) sovelletaan hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn viranomaisessa.

Lakia sovelletaan vireillä olevan hallintoasian käsittelyyn välittömästi liittyviin toimiin, asian vireil-

letuloa edeltävään asiakirjojen lähettämiseen viranomaiselle sekä hallintopäätöksen ja muiden asia-

kirjojen tiedoksiantoon. Lisäksi laissa säädetään viranomaisen toimintaan yleisesti sovellettavista

hyvän hallinnon perusteista. Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeus-

turvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tulokselli-

suutta.

Hallintoasian päävaiheet ovat vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, päätöksen tiedoksianto ja

päätöksen täytäntöönpano. Vireillepanotoimet käynnistävät hallintoasian ja viranomaisen päätös

asiassa päättää asian käsittelyn. (Kulla 1999, 48.)

Järjestäytynyt yhteiskunta säilyy vakaana ajasta toiseen, kun sen jäsenillä on voimakas ja tehokas

halu toimia oikeudenmukaisuuden periaatteiden edellyttämällä tavalla. Kun yhteiskunnan instituuti-

ot ovat oikeudenmukaisia, niin sen yksilötkin haluavat toimia oikeudenmukaisesti ja ylläpitää oi-

keudenmukaisuutta. (Rawls 1988, 257.)
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Hallinnon oikeusperiaatteet

Suomalaisessa hallinto-oikeudessa on keskeisinä ja yleisesti hyväksyttyinä arvopäämäärinä pidetty

ihmisten yhdenvertaisuutta, hallinnollisten ratkaisujen objektiivisuutta, julkisen vallankäytön suh-

teellisuutta ja lainsäädännön tarkoituksen kanssa sopusoinnussa olevan päätöksenteon turvaamista.

Nämä arvopäämäärät ovat muotoutuneet oikeuskäytännössä ja hallinto-oikeudellisessa doktriinissa

ja ne saavat osittain tukea myös perustuslain säännöksistä. (Mäenpää 2003, 83.)

Yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden

periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate, jotka on määri-

telty hallintolain 6 §:ssä hyvin tiivistetyssä muodossa. (Mäenpää 2003, 83 - 84.)

Hallintotoiminnan tasapuolisuuden vaatimus ankkuroituu perustuslain 6 §:ään, jonka mukaan ihmi-

set ovat yhdenvertaisia lain edessä. Hallintolaissa määritelty yhdenvertaisuusperiaate täsmentää

perustuslain vaatimuksia nimenomaan hallintotoiminnan kannalta. Hallintolain 6 §:n mukaan viran-

omaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Yhdenvertaisuuden vaatimus koskee

kaikkea viranomaistoimintaa riippumatta sen sisällöstä tai muodosta ja yhtä hyvin ihmisiä kuin oi-

keushenkilöitä. (Mäenpää 2003, 85.)

Tasapuolisen kohtelun keskeisenä sisältönä on vaatimus, että viranomaisen on normia tulkitessaan

ja soveltaessaan kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin mutta erilaisia tilanteita sen sijaan

niiden eroavuudet huomioon ottaen. Se edellyttää siten eriytettyä arviointia, jossa kunkin asian eri-

tyispiirteet otetaan riittävästi huomioon. (Mäenpää 2003, 86.)

Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää myös johdonmukaista päätöksentekoa. Samanlaisissa asioissa

on siten yleensä noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa. Johdonmu-

kaisuutta edellyttää myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyvä mielivallan kielto. Epäyhtenäinen

tai muuten epäjohdonmukainen päätöksenteko viittaa muiden kuin asiallisten perusteiden vaikutuk-

seen. (Mäenpää 2003, 88.) Oikeudellisesti samanlaisissa tilanteissa ei saa päätyä ristiriitaisiin rat-

kaisuihin (Helminen ym. 1999, 214.)

Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää viranomaisen käyttävän toimivaltaansa vain siihen tar-

koitukseen, johon se on määritelty tai muuten tarkoitettu käytettäväksi. Hallintolain 6 §:n määritel-

män mukaan viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin
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tarkoituksiin. Periaate sisältää siten myös yleisen kiellon käyttää väärin mitä tahansa viranomaisen

tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvaa elementtiä, joten voidaan puhua myös yleisestä toimivallan vää-

rinkäyttökiellosta. (Mäenpää 2003, 90.)

Objektiviteettiperiaatteen yleisenä tarkoituksena on pitää yllä luottamusta hallintotoiminnan puolu-

eettomuuteen ja asianmukaisuuteen. Periaate kieltää epäasiallisten tai hallintotoiminnalle muuten

vieraiden perusteiden käyttämisen. Objektiviteettiperiaatteen mukaan esteellinen viranomainen ei

saa osallistua asian käsittelyyn, viranomaisen on perusteltava päätöksensä, eikä viranomainen saa

ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se heikentää luottamusta virkamieheen tai viranomai-

seen. (Mäenpää 2003, 92 - 93.)

Suhteellisuusperiaatteen keskeinen sisältö on, että viranomaisen toiminta on mitoitettava oikein eli

toiminnan on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Oikeana mittana voidaan

yleensä pitää kohtuullisuutta sekä velvoitteiden asettamista että etujen myöntämistä. Päätöstä tehtä-

essä toimen ankaruus on määriteltävä kohtuulliseksi suhteessa teon laatuun tai moitittavuuteen.

(Mäenpää 2003, 93.)

Luottamuksensuojaperiaate on vasta hiljattain vakiintunut itsenäiseksi hallinto-oikeudelliseksi peri-

aatteeksi. Se tarkoittaa sitä, että viranomaisen on otettava huomioon oikeusjärjestyksen perusteella

suojatut oikeutetut odotukset. Hallintotoiminnan kohteiden kannalta se merkitsee lähinnä sitä, että

vilpittömässä mielessä toimineella tai toimivalla tulee tietyin perustelluin edellytyksin olla oikeus

luottaa viranomaisen toimintaan. Ihmisten tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta ei

yllättäen tai ainakaan takautuvasti muutu. Viranomaisen velvollisuus on noudattaa lakia, sekä teke-

miään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Sen on noudatettava omaksuttua tulkintalinjaa eikä se saa

tehdä taannehtivia päätöksiä tai toimenpiteitä. (Mäenpää 2003, 95 - 96.)

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Hallintopäätöksen toteuttaminen on mahdollista vasta, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Täytäntöönpanokelpoisuuden yleisenä edellytyksenä on, että päätös on valmis ja sisältää lopullisen

asiaratkaisun, ja että päätös on annettu asianosaisille tiedoksi. Päätös on valmis, kun sen käsittely

muodollisesti päättyy viranomaisessa. Tämä edellyttää, että viranomainen on saanut asian käsiteltyä

ja ratkaistuksi. Käytännössä yleensä päätöksen allekirjoittaminen ja varmentaminen osoittavat sen

käsittelyn virallisesti loppuneen. (Mäenpää 2003, 274.)
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Hallintolain 54 §:n mukaan hallintopäätös on annettava tiedoksi. Yleensä hallintopäätös tulee sekä

päätöksen tehnyttä viranomaista että asianosaista sitovaksi vasta, kun se on annettu asianosaiselle

tiedoksi. Tiedoksianto on siten ajallisesti ratkaiseva täytäntöönpanon vähimmäisedellytys. (Mäen-

pää 2003, 275.)

Päätöksestä tehty valitus voi estää tai siirtää täytäntöönpanon. Tämän vuoksi päätöksen lainvoimai-

suus on usein täytäntöönpanon lisäedellytyksenä, joskaan se ei aina ole täytäntöönpanon välttämä-

tön edellytys. (Mäenpää 2003, 275.) Ampuma-aselain mukainen päätös, jolla ampuma-aseiden hal-

lussapitoon oikeuttava lupa peruutetaan, on luonteeltaan sellainen, että se voidaan panna täytäntöön

valituksesta huolimatta.

3.2.3. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2005-2009 (SM-2004-02326/Va-42) asetettiin

tavoitteeksi ampuma-aseiden hallussapitolupien lupakäytäntöjen yhtenäistäminen sisäasiainministe-

riön sekä poliisin lääninjohtojen yhteistyönä. Tuon yhteistyön tuloksena syntyi aselupakäytäntöjen

yhtenäistämisohjeet, jotka astuivat voimaan 19.10.2007. Yhtenäistämisohjeet pyrkivät olemaan

apuna lupaharkinnassa, kun poliisi myöntää tai peruuttaa ampuma-aselain tarkoittamia erilaisia lu-

pia. Tarkoituksena on, että ohjeen avulla kaikki poliisilaitokset noudattaisivat aselupa-asioissa yh-

denmukaista käytäntöä keskenään samanlaisissa asioissa.

Lupaviranomaisella on valta harkita, kuka saa ampuma-aselaissa luvanvaraiseksi säädettyyn toimin-

taan luvan ja kenen lupa peruutetaan.  Harkinnassa on lähtökohtana ampuma-aselaissa säädetyt

edellytykset. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet ovat tarkoitettu avuksi lupaharkinnassa. Ne

ohjeistavat myös sen, miten yhteistyötä poliisilaitosten ja sisäasianministeriön kesken voidaan lisätä

niiden lupa-asioiden osalta, joissa toimivalta on sisäasiainministeriöllä. Ohjeissa muistutetaan kui-

tenkin, että yksityiskohtaisia menettelyohjeita ampuma-aseita koskevaan lupaharkintaan ei voida

antaa. Jokainen aseasiassa suoritettava lupaharkinta ja sitä seuraava päätös on tehtävä yksittäistapa-

uksena kokonaisarvion perusteella, sillä esimerkiksi ampuma-aselain määrittelemät aselupien pe-

ruuttamisperusteena olevat rikokset ja muut väärinkäytökset voivat olla kokonaisuutena arvioiden

moitittavuudeltaan hyvinkin erilaisia tekoja ja laiminlyöntejä.
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Rikosten vaikutus ampuma-aselain mukaisiin päätöksiin

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeisiin on laadittu ohjeet poliisilaitosten lupakäytäntöjen yhte-

näistämiseksi kolmesta eri aihealueesta: 1) henkilön soveltuvuus 2) ampuma-aseen soveltuvuus ja

3) asekeräilijät.  Näihin valittuihin kolmeen aihealueeseen liittyy lupakäytännössä eniten tulkinnan-

varaisuuksia ja sen seurauksena keskenään samanlaisissa asioissa voidaan päätyä erilaisiin päätös-

ratkaisuihin. Tämän tutkimuksen aihealueesta johtuen tässä yhteydessä tarkastellaan lähemmin hen-

kilön soveltuvuutta koskevia yhtenäistämisohjeita.

Ampuma-aseiden käyttöön liittyvän turvallisuuden säilymisen kannalta kaikkein tärkein edellytys

on, ettei ampuma-aseita eikä aselupia ole sellaisten henkilöiden hallussa, joita ei ole pidettävä am-

puma-aseiden hallussapitoon sopivana.  Yleinen järjestys ja turvallisuus edellyttävät, että ampuma-

aseiden hallussapitoon ovat oikeutettuja vain sellaiset henkilöt, jotka täyttävät ampuma-aselaissa

säädetyt vaatimukset.

Tämän tutkielman kohteena olevien väkivaltarikosten lisäksi yhtenäistämisohjeeseen on kirjattu

ampuma-aselakia yksityiskohtaisemmin myös huumausainerikosten, ampuma-aserikosten ja –

rikkomusten, ampuma-aseella tehtyjen muiden rangaistavien tekojen, omaisuus- ja varallisuusrikos-

ten ja liikennerikosten vaikutusta ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttaviin lupiin. Jos henkilö

syyllistyy rikokseen ampuma-asetta käyttäen tai ampuma-aseen käytöllä uhaten, sillä on oltava eri-

tyisen painava merkitys lupaharkinnassa. Rikosten lisäksi ohje tarkentaa, kuinka luvanhaltijan ter-

veys, etenkin mielenterveys, ja alkoholinkäytön sekä esimerkiksi lähestymiskieltoon määräämisen

on otettava huomioon lupaharkinnassa.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen mukaan ampuma-aselain 67 § 2. momentin tarkoittamina

väkivaltaista käyttäytymistä osoittavina rikoksia ovat ainakin henkeen ja terveyteen kohdistuvat

rikoslain 21 luvussa luetellut rikokset lievää pahoinpitelyä lukuun ottamatta sekä rikoslain 31 lu-

vussa tarkoitetut ryöstö ja törkeää ryöstö sekä rikoslain 34 luvussa (yleisvaaralliset rikokset) tarkoi-

tetut tahallisina rikoksina rangaistavat teot. Ohjeen mukaan ne riittävät aselupien peruutusperusteik-

si  Lievä pahoinpitelykin voidaan ottaa peruutusperusteeksi, kun otetaan huomioon kokonaisarvio

muiden rikosten tai aselupien haltijan muun käyttäytymisen ohella, jolloin sillä voi olla ampuma-

aselain mukaisen päätöksen lopputulokseen ratkaiseva vaikutus.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet toteavat, että lupien peruuttamismenettely on käynnistettä-

vä, jos on syytä epäillä, että luvanhaltijan edellytykset ampuma-aseen hallussapidolle eivät enää ole
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olemassa. Esitutkintalain esitöissä syytä epäillä - kynnystä on kuvattu siten, että rikosta on syytä

epäillä, kun ”asioita huolellisesti harkitseva ihminen havaintojensa perusteella päätyy tällaiseen

tulokseen” (Helminen, Lehtola & Virolainen 1990, 21.) Varmuutta tai suurta todennäköisyyttä ri-

koksen tekemisestä ei siten vaadita. Sama määritelmä soveltuu hyvin arvioitaessa aselupien peruu-

tusmenettelyn käynnistämistä.

Aseluvan peruuttamisen vaihtoehtona luvanhaltijalle voidaan antaa varoitus. Oikein sovellettuna

luvanhaltijalle annettavalla varoituksella voi olla tehokas sanktiovaikutus. Varoituksen antamisen

edellytykset ovat kuitenkin samat kuin aselupien peruuttamisen edellytyksetkin, eli aseluvan halti-

jan on täytynyt syyllistyä johonkin ampuma-aselain67 §:n 2 momentissa mainittuun rikokseen tai

muuhun siinä mainittuun moitittavaan menettelyyn tai käyttäytymiseen. Tarkkaa rajanvetoa sen

suhteen, missä tilanteissa varoitus on riittävä seuraamus, on mahdotonta tehdä, sillä varoituksen

antamisen edellytyksenä on, että aselupien peruuttaminen olosuhteisiin nähden olisi kohtuutonta.

Kohtuuttomuus voi liittyä joko teon vähäisyyteen, anteeksiannettavuuteen tai luvan haltijan henki-

lökohtaisiin olosuhteisiin.

Yhtenäistämisohjeet ehdottavat ampuma-aselaissa mainitun aselupien peruuttamisen ja varoituksen

lisäksi lievimpänä seuraamuksena luvanhaltijan puhuttelua ja epävirallista huomautusta. Ohjeiden

mukaan ne voivat joissakin hyvin vähäisissä tapauksissa toimia tehokkaasti ampuma-aseiden vää-

rinkäytöksiä ehkäisevästi. Jos puhuttelua ja epävirallista huomautusta käytetään, tulee toimenpitees-

tä jäädä puhuttelun suorittajalle ja huomautuksen antajalle kirjallinen tieto, joka voidaan esimerkiksi

tallentaa aserekisteriin huomautustietona. Sillä tavoin varmistetaan, että tieto on kaikkien käytössä

tilanteessa jossa kyseinen henkilö asioi myöhemmässä elämänvaiheessaan toisella poliisilaitoksella

aselupa-asiassa.
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4. PERHE, VÄKIVALTA JA AMPUMA-ASEET

4.1. Perheissä tapahtuva väkivalta

Perheinstituutio on ilmiönä kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Tällä vuosi-

tuhannella sen asema on hienokseltaan vahvistunut, mikä näkyy avioliittojen solmimisen lievänä

nousuna ja avioerojen määrällisen kasvun tasoittumisena. On jopa syntynyt vaikutelma, että ihmiset

nimenomaan haluavat muodostaa perheitä. Perheet ja perhesuhteet näyttäisivät olevan toivottuja ja

haluttuja. (Sevon & Notko 2008, 18 - 19.)

Elisabeth Beck - Gernsheim (ks. Sevon ym. 2008, 19) on todennut pohdinnoissaan, että perhesuh-

teet itsessään ovat muuttuneet ja tulleet monimutkaisemmiksi. Monet parit haluavat muodostaa per-

heen ja haluavat elää tavallista perhe-elämää, mutta varautuvat parisuhteen muodostamisen alusta

alkaen siihen, että suhde saattaakin päättyä ennen aikojaan. Suuri tarve perustaa perhe on saattanut

johtaa siihen, että parit menevät yhteen liian nopeasti, jolloin heillä ei välttämättä ole riittävästi yh-

teistä. Kun ihmisiltä puuttuu parisuhteesta se ”yhteinen juttu”, niin heille ei välttämättä synny suurta

tai pysyvää tarvetta pysyä yhdessä. Parisuhteeseen syntyy noidankehä, kun ihmiset jo ennakkoon

varautuvat eroon ja samalla itse asiassa edesauttavat parisuhteen eroon päätymistä.

Kotona ja parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei Suomessa ole juurikaan tutkittu ennen 1990-luvun

puoliväliä (Husso 2003, 14.) Tänä päivänä pari- ja perhesuhteet ilmiöinä ja samalla niihin liittyvä

väkivalta ovat alkaneet kiinnostamaan tutkijoita. Yhteiskuntakin on kiinnostunut parisuhteiden hy-

vinvoinnista ja Suomessa useat viranomaiset ovat laatineet erilaisia toiminta ohjeita ja -

suunnitelmia perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kukaan ei kyseenalaistane sitä, että perheiden

hyvinvointi synnyttää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia. Perheiden parissa toimivilla viran-

omaisilla on vahvat ja pitkät perinteet omaavat näkemykset siitä, mikä on odotettavaa, toivottavaa

ja tavanomaista perhesuhteissa. Toivotulle ja ei-toivotulle ilmiölle perhesuhteissa on määritelty ra-

jat. (Sevon ym. 2008, 93.) Naisiin vuonna 2005 kohdistuneesta väkivallasta tehdyn tutkimuksen

mukaan yleisin väkivallan muoto oli liikkumisen estäminen tai kiinni tarttuminen. Varsin yleisiä

olivat myös läimäisy, väkivallalla uhkailu ja seksuaalinen väkivalta. (Piispa, Heiskanen, Kääriäinen

& Siren 2006, 45.)
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Perheväkivalta, josta käytetään myös nimitystä parisuhdeväkivalta, kuuluu ei-toivottuihin parisuh-

teen piirteisiin. Perheväkivalta on valitettavan usein pitkäkestoinen prosessi, jossa käytetään useita

eri väkivallan muotoja. Perheväkivalta on rikos, joka koskettaa perheen yksityiselämää ja siihen

liittyviä ihmissuhteita. Perheväkivaltatilanteissa tapahtumaympäristö on usein oma koti, minkä vä-

kivallan osapuolet jakavat, välillä tosiaan rakastaen ja välillä vihaten. Perheväkivalta on myös suuri

yhteiskunnallinen ongelma. (Husso 2003, 13.) Tarja Pösön mukaan (ks. Husso, 13) perheväkivalta

on yksi tämän ajan vaikeimmista sosiaalisista ongelmista, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ih-

misten terveyteen ja muuhun hyvinvointiin ja työllistää poliisia ja oikeuslaitosta sekä sosiaali- ja

terveysalan eri tahoja.

Perheväkivaltatutkimukset Suomessa ovat kohdistuneet naisten ja lasten kokemuksiin eli tutkimus-

ten lähtökohtana on ollut se, että perheväkivaltaan syyllistyvät miehet, isät ja puolisot (Sevon ym.

2008, 274.) Savon Sanomien julkaisemassa artikkelissa ”Nyt äiti suuttuu” (16.9.2007, 33) todetaan

että naisten väkivaltaisuus käy yhä näkyvämmäksi ainakin tilastojen muodossa. Vuonna 1995 polii-

si kirjasi alle 2000 naisen tekemää pahoinpitelyä, kun vuonna 2006 niitä kirjattiin jo lähes 4000.

Perheväkivaltatapauksissa vuonna 1996 uhrina oli mies 20 prosentissa tapauksista. Vuonna 2006

miesten osuus oli noussut 23 prosenttiin. Törkeimmissä perheväkivaltatapauksissa miesten uhriu-

tumisen osuus on noussut vastaavana aikana 43 prosentista 50 prosenttiin.

Savon Sanomien artikkelissa todetaan lisäksi, että naisen suorittaman pahoinpitelyn uhriksi joutuu

miehen ohella yhä useammin perheiden lapset. Puolessa lasten pahoinpitelytapaukista tekijänä on

lapsen oma äiti. Esimerkiksi lapsen surmaaja on sitä todennäköisemmin äiti, mitä pienemmästä lap-

sesta on kyse. Naisten tekemä väkivalta jää hyvin usein piilorikollisuudeksi. Tähän on syynä se, että

naisen uhreista lapset eivät osaa tehdä rikosilmoitusta ja miehet jättävät rikosilmoituksen tekemättä

häpeämisen vuoksi. Sukupuolten välisiä eroja väkivaltaisessa käyttäytymisessä selvitelleet tutkijat

ovat todenneet, että ainakin lapsuusiässä pojat tunnistavat oman aggressiivisuutensa paremmin kuin

tytöt. Savon Sanomien artikkelia varten haastateltu psykologi Hannele Törrönen uskoo, että sama

toteamus soveltuu aikuisiinkin. Oman aggressiivisuuden tunnistaminen ilmeisesti edesauttaa ehkäi-

semään omaa väkivaltaista käyttäytymistä.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan selvityksen mukaan lapsiin kohdistuneiden pahoinpitely-

epäilyjen johdosta tehtävät selvitykset ovat lähes kolminkertaistuneet muutaman viime vuoden ai-

kana. (ks. Savon Sanomat 5.4.2008, 28). Ensi- ja turvakotien liiton mukaan monet toimeentulo-,

päihde- ja muista ongelmista kärsivät isät ja äidit ovat epäonnistuneet lastensa huoltajuudessa ja
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lapset saattavat joutua sen vuoksi huonolle hoidolle. Pahoinpitelyä lievempänä piirteenä lasten huo-

no hoito ilmenee lasten likaisuutena, lasten pukemisena rikkinäisiin vaatteisiin ja jopa lasten alira-

vitsemuksena.

Poliisin tietoon tulleiden perheväkivaltatapausten määrä on kasvanut koko 2000 luvun kuten alla

olevasta taulukosta 2 ilmenee. Perheväkivalta on varmasti lisääntynyt tuona ajanjaksona, mutta yh-

tenä osasyynä perheväkivaltatapausten määrälliseen kasvuun on ollut myös se, että poliisit tunnista-

vat perheväkivaltatapaukset entistä paremmin ja luokittelevat väkivaltatapaukset perheväkivallaksi

aina kun tapaus täyttää perheväkivallaksi luokittelemisen kriteerit eli kyseessä on perheen sisällä

tapahtunut, johonkin perheenjäseneen kohdistunut väkivalta. (Poliisin tietojärjestelmä Polstat

<http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe>.)

Taulukossa 2 verrataan perheväkivaltatapausten määriä kaikissa Suomen lääneissä ja Helsingissä

vuosina 2001-2006. Taulukosta puutuvat Ahvenanmaalla ja ulkomailla tapahtuneet perheväkivalta-

tapaukset. Suurinta perheväkivaltatapausten lisäys on ollut Länsi-Suomen läänissä (106,70 %) ja

Lapin läänissä (105,80 %). Pienintä lisäys on ollut Helsingissä (23,40 %). Kokonaismäärältään per-

heväkivaltatapausten lisäys vuodesta 2001 vuoteen 2006 on ollut 74,90 prosenttia. Vastaavana ai-

kana henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten kokonaismäärä on lisääntynyt 13, 1 prosenttia

eli väkivaltarikosten lisääntyminen on ollut huomattavasti maltillisempaa kuin perheväkivaltatapa-

usten määrän lisääntyminen.

TAULUKKO 2. Perheväkivaltatapausten määrällinen muutos vuosina 2001-2006 lääneittäin (Pols-
tat).

LÄÄNI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MUUTOS %
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 639 670 559 606 966 1 210 +89,40
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 623 705 494 520 1 287 1 288 +106,70

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 360 359 490 481 495 585 +62,50
OULUN LÄÄNI 252 370 271 172 271 369 +46,40
LAPIN LÄÄNI 104 103 71 106 202 214 +105,80

HELSINKI 401 412 462 360 467 495 +23,40
YHTEENSÄ 2 379 2 619 2 347 2 245 3 688 4 161 +74,90

Perheissä tapahtuva väkivalta vaikuttaa paljon ennen kaikkea perheen lapsiin. Onneton lapsuus

edesauttaa lasten syrjäytymistä ja vaikeuttavat elämässä onnistumista. Sisäisen turvallisuuden seu-

http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe
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rantaryhmän puheenjohtaja kansliapäällikkö Ritva Viljanen totesi toukokuussa seuranataryhmän

raporttia luovuttaessaan, että ”lähisuhdeväkivalta periytyy: kun isä lyö äitiä, poika lyö puolisoaan.

Onnellinen lapsuus olisi koko Suomelle tärkeä asia.” (Iisalmen Sanomat 3.5.2007, 16 - 17.)

4.2. Ampuma-aseet ja väkivalta

4.2.1. Aseluvat ja niihin kohdistettavat ampuma-aselain mukaiset toimenpiteet

Taulukosta 3 käy ilmi, että Suomessa myönnettiin vuonna 2006 yli 82 000 uutta aselupaa. Eniten

aselupia myönnettiin Länsi-Suomen läänissä eli 25 275  ja vähiten Helsingissä eli 4611. (Poliisin

tietojärjestelmä Polstat <http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe>.) Samasta taulukosta

ilmenee, että vuonna 2006 Suomessa tehtiin hallinnollisesti 1958 ampuma-aselain mukaista päätös-

tä eli ampuma-aseiden haltijalta peruutettiin aseluvat tai hänelle annettiin varoitus (Poliisin Trip-

järjestelmä <https://tripweb.poliisi.fi/tripkys/Tripkys.asp>.) Lukumääräisesti aktiivisimmin ampu-

ma-aselain mukaisia päätöksiä teki Etelä-Suomen lääni (580 kpl), mutta myönnettyihin aselupiin

suhteutettuna aktiivisin päätösten tekijä oli Helsinki. Siellä tehtyjen päätösten määrä oli 4,53 pro-

senttia myönnettyjen aselupien määrästä, kun vastaava luku koko Suomessa keskimäärin oli 2,39

prosenttia. Länsi-Suomen läänissä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä tehtiin aselupiin suhteutet-

tuna reilusti alle puolet Helsinkiin verrattuna eli 1,72 prosenttia.

TAULUKKO 3. Ampuma-aselain mukaiset päätökset suhteessa myönnettyihin aselupiin vuonna
2006 lääneittäin (Trip-järjestelmä ja Polstat).

LÄÄNI PÄÄTÖKSET ASELUVAT SUHDE (%)
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 580 19 610 2,96
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 434 25 275 1,72

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 315 12 866 2,45
OULUN LÄÄNI 270 12 646 2,14
LAPIN LÄÄNI 150 7 039 2,13

HELSINKI 209 4 611 4,53
YHTEENSÄ 1958 82 047 2,39

Tämän kappaleen otsikkona on ”ampuma-aseet ja väkivalta”, mutta yllä olevassa taulukossa  esite-

tyt luvut ampuma-aselain mukaisista päätöksistä eivät kerro sitä, kuinka usein aselupien haltijat

syyllistyvät väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Väkivaltarikokset ovat vain yksi peruste, jonka perus-

http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe
https://tripweb.poliisi.fi/tripkys/Tripkys.asp
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teella poliisi voi ryhtyä ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin aselupien haltijaa kohtaan. Muita

rikoksia ovat mm. ampuma-aserikokset ja huumausainerikokset. Muita perusteita voivat olla aselu-

van haltijan terveydentila tai päihteiden väärinkäyttö. Tilastoa, josta ilmenee tehtyjen ampuma-

aselain mukaisten päätösten perusteet yksityiskohtaisesti, ei ole saatavilla.

Helsingin poliisilaitoksen aktiivisuus ampuma-aselain mukaisten päätösten tekijänä on saanut Mik-

ko Niskasaaren esittämään artikkelissaan, että poliisi vie aseita väärin perustein (ks. Ase-lehti

4/2006, 34 - 35.) Niskasaari kirjoittaa artikkelissaan muutamiin esimerkkitapauksiin viitaten, että

Helsingin poliisilaitos toteuttaa turvaryhmän päällikkönsä johdolla omatekoista aseidenriisuntaoh-

jelmaa. Ottamatta kantaa artikkelin väittämiin haluan kuitenkin todeta, että poliisin toiminta on aina

suuren yleisön kiinnostuksen kohteena ja lähes kaikkiin ampuma-aseasioihin liittyy aina suuri tun-

nelataus. Negatiivisen julkisuuden estämiseksi aselupakäytäntöjen yhdenmukaiseksi saaminen on

erittäin tärkeää.

Hyvin usein ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden kohteeksi joutunut aselupien haltija yllättyy

siitä, että hänen aselupansa on otettu lupaharkintaan mahdollista lupien peruuttamista varten, vaikka

henkilö ei ole tehnyt ampuma-aseillaan mitään lainvastaista. Yllättävän moni heistä on, ainakin

oman kertomansa mukaan, ollut täysin tietämätön siitä, mitkä ovat ampuma-aselain määrittelemät

perusteet aselupien peruuttamiselle. Useimmilla aselupien haltijoilla on ollut sellainen käsitys, että

riittää kun he käyttävät ampuma-asetta vain ja ainoastaan lain hyväksymiin tarkoituksiin esimerkik-

si metsästykseen tai tarkkuusammuntaan ja muuna aikana pitävät ampuma-aseet lain edellyttämällä

tavalla lukitussa tilassa. Esimerkkinä elävästä elämästä mainitsen erään aselupien haltijan, joka pa-

hoinpiteli avovaimonsa törkeästi 80 cm pitkällä koivuhalolla sillä seurauksella, että vaimolle tuli

alaraajoihin luunmurtumia. Henkilön ampuma-aseet otettiin poliisin haltuun ja hänen kaikki aselu-

vat peruutettiin. Hän ei poliisin peruutuspäätöstä tietenkään hyväksynyt, koska hän ei ollut tehnyt

ampuma-aseillaan mitään lainvastaista, eikä hän ollut käyttänyt ampuma-aseita pahoinpitelyssä.

Henkilö kehottikin peruutuspäätöksen tehnyttä komisariota takavarikoimaan häneltä kaikki koivu-

halot, mutta antamaan ampuma-aseet ja aseluvat takaisin.

4.2.2. Ampuma-aseet rikoksentekovälineenä

Sauli Luolajan - Mikkola toteaa lehtiartikkelissaan, että luvallisten ampuma-aseiden omistajista ei

ole merkittävää turvallisuushaittaa missään päin maailmaa (ks. Rekyyli 1/2008, 28). Ampuma-

aseilla tehtyjä rikoksia aiheuttavat pääsääntöisesti rikollisen taustan omaavat henkilöt, joiden hal-
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lussa on rikollisin keinoin hankittuja ja pidettyjä aseita. Osa rikollisten hallussa olevista ampuma-

aseista on tosin hankittu niiden laillisilta omistajiltaan, mutta luvallisen ampuma-aseen omistajat

itse eivät juurikaan tee aseellisia rikoksia.

Luvallisten aseenomistajien lainkuuliaisuudesta huolimatta ampuma-aseisiin kielteisesti suhtautuvat

esittävät hyvin mielellään, että aseet on tehty vain ja ainoastaan tappamista varten. Kaiken kaikki-

aan ihmiset ovat selkeästi joko asemyönteisiä tai –asevastaisia. Heidän asenteet ovat siis joko asei-

den puolesta tai aseita vastaan. Viime vuosina julkaistut artikkelit, tutkimukset ja johtopäätökset

heijastavat lähes poikkeuksetta kirjoittajan tai tutkijan asennetta (kielteistä tai myönteistä) ampuma-

aseisiin ja objektiivisia raportteja tai tutkimuksia on vaikea löytää. Ampuma-aseilla voi tehdä paljon

yleisesti hyväksyttyjä ja oikeutettuja asioitakin, kuten työtä (esimerkiksi tuotantoeläinten teurastuk-

set), metsästystä ja harrastusammuntaa, joten moraalisten arvojen kytkeminen ampuma-aseiden

alkuperäisen tarkoituksen kautta on turhaa. (ks. Rekyyli 1/2008, 27) Urheiluhulluille suomalaisille

kelpaa ampumaurheilusta saavutetut arvokisamitalit aivan samalla tavalla kuin muistakin urheilula-

jeista saavutetut mitalit.

Suomen 5,2 miljoonasta ihmisestä 650 000 omistaa luvallisen ampuma-aseen ja heistä noin 116 000

omistaa käsiaseen. Näillä luvallisilla käsiaseilla tehdään vuosittain keskimäärin alle 2,5 henkirikos-

ta. Kaiken kaikkiaan Suomessa tehdään vuosittain noin 120 henkirikosta. Niistä 16 prosentissa  te-

kovälineenä on ampuma-ase. Luvallinen ampuma-ase on tekovälineenä 7 prosentissa henkirikoksis-

ta. Suomalaisista luvallisen ampuma-aseen omistajista epäillään vuosittain 7,7 henkilöä aseellaan

tekemästä henkirikoksesta. Nämä 7,7 epäiltyä edustaa 0,012 promillea kaikista luvallisen ampuma-

aseen omistajista. Kaikista Suomalaisista epäillään vuosittain noin 120 henkilöä henkirikoksesta.

120 epäiltyä edustaa koko Suomen väestöstä 0,024 promillea. Toisin sanoen luvallisten ampuma-

aseiden omistajat ovat henkirikokseen epäiltynä suhteellisesti harvemmin kuin koko väestö keski-

määrin. (Rekyyli 1/2008, 29.)

Artikkelinsa lopuksi Sauli Luolajan - Mikkola esittelee Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkiri-

koskatsauksessa julkaiseman tilaston (kuva 2). Siinä verrataan Suomessa 1.6.2002 – 30.6.2006 väli-

senä aikana tapahtuneiden henkirikosten (514 kpl) tekovälineitä. Tilaston mukaan kyseisen ajanjak-

son henkirikoksista 23 prosenttia tehtiin ilman mitään tekovälinettä. Yleisin henkirikoksissa käytet-

ty tekoväline oli teräase, jota käytettiin 39 prosentissa henkirikoksista. Käsiaseiden osuus henkiri-

kosten tekovälineistä oli 6 prosenttia ja niistä 32 prosenttia oli luvallisia käsiaseita. Muu ampuma-

ase kuin käsiase oli rikoksentekovälineenä joka kymmenennessä tapauksessa ja niistäkin oli luvalli-
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sia ampuma-aseita 45 prosenttia eli yli puolet henkirikoksissa käytetyistä ampuma-aseista on ollut

luvattomia ampuma-aseita. Toisin sanoen tutkimusajankohdan aikana tehdyistä yhteensä 514 henki-

rikoksesta 10 tehtiin  luvallisella käsiaseella ja 23 luvallisella muulla ampuma-aseella kuin kä-

siaseella. (Rekyyli 1/2008, 29.)

KUVA 2. Tekoväline 1.6.2002 - 30.6.2006 Suomessa tehdyissä henkirikoksissa (Rekyyli 2008, 29).

Erään tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa estetään ampuma-asetta käyttäen vuosittain arviolta 2,5

miljoonaa väkivaltaista hyökkäystä (ks. Rekyyli 1/2008, 28.) Suurimmassa osassa näistä tapauksista

väkivaltainen hyökkäys on onnistuttu torjumaan ampuma-asetta käyttäen ampumatta tilanteen aika-

na yhtään ainoaa laukausta, edes varoitukseksi. 15,6 prosenttia ampuma-aseella itseään puolusta-

neista henkilöistä on kertonut lähes varmuudella pelastaneensa henkensä ampuma-aseeseen turvau-

tumalla.

Edellisestä tutkimuksesta poikkeavan näkemyksen amerikkalaisesta ampuma-asekulttuurista antaa

Abigail A. Kohn (2004) amerikkalaisten ampuma-asekulttuuria käsittelevässä kirjassaan. Yhdysval-

toihin on vaadittu ampuma-asekontrollin tiukentamista 1980 luvun loppupuolelta lähtien. Asekont-

rollin tiukentamista vaativat mm. maan kansanterveysviranomaiset, jotka esittävät, että ampuma-

aseet ovat uhka amerikkalaisten kansanterveydelle. He kuvaavat ampuma-aseilla tehtävää väkival-
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taa kansanterveydelliseksi epidemiaksi, sillä tilastojen mukaan vuonna 2000 ampuma-aseilla tehtiin

Yhdysvalloissa arviolta 10 000 murhaa ja 16 500 itsemurhaa. Kyseisten murheellisten lukujen alen-

taminen edellyttää kansanterveysviranomaisten vaatimusten mukaista nykyisen ampuma-

asekontrollin tiukentamista. (Kohn 2004, 132.)

Kansanterveysviranomaiset pitävät jokaista ampuma-aseen omistajaa potentiaalisena riskinä kansa-

laisten hengelle ja terveydelle. He pitävät erittäin vaarallisina erityisesti itsepuolustukseksi hankittu-

ja ampuma-aseita, sillä kotona pidettävillä ampuma-aseilla tehdään usein joko itsemurha tai vahin-

goitetaan jotakin perheenjäsentä sen sijaan, että niillä olisi todellista käyttöä itsepuolustustarkoituk-

sessa. Kansanterveysviranomaiset ovat sitä mieltä, että ampuma-aseen omistaminen johtaa aina

aseelliseen väkivaltaan, eikä ensimmäistäkään ampuma-aseen omistajaa voi pitää turvallisena ja

luotettavana aseen käsittelijänä. Heidän mielestä jokaisen vastuullisen kansalaisten pitäisi luopua

ampuma-aseistaan. Kansanterveysviranomaiset perustelevat näkemystään väitteellä, jonka mukaan

aseellisen väkivallan lisääntymiseen on vain yksi syy: ampuma-aseiden helppo saatavuus. (Kohn

2004, 132 - 133.)

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on liian jyrkkä kannanotto yhdistää ampuma-aseen omista-

minen automaattisesti väkivallan lisääntymiseen. Ampuma-aseita voidaan omistaa turvallisestikin,

kuten kuvan 2 tilastosta voi todeta ja ainakin Suomessa luvalliset ampuma-aseet ovat harvoin henki-

rikoksen tekovälineenä. Ampuma-aseet eivät yksin aiheuta väkivaltaa. Väkivaltaa aiheuttavat hen-

kilöt, jotka käsittelevät ampuma-aseita. Sen vuoksi on tärkeää pyrkiä tunnistamaan vaaralliset am-

puma-aseiden haltijat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

David Givens (2008) pohtii kirjassaan ”Crime signals”, kuinka rikollisen voisi tunnistaa, ennen

kuin hän ryhtyy rikolliseen tekoonsa. Rikos tapahtuu harvoin aivan tyhjästä, ilmoittamatta, ilman

edeltävää merkkiä, vihjettä tai varoitusta. Ennen ja jälkeen rikollisen teon on olemassa selvästi luet-

tavissa olevia merkkejä. (Givens 2008, 1.) Oppimalla huomaamaan ja tulkitsemaan rikollisten sa-

nattomia viestejä ja merkkejä voi suojella itseään ja läheisiä rikoksilta. Eläimet ja ihmiset antavat

ennakkovaroituksen ennen hyökkäämistä. (Givens 2008, 8.) Käytännön poliisityössä poliisi kyke-

nee harvoin arvioimaan ennalta estävästi henkilön sanattomia viestejä, vaan tunnistaa ihmisen rikol-

liset taipumukset vasta sen jälkeen, kun henkilö on syyllistynyt johonkin rikokseen tai häiriökäyt-

täytymiseen.
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Jos amerikkalaisten ongelma on liian löysä ampuma-aselainsäädäntö ja paikallisten viranomaisten

harjoittama olematon ampuma-asekontrolli, niin Suomessa tilanne on aivan toinen. Suomen ampu-

ma-aselainsäädäntö mahdollistaa tiukan ja tehokkaan ampuma-asekontrollin ja lupaharkinnan ase-

lupa-asioissa. Tämä tutkimus osaltaan voi antaa viitteitä siitä, käytetäänkö Suomessa kaikkia lain

sallimia mahdollisuuksia estämään ampuma-aseilla tai muulla tavalla tehtävää väkivaltaista käyttäy-

tymistä.
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5. AIHEEN VALINTA, TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA -ONGELMA

5.1. Aiheen valinta

Hyvä tutkimus alkaa hyvän tutkimusaiheen valinnalla. Oikea aihevalinta edesauttaa hyvän tai jopa

erinomaisen tutkimuksen syntymisessä, mutta väärä aiheen valinta johtaa todennäköisesti huonoon

lopputulokseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 66.)

Tutkimuksen lopullinen aihe syntyy useiden neuvottelu- ja harkintavaiheiden jälkeen (Miettinen

2004, 66.) Omalla kohdallani prosessi on kulkenut juuri edellä kerrotulla tavalla. Aikaa harkita lo-

pullista aihetta on ollut riittävästi, sillä olen suorittanut tätä hallintotieteen maisterin tutkintoa syk-

systä 2005 alkaen pohtien välillä hyvinkin aktiivisesti tutkielmani aihetta. Harkinnan aikana olen

vaihtanut aihetta yhden kerran. Hirsjärvi ym. (2007, 67) suosittelevat opinnäytetyötä suunnitteleval-

le seuraavien ajatuskuvioiden hyväksymistä:

Seitsemän hyvää päätöstä tutkimusta suunniteltaessa

Teen kunnollisen työn kohtuullisessa, suunnitellussa ajassa.

En tee tutkimuksestani elinikäistä projektia.

En kuitenkaan pidä jääräpäisesti kiinni aiheesta, jos jo alkuvaiheessa totean suuria hankaluuksia

toteuttamisessa tai jos aihe osoittautuu vaikeasti jäsennettäväksi, hinteläksi tai tarkoitustaan vas-

taamattomaksi.

Ymmärrän opinnäytteen juuri opinnäytteeksi, jossa aina on myös vajavuuksia.

Ymmärrän, että elämä jatkuu opinnäytetyön jälkeenkin ja että kaikkea ei tarvitse panostaa tähän

yhteen ja samaan työhön.

Voin jatkaa myöhemminkin uusista, kiinnostavista aiheista, jotka viriävät tutkimuksen kuluessa.

Tutkimukseni on vain yksi näkökulma aiheeseen.

Omat ajatuskuvioni tutkimusaihetta valitessani eivät aivan noudattanut edellä kerrottua kaavaa,

mutta ajoittain kiivaankin aivoriihen jälkeen päädyin tutkimaan vuonna 2006 tapahtuneiden perhe-

väkivaltatilanteiden yhteydessä mahdollisesti tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä Itä-

Suomen läänissä. Kun aihe on valittu, niin on syytä kuitenkin vielä tarkistaa täyttääkö valittu aihe

hyvän tutkimusaiheen kriteerit. Hyvän aiheen kriteerit ovat kymmenen kohdan (lähdeteoksessa koh-
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tia kuitenkin vain yhdeksän) luettelo, johon on koottu tärkeimmät huomioon otettavat seikat. (Hirs-

järvi ym. 2007, 77 - 80).

Hyvän aiheen kriteerit

1. Onko aihe todella sinua kiinnostava?

2. Onko aihe sopiva tieteenalallesi?

3. Onko aiheella yhteiskunnallista tai tieteensisäistä merkitystä?

4. Opettaako aiheen tutkiminen sinulle jotakin?

5. Onko sinulla tiedossa sopiva ohjaaja?

6. Onko aihe toteutettavissa kohtuullisessa ajassa?

7. Onko aiheesta saatavissa tarpeeksi tietoa?

8. Onko aihe sellainen, että tutkimus voidaan toteuttaa huomioitaessa

Taloudelliset voimavarat

Tutkimuksen kohteeksi aiotut henkilöt

Tarvittavat erikoislaitteet tai muu kallis materiaali

Tarvittavat kirjastopalvelut

9. Onko aihe sellainen, että kykysi ja kokemuksesi pääsevät esiin?

Vertaamalla omaa aiheenvalintaani edellä lueteltuun listaan, minulle tulee varsin vahva olo siitä,

että lopullinen aihevalintani on ollut oikea. Tutkimukseni ei vaadi suuria taloudellisia resursseja,

eikä mitään erikoislaitteita, ainoastaan poliisin käytössä olevia verkkoyhteyksiä ja tietojärjestelmiä.

En osaa sanoa, onko aiheella yhteiskunnallista tai tieteensisäistä merkitystä, mutta muihin hyvän

aiheen kriteereitä koskeviin kysymyksiin vastaisin kyllä.

5.2. Tutkimusympäristönä Itä-Suomen läänin kihlakunnan poliisilaitokset

5.2.1. Itä-Suomen väestö

Itä-Suomen läänissä oli vuonna 2006 ja on vielä tälläkin hetkellä, vuoden 2008 keväällä, 14 väes-

tömäärältään eri suuruista kihlakunnan poliisilaitosta (ks. Taulukko 4). Vuoden 2006 tilastojen mu-

kaan pienin poliisilaitos on Ilomantsin kihlakunnan poliisilaitos, jossa oli 6 313 asukasta. Suurin on

Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitos jossa väestömäärä oli 115 422. Itä-Suomen läänin yhteen-
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laskettu väestömäärä vuonna 2006 oli 576 509 asukasta. (Poliisin tietojärjestelmä Polstat

<http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe>.)

Poliisin hallintorakenteen uudistuksen myötä 1.1.2009 näistä 14:sta Itä-Suomen läänin kihlakunnan

poliisilaitoksesta muodostetaan kolme maakunnallista poliisilaitosta eli Etelä-Savon, Pohjois-Savon

ja Pohjois-Karjalan kihlakunnan poliisilaitokset. Niiden keskuspaikat tulevat sijaitsemaan Mikkelis-

sä, Kuopiossa ja Joensuussa.

TAULUKKO 4. Itä-Suomen läänin väestö vuonna 2006 kihlakunnittain ja maakunnittain (Polstat).

KIHLAKUNTA / MAAKUNTA Asukasluku 2006
Ilomantsi 6 313
Joensuu 109 783

Kitee 20 440
Lieksa 13 505

Nurmes 17 478
POHJOIS- KARJALA YHTEENSÄ 167 519

Juva 23 148
Mikkeli 71 449

Pieksämäki 20 746
Savonlinna 44 149

ETELÄ-SAVO YHTEENSÄ 159 492
Koillis-Savo 20 651

Kuopion seutu 115 422
Sisä-Savo 19 231

Varkauden seutu 34 564
Ylä-Savo 59 630

POHJOIS-SAVO YHTEENSÄ 249 498
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI YHTEENSÄ 576 509

5.2.2. Itä-Suomessa myönnetyt aseluvat

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan myöntää ja peruuttaa luvanhaltijan kotikunnan tai

kotipaikan poliisilaitos. Poliisilaitosten ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä määritellään, ketkä polii-

silaitoksen henkilökuntaan kuuluvista tekevät ampuma-aseisiin kohdistuvat lupapäätökset. Aselupi-

en peruuttamiset tekevät yleensä poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö tai muu, yleensä poliisi-

http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe
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päällystöön kuuluva, henkilö. Suurimmissa poliisilaitoksissa lupahallintoon on sijoitettu aselupa-

päätöksiä tekevä poliisi, mutta pienemmissä poliisilaitoksissa aselupapäätöksiä tekevät oman toi-

mensa ohella joko poliisipäällikkö tai rikospoliisin tai järjestyspoliisin tehtäviä päätöikseen tekevä

poliisi.

Vuonna 2006 Itä-Suomen läänissä myönnettiin yhteensä 12 866 aselupaa (ks. Taulukko 5). Luku-

määräisesti eniten aselupia, yli 2200 lupaa, myönnettiin Ylä-Savossa. Joensuussa ja Kuopiossa

myönnettiin myös yli 2000 aselupaa. Väestömäärään suhteutettuna aselupia myönnettiin eniten Ylä-

Savossa, jossa myönnettiin yksi aselupa 26 asukasta kohden. Vastaaviin määriin pääsivät myös

Nurmeksen ja Ilomantsin kihlakunnat, joissa myönnettiin yksi aselupa 27 asukasta kohden ja Koil-

lis-Savo, jossa puolestaan myönnettiin yksi aselupa 28 asukasta kohden. Keskimäärin Itä-Suomen

läänissä myönnettiin yksi aselupa jokaista 44 asukasta kohden. (Poliisin tietojärjestelmä Polstat

<http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe>.)

TAULUKKO 5. Myönnetyt aseluvat Itä-Suomen läänissä vuonna 2006 kihlakunnittain ja maakun-
nittain (Polstat).

KIHLAKUNTA / MAAKUNTA Myönnetyt aseluvat 2006
Ilomantsi 227
Joensuu 2 208

Kitee 497
Lieksa 313

Nurmes 626
POHJOIS- KARJALA YHTEENSÄ 3 871

Juva 429
Mikkeli 1 026

Pieksämäki 439
Savonlinna 709

ETELÄ-SAVO YHTEENSÄ 2 603
Koillis-Savo 724

Kuopion seutu 2 026
Sisä-Savo 556

Varkauden seutu 793
Ylä-Savo 2 293

POHJOIS-SAVO YHTEENSÄ 6 392
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI YHTEENSÄ 12 866

http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe
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5.2.3. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ja perheväkivaltatapaukset

Itä-Suomen läänin väestön väkivaltaisuutta voi kuvailla alueella tapahtuvien poliisin tietoon tullei-

den henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten ja perheväkivaltatapausten määrällä (taulukko 6).

Vuonna 2006 Itä-Suomen läänissä tehtiin 4 032 henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta. Perhe-

väkivaltatauksia oli 585. Kaikki 585 perheväkivaltatapausta eivät ole kirjattuja rikosilmoituksia,

vaan lukuun sisältyvät myös perheväkivaltatapausten yhteydessä poliisilain perusteella säilöön ote-

tuista henkilöistä kirjatut säilöönottoilmoitukset eli ns. juoppokipit. Aikaisemmin luvussa 4.1 esitte-

lin taulukon 2, josta voi havaita, että perheväkivaltatapausten määrä on lisääntynyt voimakkaasti

2000 –luvulla, voimakkaammin kuin henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kokonaisuudes-

saan. (Poliisin tietojärjestelmä Polstat <http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe>.)

TAULUKKO 6. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset sekä perheväkivaltatapaukset Itä-
Suomen läänissä vuonna 2006 kihlakunnittain ja maakunnittain (Polstat).

KIHLAKUNTA / MAAKUNTA HENKEEN JA
TERVEYTEEN

PERHE-
VÄKIVALTA

Ilomantsi 53 8
Joensuu 804 136

Kitee 129 27
Lieksa 83 18

Nurmes 89 37
POHJOIS- KARJALA YHTEENSÄ 1 158 226

Juva 123 30
Mikkeli 472 27

Pieksämäki 179 29
Savonlinna 304 27

ETELÄ-SAVO YHTEENSÄ 1 078 113
Koillis-Savo 140 13

Kuopion seutu 909 119
Sisä-Savo 78 11

Varkauden seutu 237 50
Ylä-Savo 432 53

POHJOIS-SAVO YHTEENSÄ 1 796 246
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI YHTEENSÄ 4 032 585

http://polstat.poliisi.fi/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe
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Väestömäärään (vrt. Taulukko 4 luvussa 5.2.1.) suhteutettuna Itä-Suomen väkivaltaisin kihlakunta

on Pieksämäki, missä vuonna 2006 tehtiin yksi henkeen ja terveyteen kohdistunut rikos jokaista 115

asukasta kohden. Hyvin lähelle samaa lukua pääsi Ilomantsi, missä tehtiin yksi rikos 119 asukasta

kohden. Hengen ja terveyden kannalta turvallisin kihlakunta oli Sisä-Savo, missä henkeen ja tervey-

teen kohdistuneita rikoksia tehtiin yksi jokaista 246 asukasta kohden. Itä-Suomen läänin keskiarvo

oli yksi henkeen ja terveyteen kohdistunut rikos jokaista 142 asukasta kohden.

5.2.4. Ampuma-aselain mukaiset päätökset vuonna 2006

Taulukko 7 esittelee poliisilaitosten vuonna 2006 tekemiä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä eli

aselupien peruuttamisia ja lupien haltijalle annettavia varoituksia. Varoitus on aselupien peruutta-

mista lievempi hallintopäätös. Ampuma-aselain 69 §:n mukaan aseluvan haltijalle voidaan antaa

varoitus, jos aseluvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

TAULUKKO 7. Ampuma-aselain mukaiset varoitukset ja peruutukset Itä-Suomen läänissä vuonna
2006 kihlakunnittain ja maakunnittain (Trip-järjestelmä).

KIHLAKUNTA / MAAKUNTA VAROITUS PERUUTUS KAIKKI
Ilomantsi 4 8 12
Joensuu 16 28 44

Kitee 0 9 9
Lieksa 2 1 3

Nurmes 3 16 19
POHJOIS- KARJALA YHTEENSÄ 25 62 87

Juva 8 9 17
Mikkeli 11 24 35

Pieksämäki 5 8 13
Savonlinna 1 9 10

ETELÄ-SAVO YHTEENSÄ 25 50 75
Koillis-Savo 4 20 24

Kuopion seutu 18 24 42
Sisä-Savo 1 6 7

Varkauden seutu 2 6 8
Ylä-Savo 26 46 72

POHJOIS-SAVO YHTEENSÄ 51 102 153
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI YHTEENSÄ 101 214 315
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Itä-Suomen läänissä  tehtiin vuonna 2006 yhteensä 315 ampuma-aselain mukaisista päätöstä, joista

101 oli varoituksia ja 214 kertaa henkilön aseluvat peruutettiin.  Prosentuaalisesti varoitusten osuus

oli 32,1 prosenttia kaikista päätöksistä. Suhteellisesti eniten varoitusta käyttivät Lieksan (66,7 %),

Juvan (47,1 %) ja Kuopion (42,9 %) kihlakuntien poliisilaitokset. Kiteen kihlakunnan poliisilaitos

puolestaan ei antanut yhtään varoitusta, vaan teki ainoastaan peruutuspäätöksiä. Savonlinnan kihla-

kunnan poliisilaitoksen tekemistä ampuma-aselain mukaisista päätöksistä varoituksia oli ainoastaan

10 prosenttia. (Poliisin Trip-järjestelmä <https://tripweb.poliisi.fi/tripkys/Tripkys.asp>).

Varoituksen suhteellisista määristä ei voi päätellä poliisilaitosten päätösten ankaruutta tai muuta

linjausta, sillä jokainen ampuma-aselain mukainen päätös on kokonaisvaltainen ratkaisu, johon vai-

kuttavat lainsäädännön ja perusteena olevan tapahtuman lisäksi lupapäätöksen tekijän tulkinta, pää-

töksen kohteena olevan aselupien haltijan asian käsittelyn yhteydessä antama vastine sekä tehtävän

päätöksen vaikutukset päätöksen kohteena olevaan henkilöön.

5.3. Tutkimusongelma

Vanhan sanonnan mukaan hyvä kysymys on jo puoli vastausta, eli tutkimuksen ongelmat olisi har-

kittava tarkkaan ja muotoiltava selkeästi ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Etenkin kvalitatii-

visessa tutkimuksessa on syytä varautua siihen, että tutkimusongelma saattaa muuttua tutkimuksen

edetessä. (Hirsjärvi ym. 2007, 121 - 122.) Tutkimusongelman määrittäminen ja täsmentäminen tut-

kimustyön alussa on siis erittäin tärkeää, sillä jos ei tiedä kysymystä, niin ei siihen voi etsiä vastaus-

takaan (Miettinen 2004, 6.)

Johdannossa kerroin, että oman näkemykseni mukaan ampuma-aselain mukaiset päätökset vaihtele-

vat eri kihlakunnan poliisilaitoksissa Itä-Suomen läänissä. Oma odotukseni siitä, että päätökset

eroavat toisistaan ja tehdyt päätökset eivät ole yhdenmukaisia, on tämän tutkimuksen yksi ns. työ-

hypoteesi (Hirsjärvi ym. 2007, 155.) Hypoteesi on todellisuutta koskeva oletus, jonka totuutta selvi-

tetään tutkimuksessa (Kakkuri - Nuuttila & Heinlahti 2006, 214.)

Lähestyn tutkimusongelmaa yhdenvertaisuuden kautta. Yksi tämän tutkimuksen ennakoitu tulos on

se, että poliisilaitosten tekemät ampuma-aselain mukaiset päätökset eivät ole yhdenvertaisia keske-

nään. Hallintotieteellistä näkökulmaa haen tutkimukseen vertaamalla tutkimustulosta aselupakäy-

täntöjen yhtenäistämisohjeisiin ja pyrin vertailun avulla hahmottamaan kuinka kihlakunnan poliisi-

https://tripweb.poliisi.fi/tripkys/Tripkys.asp
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laitosten on kehitettävä toimintaprosessejaan ja päätöksentekoaan kyetäkseen yhtenäistämään ase-

lupakäytäntöjään yhtenäistämisohjeiden tavoitteiden mukaisesti. Yhdenvertaisuus päätöksenteossa

on tärkeää etenkin 1.1.2009 alkaen, kun uudet maakunnalliset poliisilaitokset aloittavat toimintansa.

Silloin Pohjois-Savossa viisi ja Etelä-Savossa, sekä Pohjois-Karjalassa kummassakin neljä erillistä

kihlakunnan poliisilaitosta muodostavat Itä-Suomen lääniin kolme maakunnallista poliisilaitosta.

Yhteen liittyvissä poliisilaitoksissa on saattanut olla hyvinkin erilaisia aselupakäytäntöjä, jotka uu-

sissa poliisilaitoksissa olisi saatava yhdenmukaisia.

Tämä tutkimus voi osoittaa, että Itä-Suomen läänissä vuonna 2006 perheväkivaltaan syyllistyneille

henkilöille tehdyt ampuma-aselain mukaiset päätökset eivät ole yhdenvertaisia keskenään, mutta

tämä tutkimus ei kuitenkaan kykene vastaamaan siihen,  miksi päätöksien kohteena olevien henki-

löiden yhdenvertaisuus ei toteudu. Tutkimus kykenee erittelemään tehdyt päätökset ja toimenpiteet

lukumääräisesti, mutta se ei kykene selvittämään miksi kyseisiin ratkaisuihin on päädytty. Tutki-

muksessa ei voida selvittää miksi lupaharkinnassa on päädytty varoitukseen tai aselupien peruutta-

miseen tai miksi asiassa ei ole tehty minkäänlaisia ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä. Johtu-

vatko erilaiset ratkaisut päätöksentekijöiden erilaisesta lupaharkinnasta vai eivätkö perheväkivalta-

tapaukset ole tulleet lupapäätöksiä tekevien poliisien tietoisuutteen, jolloin he eivät ole voineet asi-

assa edes tehdä lupaharkintaa? Toisin sanoen. Voisin ottaa tutkimusongelmaksi myös poliisilaitos-

ten työprosessit eli onko niissä puutteita tiedonkulussa tai toimintatavoissa, jolloin tieto aselupien

omistajiin kohdistuvasta mahdollisesta lupaharkinnan tarpeesta ei tule lainkaan lupapäätösten teki-

jöille.

Tutkimuksessa asetettuihin ongelmiin voidaan ennakoida ratkaisuja tai selityksiä (Hirsjärvi ym.

2007, 154.) Tämän tutkimuksen yksi ennakoitu tulos on se, että ampuma-aselain mukaiset päätökset

poikkeavat toisistaan Itä-Suomen läänin kihlakunnan poliisilaitoksissa.

Edellä kerrottu ennakoitu ratkaisuni perustuu suurimmalta osalta arkitietoon, ei tutkittuun tieteelli-

seen tietoon. Arkitiedon ja tieteellisen tiedon välinen ero ei välttämättä ole suuri ja tieteellistä tietoa

onkin pidettävä arkitiedon jalostettuna muotona. Arkitieto perustuu arkihavaintoihin, jotka ovat

yksilökohtaisia. Arkihavaintoihin vaikuttavat havaintokyvyn rajallisuus ja tehtyjen havaintojen tul-

kinta. Lisäksi ihminen tekee havaintojaan valikoiden ja niiden tekemistä ohjaavat ihmisen tarvetila,

kiinnostukset ja aikaisemmat kokemukset. Tieteellinen tieto on arkitietoa vakuuttavampaa. Se voi-

daan perustella arkitietoa paremmin, sillä siinä tiedonhankinta ja hankitun tiedon esittäminen ovat
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systemaattisempia ja koko tiedonhankintaprosessi perustuu tieteellisiin ja yleisesti tunnettuihin peli-

sääntöihin. (Kiehelä & Raivola 1996, 4 - 6.)

5.4. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto

5.4.1. Tutkimusmenetelmän valinta

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen eli laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroista on puhuttu kau-

an ja tullaan ilmeisesti jatkossakin puhumaan. Tarkkaa jaottelua niiden välille ei voine tehdä ja kar-

keasta jaottelusta ei juurikaan ole mitään hyötyä käytännön tutkimustyössä. Niinpä nykyään monet

tutkijat haluaisivatkin poistaa eri tutkimusmenetelmien välillä olevan vastakkainasettelun. (Hirsjärvi

ym. 2007, 131.)

Tutkimuksella on oltava aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitus ohjaa tutkimuksen strategisia

valintoja. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan luonnehtia yleensä neljän piirteen perusteella. Ne ovat

kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Yhteen tutkimukseen voi sisältyä useampi kuin yksi

tarkoitus ja lisäksi tarkoitus voi muuttua tutkimuksen kuluessa. (Hirsjärvi ym. 2007, 134.)

En pysty varmuudella sanomaan onko oma tutkimusmenetelmäni kvantitatiivinen vai kvalitatiivi-

nen. Tutkimuksen tarkoitusmääritelmien perusteella (Hirsjärvi ym. 2007, 134 - 135) olen päätynyt

siihen, että tutkimukseni on selittävä. Tutkimuksellani pyrin vastaamaan kysymykseen miksi am-

puma-aselain mukaiset päätökset poikkeavat toisistaan Itä-Suomen läänin kihlakunnan poliisilaitok-

sissa ja mitkä poliisin toiminnat ovat vaikuttaneet päätösten poikkeavuuteen. Silloin tutkimusmene-

telmä voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen.

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä käytetään usein jaottelua perustutkimus, soveltava tutkimus

sekä kehittämistoiminta. Omassa teoksessaan Miettinen (2004, 5) lainaa Ilkka Niiniluodon määri-

telmiä, jonka mukaan perustutkimuksella tarkoitetaan uuden tieteellisen tiedon etsintää ilman, että

pyritään niiden avulla välittömiin käytännöllisiin sovellutuksiin. Soveltavalla tutkimuksella Niini-

luodon mukaan tähdätään tiettyyn käytännölliseen tavoitteeseen, joka rakentuu perustutkimuksen

tuottamille tiedoille. Kehittämistoiminnan tavoitteena puolestaan on saavuttaa tutkimustulosten

avulla uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä tai palveluja. Näihin kaikkiin kolmeen
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liittyvät tieteellisen tutkimuksen vaatimukset: toiminnan systemaattisuus ja tiedon uutuuden vaati-

mus.

Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari (1995) käsittelevät kirjassa ” Laadullisen tutkimuksen työta-

poja” toimintatutkimusta, joka antaa eri ammateissa tutkiville uusia mahdollisuuksia oppia ja saada

aikaan muutoksia työssään ja toiminnassaan. Se on laadullinen tukimustapa ja se on kehitetty alun

perin kehittämään opettajien suorittamaan opetustyötä. Toimintatutkimuksen avulla pyritään ratkai-

semaan erilaisia käytännön ongelmia työyhteisöissä, joten se soveltuu hyvin muunkin kuin opetus-

työn tutkimiseen ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksen tavoitteena on parantaa tutkimuksen koh-

teena olevaa käytäntöä ja tilannetta jossa toimitaan, sekä lisätä osallistujien ymmärrystä tästä käy-

tännöstä. Toimintatutkimus on koettu varsin lupaavaksi keinoksi saada aikaan todellisia muutoksia

esimerkiksi työpaikoilla.

Metsämuuronen (2000) viittaa useisiin metodologian oppikirjoihin, joissa huomautetaan, että kvan-

titatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen välillä ei ole syytä tehdä vastakkainasettelua. Kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää menetelmiä, joidenka katsotaan perinteisesti kuuluvan kva-

litatiiviseen tutkimukseen. Taulukossa 8 on tiivistetty vertailu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen me-

todologian eroista kvalitatiivisen tutkimustradition oleellisten tutkimusmetodien kannalta (Metsä-

muuronen 2000, 15.)

TAULUKKO 8. Tutkimusmetodit eri metodologioissa (Metsämuuronen 2000, 15).

                                      Metodologia
Metodi Kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus
Havainnoiminen Alustavaa työtä esimerkiksi varsi-

naista lomaketta varten
Perustava menetelmä toisen kulttuu-
rin ymmärtämisessä

Tekstianalyysi Kvantitatiivinen sisällön analyysi;
tutkijan asettamien kategorioiden
laskeminen

Kulttuurin jäsenten käyttämien kate-
gorioiden ymmärtäminen

Haastattelu "Survey tutkimus". Strukturoitujen
valintakysymysten esittäminen sa-
tunnaisesti valitulle otokselle.

"Avoimien kysymysten" esittäminen
valituille yksilöille tai ryhmille.

Litterointi Harvoin käytössä; esim. tarkistettaes-
sa haastatteluäänityksen paikkansapi-
tävyys

Käytetään sen ymmärtämiseen, kuin-
ka tutkittavat organisoivat puheensa
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Triangulaatio, sekastrategia ja yhdistetyt operaatiot ovat nimityksiä, joita on annettu kvantitatiivisen

ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistäville tutkimustavoille eli monistrategisille tutkimuksille.

Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä voidaan yhdistää seuraavilla neljällä eri tavoilla. En-

siksi kvalitatiivisia tutkimustuloksia voidaan käyttää kvantitatiivisten tulosten esimerkkeinä. Toi-

saalta kvalitatiivisia tuloksia voidaan käyttää kvantitatiivisten tulosten selittämiseen. Kolmas tapa

on käyttää kvalitatiivista vaihetta hypoteesien luomiseen kvantitatiivista vaihetta varten. Neljäs tapa

on tutkimukset, joissa ensin on käytetty kvantitatiivista otetta ja sen pohjalta kvalitatiivisessa tutki-

muksessa on muodostettu typologioita. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 28.)

Edellä kerrottuun perustuen uskallan todeta, että sovellan tässä tutkimuksessa kvantitatiivisia ja

kvalitatiivisia menetelmiä ja siihen sisältyy piirteitä kehittämistoiminnasta ja toimintatutkimuksesta.

Silti vaarana saattaa olla se, että nekään eivät välttämättä riitä selvittämään tähän tutkimusaiheeseen

liittyviä ilmiöitä (Hirsjärvi & Hurme 1993, 7.)

5.4.2. Aineiston kerääminen

Aineistonkeruuta koskevia yksityiskohtaisia ratkaisuja ei välttämättä voi tehdä etukäteen (Heikki-

nen, Huttunen ja Moilanen 1999, 74.) Lähtökohtana aineistonkeruulle asetin kiinnostukseni Itä-

Suomen läänissä tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä kohtaan. Niitä tehtiin läänissä vuonna

2006 yhteensä 320 kappaletta. Tutkimusaineiston koon rajaamiseksi päätin ottaa tarkasteluun Itä-

Suomen läänissä vuonna 2006 tapahtuneet perheväkivaltatapaukset ja niihin syylliskesi epäiltyihin

henkilöihin mahdollisesti kohdistetut ampuma-aselain mukaiset päätökset. Samalla selvitän myös

sen, onko joidenkin aselupien haltijoiden kohdalla päädytty siihen, että heidän aselupiaan ei ole

lainkaan otettu lupaharkintaan, vaikka ampuma-aselaki olisi antanut siihen mahdollisuuden.

Aineiston keräämisen aloitin hakemalla poliisiasian tietojärjestelmästä tiedot kaikista Itä-Suomen

läänissä vuonna 2006 perheväkivallaksi luokitelluista rikosilmoituksista. Sen jälkeen tein luettelon

edellä mainituissa rikosilmoituksissa rikoksesta epäillyn asemaan kirjatuista henkilöistä. Kolman-

nessa vaiheessa tarkistin poliisin hallintoasiain tietojärjestelmään kuuluvasta aserekisteristä, onko

näillä perheväkivaltaan syylliseksi epäillyillä henkilöillä ollut voimassa olevia aselupia rikoksen

tapahtuma-aikana.

Aineiston keräämisen yhteydessä täytin jokaisesta aselupia omistavasta perheväkivaltaa sisältävään

väkivaltarikokseen epäillystä henkilöstä havaintolomakkeen (liite 2). Tapausnumeron ja tapahtuma-
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paikan poliisilaitoksen lisäksi merkitsin havaintolomakkeen kohtaan A kaikki perheväkivaltatapa-

uksen yhteydessä henkilön tekemäksi epäiltyjen rikosten nimikkeet. Lomakkeen kohtaan B kirjasin

henkilön aikaisemmat epäillyt rikokset, jos ne olivat tehty edellisen kolmen vuoden aikana eli vuo-

sien 2003-2006 aikana ja joilla voi olla vaikutusta tehtäessä ampuma-aselain mukaista päätöstä.

Kyseisiä rikoksia ovat ampuma-aselain 67 §:n 2. momentissa luetellut rikokset kuten esimerkiksi

törkeysasteeltaan erilaiset väkivaltarikokset, ampuma-aserikkomukset ja -rikokset sekä kaikki

huumausainerikokset. Havaintolomakkeen kohtaan C kirjasin henkilön kohdalla tehdyn ampuma-

aselain mukaisen päätöksen lopputuloksen ja ampuma-aselain pykälän, johon päätös on perustunut.

Sen, että henkilölle ei oltu tehty minkäänlaista ampuma-aselain mukaista päätöstä, merkitsin niin

ikään lomakkeen kohtaan C.

Aineistoa kerätessäni minulla ei ole ollut käytettävissä esitutkintapöytäkirjoja, joten en tiedä minkä-

laisiin ratkaisuihin esitutkinta on perheväkivaltaa sisältäneiden väkivaltarikoksesta epäiltyjen koh-

dalla johtanut. Käytössäni eivät olleet myöskään henkilöille tehdyt kirjalliset ampuma-aselain mu-

kaiset päätökset. Jokainen esitutkinta ja jokainen ampuma-aselain mukainen päätös perustuu tapah-

tuman taustalla oleviin seikkoihin, jotka eivät täysin ilmene poliisiasiain tietojärjestelmästä ja ase-

rekisteristä kerätyissä tiedoista. Taustalla olevat seikat ovat voineet vaikuttaa kuitenkin hyvinkin

ratkaisevasti siihen, minkälainen päätös esitutkinnassa on tehty ja onko asiassa katsottu olevan pe-

rusteet ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin.

Suoritustavaltaan tutkimukseni on lähellä otantatutkimusta, jossa tutkimukseen valitaan perusjou-

kon havaintoyksiköstä edustava otos jollakin otantamenetelmällä (Kiehelä ym. 1996, 51.) Tutki-

mukseni perusjoukko on Itä-Suomen läänissä poliisilaitosten tekemät ampuma-aselain mukaiset

päätökset. Otantamenetelmänä olen käyttänyt mukautetusti systemaattista otantaa. Systemaattisessa

otannassa poimitaan havaintoyksiköitä tasavälein (Kiehelä ym. 1996, 53.) Vuoden 2006 ampuma-

aselain mukaisia päätöksiä ei ole voitu laittaa ”jonoon” tasavälein tapahtuvaa poimintaa varten,

mutta olen poiminut niistä systemaattisesti ne päätökset, jotka perustuvat perheväkivaltaa sisältä-

neeseen väkivaltarikokseen.

5.5. Tutkimusaineisto

Vuonna 2006 Itä-Suomen läänin poliisilaitoksissa kirjattiin poliisiasiantietojärjestelmään 425 ri-

kosilmoitusta, joihin liittyi luokittelun mukaan perheväkivaltaa. Niihin merkittiin yhteensä 428 ri-
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koksesta epäiltyä henkilöä ja 679 eri rikosnimikettä. Kaikki ilmoituksiin liitetyt rikosnimikkeet ei-

vät ole väkivaltarikoksia. Esimerkkinä rikosnimikkeistä esitän kuvitellun tilanteen, missä vahvasti

päihtynyt perheenisä pahoinpitelee vaimoaan ja poistuu kotoa autollaan, estääkseen joutumasta te-

kemisiin paikalle kutsuttujen poliisien kanssa. Jos perheenisän autoilu päätyy suistumiseen ojaan,

niin häntä tullaan suoritettavassa esitutkinnassa epäilemään pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopu-

muksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kaikki edellä luetellut kolme rikosnimikettä

kirjataan samaan rikosilmoitukseen ja ainoastaan epäilty pahoinpitely luokitellaan perheväkivaltata-

paukseksi.

Tutkimusainestooni sisältyivät ainoastaan perheväkivaltatapauksista kirjatut rikosilmoitukset, jotka

pystyin selaamaan poliisiasiain tietojärjestelmästä. Käytössäni eivät siis olleet tapausten esitutkinta-

pöytäkirjat kuulusteluineen, joista ilmenee tapausten tarkempi kokonaiskuva, eivätkä mahdolliset

syyttäjän tai tuomioistuimen tekemät ratkaisut. Rikosilmoituksiin väkivallan tekijät ovat merkitty

rikoksesta epäillyiksi. Koska tiedossani ei ole kuka em. rikoksesta epäillyistä on tuomittu heidän

tekemäksi epäillystä rikoksesta, niin käsittelen heitä tässä tutkimuksessakin ainoastaan rikoksesta

epäiltyinä.

Varsinaiseksi tutkimusaineistoksi valikoitui 68 erillistä tapausta, joissa perheväkivaltaan syylliseksi

epäillyillä henkilöillä oli tapahtumahetkellä voimassa olevia aselupia. Rikoksesta epäiltyjä oli yhtä

monta kuin tapauksiakin eli 68. Epäiltyjen sukupuolijakauma oli kaksi naista ja 66 miestä. Heidän

perheväkivaltaa sisältäneiden tekojen rikosnimikkeet olivat lievä pahoinpitely, pahoinpitely, törkeä

pahoinpitely, törkeän pahoinpitelyn yritys, laiton uhkaus, kotirauhan rikkominen ja törkeä koti-

rauhan rikkominen (ks. Taulukko 9). Kahden naishenkilön tekemäksi epäillyt rikokset olivat lievä

pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Useimmin perheväkivallan tekijän epäiltiin syyllistyneen pahoinpitelyyn, joita oli kaikista rikoksis-

ta yli puolet eli 36 tapausta. Seuraavaksi yleisin oli lievä pahoinpitely, joita oli kaikkiaan 17 tapaus-

ta ja laittomia uhkauksia oli yhdeksän. Törkeästä pahoinpitelystä epäiltiin yhteensä kolmea henkilöä

ja sen lisäksi yhtä henkilöä epäiltiin törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Kahden henkilön epäiltiin

syyllistyneen kotirauhan rikkomiseen ja törkeän kotirauhan rikkomiseen. Noin kolmasosassa tapa-

uksista henkilön epäiltiin syyllistyneen saman aikaisesti johonkin muuhunkin rikokseen kuin perhe-

väkivaltaa sisältäneeseen tekoon, kuten tämän luvun alussa olevassa havaintoesimerkissä kerroin.
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TAULUKKO 9 . Tutkimusaineiston rikosnimikkeet sukupuolen mukaan.

  RIKOSNIMIKE NAINEN MIES
  Lievä pahoinpitely 1 16
  Pahoinpitely 36
  Törkeä pahoinpitely 3
  Törkeä pahoinpitely, yritys 1
  Laiton uhkaus 1 8
  Kotirauhan rikkominen 1
  Törkeä kotirauhan rikkominen 1
  YHTEENSÄ 2 66

5.6. Tutkimusaineiston ampuma-aselain mukaiset päätökset

Tutkimusaineistoksi valikoituneille 68:sta aseluvan haltijasta tehtiin ampuma-aselain mukainen

päätös 30:lle. 38 henkilön aselupiin ei kohdistettu toimenpiteitä (ks. Taulukko 10.) Tehdyistä pää-

töksistä yhdeksän oli varoituksia ja 21 henkilön aseluvat peruutettiin. Varoitusten osuus tutkimusai-

neiston kaikista ampuma-aselain mukaisista päätöksistä on siis tasan 30 prosenttia. Aikaisemmin

totesin (ks. luku 5.2.4), että kaikista vuonna 2006 Itä-Suomen läänissä tehdyistä ampuma-aselain

mukaisista päätöksistä varoitusten osuus oli 32,1 prosenttia, joten tutkimusaineisto edustaa siltä osin

yllättävän hyvin vuoden 2006 päätöksiä.

Taulukossa 10 on jaoteltu kaikki 68 tutkimusaineiston perheväkivaltatapausta. Sarakkeessa

”PERUSTE” ilmenevät aselupien haltijoiden perheväkivaltaa sisältäneet teot, sekä mahdolliset

muut epäillyt rikokset. Toisin sanoen jos henkilön epäillään syyllistyneen johonkin muuhun ampu-

ma-aselain mukaiseen päätökseen vaikuttavaan rikokseen perheväkivaltatapauksen yhteydessä tai

aiemmin vuosien 2003 - 2006 aikana, niin perusteena on perheväkivaltaa sisältänyt rikos & muu

rikos. Esimerkiksi, jos henkilöllä on syyllistynyt pahoinpitelyyn perhepiirissään, mutta hänellä ei

ole muuta päätökseen vaikuttavaa rikollisuutta, niin taulukossa hänen tapauksensa merkitään koh-

taan ”pahoinpitely”. Yhdessä tutkimusaineiston tapauksessa henkilön epäiltiin syyllistyneen pa-

hoinpitelyyn perhepiirissään. Rikosilmoitukseen kirjattiin lisäksi huumausaineen käyttörikos. Hen-

kilö oli aikaisemmin syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen. Koska huumausainerikoksilla on

merkitystä ampuma-aselain mukaista päätöstä tehtäessä, niin hänen tapauksensa merkitään tauluk-

koon kohtaan ”pahoinpitely & muu rikos”.
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TAULUKKO 10. Perheväkivaltatapausten yhteydessä tehdyt ampuma-aselain mukaiset päätökset
vuonna 2006.

PERUSTE VAROITUS PERUUTUS EI
Lievä pahoinpitely 1 10

Lievä pahoinpitely & muu rikos 1 2 3
Pahoinpitely 2 13

Pahoinpitely & muu rikos 4 9 8
Törkeä pahoinpitely & muu rikos 2 1

Törkeä pahoinpitely yritys & muu rikos 1
Laiton uhkaus & muu rikos 2 5 2

Kotirauhan rikkominen 1
Törkeä kotirauhan rikkominen 1

YHTEENSÄ 9 21 38

Suurin huomio taulukossa kiinnittyy siihen, että vain 30:ssä tapauksessa 68.sta tehtiin ampuma-

aselain mukainen päätös. Se vastaa 44,1 prosenttia tapauksista. Taulukosta ilmenee, että yhden koh-

deryhmään valikoituneen henkilön on epäilty syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn ja sen lisäksi

hänen epäillään syyllistyneen ainakin yhteen toiseenkin sellaiseen rikokseen, joilla on merkitystä

ampuma-aselain mukaista päätöstä tehtäessä. Hänelle ei ole kuitenkaan tehty minkäänlaista aselu-

piin kohdistuvaa ampuma-aselain mukaista päätöstä. Otoksen koko, vain 68 tapausta, on sen verran

pieni, että sen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että Itä-Suomen läänissä suurin osa

edellytykset täyttävistä ampuma-aselain mukaisista päätöksistä jää tekemättä.

Ampuma-aselain 67 §:ssä (1/1998) luetellaan ne perusteet, millä aselupien peruuttaminen voidaan

ottaa harkintaan. Kyseisen pykälän kohdalla lain esitöissä (HE 183/1997) todetaan, että 2. momen-

tin 1 kohdan tarkoitettuina väkivaltarikoksina olisi pidettävä ainakin henkeen tai terveyteen kohdis-

tuvia, rikoslain 21 luvussa tarkoitettuja rikoksia lievää pahoinpitelyä lukuun ottamatta. Toisin sano-

en lievä pahoinpitely ainoana perusteena ei ole riittävä peruste peruuttamaan aselupia tai edes anta-

maan luvanhaltijalle varoitusta. Taulukosta 10 kuitenkin ilmenee, että yhdessä tapauksessa henkilö

oli syyllistynyt pelkästään lievään pahoinpitelyyn ja hänen aselupansa olivat peruutettu. Kun perus-

teena on ollut lievä pahoinpitely & muu rikos, niin silloin tilanne on toinen, eikä niitä tapauksia voi

verrata lain esitöiden viittaukseen lievästä pahoinpitelystä. Silloin lupapäätöksen tekijä joutuu arvi-

oimaan kokonaisuutta, johon sisältyy muitakin rikoksia kuin yksi lievä pahoinpitely.
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5.6.1. Ampuma-aselain mukaisten päätösten perusteet

Ampuma-aselain 67 §:ssä siis luetellaan ne perusteet, millä aselupa voidaan peruuttaa. Tutkimusai-

neiston ampuma-aselain mukaisissa päätöksissä käytettiin viittä eri perustetta (taulukko 11). Päätös-

ten perusteita on yhteensä 40 kpl eli kymmenen enemmän kuin varsinaisia päätöksiä. Tämä johtuu

siitä, että ampuma-aselain mukaisen päätöksen perusteena voi olla useampi ampuma-aselain 67 §:n

1. tai 2. momentin kohta.

Perusteiden selitykset:

67 § 1/1; luvanhaltijan pyyntö

67 § 2/1: luvanhaltijan syyllistyminen väkivaltarikokseen tai jonkin asteiseen huumausaine-

rikokseen

67 § 2/2: luvanhaltijan syyllistyminen törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-

aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn

rangaistavaan tekoon

67 § 2/3: luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten osoittanut piittaamattomuutta am-

puma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten

noudattamisessa

67 § 2/4: luvanhaltijan terveydentila taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantava elämän-

tapa tai käyttäytyminen

TAULUKKO 11. Päätösten ampuma-aselain 67 §:n mukaiset perusteet.

PÄÄTÖS / PERUSTE 67 § 1/1 67 § 2/1 67 § 2/2 67 § 2/3 67 § 2/4
Peruutus 2 7 2 1 18
Varoitus 1 3 1 5

Aselupien peruuttamisten ja luvanhaltijoille annettavien varoitusten ylivoimaisesti yleisin peruste

on luvanhaltijan käyttäytyminen eli ampuma-aselain 67 §:n 2/4 kohta. Se löytyy perusteena yli puo-

lessa tutkimusaineiston päätöksistä. Sen käyttäminen on varsin yleistä sen vuoksi, että esimerkiksi

pahoinpitelyn käyttäminen päätöksen perusteena edellyttää luvanhaltijan lainvoimaista tuomiota

pahoinpitelystä. Käytännössä kun henkilön epäillään syyllistyneen esimerkiksi pahoinpitelyyn ja

näyttö syyllisyydestä on selvä, voidaan ampuma-aselain mukainen päätös tehdä viipymättä käyttäen

perusteena ampuma-aselain 67 §:n 2/4 kohtaa eli toisen tai omaa turvallisuutta vaarantavaa käyttäy-
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tymistä. Silloin ei tarvitse odottaa mahdollisesti useita kuukausia, jotta luvanhaltijan tuomio pa-

hoinpitelystä saa lainvoiman.

5.7. Tapausten vertailua: toteutuuko yhdenvertaisuus?

5.7.1. Rikoslain määritelmät

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin niitä tutkimusaineistoon sisältyviä perheväkivaltatapauksia, jois-

sa aselupien haltijan epäillään syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn, pahoinpitelyyn, törkeään pa-

hoinpitelyyn, törkeään kotirauhan rikkomiseen tai laittomaan uhkaukseen.

Rikoslain (39/1889) 21 luku sisältää henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja se määrittelee

mm. pahoinpitelyn eri muodot. Lain 21:5 pykälässä todetaan, että

” Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toi-

sen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan,

on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Rikoslain 21:6 § määrittelee törkeän pahoinpitelyn seuraavasti:

 ”Jos pahoinpitelyssä

1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,

2) rikos tehdään erityisen raa"alla tai julmalla tavalla tai

3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoin-

pitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.”

Lievän pahoinpitelyn määrittely ilmenee rikoslain 21:7 §:ssä.

”Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai

terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena ar-

vostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä pahoinpitelystä sakkoon.”

Rikoslain 24. lukuun sisältyvät yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta säädetyt rikokset.

Törkeä kotirauhan rikkominen määritellään rikoslain 24:2 §:ssä seuraavasti:

” Jos kotirauhan rikkomisessa
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1) rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön

kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena

on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka

2) rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksente-

kijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa

olevan vaarassa

ja kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava

törkeästä kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Rikoslain 25 luku sisältää vapauteen kohdistuvat rikokset. Laiton uhkaus määritellään kyseisen lu-

vun 7 §:ssä:

” Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteis-

sa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden

tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä an-

karampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodek-

si.”

5.7.2. Lievää pahoinpitelyä sisältäneet teot

Vertailemalla tapauksia, tehtyjä rikoksia tekotapoineen ja mahdollisia ampuma-aselain mukaisia

päätöksiä, voidaan arvioida tutkimusongelman mukaisesti, toteutuiko yhdenvertaisuus Itä-Suomen

läänin poliisilaitoksen vuonna 2006 tekemissä ampuma-aselain mukaisissa päätöksissä. Olen otsi-

koinut tapaukset liitteenä olevalle havaintolomakkeelle analysointia varten juoksevin numeroin eli

ensimmäinen tapaus on ”tapaus 1”  ja viimeinen on ”tapaus 68”. Käytän samoja otsikoita tässä jak-

sossa esitettävissä tapauksissa. Pyrin esittelemään teoiltaan samankaltaisia tapauksia keskenään ja

vertaan niiden seurauksena tehtyjä ampuma-aselain mukaisia päätöksiä toisiinsa. Kursivoidut tekstit

ovat tiivistelmiä tapahtumista ja tekotavoista rikosilmoitusten selostusosista.

Tapauksessa 1 aselupien haltijana olevan miehen epäiltiin syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn pa-

hoinpitelemällä vaimoaan. Rikoksesta epäillyn aviomiehen voimassa oleviin ampuma-aselupiin ei

kohdistettu ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä:

Henkilö A kertoi miehensä lyöneen häntä päähän. A:n päässä näkyi nirhaumia ja pieniä mustelmia.

Ambulanssin henkilökunta tarkisti A:n vammat, ja totesi ettei hän tarvitse enempää hoitoa. A halusi
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myös miehensä jäävän paikalle eikä halunnut, että poliisi tekee asiasta rikosilmoitusta. Partio ja

ambulanssi poistuivat paikalta. Noin varttia myöhemmin tuli hätäkeskuksesta uusi ilmoitus samasta

paikasta. Paikalla A kertoi miehensä lyöneen häntä uudestaan päähän ja hän halusi nyt tehdä asi-

asta rikosilmoituksen. Mies otettiin poliisilaitokselle kiinniotettuna.

Tapaus 31 on edellä kerrotun tapauksen kanssa hyvin samankaltainen. Siinä aseluvan haltijana ole-

van naisen epäiltiin syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn miestään kohtaan. Tapahtuman tutkinnan

aikana naisen kotipaikan poliisilaitos teki ampuma-aselain mukaisen päätöksen, jolla naisen aselu-

vat peruttiin ampuma-aselain 67 §:n 1/1 kohdan perusteella eli luvanhaltijan pyynnöstä. Nainen oli

ilmeisen ongelmaisen elämäntilanteensa tai jonkin muun syyn takia itse pyytänyt aselupiensa pe-

ruuttamista:

Tutkinnassa oli käynyt ilmi, että perheessä oli ollut puolisoiden välillä riitaa, jonka seurauksena

molemmat osapuolet olivat pahoinpidelleet toisiaan. Vaimo oli lyönyt päälakeen miestään jollakin

esineellä ja tämän jälkeen mies oli lyönyt nyrkillä vaimoaan takaraivoon. Molemmille oli tullut pa-

hoinpitelyn seurauksena vain lieviä vammoja, jonka vuoksi kummankaan ei ole tarvinnut käydä

lääkärin hoidossa.

Tapaukset 1 ja 31 ovat kokonaisuutena arvioiden hyvin lähellä toisiaan. Tapauksessa 1 lievään pa-

hoinpitelyyn syyllistyneeseen henkilöön ei kohdistettu minkäänlaisia ampuma-aselain mukaisia

toimenpiteitä. Ratkaisu on aivan oikea ja täysin ampuma-aselain ja sen esitöiden mukainen eli lievä

pahoinpitely yksistään ei riitä lupien peruuttamiseen tai varoituksen antamiseen. Tapauksen koko-

naisarvosteluun ei ollut liitettävissä muita epäiltyjä rikoksia, eikä aselupien haltijan muu käyttäyty-

minen ollut antanut aihetta toimenpiteille. Tapauksessa 31 luvanhaltija syyllistyi myös lievään pa-

hoinpitelyyn. Hänen aselupansa oli peruutettu hänen omasta pyynnöstään. Sekin päätös on ampu-

ma-aselain mukainen, sillä ampuma-aselain 67 §:n 1/1 kohdan mukaan aseluvat on peruutettava jos

luvanhaltija sitä pyytää. Lainkohdan ehdottoman sanamuodon takia lupapäätöksen tekijällä ei ole

asiassa edes harkintavaltaa, vaan aseluvat on pakko peruuttaa.

Tapauksessa 12 aselupien haltija oli käsitellyt vaimoaan kovakouraisesti. Hänen epäiltiin syyllisty-

neen lievään pahoinpitelyyn ja sen lisäksi ampuma-aserikkomukseen, koska hänen omistamansa

ampuma-aseet olivat olleet säilytyksessä ampuma-aselain vastaisesti lukitsemattomassa tilassa. Ta-

pauksen seurauksena miehen ampuma-aseluvat peruutettiin ampuma-aselain 67 §: 2/4 kohdan eli

käyttäytymisen perusteella:
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Henkilö A ilmoitti, että hänen miehensä oli nimitellyt häntä mm. huoraksi, uhannut suusanallisesti

hänen terveyttä sekä pahoinpidellyt häntä. Mies oli tarttunut vaimoaan hartioista kiinni ja ravista-

nut sitten seinää vasten, että vaimon takaraivo oli osunut useita kertoja seinään aiheuttaen voima-

kasta kipua. Paria yötä aikaisemmin mies oli kaatanut sängyn vaimon nukkuessa siinä ja käynyt

vaimoon käsiksi. Vaimolle oli tullut väkivallan seurauksena oikeaan olkavarteen ja oikeaan reiteen

mustelmat. Partion ollessa suorittamassa kohdeasunnossa em. kotihälytystehtävää, konstaapelit

havaitsivat puutteita aseiden säilytyksessä. Miehen omistamat kaksi haulikkoa roikkuivat pannu-

huoneen eteisen vaatenaulakossa lukitsemattomina.

Seuraavaa tapausta 64 voi hyvin verrata edellä esitellyn tapauksen 12 kanssa. Siinäkin aselupien

haltijaa epäiltiin lievästä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikkomuksesta. Mies oli pahoinpidellyt

vaimoaan ja ampuma-aseet olivat säilytyksessä lukitsemattomassa tilassa Hänelle annettiin ampu-

ma-aselain mukainen varoitus käyttäytymisen perusteella:

Henkilö A kertoi menneensä illasta johonkin aikaan vessaan kun hänen miehensä oli tullut hänen

peräänsä ja tarttunut hänen tukkaansa. A oli kaatunut tämän johdosta maahan. Mies oli ottanut

tämän jälkeen Raid hyönteismyrkkypullon ja laittanut sen A:n suuhun ja sanonut, että suu auki.

Myrkkyä ei kuitenkaan oltu suihkutettu pullosta. Mies oli tämän jälkeen uhannut suusanallisesti

tappaa A:n. Tutkittaessa pahoinpitelyä miehen aseet olivat makuuhuoneessa näkyvillä ja lukitse-

matta. Panoksia oli myös näkyvillä useissa paikoissa. Lisäksi A kertoi, että hänen miehensä oli

uhannut häntä ja tytärtään joitakin vuosia sitten haulikolla osoittaen heitä. Tytär ei ole sen jälkeen

uskaltanut olla kotona yötä. Mies otettiin kiinni ja kuljetettiin poliisilaitoksen säilöön yöksi.

Kahdessa edellisessä esimerkkitapauksessa ampuma-aselain mukaiset toimenpiteet ovat olleet mah-

dollisia, koska henkilöitä on epäilty lievän pahoinpitelyn lisäksi ampuma-aserikkomuksesta. Tapa-

uksessa 12 aseluvat peruutettiin ja tapauksessa 64 luvanhaltijalle annettiin varoitus. Molemmissa

päätös perusteltiin luvanhaltijan käyttäytymisellä. Ampuma-aselain 69 §:n mukaan luvanhaltijalle

voidaan antaa varoitus jos lupien peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta. Lupapää-

töksen tekijät ovat esimerkkitapauksissa päätyneet lupaharkinnassaan kokonaisarvion jälkeen kah-

teen erilaiseen ratkaisuun, jotka molemmat ovat lainmukaisia. Päätösten yhdenvertaisuutta on mah-

dotonta arvioida pelkkien rikosilmoitusten selostusosien perusteella.



62

Tapauksessa 14 henkilön epäiltiin syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn ja virkamiehen väkivaltai-

seen vastustamiseen. Mies oli pahoinpidellyt vaimoaan ja uhannut ampua mahdollisesti paikalle

saapuvat poliisit. Miehen aseluvat peruutettiin kyseisten tapahtumien johdosta ampuma-aselain 67

§:n 2/1 ja 2/4 kohtien eli väkivaltarikokseen syyllistymisen ja käyttäytymisen perusteella:

A:n epäillään pahoinpidelleen vaimoaan, jonka jälkeen A oli uhannut ampua vaimon ja ampunut

ilmaan. A oli jo alkuvaiheessa uhannut käyttää ampuma-asetta poliisia vastaan, jos poliisi ilmestyy

paikalle. Tilanteessa A oli ollut vaimonsa kanssa kotonaan eteisessä tupakalla, kun A oli yllättäen

tarttunut vaimostaan kiinni ja kaatanut tämän maahan. Maahan kaatumisen yhteydessä vaimon

oikea käsi jäänyt vartalon alle, jolloin ranne ja peukalo vääntynyt. Oikealla puolella alaselässä n. 5

cm pitkä haava.

Edellä kerrotut viisi tapausta eivät nosta esiin mitään poikkeavaa yhdenvertaisuuden toteutumisen

osalta. Kuten aikaisemmin esitetystä taulukosta 9 (luku 5.6) ilmeni, niin lievä pahoinpitely johtaa

harvoin ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin edes silloin kun tapahtumaan liittyy muitakin

rikoksia. Esimerkkitapauksista voi tehdä sen havainnon, että jos tapaukseen liittyy ampuma-aseiden

käyttämistä tai edes niiden käyttämisellä uhkailemista, niin ampuma-aselain mukaisiin toimenpitei-

siin on ryhdytty käytännössä aina.

5.7.3. Pahoinpitelyä sisältäneet teot

Tutkimusaineistossa oli 36 tapausta, joissa aselupien haltijan epäiltiin syyllistyneen pahoinpitelyyn

perhepiirissään. Käytän niistä esimerkkinä kuutta tapausta. Tapauksessa 16 henkilön epäiltiin syyl-

listyneen pahoinpitelyyn ja laittomaan uhkaukseen. Aviomies oli pahoinpidellyt vaimoaan ja uhan-

nut ampua hänet.  Myöhemmin hänen aselupansa peruutettiin väkivaltarikokseen syyllistymisen

perusteella.

Henkilö A oli yrittänyt paeta asunnosta aggressiivisesti käyttäytynyttä miestään, mutta mies oli

saanut hänet kiinni. Vaatteista kiinni pitäen mies oli paiskannut A:n naulakon alle seinään. Sen

jälkeen mies oli pitänyt A:ta kurkusta ja lyönyt nyrkillä kurkun kohdille. Mies oli samalla uhannut

ampua A:n ja itsensä ja jonkin ajan kuluttua sanonut, ettei ammu A:ta, vaan tämän läsnäollessa

itsensä. Samalla mies oli näyttänyt taskussaan olleita haulikon panoksia.
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Toinen aselupien peruuttamiseen päättynyt tapaus on tapaus 25. Siinä mieshenkilö pahoinpiteli

vaimoaan ja miehen aseluvat peruutettiin käyttäytymisen perusteella:

Mies heitti riidan päätteeksi vuodesohvalla istuneen vaimon päähän kasettiradiosoittimen. Vaimon

päälakeen oli tullut heiton seurauksena rokama, josta oli alkanut vuotaa paljon verta. Molemmat

olivat juovuksissa.

Teonkuvauksen perusteella tapauksessa 16 rikoksesta epäilty syyllistyi huomattavasti väkivaltai-

sempaan tekoon ja käyttäytymiseen kuin tapauksen 25 rikoksesta epäilty. Molempien aseluvat kui-

tenkin peruutettiin.

Seuraavaksi esiteltävissä esimerkkitapauksissa 15 ja 34 lupapäätösten tekijät olivat päätyneet anta-

maan aselupien haltijoille varoitukset. Tapauksessa 15 luvanhaltijaa epäiltiin avovaimonsa pahoin-

pitelystä, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikkomuksesta, koska hänen pistoolinsa oli säily-

tyksessä ampuma-aselain vastaisesti. Hänelle annettiin varoitus ampuma-aselain 67 § 2/ 3 kohdan

eli lupaehtojen rikkomisen perusteella:

Henkilö A:n epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, ampuma-aserikkomukseen ja laittomaan uhka-

ukseen avopuolisoaan kohtaan. Alustavassa puhuttelussa A kertoi mustasukkaisuudessaan lyöneen-

sä nyrkillä avopuolisoaan. Avovaimolla havaittavissa kuhmuja otsassa ja verta vuotava haava sil-

mäkulmassa. Asunnosta löytyivät lataamaton 9 mm pistooli ja irrallaan olleet kaksi ladattua lipasta

makuuhuoneen sängystä, kokonaisina patjojen välistä. Tutkinnassa ilmeni lisäksi, että pari viikkoa

aikaisemmin A olisi avovaimon kertoman mukaan pitänyt pistoolia avovaimon ohimolla ja uhannut

tappaa hänet.

Tapauksen 34 yhteydessä aselupien haltijaa epäiltiin vaimonsa pahoinpitelystä ja laittomasta uhka-

uksesta. Uhkaukseen mies oli käyttänyt veistä. Hänelle annetun varoituksen perusteena oli väkival-

tarikokseen syyllistyminen:

Henkilö A oli olohuoneessa pahoinpidellyt vaimoaan lyömällä nyrkein ympäri kehoa. Yksi lyönneis-

tä oli osunut otsaan, mihin oli tullut kuhmu. Vaimo oli onnistunut soittamaan lähistöllä asuvalle

tyttärelleen, joka oli tullut äitinsä avuksi. Henkilö A oli hakenut keittiön seinältä fileerausveitsen ja

tullut takaisin olohuoneeseen uhaten vaimoaan sanoen: "Se on loppu nyt". Samalla tytär oli tullut

omilla avaimilla ulko-ovesta asuntoon, hän oli huutamalla ja harjanvarrella uhkaamalla saanut
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A:n lopettamaan äitinsä uhkailun. A oli kuitenkin kääntynyt tytärtä kohti ja tullut veitsi ojossa häntä

kohti, jolloin tytär oli joutunut perääntymään asunnosta ulos.

Kun tapauksissa 15 ja 34 ilmenevää väkivaltaa vertaa aiemmin tässä kappaleessa esitettyyn tapauk-

seen 25, jossa aselupien haltija heitti vaimoaan radiosoittimella ja hänen lupansa peruutettiin, niin

pelkkiä teonkuvauksia vertaamalla tulee olettamus, että tapauksessa 25 sovellettiin ampuma-

aselakia huomattavasti ankarammin kuin tapauksissa 15 ja 34, joissa luvanhaltijat saivat varoituk-

set. Kaikki kolme tehtyä ampuma-aselain mukaista päätöstä ovat ehdottomasti lainmukaisia, mutta

eivät välttämättä yhdenvertaisia.

Tapauksessa 24 henkilön epäiltiin syyllistyneen naisystävänsä pahoinpitelyyn ja törkeään koti-

rauhan rikkomiseen. Mies oli pyrkinyt naisystävänsä asuntoon kirveen avulla. Hänen aselupiaan ei

otettu lupaharkintaan epäiltyjen rikosten johdosta:

Henkilö A oli pahoinpidellyt naisystäväänsä lyömällä useita kertoja kasvoihin, kuristanut, sekä kaa-

tanut maahan useita kertoja. Pahoinpitelyn jälkeen A oli pyrkinyt kirveen avulla ovea hajottaen

naisystävänsä asuntoon. Tapahtumahetkellä kohdeasunnon sisällä oli ollut lisäksi kaksi alaikäistä

lasta.

Esimerkkitapauksessa 26 mieshenkilöä epäiltiin vaimonsa pahoinpitelystä. Asiaa selviteltäessä

miehen hallusta löytyi hasista, joten häntä epäiltiin myös huumausaineen käyttörikoksesta. Hänen-

kään aselupiin ei kohdistettu minkäänlaisia ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä:

Henkilö A kertoi miehensä tulleen asunnon eteisessä hänen päälleen ja repineen vaatteet yltä. Li-

säksi mies oli kuristanut A:ta kaulasta ja viiltänyt kirveellä kämmeneen. Eteisessä havaittiin A:n

vaatteita osittain revittynä. A:n kaulalla oli useita ruhjeita kuristamisen seurauksena. Lisäksi va-

semmassa kämmenessä todettiin vertavuotava viiltohaava. Eteisen hyllystä otettiin poliisin haltuun

retkikirves, jota oli käytetty pahoinpitelyyn. Päihtynyt mies tuotiin kiinniotettuna poliisilaitokselle.

Turvallisuustarkastuksen yhteydessä mies puhalsi 2,25 promillea ja hänen farkkujen taskusta löy-

dettiin 0.6 g:n painoinen hasispala.

Tapauksissa 24 ja 26 ampuma-aselain mukaisten päätösten tekemättä jättämiset ovat mielestäni

erittäin räikeästi yhdenvertaisuuden periaatteen vastaisia. Tapauksessa 26 väkivaltaa tehtiin kirvestä
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käyttäen ja tekijää epäiltiin lisäksi huumausaineiden käyttämisestä. Perusteet hänen aselupien pe-

ruuttamiselle olisivat ehdottomasti olleet olemassa.

Tässä kappaleessa esitetyt kuusi perheväkivaltaa sisältänyttä epäiltyä pahoinpitelytapausta osoitta-

vat varsin selkeästi, että Itä-Suomen läänin ampuma-aselain mukaisissa päätöksissä on ollut eroa-

vaisuuksia ainakin kohderyhmään valikoituneiden tapausten osalta. Niiden perusteella hallinto-

oikeuden keskeinen ja yleisesti hyväksytty arvopäämäärä eli ihmisten yhdenvertaisuus ei ole toteu-

tunut kaikissa tapauksissa.

5.7.4. Törkeän pahoinpitelyn vaikutus aselupiin

Tutkimusaineistossa oli kolme tapausta, jossa aselupien haltijaa epäiltiin törkeästä pahoinpitelystä

ja yksi tapaus, missä luvanhaltijaa epäiltiin törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Esittelen seuraavaksi

kaksi tapausta. Esimerkkitapauksessa 7 aviomiehen epäiltiin syyllistyneen vaimonsa törkeään pa-

hoinpitelyyn, laittomaan uhkaukseen, varomattomaan käsittelyyn ja ampuma-aserikkomukseen.

Mies oli mm. ampunut vaimonsa autoa haulikolla. Hänen aselupansa peruutettiin käyttäytymisen

perusteella:

Henkilö A oli pahoinpidellyt vaimoaan ja ampunut pihalla luvallisella haulikollaan. Yksi laukaus

oli osunut vaimon pihalle pysäköidyn auton takalasiin. Takalasi oli rikkoontunut sekä haulit osu-

neet kojetauluun. Vaimon kertoman mukaan pahoinpitely oli tapahtunut heidän talonsa olohuo-

neessa, missä A oli lyönyt ja potkinut sekä heittänyt vaimoa päin seiniä. Vaimo kertoi yrittäneensä

paeta, mutta A oli estänyt häntä. Tapahtuman aikana A oli useasti sanonut tappavansa vaimon.

Vaimo kertoi paikalla käyneelle poliisipartiolle luulleensa A:n ampuvan tämän ja pyytäneensä tois-

tuvasti A:ta lopettamaan pahoinpitelyn. Vaimo pääsi pakenemaan asunnosta vasta, kun havaitsi

A:n nukahtaneen. A säilytti aseitaan ja haulikon patruunoita lasten huoneen lukitsemattomassa

kaapissa. Aseet olivat poliisin löytäessä ehjiä ja käyttökuntoisia.

Tapauksessa 22 aviomiestä epäiltiin viimeisillään raskaana olevan vaimonsa törkeästä pahoinpite-

lystä ja pahoinpitelystä. Tekotavaltaan varsin vakavasta rikoksesta huolimatta hänen aselupiinsa ei

kohdistettu ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä:

Päihtynyt A oli potkinut raskaana olevaa vaimoaan siten, että lapsivedet olivat tulleet alle. Vaimo

oli viety ambulanssilla sairaalaan ja siellä hän oli synnyttänyt samana yönä tytön. Muutamia viik-
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koja myöhemmin B oli tönäissyt vaimoaan siten, että hän oli kaatunut vauva sylissään sängylle. B

oli lisäksi lyönyt vaimoaan nahkavyöllä pakaroihin ja reisiin.

Näiden kahden esimerkkitapauksen perusteella joutuu jälleen toteamaan, että yhdenvertaisuus am-

puma-aselain mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta ei ole toteutunut. Kahden edellä kerrotun

esimerkkitapauksen väkivaltaiset aselupien haltijat eivät ole olleet yhdenvertaisia lain edessä, kuten

mm. perustuslakikin edellyttää. Raskaana olevan vaimon pahoinpitely potkimalla on sellainen teko,

joka osoittaa selkeästi, että kyseinen aviomies ei ole sopiva henkilö pitämään hallussa ampuma-

aseita.

Tapauksessa 10 henkilöä epäiltiin äitinsä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja puukkoa käyttäen

tehdystä laittomasta uhkauksesta. Tämän tapauksen rikoksesta epäillyn henkilön aseluvat peruutet-

tiin väkivaltarikokseen syyllistymisen ja käyttäytymisen perusteella:

Henkilö A oli mennyt äitinsä luokse selvittämään vanhoja riitoja. Hän oli soittanut ovikelloa, mutta

äiti ei ollut uskaltanut avata ovea. Asunnossa oli myös äidin miesystävä B. B oli avannut oven, jol-

loin A oli juossut parkkipaikalla olleen autonsa luo. A oli palannut autolta äitinsä ovelle ja ottanut

puukon esille. B:n kertoman mukaan A oli hyökännyt puukon kanssa äitinsä kimppuun, mutta B oli

mennyt väliin. Tämän jälkeen A oli yrittänyt lyödä puukolla B:tä.

5.7.5. Törkeä kotirauhan rikkominen aselupaharkinnassa

Tutkimusaineiston yhdessä tapauksessa (nro 33) aseluvan haltijan epäiltiin syyllistyneen törkeään

kotirauhan rikkomiseen, hänen tunkeutuessa tyttärensä perheen asuntoon. Hänen aseluvat peruutet-

tiin käyttäytymisen perusteella:

Henkilö A  oli tunkeutunut väkisin B:n asuntoon. Tunkeutuminen oli tapahtunut rikkomalla ulko-

oven vasemmalla puolella oleva lasi jonka jälkeen A oli avannut syntyneen aukon kautta ulko-oven

lukituksen, tunkeutuen asunnon tuulikaappiin. B:n mukaan hän oli ollut peloissaan oman ja muiden

talossa olleiden turvallisuuden puolesta. Hän perusteli pelkoaan A:n väkivaltaisuudella joka oli

tiedossa perhepiirissä. B on A:n vävy. Tapahtumahetkellä talossa olivat B:n 15- ja 13–vuotiaat lap-

set, B:n vaimo sekä miestään pakosalla ollut A:n vaimo.
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Tutkimusaineistossa ei ollut muita törkeitä kotirauhan rikkomistapauksia. Törkeä kotirauhan rikko-

minen on rangaistusasteikoltaan samanlainen kuin pahoinpitely ja laiton uhkaus eli säiit voi seurata

sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tässä tapauksessa rikoksesta epäillyn henkilön aselupi-

en peruuttaminen omaa tai toisten turvallisuutta vaarantavan käyttäytymisen perusteella on ollut

täysin perusteltua.

5.7.6. Laittomat uhkaukset perhepiirissä

Laittomia uhkauksia tutkimusaineiston perheväkivaltatapaukset sisälsivät yhdeksän kertaa. Viidessä

tapauksessa rikoksesta epäillyn aseluvat peruutettiin, kahdelle luvanhaltijalle annettiin varoitus ja

kahdessa tapauksessa aselupiin ei kohdistettu lainkaan ampuma-aselain mukaisia toimenpiteitä.

Tapauksessa 53 henkilön epäiltiin syyllistyneen naisystävänsä laittomaan uhkaukseen ja ampuma-

aserikkomukseen. Ampuma-aseet olivat olleet säilytyksessä lukitsemattomassa tilassa. Hänen ase-

luvat peruutettiin käyttäytymisen perusteella:

Henkilö A oli juonut päivän aikaan runsaasti alkoholia käyttäytyen uhkaavasti useita kertoja nais-

ystäväänsä B:tä kohtaan. B kertoi, että A oli myös uhannut ampua hänet. B oli ottanut uhkauksen

niin tosissaan, että hän oli piilottanut kahteen eri aseeseen kuuluvat patruunat. A:n  kivääri ja hau-

likko olivat säilytyksessä sängyn alla.

Tapauksessa 2 henkilöä epäiltiin edellä kerrotun tapauksen tavoin laittomasta uhkauksesta ja am-

puma-aserikkomuksesta. Aviomies oli uhannut ampua vaimonsa ja tehostanut uhkaustaan varsin

törkeästi suullisesti uhkailemalla ja pistoolia esitellen. Tässä tapauksessa luvanhaltijalle annettiin

varoitus käyttäytymisen perusteella:

Henkilö A ilmoitti hätäkeskukseen, että hänen aviomies on uhkaillut häntä illan aikana. Nyt, hetkeä

aikaisemmin mies oli painanut pistoolin A:n ohimolle. Mies oli painanut pistoolin vaimon ohimolle

ja esitellyt patruunaa sanoen " Tämä ( patruuna ) on tarkoitettu sinulle. Kun se osuu sinuun, niin se

ei mene suoraan läpi vaan räjähtää sisälläsi."

Tapausten 53 ja 2 teonkuvauksia vertaillessa tulee vaikutelma, että viimeksi esitellyssä tapauksessa

2 epäillyn osoittama käyttäytyminen oli ollut huomattavasti raaempaa ja väkivaltaisempaa kuin ta-
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pauksessa 53. Lupapäätöksen tekijä oli arvioinut tapauksen 2 kuitenkin varoituksen arvoiseksi, kun

taas tapauksessa 53 lupapäätöksen tekijä oli päätynyt peruuttamaan rikoksesta epäillyn aseluvat.

Tapauksessa 3 isää epäiltiin poikansa laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta. Isä välttyi

kuitenkin kokonaan ampuma-aselain mukaisilta toimenpiteiltä:

Henkilö A ilmoitti, että hänen isänsä häiritsee hänen kotirauhaansa soittelemalla puhelimella hä-

nelle jatkuvasti. Häirintäpuhelut alkaneet pari viikkoa sitten. Edellisenä päivänä isä oli soittanut

kuusi kertaa klo 16.08-16.17 välisenä aikana. Puheluissaan isä uhkaa pahoinpidellä ja tappaa poi-

kansa.

5.8. Yhdenvertaisuuden parantaminen yhtenäistämisohjeiden avulla

Kuten jo muutamaan kertaan olen todennut, niin 19.10.2007 poliisihallinnossa otettiin käyttöön

aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet. Ohjeet pyrkivät yhtenäistämään poliisilaitosten aselupa-

käytäntöjä niin aselupia myönnettäessä kuin lupien peruuttamisia ja luvanhaltijalle annettavia varoi-

tuksiakin harkittaessa.

Yhtenäistämisohjeita noudattamalla päästään varmuudella ohjeiden tavoittelemaan toimintojen yh-

tenäistymiseen. Pajunen (2004, 76) lainaa ajo-oikeuspäätöksiä koskevassa tutkielmassaan Risto

Sänkiahon tekemää verotutkimusta (2001) todeten, että päätöksentekijän käsitys asian oikeellisuu-

desta on ratkaisevampi tekijä kuin hallinnon sisäinen ohjaus. Kuinka hyvin poliisilaitosten aseluvis-

ta päättävät henkilöt sitten kunnioittavat hallinnon sisäisiä aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeita,

jää nähtäväksi.

Yhtenäistämisohjeet (2007, 11 - 12) toteavat yksiselitteisesti, että ”jos on syytä epäillä, että luvan-

haltijan edellytykset ampuma-aseen hallussapidolle eivät enää ole olemassa, on käynnistettävä pe-

ruuttamismenettely. Peruuttamisen vaihtoehtona voidaan antaa varoitus. Oikein sovellettuna varoi-

tuksella voi olla tehokas sanktiovaikutus. Varoituksen antamisen edellytyksenä on kuitenkin aina

se, että aseluvan haltija on syyllistynyt johonkin ampuma-aselain 67 §:n 2 momentissa mainittuun

rikokseen tai muuhun siinä mainittuun moitittavaan menettelyyn. Tarkkaa rajanvetoa sen suhteen,

missä tilanteissa varoitus on riittävä seuraamus, on mahdoton tehdä, sillä varoituksen antamisen

edellytyksenä on, että aselupien peruuttaminen olosuhteisiin nähden olisi kohtuutonta. Kohtuutto-
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muus voi liittyä joko teon vähäisyyteen, anteeksiannettavuuteen tai luvan haltijan henkilökohtaisiin

olosuhteisiin.”

Tässä tutkielmassa käsitellään väkivaltarikosten vaikutusta aselupiin. Yhtenäistämisohjeet ovat tau-

lukoineet (ks. Taulukko 11) väkivaltaista käyttäytymistä osoittavat rikokset ja ohjeistaneet niiden

käyttämisen ampuma-aselain mukaisia päätöksiä tehtäessä. Taulukko esittelee ne väkivaltarikokset,

jotka johtavat siihen, että aselupien peruuttamismenettely on käynnistettävä, kuten edellisessä kap-

paleessa todettiin. Vaikka taulukon ylätekstissä käytetään nimitystä peruutusperuste, niin esiteltyjen

rikosnimikkeiden perusteella voidaan antaa luvanhaltijalle vaihtoehtoisesti varoituskin, kuten am-

puma-aselaissa säädetään. (Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 2007, 13-14.)

TAULUKKO 12. Väkivaltarikokset aselupien peruutusperusteena (Aselupakäytäntöjen yhtenäistä-
misohjeet 2007, 13-14).

Rikosnimike Peruutusperusteena
Lievä pahoinpitely Ei voida käyttää perusteena, jos tapaukseen ei

liity muuta moitittavaa käyttäytymistä.

Kaksi tai useampia lieviä pahoinpite-
lyitä

Voidaan käyttää perusteena, arvioinnissa kuiten-
kin huomioitava tekojen laatu ja toistuvuus

Pahoinpitely Voidaan käyttää perusteena
Kaksi tai useampia pahoinpitelyitä Voidaan käyttää perusteena
Vapauteen kohdistuvat rikokset (mm.
laiton uhkaus)

Voidaan käyttää perusteena

Väkivaltaista käyttäytymistä osoitta-
vat seksuaalirikokset

Voidaan käyttää perusteena

Muut seksuaalirikokset Voidaan käyttää perusteena
Törkeä pahoinpitely Voidaan käyttää perusteena
Ryöstö Voidaan käyttää perusteena
Henkirikos Voidaan käyttää perusteena

Tämän tutkielman tutkimusaineistossa oli yksitoista tapausta (ks. taulukko 10 luvussa 5.6), joissa

aselupien haltijan epäiltiin syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn, eikä hänen ”tilillään” ollut mitään

muuta aselupiin vaikuttavaa tekoa tai käyttäytymistä. Kun aineistosta poistetaan vielä ne tapaukset,

joissa aselupien haltijan epäiltiin syyllistyneen kotirauhan rikkomiseen ja törkeään kotirauhan rik-

komiseen, niin jäljelle jää 55 tapausta, joissa aselupien haltijan epäiltiin syyllistyneen sellaisiin vä-

kivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, että aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen mu-
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kaan voidaan käynnistää aselupien peruuttamismenettely. Vuonna 2006 peruuttamismenettely

käynnistettiin 28 tapauksen kohdalla eli aseluvat peruutettiin tai luvanhaltijalle annettiin varoitus,

mutta 27 tapauksessa peruuttamismenettelyä ei käynnistetty. Peruuttamismenettely käynnistettiin

siis vain joka toisessa tapauksessa. Jälleen pitää kuitenkin muistaa, että vuonna 2006 aselupakäytän-

töjen yhtenäistämisohjeet eivät olleet vielä poliisilaitosten käytössä.

Edellisessä kappaleessa esitetyt lukemat asettavat yhtenäistämisohjeille varsin suuren haasteen toi-

mintojen yhtenäistämiseksi ja sitä kautta kansalaisten yhdenvertaisuuden saavuttamiselle. Ohjeiden

kirjaimellinen noudattaminen johtaa siihen, että ampuma-aselain mukaisten päätösten määrää tulee

lisääntymään rajusti. Työmäärät lisääntyvät kaikilla poliisilaitoksen sektoreilla eli järjestyspoliisis-

sa, rikospoliisissa ja lupahallinnossa.

5.9. Toimintaprosessien teorioista käytäntöön

Toinen toistaan tehokkaammalta vaikuttavien, luvussa 3.1 esiteltyjen teorioiden soveltaminen polii-

silaitosten jokapäiväisissä käytännöntoiminnoissa on haasteellinen tehtävä. Poliisilaitosten erilaisten

organisaatiomallien, toimintatapojen ja toimintaympäristöjen johdosta yhtä yleispätevää toiminta-

prosessin mallia ei voida antaa ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden ja päätösten yhtenäistä-

miseksi. Perusteet ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden suorittamiseksi ovat kaikille samat,

mutta niiden muuttaminen yhdenvertaiseksi toiminnaksi edellyttää toimintaympäristön analyysia,

missä edellä kerrotut teoriat ovat suureksi avuksi. Käsittelen seuraavaksi yleisluontoisesti niitä asi-

oita, mitkä pitää huomioida, kun ryhdytään ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin jonka lopuk-

si tehdään ampuma-aselain mukainen päätös.

Taulukkoon 13 olen koonnut muistilistan hälytyspartioille ja rikostutkijoille. Muistilista sisältää

toimintamallin ja tehtävälistan siitä, kuinka varmistetaan tiedonkulku ja tehtäväjako poliisilaitoksen

sisällä aselupien peruuttamismenettelyn aloittamiseksi. Ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin

ryhtyminen edellyttää aina poliisitutkinnan suorittamista. Asiasta kirjataan poliisiasiain tietojärjes-

telmään ns. sekalaisilmoitus (S-ilmoitus), johon asianimikkeeksi merkitään ”ampuma-aselain mu-

kainen tutkinta” ja lisätietoihin teon tarkenne ”hallussapitoluvan peruuttamiseen liittyvä tutkinta”.

Ilmoituksen selostusosaan on kirjattava tarkka kuvaus ampuma-aselain mukaisen tutkinnan käyn-

nistäneistä tapahtumista, sekä poliisin asiassa mm. ampuma-aseille ja tarvikkeille sekä aseluville

tekemät toimenpiteet.
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TAULUKKO 13. Muistilista ampuma-aselain mukaisen tutkinnan aloittamiseksi.

Hyvä hallinto edellyttää poliisilta viivytyksetöntä toimintaa. Sen vuoksi on tärkeätä, että hälytyspar-

tio ja rikostutkija tarkastavat aina rikoksesta epäillyn tai muuten yleistä järjestystä ja turvallisuutta

MUISTILISTA HÄLYTYSPARTIOILLE JA RIKOSTUTKIJOILLE

Aina kun hälytystehtävällä tai rikostutkinnassa kohdehenkilön epäillään syyllistyneen…
Väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen
Jonkin asteiseen huumausainerikokseen
Jonkin asteiseen ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen tai muuhun
ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rikokseen
Muuhun rikokseen, joka osoittaa hänet sopimattomaksi pitämään hallussa ampuma-
aseita

…tarkista onko tällä rikoksesta epäillyllä ampuma-aseiden hallussapitolupia…

Tee aserekisteriin kysely; komento ”TK” ja henkilötunnus.
Selvitä aikaisemmat lupien peruutukset ja varoitukset; komento ”PH” ja henkilötun-
nus

…ja jos kyseisellä henkilöllä on ampuma-aseiden hallussapitolupia, niin ampuma-aselain
mukainen poliisitutkinta voidaan aloittaa.

Samoin, jos luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa (esim. mielenterveys) taikka omaa
tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä (esim. toistuvat
juopuneena säilöönotot ja kotihälytykset) vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan
tai pitämään hallussa ampuma-aseita, niin poliisitutkinta voidaan aloittaa.

Toimenpiteet:
Ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset otettava pois
niiden haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen.
Laadi S-ilmoitus ”AMPUMA-ASELAIN MUKAINEN TUTKINTA” ja lisätietoihin
"HALLUSSAPITOLUVAN PERUUTTAMISEEN LIITTYVÄ TUTKINTA".

Selostusosaan tarkka kuvaus tapahtumasta ja tutkinnan syistä (aikaisemmat rikok-
set, säilöönotot, aikaisemmat lupien peruutukset ja annetut varoitukset).
Selostusosaan luettelo henkilön aseista ja luvista, jotka saatu poliisin haltuun.
Erillinen luettelo niistä aseista ja luvista, joita ei ole saatu poliisin haltuun ja selvi-
tys siitä, missä ne ovat ja miksi niitä ei ole saatu poliisin haltuun.
Lisäksi erillinen luettelo niistä aseista, jotka olleet henkilön hallussa, mutta eivät
ole hänen omistamiaan. Selvitys siitä, kenen aseita ne ovat ja mitä poliisi on niille
tehnyt.
Haltuun otetuista aseista ei tehdä takavarikkopöytäkirjaa.
Ampuma-aseiden haltuunotto on syötettävä ampuma-aserekisteriin.
S-ilmoituksen kopio ampuma-aselain mukaisia päätöksiä tekevälle henkilölle tie-
doksi.
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käyttäytymisellään vaarantavan henkilön kohdatessaan, onko kyseisellä henkilöllä voimassa olevia

aselupia. Tämä on tiedonkulun ja toimintojen yhtenäistämisen kannalta ehdoton vaatimus ja sovel-

tuu niin pieniin kuin suuriinkin poliisilaitoksiin. Edellä kerrotulla tavalla toimien ampuma-aselain

mukaista päätöksentekoa edellyttävä poliisitutkinta voidaan suorittaa saman aikaisesti mahdollisen

esitutkinnan kanssa. Silloin ampuma-aselain mukaisessa päätöksenteossa on mahdollista päästä

hyvän hallinnon vaatimusten mukaiseen viivytyksettömään toimintaan.

Tutkinnan alussa on ratkaistava, otetaanko henkilön ampuma-aseet poliisilaitokselle vai annetaanko

niiden olla luvanhaltijan luona tutkinnan aikana. Ampuma-aselain 92 §:n mukaan poliisimiehen on

otettava ampuma-aseet pois niiden haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen. Käytännön

nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että aseita ei oteta pois, jos kyseessä on ainoastaan ampuma-

aselain 106 §:n vastainen aseiden säilyttäminen (ampuma-aserikkomus) ja aseiden omistaja siirtää

aseet viipymättä lukittuun tilaan tai ryhtyy säilyttämään aseen osia erillään. Jos em. tilanteeseen

liittyy tapahtumapaikalla oleskelevien henkilöiden runsasta alkoholin käyttöä, väkivaltaista käyttäy-

tymistä tms. niin silloin aseiden väärinkäytön vaara saattaa olla ilmeinen jolloin aseet ja patruunat

kannattaa ottaa pois.

Jos ja kun ampuma-aseet otetaan poliisin haltuun ns. hallinnolliseen takavarikkoon, ampuma-

aselain mukaista tutkintaa suorittavan tutkijan on varmistuttava ampuma-aserekisterin avulla siitä,

että kaikki luvanhaltijan omistamat aseet, patruunat ja hallussapitoluvat on saatu poliisin haltuun.

Asia on selvitettävä viimeistään kuulustelussa, jos poliisilta puuttuu osa aseista tai aseluvista. Kaik-

ki aseet, patruunat ja luvat on saatava poliisin haltuun ennen lupaharkinnan aloittamista. Jos tutkit-

tavan henkilön säilytyksessä on luvattomia tai jonkun muun omistamia aseita, niin nekin on otettava

poliisin haltuun väärinkäytösten estämiseksi. S-ilmoituksen selostusosaan on laadittava selkeä luet-

telo niistä henkilön aseista ja luvista, jotka on saatu poliisin haltuun ja erillinen luettelo niistä aseista

ja luvista, joita ei ole saatu poliisin haltuun ja selvitys siitä, missä ne ovat ja miksi niitä ei ole saatu

poliisin haltuun. Selostusosassa on oltava myös erillinen luettelo niistä aseista, jotka olleet henkilön

hallussa, mutta eivät ole hänen omistamiaan. Luettelosta on ilmettävä, kenen aseita ne ovat ja mitä

poliisi on niille tehnyt. Haltuun otetuista aseista ei tehdä takavarikkopöytäkirjaa, vaan ne on luetel-

tava ilmoituksen selostusosassa tai erillisessä esineluettelossa.

Poliisilaitoksien on omissa prosesseissaan sovittava, kuka tekee ampuma-aserekisteriin syötöt am-

puma-aseiden poliisin haltuun ottamisesta ja kuka kutsuu ja missä vaiheessa aselupien haltijan po-

liisilaitokselle asiassa tehtävään päätöstilaisuuteen. Molemmat toimenpiteet on ehdottomasti suori-
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tettava. Ampuma-aselaki edellyttää, että poliisi ryhtyy lupa-asiassa toimenpiteisiin 14 vuorokauden

kuluessa ampuma-aseiden poisotosta.

Lainmukaiset ja yhdenvertaiset ampuma-aselain mukaiset päätökset ovat osa poliisilaitoksen laatua.

Laatutietoinen poliisitoiminta koostuu henkilöstön sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin, henkilöstön

pätevyydestä sekä johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä organisaation johtamisesta (Ellonen ym.

1998, 298.) Ampuma-aselain mukaisten päätösten ja aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen yleensä-

kin edellyttää poliisilaitokselta samoja laatutietoisia toimenpiteitä.

Kuulustelussa huomioitavaa

Ampuma-aselain mukaisessa tutkinnassa kuulustellaan aselupien haltija ja mahdolliset todistajat.

Kuulusteluilla pitää saada mahdollisimman tarkkoja tietoja tutkimuksen käynnistäneistä tapahtumis-

ta, sekä aselupien haltijan elämäntilanteesta ja ”suhteesta” ampuma-aseisiin. Tiedot ovat tärkeitä

ampuma-aselain mukaisen päätöksen tekijälle, joka joutuu ratkaisemaan sen, perutaanko aseluvat

vai annetaanko luvanhaltijalle varoitus. Ampuma-aselain 69 §:n mukaan aselupien haltijalle voi-

daan antaa varoitus, jos lupien peruuttaminen olisi kohtuutonta. Suoritetut kuulustelut antavat tietoa

siitä, mitä seurauksia aselupien haltijalle on lupien peruuttamisesta. Seuraukset ovat tärkeä infor-

maatiolähde arvioitaessa aselupien peruuttamisen kohtuuttomuutta. Luvanhaltijan lähipiiri pystyy

poliisitutkinnassa tuomaan esille niitä asioita, joita ei ole havaittavissa poliisin käytössä olevista

tietojärjestelmistä. Henkilön väkivaltaisuus ja toisten turvallisuutta vaarantava käyttäytyminen on

saattanut jatkua vuosia, eikä se ole aikaisemmin tullut poliisin tietoon. Niistä pystyy kertomaan vain

henkilön lähipiiri.

Jos luvanhaltijan epäillään syyllistyneen joihinkin ampuma-aselain 67 §:ssä mainituista rikoksista,

niin ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden aloittaminen on selkeää. Siitäkin huolimatta kuulus-

teluissa on pyrittävä luomaan kokonaiskuva siitä, mikä luvanhaltijan elämäntilanne on. Kokonais-

kuvan saaminen on tärkeää etenkin silloin, kun lupaprosessin syynä on luvanhaltijan omaa tai tois-

ten henkilöiden turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen, johon ei liity rikosta. Lu-

vanhaltija olisi saatava kertomaan perhesuhteistaan, työstään tai työttömyydestään, harrastuksistaan,

alkoholin käytöstään, taloudellisesta tilanteestaan jne. Kuulustelussa ei pidä keskittyä pelkästään

siihen yhteen tapaukseen, joka on käynnistänyt ampuma-aselain mukaisen tutkinnan, vaan asioita

on pengottava ”pintaa syvemmältä”.
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Luvanhaltija perustelee ampuma-aseiden suurta tarvetta yleensä metsästyksellä, jonka he yleensä

väittävät olevan heidän ainoan harrastuksensa. Jotta peruste olisi hyväksyttävä, niin heidän tulee

esittää todisteita aktiivisesta metsästyksen harrastamisesta (maksettu metsästyskortti, kuuluminen

hirviporukkaan yms.) Kuulusteluilla on ratkaiseva merkitys varsinkin silloin, kun aselupien haltija

on ensimmäistä kertaa ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden kohteena ja toimenpiteiden pe-

rusteena oleva rikos ei ole törkeä. Silloin luvanhaltijalle annettava varoitus on mahdollinen lupahar-

kinnassa tehtävän kokonaisarvion perusteella.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisessä on kyse oppivasta organisaatiosta ja organisaation oppimi-

sesta. ”Oppivalla organisaatiolla on kyky jatkuvasti sopeutua, muuttua ja uudistua ympäristön vaa-

timusten mukaisesti ja se oppii kokemuksistaan sekä pystyy nopeasti muuttamaan toimintatapo-

jaan” (Sydänmaanlakka 2002, 51.)
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

6.1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Tutkimusaineiston muodostivat siis 68 perheväkivaltatapausta, joissa rikoksesta epäillyillä henki-

löillä oli tapahtumahetkellä voimassa olevia aselupia. Niistä 30 tapauksessa poliisilaitokset olivat

ryhtyneet ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin ja sen seurauksena tehneet ampuma-aselain

mukaisen päätöksen. Ampuma-aselainmukaiset päätökset jakautuivat 21 lupien peruuttamiseen ja

yhdeksään varoitukseen. Tutkimusaineiston tapauksista 44,1 prosenttia johti ampuma-aselain mu-

kaiseen päätökseen. Tehdyistä päätöksistä 70 prosenttia oli lupien peruuttamisia ja 30 prosenttia oli

aselupien haltijoille annettuja varoituksia.

Niitä 30 tapausta, missä tehtiin ampuma-aselain mukainen päätös, on hyvin vaikeaa verrata keske-

nään ja arvioida ovatko ne keskenään yhdenvertaisia. Ne jakautuivat lupien peruuttamisiin ja varoi-

tuksiin. Varoitus on lupien peruuttamista lievempi seuraamus. Ampuma-aselain mukaiset päätökset

on tehtävä kokonaisarvion perusteella. Jos päätöksen tekijä on tapauksen kokonaisarvion suoritta-

misen jälkeen päätynyt siihen ratkaisuun, että lupien peruuttaminen kyseisessä yksittäistapauksessa

olisi kohtuutonta, hän on antanut luvanhaltijalle varoituksen. Tehdyt päätökset ovat perustuneet

kokonaisarvioihin, eikä käytössäni ole ollut kaikki kokonaisarvioon vaikuttavista seikoista. Yksi

tärkeä osa kokonaisarvioita on aselupien haltijan antama vastine asiassa, eikä tämän tutkimuksen

yhteydessä ole ollut mahdollista saada niitä tutkittavaksi. Tutkimusaineistona on ollut ainoastaan

perheväkivaltatapauksista tehdyt rikosilmoitukset.

Ampuma-aseiden peruuttamismenettely ja sitä seuraava ampuma-aselain mukainen tutkinta on

käynnistettävä, jos ampuma-aselain määrittelemät edellytykset aselupien peruuttamiselle ovat ole-

massa. Koko prosessin käynnistää se, että edellytykset aselupien peruuttamiselle ovat olemassa.

Olipa ampuma-aselain mukainen päätös kumpi tahansa, lupien peruuttaminen tai aselupien haltijalle

annettava varoitus, niin koko prosessi on sama. Ensin täytyy ilmetä jotakin, mikä antaa viitteitä sii-

tä, että kohdehenkilön aselupien peruuttamiselle on edellytykset olemassa. Sen jälkeen suoritetaan

ampuma-aselain mukainen poliisitutkinta. Prosessin kolmannessa vaiheessa poliisitutkinnan jälkeen

lupa-asian ratkaisija tekee ampuma-aselain mukaisen päätöksen kokonaisarvion perusteella.
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Kokonaisarvioon vaikuttavat voimassa oleva lainsäädäntö, aselupien haltijan vastine, tehtävän pää-

töksen vaikutukset aselupien haltijaan ja lupapäätöksen oma tulkinta asiasta. Toisin sanoen aselupi-

en haltijalle ei voi antaa varoitusta sen vuoksi, että ampuma-aselain määrittämät perusteet eivät riitä

aselupien peruuttamiselle. Varoitus voidaan antaa ainoastaan silloin, kun ampuma-aselain määritte-

lemät aselupien peruuttamisen edellytykset ovat olemassa, mutta lupien peruuttaminen olisi kohtuu-

tonta. Päätöksen tekijä joutuu itsenäisesti tekemään ratkaisut kaikkien hänen tiedossaan ja käytettä-

vissään olevien seikkojen pohjalta. Päätöksille ei ole olemassa ainoaan oikeaan ratkaisuun johtavaa

kaavaa tyyliin 1 + 1 = 2.

Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioitaessa huomio kiinnittyy niihin 38 tutkimusjoukon tapauk-

seen, missä ei tehty ampuma-aselain mukaista päätöstä. Useimmissa niistä tapauksista ampuma-

aselain mukaiset edellytykset edellä kuvatun prosessin ykkösvaiheelle olisivat olleet olemassa, joten

ampuma-aseiden peruuttamismenettely ja ampuma-aselain mukainen tutkinta olisi pitänyt käynnis-

tää. Seuraavaksi kyseisissä tapauksissa olisi pitänyt tehdä päätös lupien peruuttamisesta tai aselupi-

en haltijalle annettavasta varoituksesta. Näin menettelemällä kansalaisten yhdenvertaisuus olisi to-

teutunut paremmin

Luvussa 5.3 esitin arkitietoon perustuen, että ampuma-aselain mukaiset päätökset poikkeavat toisis-

taan Itä-Suomen läänin kihlakunnan poliisilaitoksissa. Näkemykseni mukaan tässä tutkimuksessa

tehdyt havainnot osoittavat sen melko kiistattomasti. Poikkeavuuden vuoksi vuonna 2006 tehdyt

päätökset eivät toteuta yhdenvertaisuuden periaatteen toteutumista sillä tavalla kuin mm. perustus-

laki edellyttää.

Tarkkaa arviota siitä, miksi yhdenvertaisuus ei ole toteutunut, on näin suppealla tutkimuksella mah-

dotonta tehdä. Jokainen ampuma-aselain mukainen päätös perustuu kokonaisarvioon, johon vaikut-

tavat kaikki asiaan liittyvät seikat. En ole analysoinut tutkimustulosta poliisilaitoksittain tai maa-

kunnittain vaan ainoastaan Itä-Suomen lääniä kokonaisuutena arvioiden. Tarkoitukseni ei ole koh-

distaa tutkimustulosta tiettyihin poliisilaitoksiin tai niissä työskenteleviin henkilöihin. Toivon kui-

tenkin, että mahdollisimman moni henkilö, joka voi työssään joutua harkitsemaan täyttyvätkö ase-

lupien peruuttamisen edellytykset, tutustuu tähän tutkimukseen ja tarkastelee kriittisesti oman työ-

yhteisönsä toimintaa näissä asioissa.
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6.2. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeilla yhdenvertaisuutta

19.10.2007 otettiin käyttöön aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet. Ne ovat poliisihallinnon sisäi-

siä ohjeita, joiden avulla pyritään siihen, että poliisilaitosten tekemät aselupapäätökset, niin lupien

myöntämiset kuin peruuttamisetkin, olisivat jatkossa mahdollisimman yhdenvertaisia. Yhtenäistä-

misohjeiden vaikutusta toimintojen yhdenvertaisuuteen on vaikea ennakoida.

Toistuvien liikennerikkomusten johdosta annettavien ajokieltojen pituuden määräämiseksi sisäasi-

ainministeriö on antanut ohjeet vuonna 2001. Ohjeessa määrätään ns. normaali ajokiellon pituus ja

liukuma, joka mahdollistaa perustellusta syystä määräämään normaalia ajokieltoa pitemmän tai

lyhyemmän ajokiellon. Pajunen (2004) tutki Etelä-Suomen ja Itä-Suomen läänien  12 kihlakunnassa

vuonna 2001 tehtyjä ajo-oikeuspäätöksiä. Tutkimuksen mukaan vain 10 prosentissa tutkimusaineis-

ton päätöksistä ajokielto oli annetun ohjeen mukaisen normaalin ajokiellon mittainen. 61 prosenttia

määrätyistä ajokielloista oli sisäasianministeriön antaman ohjeen määrittämissä liukuman rajoissa.

(Pajunen 2004, 64 - 65.) Ajokieltoon liittyvistä päätöksistä 39 prosenttia olivat siis ohjeen vastaisia.

Ajokieltojen pituutta määrittävän sisäasiainministeriön ohjeen tavoite päätösten yhdenvertaisuudes-

ta ei siis ollut toteutunut.

Poliisi & Oikeus –lehdessä (4/2008, 12.) on paljon lupaava otsikko ”Aselupakäytännön yhtenäistä-

minen lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta”. Artikkelissa todetaan, että aselupakäytäntöjen yhte-

näistämisohjeet ovat poliisille hyödyksi usealla sektorilla, mm. katuturvallisuudessa. Ohje on myös

keino korjata epäyhtenäisyyttä aselupa-asioissa. Se, kuinka yhtenäistämisohjeet onnistuvat yhden-

mukaistamaan ampuma-aselain mukaisia päätöksiä, jää nähtäväksi. Vaarana voi olla samanlainen

ohjeiden noudattamisen inflaatio kuin vastaavanlaisella ajokieltojen pituutta määrittävällä ohjeella

on Pajusen (2004) tutkimuksen mukaan ollut. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden ohjaava

vaikutus poliisilaitosten toiminnassa voisi olla hyvä jatkotutkimuksen aihe, kun ohjeet on ensin saa-

tu kunnolla sisäistettyä uusien 1.1.2009 toimintansa aloittavien maakunnallisten poliisilaitosten ase-

lupakäytäntöihin.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on merkittävää poliisin toiminnan uskottavuuden ja poliisin naut-

timan luottamuksen kannalta. Ase –lehdessä (4/2006, 34-35) Niskasaari arvostelee Helsingin polii-

silaitoksen aselupakäytäntöjä (kts. Luku 4.2.1). Hän vertaa artikkelissa Helsingin poliisilaitoksen

toimintaa naapurissa sijaitsevan Vantaan poliisilaitoksen toimintaan, missä vastaavanlaisessa aselu-
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pa-asiassa oli toimittu täysin erilaisella ja ennen kaikkea asiakkaalle myönteisellä tavalla. Nykyai-

kana tieto ihmisten välillä liikkuu nopeasti mm. internetissä olevien, eri aloihin liittyvien keskuste-

lupalstojen välityksellä. Ihmiset ovat tietoisia oikeuksistaan ja he ottavat asioista selvää. Poliisin

epäyhtenäiset käytännöt synnyttävät negatiivista julkisuutta hyvin helposti. Poliisibarometrin (2008)

mukaan 85 prosenttia barometrin kyselyyn vastanneista pitää poliisia erittäin tärkeänä rikostorjun-

nassa ja lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa. Poliisi oli ylivoimaisesti tärkein taho rikostor-

junnassa. Barometrin tulosta on pidettävänä suurena luottamuksen osoituksena poliisia kohtaan.

Ansaittua luottamusta on vaalittava kaikin tavoin, esimerkiksi aselupakäytäntöjen yhdenvertaisuu-

den avulla.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen käytön tehostamiseksi Itä-Suomen läänissä järjestettiin

kaksipäiväinen koulutustilaisuus lupa-asioita käsitteleville henkilöille. Koulutus oli erittäin hyvä ja

luennoitsijat olivat erittäin päteviä aselupa-asioiden ammattilaisia. Koulutuksen kohderyhmä koos-

tui pelkästään lupa-asioita käsittelevistä henkilöistä. Jotta aselupa-asioissa päästäisiin nykyistä pa-

rempaan yhtenäisyyteen ja yhdenvertaisuuteen, niin samanlainen koulutus pitää järjestää kaikille

kenttä- ja hälytystehtäviä ja rikostutkintaa suorittaville poliiseille.

Poliisin koulutuksessa ei mielestäni ole aselupa-asioita huomioitu riittävästi. Poliisin perustutkinnon

opetussuunnitelmassa (2008) ja poliisipäällystön tutkinnon opinto-oppaassa (2202) ei ampuma-

aselain mukaisista toimenpiteistä ja päätöksistä mainita sanaakaan. Molempiin tutkintoihin sisältyy

oppiaineita, joihin aiheen voi hyvin sijoittaa. Poliisin perustutkinnossa yksi kokonaisuus on poliisi-

toiminnan perusteet. Siihen sisältyy mm. ajo-oikeusasiat ja ajoneuvojen rakenne. Siihen kokonai-

suuteen voisi hyvin sijoittaa ampuma-aselain mukaiset toimenpiteet. Poliisipäällystön tutkinnossa

aselupa-asiat voisi sijoittaa poliisihallinto-oikeuden aineopintoihin.

Tänä päivänä poliisilaitokset tuskailevat supistuvien määrärahojen ja resurssien kanssa ja joutuvat

priorisoimaan tehtäviään. Ampuma-aselain mukaiset toimenpiteet ovat pieni osa poliisilaitokset

toiminnan kokonaiskentässä, ainakin jos sitä vertaa esimerkiksi esitutkinnan vaatimiin resursseihin

tai hälytystehtävien suorittamiseen. Kyseisten toimenpiteiden suorittaminen ei vaadi suuria resurs-

seja ja kuten olen tässä tutkielmassa (ks. luku 5.9) pyrkinyt tuomaan esille, niin ne voidaan suorittaa

tavallaan oman toiminnan ohella samalla kun suoritetaan hälytystehtäviä ja tutkintaa. Poliisilaitok-

sen raha ja resurssipulaan ampuma-aselain mukaisten toimenpiteiden tekemättä jättämistä ei voi

perustella.
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Luvussa 3.1.1 esitin poliisitoiminnan laadullista kehittämistä aselupakäytäntöjen yhdenmukaistami-

seksi. Laatujohtaminen käsitetään usein tietoisena pyrkimyksenä kehittää laadullisesti organisaation

kaikkea toimintaa. Laatujohtamista voidaan kuitenkin soveltaa pelkästään yhteen tai muutamaan

organisaation osa-alueeseen. Laatujohtamisessa laadun kokonaisvaltainen painotus on organisaati-

ossa kaikkien jäsenten asia ja laatua pyritään kehittämään sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Johdon

on sitouduttava laatujohtamiseen ja laadun on oltava keskeinen organisaation toimintaa ohjaava

strateginen elementti. Laatujohtaminen ei kata johtamisprosessien kokonaisuuden aluetta, sillä

kaikkeen johtamiseen on sisällyttävä muitakin toimintoja laadun lisäksi. (Luoma 2001, 74 - 75.)

Aselupakäytäntöjen laadullinen parantaminen johtaa kansalaisten yhdenvertaisuuden parantumi-

seen. Toiminnan laadullinen parantaminen on otettava tavoitteeksi organisaation kaikilla tasoilla,

vaikka puhutaan laatujohtamisesta. Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisemassa teoksessa

”Laatu poliisitoiminnassa” (2003) puhutaankin laatujohtamisen asemesta laatutyöstä ja laatutoimin-

nasta. Aselupakäytännöt ovat tarkkaan säännelty lailla ja muilla ohjeilla, joten toimintaa aselupa-

asioissa ei voi kehittää luovan hulluuden avulla. Normisidonnaisuus ei ole kuitenkaan laadun kehit-

tämisen esteenä. Laadun ja tulosten mittaaminen voi olla vaikeaa. (Luoma 2001, 265 - 266.) Aselu-

pakäytännöissä laatu on  kansalaisten yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus on aselupien haltijoiden

samanlaista kohtelua samanlaisissa asioissa. Aivan kuten yhdenvertaisuus määritellään perustuslais-

sa.

Lopuksi esitän kaksi toivomusta. Kun poliisilaitosten aselupaprosessit ja henkilökunnan ammattitai-

to on saatu sille tasolle, että voimme edes toivoa aselupakäytäntöjen yhtenäistymistä, on vielä kaksi

asiaa, mitkä toivon saatavan kuntoon. Ensinnäkin kaikkien poliisilaitosten henkilökuntaan kuuluvi-

en on hyväksyttävä lupahallinto yhdeksi tärkeäksi osaksi poliisilaitoksen kokonaisuutta. Lupahallin-

to on yksi toiminto järjestyspoliisin ja rikospoliisin rinnalla, ei niiden alapuolella. Vielä nykyisinkin

kuulee valitettavan usein poliisien sanovan, että lupahallinto on ”akkojen hommaa”.

Toinen toivomukseni koskee poliisin käytössä olevia tietojärjestelmiä. Poliisin tietojärjestelmät pi-

tää saada ”keskustelemaan” keskenään. Kun henkilö A kirjataan rikoksesta epäillyksi johonkin ri-

kokseen, pitää tietojärjestelmien automaattisesti ilmoittaa, mitä eri voimassa olevia lupia kyseisellä

henkilöllä on. Poliisi on useissa eri lupa-asioissa myöntävä viranomainen ja on ehdottoman tärkeää,

että poliisi valvoo luvanhaltijoiden käyttäytymistä ja edellytysten täyttyessä ryhtyy mahdollisiin

toimenpiteisiin myönnettyjen lupien peruuttamiseksi. Kyseisiä lupia ovat aselupien ohella ammat-

tiajoluvat, järjestyksenvalvojaksi hyväksynnät, vartijakortit, turvasuojaajakortit jne. Koska poliisi-
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työtä tekevät eivät kykene sataprosenttisesti tarkastamaan rikoksesta epäiltyjen lupia, niin tarkasta-

minen on pyrittävä suorittamaan automaattisesti tietojärjestelmien avulla. Kyseinen järjestelmä on

käsittääkseni ollut useita vuosia poliisihallinnon toteutuslistalla, mutta sen toteutuminen ei ole vielä

onnistunut.
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LIITTEET
LIITE 1

 kihlakunnan poliisilaitos PÄÄTÖS AMPUMA-ASEASIASSA Nro

Pvm
Luvanhaltija:
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:

Läsnä:  Henkilökohtaisesti   Valtakirjalla, edustaja:
Ei läsnä:  Saanut todisteellisen kutsun  Kirjallinen vastine

Tiedot ampuma-aseista ja aseen osista:
Luvan
numero

Asetyyppi /
Aseen osien laji

Kaliiperi Tehtaan merkki Sarjanumero Otettu poliisin haltuun

Tiedot liitteessä Jatkuu liitteessä

Tiedot ampumatarvikkeista:
Määrä Ampumatarvikkeiden laji

Tiedot liitteessä  Jatkuu liitteessä

Syy toimenpiteisiin:

Luvanhaltijan vastine/ilmoitus:

POLIISILAITOKSEN PÄÄTÖS:

 VÄLIAIKAINEN HALTUUNOTTO
 on perusteltu syy epäillä, että esineitä käytetään väärin
 luvan peruuttaminen pantu vireille

Väliaikainen haltuunotto on voimassa enintään kolme kuukautta päätöksentekopäivästä.
Edellä mainitun väliaikaisesti haltuun otetun esineen hallussapitoon oikeuttava lupa lakkaa olemasta
voimassa.
Peruste: Ampuma-aselaki 92 § ja 93 §.

 VÄLIAIKAISEN HALTUUNOTON JATKAMINEN
Väliaikaisen haltuunoton jatkaminen on voimassa enintään kuusi kuukautta päätöksentekopäivästä.
Peruste: Ampuma-aselaki  94 §
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PERUUTUS
Edellä mainittujen esineiden        peruutetaan.
Peruste: Ampuma-aselaki 67 §

1 mom. 1 kohta. Luvanhaltijan  pyynnöstä.
1 mom. 2 kohta. Huoltajat ovat peruuttaneet alle 18-vuotiaalle antamansa suostumuksen.
1 mom. 3 kohta. Hallussapitoluvan haltija tai valtio on peruuttanut rinnakkaisluvan haltijalle

antamansa suostumuksen.
2 mom. 1 kohta. Luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen,

rikoslain 50 luvun
1-4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai muuhun rikokseen, joka osoittaa hänet sopimattomaksi hank-
kimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, tai patruunoita tai erityisen vaarallisia
ammuksia.

2 mom. 2 kohta. Luvanhaltija on syyllistynyt törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-
aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn ran-
gaistavaan tekoon.

2 mom. 3 kohta.  Luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten osoittanut piittaamattomuutta
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten
noudattamisessa.

2 mom. 4 kohta.  Luvanhaltijaa on terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaaran-
tavan elämäntapansa tai käyttäytymisen vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään
hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ampuma-ammuksia.

2 mom. 5 kohta. Ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn vuoksi välttämätön
2 mom. 6 kohta. Ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut tai anastettu

HALTUUNOTTO
Poliisilaitos ottaa edellä mainitut esineet haltuunsa, koska esineiden hallussapitoon oikeuttava lupa

on
peruutettu  rauennut.

Peruste: Ampuma-aselaki 91 §.

VAROITUS
Luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuuton.
Peruste: Ampuma-aselaki 69 § ja 67 §       mom.      kohta.

Päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.

Allekirjoitus

Päätös annettu tiedoksi              /                200__

____________________________________                      ____________________________________
Tiedoksi saajan allekirjoitus Tiedoksi antajan allekirjoitus ja nimenselvennys

ASEEN, ASEEN OSIEN, AMPUMATARVIKKEIDEN LUOVUTUS / MYYNTI:
Ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla poliisin hallussa, voidaan
luovuttaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä omistajan ilmoittamalle tai hyväksymälle asianmukaisen luvan haltijalle.  Poliisi voi
erityisestä syystä jatkaa määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.  Poliisi myy julkisella huutokaupalla omistajan lukuun ampuma-aseen, aseen
osan, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla poliisin hallussa ja joita ei ole luovutettu asian-
mukaisen luvan haltijalle.  Myyntihinnasta saadaan vähentää huutokaupan toimittamisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset.  Ampuma-ase, aseen
osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, joita ei ole myyty, siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.
Peruste: Ampuma-aselaki 99 ja 100 §.
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LIITE 2

HAVAINTOLOMAKE

TAPAUSNRO ______ POLIISILAITOS: ______________________________

A. PERHEVÄKIVALLAKSI LUOKITELTU TEKO:

Epäillyt rikosnimikkeet: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

B. MUUT LUPAPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT RIKOKSET (AIKAISEMMAT

TAPAHTUMAT VUOSILTA 2003-2006):

Epäillyt rikosnimikkeet: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

C. AMPUMA-ASELAIN MUKAINEN PÄÄTÖS:

Peruutus: ______ Peruste: Ampuma-aselaki ___________

Varoitus: ______ Peruste: Ampuma-aselaki ___________

Ei toimenpiteitä: ______

D. MUUTA HUOMIOITAVAA:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


