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Tutkielman aiheena on oikeus elämään – perusoikeuden merkitys aselupaharkinnassa. Tarkoitukse-
na on osoittaa että julkisen vallan on otettava aseluvan hakijaan nähden ulkopuolisten henkilöiden 
henki ja turvallisuus huomioon aselakia säädettäessä, sovellettaessa ja soveltamista valvottaessa. 
Arvonäkökohdista ja reaalisista argumenteista käsin tarkasteltuna on varsin selvää, että hengen suo-
jeleminen on, tai ainakin sen tulisi olla, lupaharkinnan keskeisin pyrkimys. Tutkimus lähtee siitä 
ajatuksesta, että kaikkein keskeisintä aselupaharkinnassa tulisi olla sen arviointi, onko henkilö ky-
kenevä käsittelemään ja pitämään hallussaan asetta ilman että siitä aiheutuu uhkia ulkopuolisten 
henkilöiden hengelle ja terveydelle. Tälle ajatukselle pyritään löytämään perusteet voimassa olevas-
ta lainsäädännöstä oikeusdogmatiikan keinoin. 
 
Suomessa aselupa on ollut varsin helppo saada ja ilmapiiri on ollut asemyönteinen. Ampuma-
aselain (9.1.1998/1) 18 §:n 2 momentti antaa ampuma-aseluvan myöntämisen suhteen laajan har-
kintavallan yksittäiselle virkamiehelle. Lupaviranomaisella on valta harkita kenelle aselupa myön-
netään ja kenen lupa peruutetaan. Lupia käsittelevät virkamiehet voivat päätyä lupaharkinnassa eri-
laisiin lopputuloksiin ja hyvinkin erilaiset ratkaisut voivat mahtua harkintavallan piiriin lain puit-
teissa. Tutkimuksessa arvioidaan myös kuinka vuoden 1998 ampuma-aselaki toteutti tarkoitustaan. 
Ongelmia näyttää olleen lain noudattamisessa ja lain noudattamisen valvonnassa. Vuonna 2011 
voimaan tulleilla ampuma-aselain osittaisilla muutoksilla pyrittiin parantamaan aseturvallisuutta 
tiukentamalla lupaehtoja luvanhakijan soveltuvuuden arvioinnin suhteen.  
 
Tutkimus etenee oikeuden syvärakenteen tasolta kohti oikeuden pintatasoa. Perusoikeuksia tarkas-
tellaan tutkimuksen alussa siltä osin, että voidaan osoittaa miksi oikeus elämään – perusoikeus pi-
täisi ottaa huomioon aselupaharkinnassa. Perusoikeustarkastelu on välttämätöntä myös siitä syystä, 
että tutkimuksessa käsitellään julkisen vallan turvaamisvelvollisuutta ja perusoikeusmyönteisen 
laintulkinnan problematiikkaa liittyen oikeus turvallisuuteen – perusoikeuteen. Keskeisimpänä läh-
deaineistona on käytetty perustuslakia, ampuma-aselainsäädäntöä, ampuma-aselainsäädännön val-
misteluaineistoja, oikeuskirjallisuutta perusoikeuksien ja rikoslain osalta sekä sisäasiainministeriön 
julkaisuja muun muassa aselupakäytäntöjen yhtenäistämisen suhteen. Oikeustapauksia käsitellään 
aselupien peruuttamisen ja Kauhajoen koulusurmaan liittyvän virkarikossyytteen suhteen. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista johdetaan julkisen vallan velvollisuus turvata aktiivisin 
toimiin oikeus elämään – perusoikeuden toteutuminen. 
 
Päätelmänä voidaan todeta, että ennakoivan aselupaharkinnan merkitys hengen ja turvallisuuden 
kannalta tulisi ottaa paremmin huomioon, niin yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä ja resursseja 
ohjatessa, kuin itse lupaharkinnassa ja sen valvonnassa. Oikeus elämään – perusoikeudesta on joh-
dettavissa vaatimus aseturvallisuusnäkökulman huomioimiseksi kaikilla julkishallinnon sektoreilla. 
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1  Johdanto 
 

1.1 Tutkimuskohde ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Pro gradu – tutkielman aiheena on oikeus elämään – perusoikeuden huomioonottaminen aselupa-

harkinnassa. Oikeus elämään – perusoikeuden rinnalla käsitellään siihen läheisesti liittyvää oikeus 

turvallisuuteen – perusoikeutta, koska katson että näillä perustuslain 7 §:n perusoikeuksilla turva-

taan keskeisiltä osin samaa intressiä. Tutkimuksessa keskeistä on sen selvittäminen, millä perusteel-

la virkamiehillä ja viranomaisilla on velvollisuus ottaa nämä luvanhakijaan nähden ulkopuolisten 

henkilöiden perusoikeudet huomioon päätöksiä tehdessään. Tutkimuksen keskeisenä tarkastelun 

kohteena on ampuma-aselainsäädännön ja ampuma-aselainmukaisten päätösten suhde edellä mainit-

tuihin perusoikeuksiin. Ampuma-aselainmukaisilla päätöksillä tarkoitetaan paitsi ampuma-aseen 

hankinta- ja hallussapitoluvan myöntämistä, myös ampuma-aseen väliaikaista haltuunottoa ja luvan 

peruuttamista.  

 

Ampuma-aselain (9.1.1998/1) 18 §:n 2 momentti antaa laajan harkintavallan yksittäiselle virkamie-

helle. Lupaviranomaisella on valta harkita kenelle aselupa myönnetään ja kenen lupa peruutetaan. 

Aiheen valintaa perustellaan sillä, että ampuma-aseet ovat omiaan vaarantamaan yksilön hengen ja 

turvallisuuden ja aseluvan saaminen perustuu virkamiehen harkintaan. On huomattava, että tuo har-

kinta on ollut varsin vapaata ja erityisesti ennen vuoden 2011 aselain muutosta, harkinnan tueksi ei 

ollut riittävän täsmällistä lainsäädäntöä eikä valvontaa. Lupia käsittelevät virkamiehet voivat päätyä 

lupaharkinnassa erilaisiin lopputuloksiin ja hyvinkin erilaiset ratkaisut voivat mahtua harkintavallan 

piiriin lain puitteissa. Tuomioistuimissa lopulta ratkaistaan, mitä on yksittäistapauksessa pidettävä 

ampuma-aselain oikeana tulkintana.  

 

Keskeistä tutkimuksessa on selvittää, millä perusteella julkisella vallalla on velvollisuus ottaa ase-

lupaharkinnassa huomioon individuaaliset oikeudet; oikeus elämään ja oikeus turvallisuuteen. Mie-

lenkiinnon kohteena on julkisen vallan positiivinen turvaamisvelvollisuus liittyen ampuma-aseiden 

lupaharkintaan. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – 

perusoikeuksien asema oikeusjärjestyksessä yksilölle kuuluvina oikeuksina ja julkisen vallan vel-

vollisuus turvata nämä oikeudet myös ampuma-aseista aiheutuvilta uhkilta. Tämä velvollisuus koh-

distuu lainsäätäjään, hallintoon ja lopulta lupaharkintaa suorittavaan yksittäiseen virkamieheen.  
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Ampuma-aseisiin liittyvän vakavan väkivallan uhkan takia, ja julkisen vallan aseisiin liittyvän mo-

ninaisen sääntely- ja harkintatehtävän vuoksi, unohtamatta painavaa yhteiskunnallista merkitystä, 

on tutkimuksen liittäminen ensisijaisesti ampuma-aselupiin mielestäni perusteltua. Ampuma-

aseisiin liittyvä lupahallinto poikkeaa muista viranomaisen hallintotehtävistä siten, että ampuma-

aseiden asianmukaisesti hoidetulla valvonnalla on poikkeuksellisen suuri merkitys yleisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.1 Kiinnostukseni aiheeseen juontuu mielenkiinnosta perusoike-

uksia ja niiden turvaamista kohtaan. Silta perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden ja aselupahar-

kinnan välille syntyi Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien myötä. Heräsi kysymys, myönnetäänkö 

aselupia liian helposti?  

 

Kysymys on tärkeä myös sen takia, että Suomi kuuluu niiden viiden maan joukkoon maailmassa, 

joissa on eniten aseita asukaslukuun suhteutettuna. Poliisin aserekisterissä on viranomaisten ja puo-

lustusvoimien aseita lukuun ottamatta yli 1,5 miljoonaa asetta.2  Aselupa on ollut Suomessa varsin 

helppo saada, mitä kuvaa se, että esimerkiksi Kauhajoen koulusurma-aseeseen annettiin lupa vuon-

na 2008, jolloin Suomessa myönnettiin yli 61 000 ampuma-aseen hallussapitolupaa ja aselupaha-

kemuksia hylättiin yhteensä ainoastaan 1 180. Lupaa ei myönnetty 38 tapauksessa luvanhakijan 

terveydentilan ja 449 tapauksessa luvanhakijan käyttäytymisen perusteella. Hylkäämisperusteena 

oli 633 tapauksessa hyväksyttävän käyttötarkoituksen puuttuminen ja 97 tapauksessa aseen sovel-

tumattomuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.3 Tutkittavaan aiheeseen liittyy keskeisesti myös 

ampuma-aselupien peruminen, koska aseluvan myöntämättä jättämisellä ja aseluvan poisottamisella 

on sama suojeltava intressi, ihmisten henki ja terveys. Vuonna 2008 aselupia peruttiin 2 422. Suu-

rimmassa osassa tapauksista (966 tapausta) peruutusperusteena oli luvanhakijan terveydentila tai 

toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen, 388 tapauksessa syynä oli väkival-

taista käyttäytymistä osoittavaan tai muuhun rikokseen syyllistyminen, ampuma-aserikokseen tai 

rikkomukseen syyllistyminen 230 tapauksessa ja 153 tapauksessa lupaehtojen rikkominen tai muu 

piittaamattomuus ampuma-aseita koskevien säännösten noudattamisessa. Luvanhaltijan omasta 

pyynnöstä peruutus tehtiin 522 tapauksessa.4  

 

Aseturvallisuuden kehitysnäkymiä arvioineen aseturvallisuustyöryhmän raportin mukaan ampuma-

aseella tehdyt rikokset muodostivat noin 18 % vuosien 2002–2009 henkirikoksista. Rikoksissa käy-

tetyistä ampuma-aseista 47 prosenttia oli luvallisia. Useamman uhrin tapauksia oli ainoastaan 4 % 

                                                 
1 HE 183/1997 vp s. 49. 
2 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 82.  
3 HE 106/2009 vp s. 11. 
4 HE 106/2009 vp s. 11–12. 
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kaikista seurantajakson tapauksista. Näistä useamman uhrin vaatineista rikoksista erottui omaksi 

ryhmäkseen neljä tapausta: Myyrmannin kauppakeskus vuonna 2002 (6 uhria), Jokelan koulukeskus 

vuonna 2007 (8 uhria), Kauhajoen ammattikorkeakoulu vuonna 2008 (10 uhria) ja Espoon Leppä-

vaaran Prisma vuonna 2009 (5 uhria).5 Vaikka tapauksia on määrällisesti vähän seitsemän vuoden 

seurantajaksolla, on määrä kuitenkin lisääntynyt entisestä ja uhreiksi on joutunut julkisilla paikoilla 

tavallisia ihmisiä. Uhrit ovat suurimmaksi osaksi valikoituneet sattumalta. Tämä herättää pelkoa ja 

kysymyksen; kuinka aselupia myönnettäessä ja valvottaessa otetaan ennakoivasti huomioon muiden 

ihmisten henki ja terveys? Aihetta tutkiessani olen joutunut useampaan kertaan toteamaan sen raa-

dollisen ajankohtaisuuden. Toisaalta viimeisimpään joukkosurmaan ei liity aselupaharkintaa, sillä 

entisessä kotikaupungissani Hyvinkäällä kesällä 2012 sattuneessa tapauksessa ase oli otettu käyt-

töön ilman lupaa. Tapauksen yhteydessä huomio kiinnittyy kuitenkin aseen säilyttämisen puutteelli-

suudesta aiheutuviin uhkiin. Edellä mainittujen kaltaisten rikosten täydellinen ennaltaehkäisy ei ole 

mahdollista. Huomionarvoista näissä tapauksissa on kuitenkin se, että jokaisessa tapauksessa tekijä 

oli antanut viitteitä aikeistaan ennakolta mutta käyttäytymiseen ei puututtu6. Tutkimuksessani pyrin 

etsimään vastauksia siihen, millä perusteella julkisen vallan tulisi suojella yksilön henkeä ja turval-

lisuutta luvallisilla aseilla tehtäviltä rikoksilta, eli mikä merkitys oikeus elämään – perusoikeudella 

pitäisi lainopin mukaan olla ampuma-aseen lupaharkinnassa. Aiheen relevanssia lisää se, ettei sitä 

käsittääkseni ole aiemmin tutkittu. 

 

Tutkimusaihe on ajankohtainen myös ampuma-aselain muuttamiseen johtaneen lainsäädäntöhank-

keen vuoksi. Tutkimuksessa otetaan selvää siitä, mikä vuoden 1998 ampuma-aselainsäädännön ja 

vuoden 2011 lakimuutosten tarkoituksena on ollut, ja sen jälkeen arvioidaan kuinka laki on toteut-

tanut tarkoitustaan ja onko lainsäätäjä pyrkinyt torjumaan ampuma-aseista johtuvia uhkia riittävästi. 

Lain valmistelu ja 13.6.2011 voimaan tullut ampuma-aselain muutos ovat herättäneet laajalti kes-

kustelua puolesta ja vastaan. Erityisesti julkisuudessa on ollut esillä ampumaharrastajille ja metsäs-

tystä harrastaville lupaehtojen tiukentamisesta aiheutuvat haitat. Aiheen kannalta kiinnostava on 

myös apulaisvaltakunnansyyttäjän nostama virkarikossyyte poliisimiestä vastaan tuottamuksellises-

ta virkavelvollisuuden rikkomisesta Kauhajoen ampumistapauksessa kun hän jätti ampuma-aseen 

ampujan haltuun, vaikka oli olemassa näyttöä siitä, että henkilö saattaa olla vaaraksi muille. Tapa-

uksen käsittely eteni Vaasan hovioikeuteen, jonka päätöksellä poliisi tuomittiin varoitukseen tuot-

tamuksellisesta virkarikoksesta. Päätökseen ei ole valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.  

 

                                                 
5 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 8. 
6 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 8–9. 
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1.2 Tutkimusmenetelmät ja aiheen rajaus 

 

Tutkimusongelmaa lähestytään oikeusdogmaattisesta näkökulmasta, eli pyritään selvittämään voi-

massa olevan oikeuden kanta siihen, kuinka oikeus elämään – perusoikeus tulisi ottaa huomioon 

aselupaharkinnassa. Toisaalta pyritään ottamaan selvää siitä, millä perusteella julkisella vallalla on 

velvollisuus turvata oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksien mahdollisimman 

täysimääräinen toteutuminen luvallisista aseista johtuvilta uhilta. Arvonäkökohdista ja reaalisista 

argumenteista käsin tarkasteltuna on varsin selvää, että hengen suojeleminen on, tai ainakin sen 

tulisi olla, keskeisin pyrkimys. Tutkimuksessa pyrin löytämään institutionaalisista oikeuslähteistä 

oikeutuksen tuolle arvonäkökohdalle. Oikeusdogmaattinen tutkimus pyrkii käyttäytymismallien 

antamiseen eli ennen kaikkea oikeussääntöjen tulkinnan avulla osoittamaan, miten asian ratkaisijan 

on käyttäydyttävä määrätilanteessa7. Aselupaharkintaan ei ole olemassa tarkkoja käyttäytymismal-

leja ja pidän tärkeänä, että laajaan harkintavaltaan liittyviä lainsäädännön aukkoja pyrittäisiin täyt-

tämään perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla ja aseturvallisuusnäkökulma huomioonottaen. Oi-

keusvertaileva tutkimusote lainopillisin painotuksin olisi ollut myös mahdollinen ja kiinnostava 

mutta aiheen valtionsisäisen ajankohtaisuuden ja merkityksen vuoksi huomio kiinnitetään kuitenkin 

Suomen oikeusjärjestykseen.  

 

Kysymyksen oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksien turvaamisesta olisin voinut liit-

tää myös muuhun julkisen vallan toimintaan kuin aselupaharkintaan. Vaihtoehtoisina tutkimusai-

heina pidin alkuvaiheessa tieliikenneturvallisuuden valvontaa, jolloin tutkittavana olisi ollut julkisen 

vallan velvollisuus turvata henkeä ja turvallisuutta muiden ihmisten aiheuttamilta vaaroilta liiken-

teessä, tai valelääkäritapausten myötä herännyt kysymys julkisen vallan velvollisuudesta turvata 

mahdollisuus oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksien nauttimiseen lääkäreiden ja 

hoitohenkilökunnan pätevyyttä valvomalla. Päädyin kuitenkin ampuma-aseisiin liittyvään tutkimus-

aiheeseen koska pidän aseluvan myöntämiseen ja peruuttamiseen sisältyvää virkamiehen laajaa har-

kintavaltaa ja epäyhtenäistä ja (varsinkin ennen vuoden 2011 lakimuutosta) puutteellista ohjausta 

lainsäätäjän taholta riskinä tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Tutkimuksessa sivutaan myös 

muiden vaaraa sisältävien oikeuksien suhdetta oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoi-

keuksiin, jolloin sivutaan ajokorttilupaan liittyvää problematiikkaa mutta työekonomian ja tutki-

muksen laajuuden hallinnan takia keskityn aselupaharkintaan. 

 

                                                 
7 Riepula 1973 s. 55. 
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Aiheen rajauksen suhteen olen joutunut tekemään valintoja ja jättämään pois joitakin teemaan si-

nänsä mielenkiintoisesti liittyviä aiheita. En käsittele tutkimuksessa erityisen vaarallisia tai laittomia 

ampuma-aseita enkä asealan elinkeinolupaa, koska mielenkiintoni kohteena on ensisijaisesti lupa-

harkinta niissä tilanteissa, joissa hengen ja turvallisuuden voidaan katsoa vaarantuvan sen vuoksi, 

että aselupa myönnetään metsästys- tai harrastusperusteella henkilölle, jonka tarkoituksena on käyt-

tää asetta henkirikoksen tekovälineenä. Samasta syystä myöskään räjähdelupia ei tutkimuksessa 

käsitellä, vaan käsittely halutaan kohdistaa niihin lupiin, joita myönnetään eniten. Ampuma-aseiden 

rinnakkaislupia ei mielestäni ole tarpeen käsitellä erikseen, koska henkilön soveltuvuuden harkin-

nassa ja hyväksytyn käyttötarkoituksen osoittamisessa ei ole mitään eroja sen suhteen haetaanko 

hankkimislupaa vai rinnakkaislupaa. Käsittely on ensisijaisesti kytketty ampuma-aselupien myön-

tämiseen liittyvään harkintaan, koska aselupien myöntämisessä on tiukempi kontrolli kuin aselupien 

peruuttamisessa8. Lähtökohtaisesti aselupaa peruttaessa ulkopuolisten henkilöiden henki ja turvalli-

suus ovat jo saattaneet vaarantua, aselupaa myönnettäessä tuo vaarantuminen on vielä mahdollista 

yrittää estää.  

 

1.3 Tutkimuksen eteneminen ja teoreettiset taustat 

 

Johdannossa käydään läpi ampuma-aselain keskeisimmät säännökset ja Kauhajoen koulusurma-

aseen lupaharkintamenettelyä koulusurmaa tutkineet tutkintalautakunnan raportin pohjalta. Varsi-

nainen aselainsäädännön analysointi sijoittuu tutkimuksen loppuun mutta koen tarpeelliseksi käydä 

keskeisimmät säännökset läpi tutkimuksen alkupuolella. On kuitenkin huomattava, että alkupuolen 

tarkastelussa keskityn aselakiin (1/1998) sellaisena kuin se oli Kauhajoen koulusurmaan liittyvän 

aselupaharkinnan aikana. Perustelen vanhan, eli vuoden 2011 lakimuutoksella muutetun, ampuma-

aselain varsin laajaa käsittelyä sillä, että uudesta laista ei vielä juuri ole kokemuksia ja tutkimuson-

gelman ymmärtämisen kannalta uuden ja vanhan sääntelyn vertailu on välttämätöntä. Lisäksi tutki-

muksessa tarkastellaan keskeisimmiltä osin aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjetta. Lainsäädän-

nön käsittelyyn liittyen on hallituksen esityksillä ja perustuslakivaliokunnan lausunnoilla tutkimuk-

sessa tärkeä merkitys, koska subjektiivisen laintulkinnan avulla tarkastelen niitä sääntelytarpeita, 

jotka ovat johtaneet aselakien säätämiseen.  

 

Tutkimus etenee oikeuden syvätasolta, perusoikeuksista, kohti oikeuden pintatasoa eli tavallisen 

lainsäädännön tasoa, jolloin käsitellään yksityiskohtaisemmin ampuma-aselainsäädäntöä. Perustelen 

                                                 
8 HE 183/1997 vp s. 78. 
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tätä käsittelyjärjestystä sillä, että pidän tarpeellisena selventää jo tutkimuksen alkupuolella, miksi 

perusoikeudet ja erityisesti oikeus elämään – perusoikeus, pitäisi ottaa myös aselupaharkinnassa 

huomioon. Tätä taustaa vasten on helpompaa arvioida, mikä merkitys tuolla perusoikeudella on 

ampuma-aselainsäädännössä.  

 

Perusoikeuksia käsitellään tutkimuksen alussa yleisellä tasolla, niiden luonteen ja velvoittavuuden 

osalta, siinä laajuudessa kuin se on tutkimusaiheen kannalta välttämätöntä. Perusoikeustarkastelun 

tarkoituksena on osoittaa perusoikeuksien asema oikeusjärjestyksen keskiössä, tavoitteena ei ole 

perusoikeuksien tai perusoikeusjärjestelmän yksityiskohtainen analyysi. Keskeistä perusoikeuksien 

yleisten oppien osalta tutkimukseni kannalta on perusoikeuksien velvoittavuuden arviointi. Tarkas-

telun kohteena on tuolloin se, ketä ja miten perusoikeudet velvoittavat. Siten perusoikeuksien aktii-

visella turvaamisvelvollisuudella ja horisontaalisella vaikutuksella on aiheen kannalta erityinen 

merkitys. Tutkimuksen alussa on perusteltua luoda yleiskatsaus perusoikeuksiin, koska jäljempänä 

tullaan käsittelemään oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia yksityiskohtai-

semmin ja yleiskatsaus toimii pohjatietona myöhemmälle käsittelylle. Tutkimuksen teoreettinen 

tausta rakentuu perusoikeuksien käsittelyn osalta perustuslain ja sen esitöiden sekä Suomea sitovien 

kansainvälisten sopimusten ja niihin liittyvän kirjallisuuden tulkintaan. Keskeisimpänä lähdeteok-

sena perusoikeuksien osalta on käytetty Perusoikeudet – teosta. Perustuslakivaliokunnan tulkinta-

kannanotot ovat keskeistä lähdeaineistoa paitsi lainsäätäjän tahdon määrittelijänä lainvalmisteluai-

neiston käsittelyssä, myös eri perusoikeuksien asemaa kartoitettaessa. Tutkimuksessa käsitellään 

laajemmin perusoikeuksia kuin ihmisoikeuksia, mitä perustelen sillä, että ihmisoikeusjärjestelmistä 

johdettava suoja on lähtökohtaisesti Suomen kansallista perusoikeussuojaa täydentävää. 

 

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksia lähem-

min. Näitä oikeuksia käsitellään Suomen perustuslain pohjalta ja Suomea velvoittavien kansainvä-

listen ihmisoikeussopimusten kautta, joissa edellä mainitut oikeudet niin ikään on turvattu. Oikeuk-

sien luonnetta, asemaa ja velvoittavuutta käsitellään myös kotimaisten oikeustapausten ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen kautta. Oikeus elämään – perusoikeuden käsittelyn yhtey-

dessä tarkastellaan sen asemaa perusoikeuksien kollisiotilanteissa ja tutkimuksen eräänä tärkeänä 

teemana on oikeus elämään – perusoikeuden ja ampuma-aseluvanhakijan/haltijan perusoikeuksien 

välinen punninta. Yhtenä mielenkiinnon kohteena on oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden erilai-

nen merkitys verrattaessa Suomen järjestelmää ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäy-

täntöä. Oikeus turvallisuuteen – perusoikeus on herättänyt oikeuskirjallisuudessa keskustelua sen 

suhteen, perustellaanko turvallisuudella liikaa muihin perusoikeuksiin tehtäviä rajoituksia esimer-
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kiksi liittämällä se kollektiiviseen hyvään yleinen järjestys ja turvallisuus. Käsitettä yleinen järjestys 

ja turvallisuus tarkastellaan myös ampuma-aselupien peruuttamisen perusteena. Tästäkin syystä on 

perusteltua ottaa juuri nämä kaksi oikeutta, oikeus elämään ja oikeus turvallisuuteen, tarkastelun 

kohteiksi.  

 

Toinen merkittävä teema tutkimuksessa on neljännessä pääluvussa käsiteltävä julkisen vallan posi-

tiivinen turvaamisvelvollisuus, joka ulottuu niin lainsäädäntöön, hallintoviranomaisiin kuin tuomio-

istuimiinkin. Tarkastelen lisäksi erikseen poliisin tehtäviä ja edelleen poliisin lupahallintoon liitty-

viä tehtäviä, koska niiden tarkoituksena on hengen, turvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja tur-

vallisuuden suojaaminen. Positiivinen turvaamisvelvollisuus liittyy tutkimusaiheeseen keskeisesti 

sen vuoksi, että siitä johdetaan velvollisuus aktiivisilla toimilla suojella oikeus elämään – ja oikeus 

turvallisuuteen – perusoikeuksia. Lähdeaineistona olen käyttänyt poliisia koskevaa lainsäädäntöä 

esitöineen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissaan tekemiä linjauksia poliisin 

aktiivisesta turvaamisvelvollisuudesta.  

 

Samassa luvussa käsitellään Kauhajoen koulusurmaan liittyvää Vaasan hovioikeuden ratkaisua tuot-

tamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Perustelen Kauhajoen koulusurman varsin laajaa 

käsittelyä tutkimuksessa sillä, että noin vuotta aiemmin tapahtuneen Jokelan koulusurman jälkeen 

lupakäytäntöjä olisi mielestäni pitänyt tiukentaa ja virkamiehen huolellisuusvelvollisuudelle olisi 

pitänyt antaa korostunut painoarvo. Lisäksi 19.10.2007 (samana päivänä kun Jokelan koulusurmaa-

ja sai ampuma-aseluvan) voimaantulleet aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet olivat olleet voi-

massa lähes vuoden ajan, joten niiden olisi jo pitänyt vakiintua osaksi luvanmyöntämiskäytäntöä. 

Jokelan tapaus ei myöskään siitä syystä ole ollut tutkimuksen kannalta yhtä keskeinen, koska apu-

laisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan Jokelan koulusurmaajalle aseen myöntänyt poliisipäällikkö 

ei ylittänyt harkintavaltaansa, vaan toimi silloisen ampuma-aselain ja vallinneen käytännön mukai-

sesti.9 Kauhajoen tapahtumien osalta harkintavallan laajuus on kuitenkin kyseenalaistettu ja sen 

vuoksi aiheen käsittely tutkimuksessa on mielestäni perusteltua. Lisäksi Kauhajoen koulusurma 

kiistatta kiihdytti aselainsäädännön uudistamisprosessia ja uutta tiukempaa sääntelyä perusteltiin 

nimenomaan sillä, että haluttiin välttää uusia koulusurmia ja turvata paremmin ihmisten henkeä ja 

turvallisuutta. Perustan Kauhajoen koulusurmaan liittyvän käsittelyn Kauhajoen koulusurmaa tutki-

neen tutkintalautakunnan raporttiin ja oikeuskäsittelyn osalta hallinto-oikeuden ratkaisun peruste-

luihin. Vaikka tutkimus on julkisoikeudellinen, on tutkimusaiheen suhteen välttämätöntä sivuta 

                                                 
9 AOA Lindstedt 19.8.2009 Dnro 3483/4/07. 
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myös rikosoikeudellisia käsitteitä koska monet perusoikeudet ja perustuslain säännökset ovat hyvin 

merkityksellisiä rikosoikeuden kannalta ja Kauhajoen koulusurmaan liittyvän oikeustapauksen kä-

sittely edellyttää, että tutkimuksessa sivutaan rikosoikeudellista kausaliteettia ja tuottamusta koske-

vaa oppia. Rikoslainoppia tutkittaessa tarkastellaan lainsäädäntöä ja sen esitöitä sekä oikeuskirjalli-

suuden osalta Nuutilan, Nuotion ja Fränden rikosoikeutta käsitteleviä teoksia. 

 

Viidennessä pääluvussa syvennytään aselupaharkintaan liittyvään lainsäädäntöön. Tarkastelun ta-

voitteena on tuoda esiin aselainsäädännön perusoikeusnäkökulma ja etsiä vastauksia siihen, miten 

oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeudet tulisi huomioida lupaharkinnassa. Tässä yhtey-

dessä on välttämätöntä käydä läpi keskeisimmät aseturvallisuuden parantamiseen tähtäävät sään-

nökset. Ampuma-aselainsäädännön osalta käsitellään ampuma-aselakia, lupakäytäntöjen yhtenäis-

tämisohjeita ja perustuslakivaliokunnan antamia lausuntoja ja hallituksen esityksiä ampuma-

aselaista ja sen uudistamisesta. Oikeustapauksia tarkastellaan kokonaiskuvan saamiseksi. Aselupien 

peruuttamisen ja varoituksen antamisen suhteen tarkastellaan myös pro gradu-tutkimusta, jossa ku-

vataan aselupien peruuttamispäätösten epäyhtenäisyyttä vuonna 2006, eli ennen aselupakäytäntöjen 

yhtenäistämisohjeiden antamista. Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä suojaamaan riittävästi yksi-

löiden elämää ja turvallisuutta ampuma-aseista johtuvilta uhilta, vaan julkisen vallan on ryhdyttävä 

myös muihin toimiin näiden oikeuksien turvaamiseksi. Tähän liittyen tutkimuksessa tarkastellaan 

lyhyesti myös Kauhajoen koulusurmia tutkineen tutkintalautakunnan suosituksia tarvittavista toi-

mista vastaavan rikollisuuden estämiseksi. 

 

1.4 Aiheen taustoitus 

 
1.4.1 Ampuma-aselainsäädännön kehityksestä Suomessa 
 

Seuraavassa tarkastellaan pääpiirteittäin ampuma-aselainsäädännön kehitystä Suomessa. Mielestäni 

käsittely on tutkimustehtävän kannalta perusteltua, koska ampuma-aselainsäädännön muutoksilla on 

vastattu yhteiskunnan tarpeeseen. Siltä osin kuin perusteluna lainsäädännön tiukentamiselle on näh-

ty korostunut tarve turvata oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia, on käsittely 

tutkimustehtävän kannalta jopa välttämätöntä. Suomessa ilmapiiri on ollut asemyönteinen ja am-

puma-aseita koskeva sääntely oli pitkään erittäin vähäistä. Merkille pantavaa on se, että yksilöiden 

turvallisuuden kannalta keskeisestä asiasta säädettiin lähes 2000-luvulle saakka varsin puutteellises-

ti ja lakia alemman asteisin säännöksin. Sittemmin säännöksiä on ollut tarpeen tarkentaa varsin tiu-

haan. 
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Vuonna 1915 annettiin armollinen asetus ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden ostamisesta ja 

hallussapidosta.10 Vuonna 1933 tuli voimaan ampuma-aseista ja ampumatarpeista annettu kymme-

nestä pykälästä koostunut laki (33/1933).  Laissa säädettiin ainoastaan aseisiin ja ampumatarpeisiin 

liittyvän toiminnan luvanvaraisuudesta ja tarkemmin säädettiin asetusten tasolla. Vasta vuonna 

1998 säädettiin varsinainen ampuma-aselaki (1/1998) ja ampuma-aseasetus (145/1998), joiden läh-

tökohtana oli aseiden ja tarvikkeiden luvanvaraisuus. Lain antamiseen oli keskeisenä syynä aseiden 

hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun EU direktiivin (91/477/ETY) täytäntöönpano11. 

Ampuma-aselain tarkoituksena oli rajoittaa aseisiin liittyvää väkivallan ja tapaturman vaaraa ja 

aseiden käyttöön liittyvän turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Säädösperusteluiden mu-

kaan ampuma-aseisiin liittyvän väkivallan mahdollisuuden ja tapaturman vaaran vuoksi aseiden 

tulee olla yhteiskunnan erityisen silmälläpidon alaisia ja aseisiin liittyvän toiminnan pääasiallisesti 

luvanvaraista. Ampuma-aseiden hallussapidon tulee olla sallittua ainoastaan silloin, kun siihen on 

hyväksyttävä peruste, koska aseisiin liittyy välitön yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantu-

misen riski. Tarve suojata yksittäistä kansalaista joutumasta ampuma-aseella aiheutetun tapaturman 

tai rikoksen uhriksi oli säädösperusteluiden mukaan lisääntynyt.12  

 

Ampuma-aselakia täydennettiin vuonna 2002 voimaan tulleella lainmuutoksella (610/2001), jonka 

myötä ampuma-aseiden säilytyssäännöksiä tiukennettiin ja aiemmin lääninhallitusten käsittelemät 

ampuma-aseasiat (esimerkiksi asealan elinkeinoluvat ja luvat erityisen vaaralliseen aseeseen) siir-

rettiin arpajais- ja asehallintoyksikön käsiteltäväksi sisäasiainministeriön yhteyteen. Seuraavan ker-

ran ampuma-aselakia uudistettiin lailla (804/2003) kun säädettiin armovuosimenettelystä, joka 

mahdollisti luvattomasti hallussa pidettyjen aseiden ja asetarvikkeiden luovuttamisen poliisille il-

man rangaistusta.13   

 

Vuonna 2007, juuri ennen Jokelan koulusurmaa, sisäasianministeriö antoi aselupakäytäntöjen yhte-

näistämisohjeet. Yhtenäistämisohjeiden tarkoituksena oli, että aselupa-asioissa noudatettaisiin kes-

kenään samanlaisissa asioissa yhdenmukaista käytäntöä. Aselupien myöntämiskäytännöt perustui-

vat ennen yhtenäistämisohjeita poliisilaitosten yksittäisiin menettelytapaohjeisiin tai kirjaamatto-

miin menettelytapoihin. Ainuttakaan valtakunnallista ohjetta ei ollut.14 Yhtenäistämisohjeita on 

täydennetty useita kertoja. Ohjeistuksen täydentämiseen vaikutti Kauhajoen koulusurman myötä 

                                                 
10 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 5. 
11 ibid. 
12 HE 183/1997 vp s. 86. 
13 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 5–7. 
14 Aselupakäytäntöjen seurantatyöryhmän loppuraportti 2/2010 31.12.2010 s. 9. 
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herännyt paine yhtenäistää aseluvanmyöntämiskäytäntöjä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jokelan ja 

Kauhajoen koulusurmien myötä alettiin herätä siihen, että ampuma-aselainsäädäntöä on tarpeen 

uudistaa ja että senkaltainen rikollisuus ylipäätään on Suomessa mahdollista. Aselupakäytäntöjen 

yhtenäistämisohjeessa esitettiin lupaharkinnan tueksi estetaulukko (ks. liite 1), jossa on eritelty eri 

rikosten ja muun sopimattoman käyttäytymisen merkitys luvan myöntämisen esteenä ja lupien pe-

ruuttamisen perusteena.  

 

Sisäasiainministeriö asetti aselainsäädännön uudistamishankkeen aikatauluksi, että se toteutetaan 

kahdessa vaiheessa, ajalla 29.9.2008–28.2.2011. Ensimmäisenä tavoitteena oli valmistella käsiasei-

den luvansaannin edellytysten tiukentamisen, luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvon-

nan tehostamisen, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tuliasepöytäkirjan kansallisen voimaansaatta-

misen sekä asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset ampuma-

aselainsäädäntöön. Hankkeella toteutettiin myös kansallisten tarpeiden edellyttämät ampuma-

aselainsäädännön ja vaarallisia esineitä koskevan lainsäädännön muutokset. Sisäasiainministeriön 

hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2010–2013 korostetaan, että poliisin lupa-

toiminnan ennalta estävä merkitys kasvaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä ja 

rikostorjunnassa.15 Suunnitelmassa todetaan, että erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista 

tullaan tukemaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja16 ja myös ampuma-aseita, aselupia sekä 

turvallisuusalan lupia koskeva järjestelmäkokonaisuus uusitaan17. 

 

Arpajais- ja asehallintoyksikölle kuuluneet lupa- ja valvontatehtävät siirrettiin vuonna 2010 toimin-

tansa aloittaneelle Poliisihallitukselle.18 Hallitus antoi Eduskunnalle 26.6.2010 esityksen uudeksi 

ampuma-aselaiksi. Esityksen mukaan ampuma-aselain muuttamisen tärkein tavoite on aseturvalli-

suuden lisääminen ja ampuma-aselain muuttamisella on tarkoitus poistaa ne lupamenettelyn puut-

teet ja epäkohdat, jotka vaarantavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta19. Ampuma-aselakia muutet-

tiin merkittävästi vuonna 2011 (124/2011) kun saatettiin kansallisesti voimaan muutos vuonna 1998 

täytäntöön pantuun direktiiviin (91/477/ETY). Vuoden 2011 muutokselle oli direktiivin 

(2008/51/EY) täytäntöönpanon lisäksi voimakkaat kansalliset tarpeet Jokelan ja Kauhajoen kou-

lusurmien vuoksi. Lainmuutoksilla parannettiin lupaviranomaisen mahdollisuutta saada luvanhalti-

jan sopivuutta koskevia tietoja, tiukennettiin käsiaseiden luvansaantia, laajennettiin aseen osien lu-

                                                 
15 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta ja taloussuunnitelma 2010–2013 s. 20. 
16 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta ja taloussuunnitelma 2010–2013 s. 27. 
17 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta ja taloussuunnitelma 2010–2013 s. 107. 
18 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 5–7. 
19 HE 106/2009 vp s. 8. 
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vanvaraisuutta ja nostettiin luvansaamisen vähimmäisikärajoja. Samalla Suomi hyväksyi YK:n tu-

liasepöytäkirjan (YK:n järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva yleissopimus ja ampuma-aseita koske-

va lisäpöytäkirja). Muita ampuma-aseiden valvontaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia ovat YK:n 

pienasetoimintaohjelma ja Etyjin asiakirja pienaseista ja kevyestä aseistuksesta.20 Sopimukset ovat 

luonteeltaan poliittisesti sitovia. 

 
1.4.2 Aselupaharkintaa koskevat keskeisimmät säännökset ennen vuoden 2011 lakimuutosta 
 

Seuraavassa käydään läpi ampuma-aseen lupaharkintaan liittyvät keskeisimmät säännökset, jotta 

tutkimusta olisi helpompi seurata. Ampuma-aseella tarkoitetaan ampuma-aselain (9.1.1998/1) 1 

luvun 2 §:n 1 momentin mukaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen 

tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaan-

nuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Vaaran aiheutumisen mahdollisuus on 

keskeinen osa ampuma-aseen määritelmää. Käsittelen tässä ampuma-aselakia sen sisältöisenä kuin 

se oli vuonna 2008, jotta tutkimusaihetta taustoittavaa Kauhajoen koulusurmaan liittyvää ampuma-

aseluvan myöntämistä ja hallussapitoa koskevaa tapausta olisi mahdollista tulkita oikeassa sää-

dösympäristössä. Voimassaoleva ampuma-aselaki sisältää samat seuraavassa esiteltävät säännökset 

mutta vuoden 2011 muutoksella voimaan tulleita tiukennettuja lupaehtoja, kuten luvanhakijan so-

veltuvuustestiä ja vaatimusta metsästys ja ampumaurheiluharrastuksen jatkumisen osoittamisesta, 

käsitellään jäljempänä aseturvallisuuden parantamiseksi tehtyjen toimien analysointijaksossa. 

 

Aseluvan myöntäminen kuuluu hallintolain (6.6.2003/434) soveltamisalaan. Hallintolain 31 §:n 

mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankki-

malla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Ampuma-aseluvan myöntäjäviran-

omainen on ampuma-aselain 42 §:n nojalla poliisi. Ampuma-aseiden hankkimiseen ja hallussapi-

toon liittyvissä lupa-asioissa viranomaisen toimivalta määräytyy ampuma-aselain asianomaisen 

toimivaltasäännöksen perusteella. Hankkimisluvalla tarkoitetaan lupaa, jonka nojalla henkilö voi 

hankkia aseen. Hankkimisluvan nojalla hankitulle aseelle on haettava hallussapitolupaa hakijan 

kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselta 30 päivän kuluessa. Ampuma-ase on esitettävä poliisille 

hallussapitolupaa haettaessa.  Ampuma-aselain 18 §:n 1 momentin mukaan ampuma-aseiden hank-

kiminen on luvanvaraista. Saman pykälän 2 momentin mukaan lupa voidaan antaa, jos luvan anta-

miselle on hyväksyttävä peruste eikä ole syytä epäillä, että lupaa tai sen nojalla hankittuja tai hallus-

sa pidettyjä esineitä käytetään väärin. Lupaviranomaiselle on annettu laaja harkintavalta aseluvan 

                                                 
20 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 5–7. 
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myöntämiseen. Poliisihallinnon esimiehet eivät voi antaa lupa-asiaa ratkaisevalle virkamiehelle 

yksittäisen lupa-asian ratkaisun sisältöä koskevaa virkakäskyä. Lupaviranomaisen tulee ratkaista 

lupahakemus ampuma-aselaissa säädettyjen edellytysten, harkinnan tueksi vuonna 2007 annettujen 

aselupakäytännön yhtenäistämisohjeiden, niihin tehtyjen muutosten ja asiassa esiin tulleiden konk-

reettisten tosiseikkojen perusteella.  

 

Ampuma-aselain 43 §:ssä määritellään ampuma-aseen hyväksyttävät käyttötarkoitukset. Näitä ovat 

metsästys, ampumaurheilu ja -harrastus sekä työ, jossa ase on välttämätön, näytös, kuvaus tai muu 

vastaava esitys, museossa tai kokoelmassa pitäminen ja muistoesineenä säilyttäminen sekä mer-

kinanto. Lain 44 §:ssä säädetään hankittavaa ampuma-asetta koskevista edellytyksistä. Pykälän 

oleellisin sisältö on, että aseen tulee soveltua hyvin ilmoitettuun, hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen, 

ja ettei ase ole siihen tarkoitukseen liian tulivoimainen. ”Keskeinen periaate lupaharkinnassa käsi-

teltäessä aseen soveltuvuutta metsästys- urheilu- ja harrastuskäyttöön tulisi olla riskien arvioinnin 

suunnasta lähtevä harkinta. Tämä tarkoittaa, että riskitekijöiden havaitseminen lupaharkintaproses-

sin aikana aiheuttaa harkinnan tiukentumista.”21 Lupaviranomaiselle asetetaan erityinen velvolli-

suus harkita soveltuuko ase ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Lupaharkinnassa tulisi ottaa linjauk-

sesi periaate, jonka mukaan ampuma-urheilun harrastaminen edellyttää hakijalta tosiasiallisia mah-

dollisuuksia harrastaa lajia.22 Ammunnan sidonnaisuutta harrastuspaikkaan arvioitaessa on syytä 

lähestyä asiaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuvan riskin kannalta: ”mitä suurem-

man riskin ase ja sen omistaja muodostavat, sitä enemmän tulee luvanhakijan kyetä osoittamaan 

hallitsevansa riskiä.” Jos yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuva riski arvioidaan pie-

neksi, lupapäätös voi pääsääntöisesti perustua luvanhakijan omalle selvitykselle harrastuksensa 

osoittamisesta. Jos riski kohoaa, tulee luvanhakijan selvitykselle antaa vähemmän arvoa ja pyytää 

ulkopuolisten antamia selvityksiä tai näyttöä harrastuneisuudesta.23  

 

Ampuma-aselain 45 § koskee hankkimisluvan saajan edellytyksiä. Luvanhakijan tulee olla täysi-

ikäinen ja terveydeltään ja käytökseltään sopiva hallussa pitämään asetta. ”Nuoriin luvanhakijoihin 

tulee kiinnittää erityistä huomiota niin ensimmäisen lupahakemuksen ollessa kyseessä kuin mahdol-

lista peruutusta tai varoitusta harkittaessa”.24 Hakijan tulee esittää selvitys hyväksyttävästä käyttö-

tarkoituksesta. Ampuma-aseasetuksen (27.2.1998/145) 43 §:n momentin mukaan lupaviranomainen 

voi vaatia luvanhakijalta muitakin kuin pykälässä edellytettyjä luvanantamista koskevia selvityksiä. 

                                                 
21 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 49. 
22 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 50, 59. 
23 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 60–61. 
24 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 26. 
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Aseluvan hakijan haastattelussa selvitettäviä asioita ovat hakijan tunnistaminen, aseen käyttötarkoi-

tus ja aseen tietojen tarkistus, ampumapaikka tai metsästysalue, metsästyskortin tai metsästys- tai 

ampumaseuran jäsenkortin tarkistus sekä luvanhakijan harrastusaktiivisuuden ja aseen säilyttämis-

paikan selvittäminen. Samalla kun tarkastetaan edellä mainittuja seikkoja, arvioidaan hakijan sopi-

vuutta ja mahdollisia terveyteen liittyviä seikkoja, kuten mielenterveyttä.25  

 

Lupahakemuksen hylkäämisen peruste voi aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen mukaan liittyä 

luvanhakijaan, hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa tai olosuhteisiinsa taikka itse aseeseen. 

”Jos erityisistä edellytyksistä jokin puuttuu tai on tullut ilmi sellaisia tosiseikkoja, joiden perusteella 

ampuma-aseiden väärinkäytön vaara on epäiltävissä, ei lupaa tule antaa. Luvanhakijan tarkoitusta 

käyttää asetta väärin ei sen sijaan voida koskaan asettaa perusoletukseksi.”26 Lähtökohtana on toisin 

sanoen luottamusperiaate, eli olettama siitä, ettei asetta käytetä väärin. Lupa- ja peruutusharkinnassa 

tulee tunnistaa ja huomioida tapauksen erityispiirteet ja arvioida luvan myöntämisen ja peruuttami-

sen edellytykset tapauskohtaisesti. Yksityiskohtaisia menettelyohjeita ei voida antaa, vaan jokainen 

ratkaisu on tehtävä yksittäistapauksena kokonaisarvion perusteella.27 Lupa ampuma-aseeseen oli 

ennen vuoden 2011 uudistusta edellä esitetyn perusteella varsin helppo saada, koska luvanhakijan 

sopivuuden arvioimiseksi ei ollut erityisemmin työkaluja. Säännöksissä ei esimerkiksi täsmennetty 

minkälaista selvitystä hyväksyttävästä käyttötarkoituksesta voitiin pitää riittävänä.  Yhtenäistä-

misohjeista oli kuitenkin mielestäni luettavissa varsin selkeitäkin ohjeita lupaharkinnan tueksi ja 

selvä pyrkimys tiukempaan lainsoveltamiseen. Ohjeet eivät kuitenkaan olleet oikeudellisesti sitovia. 

 
Tutkimustehtävän kannalta on tärkeä merkitys myös aseiden väliaikaisella haltuunotolla. Hallituk-

sen esityksessä Eduskunnalle ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin henki-

lörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 183/1997) perusteltiin viranomaisen 

oikeutta väliaikaiseen haltuunottoon sillä, että erityisesti eräissä päihde- ja mielenterveysongelmiin 

sekä perheriitoihin liittyvissä kriisitilanteissa viranomaisen nopea väliintulo aseiden pois ottamisek-

si on usein välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi.28 Ampuma-aselain 92 §:ssä säädetään aseen 

väliaikaisesta haltuunotosta, että perustellusta syystä epäillä, että ampuma-asetta käytetään väärin, 

taikka jos luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä tehtävä päätös aseen ottami-

sesta väliaikaisesti poliisin haltuun. Väärinkäyttönä voidaan pitää kaikkea toimintaa, joka on omi-

aan aiheuttamaan vaaraa, vahinkoa tai ampuma-aseen asianmukaiseen käyttöön liittymätöntä olen-

                                                 
25 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 37. 
26 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 7. 
27 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 5, 10. 
28 HE 183/1997 vp s. 37. 
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naista häiriötä. Väärinkäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi aseen käyttämistä toisen ihmisen tai itsensä 

tai omaisuuden tahalliseen vahingoittamiseen, uhkaamiseen tai ilkivaltaiseen häiriön tuottamiseen. 

Väärinkäytön vaara voi kohdistua keneen tahansa. Myös se, ettei esineiden haltijalla ole kykyä ar-

vioida esineiden hallussapitoon liittyviä turvallisuusriskejä, voi olla vaaraa aiheuttavaa väärinkäyt-

töä.29 Säännöksen mukaan poliisimiehen on otettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen 

vaaralliset ammukset pois niiden haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen.  Uhkaavassa 

aseen väärinkäyttötilanteessa on ihmishenkien suojelemiseksi ja muiden vahinkojen välttämiseksi 

välttämätöntä toimia nopeasti. Edellytyksenä on se, että väärinkäytön mahdollisuus on yleisen elä-

mänkokemuksen mukaan selvästi olemassa.30 Poliisilla on mahdollisuus väliaikaiseen haltuunot-

toon jo silloin kun esitutkinta on kesken. 

 
1.4.3. Kauhajoen koulusurma-aseen lupaharkinnasta 
 

Koen tarpeelliseksi selventää Kauhajoen koulusurmiin johtaneita tapahtumia käsittelemällä tutki-

muslautakunnan raporttia tapahtumien kulun suhteen verrattain laajastikin. Myös virkarikossyytettä, 

jota käsitellään tutkimuksen neljännessä pääluvussa, on mielekästä tarkastella kun tapauksen taustat 

ovat selvillä. Seuraavassa esitetään koulusurmiin johtaneet tapahtumat Kauhajoen koulusurmien 

tutkintalautakunnan raportin pohjalta hankkimisluvan myöntämisestä alkaen. Tarkoituksenani ei ole 

yksinomaan tarkastella Kauhajoen tapahtumia, vaan pikemminkin käsitellä prosessia esimerkkinä, 

jotta tutkielmassa käsiteltyä aselupaharkintaa olisi helpompi ymmärtää. Mielestäni Kauhajoen ta-

pahtumien käsittely tutkimuksen alussa on perusteltua myös yleisen viitekehyksen asettamisen nä-

kökulmasta.  

 

Tekijä (tutkintalautakunnan raportissa koulusurmiin syyllistyneestä käytetään alusta saakka nimitys-

tä tekijä) jätti 25.6.2008 Kauhajoen poliisille ampuma-aselupahakemuksen Walther P22 Target -

pienoispistoolin hankkimiseksi. Perusteena oli ampumaharrastus, sillä ilmoituksensa mukaan teki-

jän oli tarkoitus harrastaa tarkkuusammuntaa ampumaradalla. Tekijä ilmoitti hakemuksessa kuulu-

vansa paikalliseen ampumaseuraan, mikä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Tekijä kutsuttiin polii-

sin lupakäytännön mukaisesti henkilökohtaiseen haastatteluun 7.8.2008 Kauhajoen poliisilaitoksel-

le, jossa haastattelijana oli poliisilaitoksen rikoskomisario, jolle aselupien myöntäminen kuului po-

liisipäällikön poissa ollessa. Haastattelun jälkeen rikoskomisario teki päätöksen antaa tekijälle luvan 

                                                 
29 HE 183/1997 vp s. 121–122. 
30 ibid. 
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ampuma-aseen hankkimiseksi. Ampuma-aseen hankkimisluvalla tekijä tilasi itselleen verkkokaupan 

kautta pienoispistoolin, lasertähtäimen ja äänenvaimentimen.31  

 

Tekijä kävi 2.9.2008 esittämässä juuri saamansa pienoispistoolin Kauhajoen poliisiasemalla ampu-

ma-aselain edellyttämällä tavalla. Tarkastuksen suorittanut poliisimies totesi aseen olevan hankki-

misluvan ehtojen mukainen. Poliisimiestä jäi kuitenkin vaivaamaan se, että tekijä oli käyttäytynyt 

hänen mielestään oudosti, muun muassa hihitellyt ja naureskellut. Poliisimies tarkasti kuka hankki-

misluvan oli myöntänyt mutta havaittuaan, että päätöksen asiassa oli tehnyt poliisilaitoksen kokenut 

rikoskomisario, jätti asian sikseen. Hän puhui tapauksesta kuitenkin vielä samana päivänä poliisilai-

toksella ja totesi, että toivottavasti tässä ei ole seuraava koulusurmaaja.32  

 

Kauhajoen kaupungin puistotyöntekijä huomasi perjantaina 19.9.2008 että lukio- rakennuksen lä-

hettyville oli sytytetty hautakynttilä. Asia jäi vaivaamaan puistotyöntekijää siinä määrin, että hän 

alkoi etsiä Internetistä Kauhajokeen ja hautakynttilään liittyviä asioita. Hän muisti että noin vuotta 

aiemmin Jokelan koulusurmaaja oli ladannut Internetin videosivustolle koulusurma-aineistoa. Puis-

totyöntekijä löysi Kauhajoki – hakusanalla alle 12 tuntia aiemmin verkkoon laitetun videon, jossa 

poika ampui pistoolilla. Nimimerkin takaa löytyi videon verkkoon laittaneen ikä, kotipaikka, harras-

tukset sekä englanninkielisiä laulunsanoja, joita puistotyöntekijä pelästyi. Palattuaan töihin hän ker-

toi havainnoistaan lukion talonmiehelle, joka ilmoitti asiasta välittömästi Kauhajoen poliisille.33   

 

Kauhajoen poliisiaseman poliisimiehet alkoivat kerätä tietoja aineiston lähettäjästä, joka osoittautui 

tekijäksi. Aineisto herätti huolta poliisimiehissä, joten kenttäjohtajana Kauhajoella toiminut yli-

konstaapeli soitti alueen päällystöpäivystäjänä toimineelle Seinäjoen poliisilaitoksen apulaispoliisi-

päällikölle, joka näki videoissa yhdenmukaisuutta Jokelan koulusurmaajan videoihin ja antoi mää-

räyksen pyrkiä tavoittamaan tekijä ja ottamaan häneltä ase pois. Tekijä ei ollut paikalla poliisin saa-

vuttua tämän asunnolle ja apulaispoliisipäällikkö piti taktisesti viisaampana, ettei sisälle asuntoon 

mennä. Asian käsittely siirrettiin maanantaille Kauhajoen poliisipäällystölle.34 

 

Maanantaina 22.9.2008 Kauhajoen poliisiasemalla tekijän aselupamenettelyä koskevat paperit käsi-

teltiin ja kuultiin, mitä havaintoja tekijän aseen tarkastanut poliisimies oli tehnyt. Rikoskomisario 

tavoitti tekijän puhelimitse, ja tämä lupasi tulla nopeasti poliisilaitokselle selvittämään asiaa. Polii-

                                                 
31 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 52–53. 
32

ibid. 
33 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 53. 
34 ibid. 
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siasemalla kävi ilmi, ettei tekijä ollut vienyt hautakynttilää lukion pihalle. Samalla hän esitti puolus-

tuksekseen, että Internetin videopalvelussa on paljon muitakin ampumista käsitteleviä videoita. Ri-

koskomisario päätyi keskustelun perusteella antamaan tekijälle suullisen huomautuksen. Rikosko-

misarion mukaan hän ei löytänyt perusteita ampuma-aselain mukaiselle ampuma-aseen poisottami-

selle tai kirjalliselle varoitukselle.35  

 

Kauhajoella tapahtui seuraavana päivänä 23.9.2008 surmatyö, jossa 22-vuotias ammattikorkeakou-

lun opiskelija (tekijä) tuli kouluunsa ja ampui yhdeksän oman opiskelijaryhmänsä oppilasta, opetta-

jan ja lopuksi itsensä. Tapahtumaluokassa olleista selvisi hengissä kolme opiskelijaa.36 Tapahtuma 

herätti keskustelua siitä, miksi rikoskomisario ei puuttunut tekijän Internetiin lataamiin väkivaltaa 

ihannoiviin videoihin ja sillä perusteella perunut aselupaa ja ottanut asetta poliisin haltuun. Tutki-

mukseni lähtee siitä ajatuksesta, että kaikkein keskeisintä aselupaharkinnassa tulisi olla sen arvioin-

ti, onko henkilö kykenevä käsittelemään ja pitämään hallussaan asetta ilman että siitä aiheutuu uh-

kia ulkopuolisten henkilöiden hengelle ja terveydelle. Tälle ajatukselle pyritään löytämään perusteet 

voimassa olevasta lainsäädännöstä. 

  

                                                 
35 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 53–54. 
36 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 17. 
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2 Perus- ja ihmisoikeuksien asemasta oikeusjärjestyksessä 
 

2.1 Perusoikeuksien merkityksestä 
 
2.1.1 Perusoikeudet oikeusjärjestyksen arvoperustana 
 
Seuraavassa luodaan katsaus perusoikeuksiin ja niiden asemaan oikeusjärjestyksessä, jotta ymmär-

retään paremmin oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia ja julkisen vallan vel-

vollisuutta suojata näitä oikeuksia myös ampuma-aseen lupaharkinnassa. Perusoikeudet on kirjoitet-

tu Suomen perustuslain (731/1999) toiseen lukuun. Perusoikeudella tarkoitetaan perustuslaissa sää-

dettyä yksilölle kuuluvaa, perustavanlaatuista ja erityisen tärkeää oikeutta.37 Perusoikeudet ovat 

lisäksi yleisiä, kaikille yhdenvertaisesti kuuluvia ja niille on ominaista erityinen pysyvyys ja oikeu-

dellinen luonne.38 Perusoikeuksia voi kuvata oikeusjärjestyksen arvoperustaksi ja ne ovat myös 

olennainen osa oikeusvaltion tunnusmerkkejä39. ”Jos on tiiviisti kuvattava, millaisista perusarvoista 

perusoikeuksien yhteydessä on kysymys, asia voidaan ehkä ilmaista kahdella sanalla: vapaus ja 

turvallisuus.”40  

 

Vuonna 1995 voimaantulleessa perusoikeusuudistuksessa vuoden 1919 hallitusmuotoon kirjoitettu-

ja perusoikeuksia lähennettiin muotoilultaan ja sisällöltään kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Hallitusmuodon perusoikeussäännösten uudistamisen taustalla oli tarve uudistaa kansainvälisiin 

ihmisoikeusasiakirjoihin ja eurooppalaiseen valtiosääntökehitykseen verrattuna vanhentunutta pe-

rusoikeusluetteloa, joka oli säilynyt lähes muuttumattomana yli 70 vuotta.41 Myös perusoikeussään-

nösten vähäistä käyttöä tuomioistuinten ratkaisukäytännössä pidettiin osoituksena tarpeesta kehittää 

perusoikeuslukua. Kokonaisuudistuksessa perusoikeuksia täsmennettiin ja perustuslakiin tuotiin 

myös kokonaan uusia perusoikeuksia, kuten oikeus turvallisuuteen, jota käsitellään tutkimuksessa 

myöhemmin. Perusoikeusuudistuksen tavoitteena oli yksilön oikeuksien perustuslaintasoisen turvan 

laajentaminen ja vahvistaminen sekä perusoikeuksien välittömän sovellettavuuden lisääminen42. 

Perusoikeusuudistuksen sisältö siirrettiin uuden, vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain 

(11.6.1999/731) alkuun. Perusoikeussäännösten sijainti perustuslain alussa osoittaa niiden keskeistä 

                                                 
37 HE 309/1993 vp s. 5. 
38 ibid. 
39 Hallberg 2011 s. 30.  
40 Jyränki 2003 s. 451. 
41 HE 309/1993 vp s. 6. 
42 Hallberg 2011 s. 33.  
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merkitystä Suomen valtiojärjestyksen perusteissa43. Suomen perustuslain 1 §:ssä kirjoitetaan että 

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaa-

mattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. 

Ihmisarvon loukkaamattomuuden voidaan kuvata olevan ns. ius cogens perusoikeusjärjestelmän 

ydin44. Perustuslain säännös yksilön oikeuksien ja vapauden turvaamisesta on myös merkki perus-

oikeuksien keskeisestä asemasta valtiosäännössä45. Perusoikeus käsite viittaa kansalliseen asiayh-

teyteen ja ihmisoikeudella tarkoitetaan sellaista perustavanlaatuista oikeutta, joka on turvattu kan-

sainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa46. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (Sops 18 ja 19/1990) 

ensimmäisessä artiklassa säädetty velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia on varsin samansisältöi-

nen myös Suomen perustuslaissa. 

 

Perusoikeudet ovat perustuslaintasoisina säännöksinä oikeusnormihierarkian huipulla. Adolf Julius 

Merklinin ja Hans Kelsenin kehittelemän oikeusnormihierarkiaopin mukaan yksittäisen normin 

pätevyys perustuu toiseen, hierarkkisesti ylemmän asteiseen normiin. Hierarkian mukaan laintasoi-

nen säännös on palautettavissa perustuslaintasoiseen säännökseen. Suomessa tämä on omaksuttu 

siten, että perustuslain 106 §: ssä säädetään perustuslain etusijasta.47 Säännöksen mukaan tuomiois-

tuimen on annettava etusija perustuslainsäännökselle jos käsiteltävänä olevassa asiassa lain sään-

nöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslain 107 § kieltää 

soveltamasta perustuslain tai muun lain kanssa ristiriidassa olevaa lakia alemman asteista säädöstä. 

Perustuslakia voidaan, perustuslain 73 §:ssä kuvatun perustuslain säätämisjärjestyksen mukaan, 

muuttaa vain vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä, mikä kertoo sen asemasta pysyvämpänä oi-

keutena kuin tavalliset lait. 

 

Perus- ja ihmisoikeuksien asemaa kuvaa myös Kaarlo Tuorin teoria oikeuden eri kerrostumista. 

Modernissa oikeudessa voidaan Tuorin mukaan erottaa kolme erilaista tasoa. Ensimmäisenä on oi-

keuden pintataso, joka pitää sisällään muun muassa säädökset, tuomioistuinratkaisut sekä valvonta-

viranomaisten ratkaisut. Tätä luonnehditaan ”oikeuden myrskyisäksi pinnaksi”, jolla muutoksia 

tapahtuu yhtenään. Oikeuskulttuurin taso puolestaan koostuu yleisistä opeista, oikeuskäsitteistä ja 

oikeusperiaatteista. Oikeuskulttuurin tasolla muutoksia tapahtuu, mutta selvästi hitaammin kuin 

pintatasolla. Oikeuden stabiilimmalla, hitaimmin muuttuvalla syvätasolla liikuttaessa ollaan teorian 

                                                 
43 Hallberg 2011 s. 42.  
44 Jyränki – Husa 2012 s. 126. 
45 Hallberg 2011 s. 29.  
46 Karapuu 2012 s. 67. 
47 Siltala 2001 s. 37–38.  
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mukaan tekemisissä peruskategorioiden ja perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Perus- ja ihmisoikeu-

det ovat osa oikeuden syvärakennetta.48 Vaikka pintatasolla ja oikeuskulttuurin tasolla tapahtuu 

muutoksia, perus- ja ihmisoikeudet ovat niin perustavanlaatuisia, että säädöksissä ja oikeusperiaat-

teissa tapahtuneiden muutosten vaikutukset eivät horjuta niiden asemaa. Perusoikeudet on turvattu 

esimerkiksi Suomen perustuslaissa siten, että oikeutta rajoitettaessa, ei rajoitus saa ulottua perusoi-

keuden ytimeen.  Tämä osoittanee perusoikeuksien asemaa osana oikeuden syvärakennetta, koska 

ne on tärkeältä osin suojattu myös lainsäätäjän vaikutusmahdollisuuksilta. Perusoikeudet vaikutta-

vat myös ampuma-aselainsäädännön muutosten taustalla. 

 

Perusoikeuksista vain muutama on määritelty niin täsmällisesti, että voidaan puhua niiden sääntö-

vaikutuksesta, suorasta sovellettavuudesta. Suurimmassa osassa perusoikeuksia on vain nimetty 

niitä oikeushyviä, joita lainsäädännöllä pitää turvata, jolloin näiden kohdalla puhutaan perusoikeu-

den tulkintavaikutuksesta. Tällaiset perusoikeudet toimivat normien sijaan pikemminkin periaattei-

na, eli arvoina tai tavoitteina. Sääntöä soveltaessaan, lainsäätäjä toteuttaa samalla periaatetta, jonka 

toteuttamiseksi sääntö on annettu. Periaatteiden soveltaminen on käytännöllistä päättelyä, jolla to-

teutetaan yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Tämä säännöt – periaatteet -jaottelu perustuu Dworkinin 

ajatukseen siitä, että oikeusnormit jakautuvat sääntöihin ja periaatteisiin, ja sääntöjä voidaan sovel-

taa vain yhtä kerrallaan, siten että toisen soveltaminen syrjäyttää toisen. Robert Alexyn mukaan 

periaatteet ovat optimointikäskyjä, jotka edellyttävät, että jotakin tavoitetta toteutetaan mahdolli-

simman suuressa määrin sen mukaan kuin oikeudellisesti ja tosiasiallisesti on mahdollista. Periaat-

teiden välisessä punninnassa arvioidaan sitä, kumman periaatteen painoarvo on ratkaisutilanteessa 

suurempi. Punninnassa pyritään siihen, että molemmat periaatteet toteutetaan mahdollisimman täy-

simääräisesti.49 Perusoikeuksien suoran sovellettavuuden ja tulkintavaikutuksen erottamisella toisis-

taan ei ole käytännössä erityistä merkitystä, koska kummalla tahansa saattaa olla tapauksen ratkai-

sussa ratkaiseva merkitys.50 Oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeudet ovat luon-

teeltaan periaatteita, joiden toteutuminen julkisen vallan on turvattava. 

 
2.1.2 Perusoikeuksien rajoittamisesta 
 

Seuraavaksi tarkastelen perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä siltä osin kuin se on välttämätöntä 

perusoikeuksien käytännön merkityksen osoittamiseksi. Rajoittamisedellytysten yleisluontoinen 

                                                 
48 Tuori 2000 s. 212–213. 
49 Rasilainen Onko perusoikeussäännösten soveltaminen lainsäädännössä ja lainkäytössä oikeudellinen ratkaisu? Laki-
mies 5/2008 s. 741–745. 
50 Länsineva 2002 s. 76. 
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käsittely on tärkeää useammastakin syystä. Ensiksi tarkat rajoitusedellytykset kertovat perusoikeuk-

sien tärkeästä asemasta oikeusjärjestyksessä ja toiseksi ne kertovat myös tutkimustehtävän kannalta 

keskeisestä perusoikeuksien etusijajärjestyksestä. Jäljempänä tullaan käsittelemään ampuma-aselain 

uudistamisen yhteydessä tehtyjä ampuma-aseluvan hakijan ja aseluvanhaltijan perusoikeuksien ra-

joituksia, joilla pyritään suojaamaan aseluvanhakijaan nähden ulkopuolisen henkilön perusoikeuk-

sien toteutuminen.  

 

Perusoikeudet nauttivat perustuslaintasoisuudestaan johtuen erityistä suojaa, mikä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, ettei niitä voisi missään olosuhteissa rajoittaa. Perusoikeuden käyttämistä rajoittavat 

toisten ihmisten perusoikeudet ja painavat yhteiskunnalliset intressit.51 Perusoikeuksille tyypilliset 

kollisiotilanteet ratkaistaan pääsääntöisesti punninnan avulla, jolloin eri perusoikeuksien periaate-

vaikutus korostuu. Perusoikeuksien kollisiotilanteessa, niin lakeja säätäessä kuin lakia sovellettaes-

sa, tulee pyrkimyksenä olla kaikkien kilpailevien perusoikeuksien mahdollisimman tasapainoinen 

samanaikainen toteutuminen.52  

 

Osa perusoikeuksista on kirjoitettu ehdottomaan muotoon ja niitä on mahdollista rajoittaa vain 

poikkeuslailla, edellyttäen kuitenkin että kyseessä on vain rajattu poikkeus eikä Suomea velvoittava 

kansainvälinen velvoite kiellä rajoittamista53. Tutkimusongelman kannalta keskeisiä oikeuksia oi-

keudesta elämään ja oikeudesta henkilökohtaiseen turvallisuuteen ei ole perustuslaissa kirjoitettu 

ehdottoman oikeuden muotoon. Oikeuden muotoon kirjoitettuihin perusoikeuksiin sovelletaan pe-

rustuslakivaliokunnan muotoilemia yleisiä rajoitusedellytyksiä54. Yleisten rajoitusedellytysten mu-

kaan perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, eli rajoituksia ei voi-

da tehdä alemman asteisilla säädöksillä. Rajoitusten tulee lisäksi olla tarkkarajaisia, perusoikeusjär-

jestelmän kannalta hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Rajoitusten tulee 

olla välttämättömiä ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden. Tavallisella lailla ei voida säätää 

perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta, eivätkä rajoitukset saa myöskään olla ristiriidassa Suo-

men kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava 

riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.55 Perusoikeusrajoituksen tulee täyttää samanaikaisesti kaikki 

                                                 
51 Viljanen 2011 s. 139. 
52 ibid. 
53 Jyränki 2000 s. 292. 
54 Viljanen 2011 s. 146. 
55 PeVM 25/1994 vp s. 5.  
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luettelon asettamat vaatimukset.56 Tarkat rajoitusedellytykset kertovat osaltaan perusoikeuksien 

tärkeästä asemasta Suomen valtiosäännössä. 

 
Osa perusoikeuksista on kirjoitettu ehdottoman kiellon muotoon eli niitä ei voida lainkaan rajoittaa 

tavallisella lailla, vaan poikkeukset ovat mahdollisia vain poikkeuslakimenettelyä käyttäen. Tällai-

sia kieltoja ovat: syrjintäkielto, kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja muun ihmisarvoa loukkaavan 

kohtelun kielto, kielto puuttua henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja kielto riistää vapaus mieli-

valtaisesti tai ilman perustetta, taannehtivan rikoslain kielto, kielto estää Suomen kansalaista saa-

pumasta maahan sekä kielto karkottaa, luovuttaa tai siirtää Suomen kansalainen vastentahtoisesti 

toiseen maahan ja ulkomaalaisen kohdalla kielto karkottaa, palauttaa tai luovuttaa henkilö mikäli 

häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Ehdottoman kiel-

lon muotoon on myös kirjoitettu kielto erottaa henkilö työstä ilman laissa säädettyä perustetta. 

Vaikka edellä luetellut kiellot kohdistuvat ehdottomina viranomaisiin, ne jättävät lainsäätäjälle kui-

tenkin harkintavaltaa tämän säätäessä niistä perusteista, joilla säännösten tarkoittamat rajoitukset 

oikeutetaan, lukuun ottamatta täysin yksiselitteisiä kieltoja kuten kuolemanrangaistuksen tai taan-

nehtivan rikoslain kielto.57 

 

Lakivarauksella tarkoitetaan useiden perusoikeussäännösten sisältämiä lausekkeita, jotka edellyttä-

vät, että perusoikeuden rajoittamisen tulee tapahtua lailla tai lain nojalla. Lakivarauksista voidaan 

erottaa omaksi ryhmäkseen kvalifioidut lakivaraukset, joilla pyritään määrittämään tavallisen lain-

säätäjän rajoitusmahdollisuus mahdollisimman täsmällisesti ja tiukasti siten, ettei anneta avoimem-

paa perusoikeuden rajoitusvaltuutta kuin on välttämätöntä. Sääntelyvaraus puolestaan edellyttää 

perusoikeussäännöksen toteuttamiseksi tavallista lainsäädäntöä, jolla ei voida kuitenkaan heikentää 

perustuslainsäännöstä. Lakiviittauksella (”säädetään lailla”) annetaan lainsäätäjälle harkintavaltaa 

yksityiskohtien suhteen mutta kuitenkin niin, että perusoikeussäännös toimii pääsääntönä. Kaikkiin 

perusoikeuksiin ei sisälly lainkaan lakivarauksia tai rajoituslausekkeita ja niihin sovelletaan edellä 

käsiteltyjä perustuslakivaliokunnan lausumia yleisiä rajoituskriteereitä.58  

 

Perustuslain 23 §:ssä säädetään perusoikeuksien rajoittamisesta poikkeusoloissa. Poikkeusoloilla 

tarkoitetaan Suomeen kohdistuvaa aseellista hyökkäystä tai vakavuudeltaan siihen rinnastuvaa kan-

sakuntaa uhkaavaa poikkeusoloa. Rajoitusten tulee olla tilapäisiä eikä ihmisoikeussopimuksissa 

myös hätätilan aikana rajoittamattomiksi tunnustettuja ihmisoikeuksia vastaavia perusoikeuksia 

                                                 
56 Viljanen 2011 s. 146.  
57 Viljanen 2011 s. 140. 
58 Viljanen 2011 s. 164–170. 
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voida poikkeusoloissakaan rajoittaa. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (Yleissopimus ihmisoike-

uksien ja perusvapauksien suojaamiseksi SopS 18 ja 19/1990) ja KP-sopimuksessa (Kansalaisoike-

uksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus SopS 7-8/1976) kielletään hätäti-

lassakin poikkeamasta velvoitteesta kunnioittaa oikeutta elämään. Muita ehdottoman suojan piiriin 

kuuluvia oikeuksia ovat syrjinnän kielto, kidutuksen, julman epäinhimillisen tai halventavan kohte-

lun tai rangaistuksen kielto, orjuuden kielto ja taannehtivan rikoslain kielto.59 Aihetta ei tässä ole 

tarpeen käsitellä enempää, koska tutkimustehtävän kannalta pidän riittävänä, että oikeus elämään – 

perusoikeudelle osoitetaan sellainen asema ja merkitys, ettei sitä voida poikkeusoloissakaan rajoit-

taa. 

 

2.1.3 Perusoikeuksien toteutumisen valvonnasta 
 

Seuraavaksi tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaa, koska ilman tehokasta 

valvontaa perusoikeussäännökset eivät toteudu ja saa sitä asemaa, mikä niille on tarkoitettu. Perus-

tuslakivaliokunnan kannanottojen sitovuutta on tässä syytä käsitellä myös siitä syystä, että valio-

kunnan kannanotot ovat tutkimuksen keskeistä lähdeaineistoa. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

valvonta on uskottu lähinnä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle erityisesti lakien säätämisvai-

heessa. Perustuslain 74 §:n mukaan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen 

käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valvonta on siten etupäässä ennakollista valvontaa, sen 

estämistä ettei perustuslainvastaisia lakeja säädetä. Perustuslakivaliokunnalla on nykyisin perustus-

laillinen velvollisuus ottaa kantaa ehdotusten perustuslainmukaisuuteen ja perustuslaissa säädetty 

asema perustuslainmukaisuuden valvojana.  

 

Perustuslakivaliokunta laatii täysistuntoa varten mietintöjä mutta useimmat perustuslakivaliokunnan 

kannanotot sisältyvät lausuntoihin, joita se antaa toiselle valiokunnalle tai täysistunnolle.60 Edus-

kunnan työjärjestyksen (17.12.1999/40 v. 2000) 32 §:n mukaan ehdotus perustuslain säätämisestä, 

muuttamisesta tai kumoamisesta lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. 

Hallituksen toimenpidekertomus lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan, 

ellei se kuulu ulkoasiainvaliokunnan alaan. Työjärjestyksen 38 §:n mukaan, jos valiokunnassa val-

mistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta 

                                                 
59 Tuori 2011 s. 827–828. 
60 Jyränki 2000 s. 261. 



 

23 
 

ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakiva-

liokunnalta.  

 

Perustuslaissa ei kuitenkaan säädetä lausunnoille sitovaa oikeudellista vaikutusta muihin kuin pu-

hemiehen menettelyn arviointiin (PL 42 §) liittyen. Perustuslain perusteluissa lausuntojen sitovuu-

desta lausutaan yleisluontoisesti että: ”Muiden valiokuntien ja täysistunnon tulee ottaa asianmukai-

sesti huomioon perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset.”61 Sitä mitä tuolla 

asianmukaisuudella tarkoitetaan, ei ole täsmällisesti määritelty. Perustuslakivaliokunnan lausunnot 

ovat oikeuslähdeopin mukaan sallittuja (ei-velvoittavia) oikeuslähteitä. Perustuslakivaliokunnan 

lausuntokäytännöllä on julkisen vallan käytön kannalta erityisasema informaatiolähteenä ja valio-

kunnan kannalla on tosiasiallista merkitystä. Se sitoo eduskuntaa siten, ettei eduskunta voi hyväk-

syä lakiehdotusta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, mikäli perustuslakivaliokunta on pitänyt 

ehdotusta perustuslain vastaisena.62 Perustuslakivaliokunnan lausunnoilla on merkitystä myös lain-

käytössä. Tuomioistuinten on perustuslainsäännöksiä käyttäessään otettava huomioon perustuslaki-

valiokunnan tulkintakäytäntö mutta perustuslaki ei kuitenkaan sido tuomioistuimia noudattamaan 

valiokunnan tulkintakäytäntöä, vaan käytäntö voi olla tuomioistuimelle toissijaisena oikeuslähtee-

nä63. 

 

Myös puhemiehellä on keskeinen asema lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvojana. Puhe-

miehen tehtävänä on perustuslain 42 §:n mukaan valvoa perustuslain noudattamista käsiteltäessä 

asioita täysistunnossa. Puhemiehen tulee valvoa myös sitä, onko perustuslakivaliokunnan tekemät 

huomautukset otettu asianmukaisesti huomioon asian jatkokäsittelyssä.64 

 
Perusoikeuksien valvonta ei täysimääräisesti toteudu ainoastaan ennakollisella valvonnalla, koska 

on mahdotonta ottaa huomioon ja ennakoida kaikkia mahdollisesti perustuslain kannalta ongelmal-

lisia tilanteita. Perusoikeuksien jälkikäteistä valvontaa harjoittavat perustuslain 108 §:n nojalla val-

tioneuvoston oikeuskansleri ja 109 §:n nojalla eduskunnan oikeusasiamies. Nämä ylimmät lainval-

vojat valvovat, että viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista 

tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oike-

uskansleri ja oikeusasiamies valvovat perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Keskeinen 

asema valvonnassa on myös laillisuusvalvojien vuosittaisilla kertomuksilla. Perustuslain 108 §:n 3 

                                                 
61 HE 1/1998 vp s. 126. 
62 Husa – Pohjolainen 2008 s. 16–17, 86. 
63 Jyränki 2000 s. 265, 266–267. 
64 HE 1/1998 vp s. 126. 
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momentin mukaan oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudat-

tamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle ja 109 §:n toisen momentin 

velvoittamana oikeusasiamies antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan sekä lain-

käytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista.  

 

Myös tuomioistuimissa harjoitetaan perustuslainmukaisuuden valvontaa. Perustuslain 106 §:n mu-

kaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen käsiteltä-

vänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kans-

sa. Tuomioistuinten valvonta koskee kuitenkin vain käsillä olevaa yksittäistapausta, ei yleisesti lain 

perustuslainmukaisuutta65. Kysymys on siten säädöshierarkian noudattamisen varmistamisesta lain-

soveltamistilanteessa, ei vallasta yleisesti arvioida säännöksen perustuslainmukaisuutta.66  

 

2.2 Ihmisoikeudet osana Suomen oikeusjärjestystä 
 
Ihmisoikeuksia käsitellään tutkimuksessa huomattavasti suppeammin kuin perusoikeuksia, koska 

lähtökohtaisesti kansallisen perusoikeussuojan taso on korkeampi ja ihmisoikeussopimukset asetta-

vat ainoastaan perusoikeussuojan vähimmäistason67. Myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

valvontajärjestelmät täydentävät kansallista perusoikeussuojaa. Koska kansainvälinen valvonta on 

luonteeltaan kansallista valvontaa täydentävää, pidän riittävänä, että käsittelen valvontamekanis-

meista keskeisimpiä lyhyesti. Lisäksi tutkimusongelmani kannalta keskeinen aines on saatavissa 

kotimaisesta sääntelystä ja sen analyysistä, joten yksityiskohtainen perehtyminen kansainväliseen 

oikeuteen ja ihmisoikeussääntelyyn ei ole tarpeen. On kuitenkin välttämätöntä huomata ihmisoike-

uksien velvoittava luonne. Ihmisoikeussopimusten määräykset, jotka on saatettu valtionsisäisesti 

voimaan, ovat osa sitä oikeusjärjestystä, jota on noudatettava julkisen vallan toiminnassa68.  Toisek-

si ihmisoikeusjärjestelmiä esitellään tässä yleisluontoisesti sen vuoksi, että niitä sivutaan jäljempä-

nä, kun käsitellään esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja. Kansallinen pe-

rusoikeusjärjestelmä ja kansainväliset ihmisoikeudet tulee nähdä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

53 artiklan mukaan toisiaan täydentävinä69.  

 

                                                 
65 PeVM 10/1998 vp s. 30. 
66 Jyränki – Husa 2012 s. 348. 
67 Ojanen – Scheinin 2011 s. 192. 
68 Tuori 2011 s. 815.  
69 Ojanen – Scheinin 2011 s. 194. 
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Suomi on solminut lukuisia kansainvälisiä sopimuksia, joita voidaan luonnehtia ihmisoikeussopi-

muksiksi. Tässä tarkastellaan vain keskeisimpiä niistä, sillä pyrkimyksenä on yleisellä tasolla hah-

motella sitä asemaa, joka perus- ja ihmisoikeuksilla on kansainvälisen oikeuden mukaan.  

 

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (EIS). Sopimus saatettiin 

voimaan lailla ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen 

liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä (438/1990) ja lain voimaantulosta 

annetulla asetuksella (439/1990). Euroopan ihmisoikeussopimus on voimassa Suomen oikeusjärjes-

telmässä eduskuntalain tasoisena ja sopimusta tulee toisin sanoen soveltaa lakina käytännön viran-

omais- ja tuomioistuintoiminnassa70. Euroopan ihmisoikeussopimusta pidetään tehokkaimpana kan-

sainvälisenä ihmisoikeuksien valvontajärjestelmänä erityisesti yksilövalitusmahdollisuuden ansiosta 

ja koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat sopimusvaltioita oikeudellisesti sito-

via.71 Muita Ihmisoikeussopimuksen mukaan mahdollisia valvontakeinoja ovat valtioiden kanteet 

toisiaan vastaan, ihmisoikeustuomioistuimen antamat neuvoa-antavat lausunnot sekä sopimusvalti-

oiden raportointimenettely. Euroopan neuvoston pääsihteeri voi pyytää sopimusvaltiolta selvitystä 

siitä, miten kansallinen lainsäädäntö turvaa ihmisoikeussopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon.72  

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1 artikla on otsikoltaan ”Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuk-

sia” ja sen sanamuodon mukaan ”Korkeat sopimuspuolet takaavat jokaiselle lainkäyttövaltaansa 

kuuluvalle tämän yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja vapaudet”. Yleissopimuksen 

asettamat velvoitteet ovat tiukkoja ja sopimus edellyttää sopimusvaltioilta niiden välitöntä turvaa-

mista73. Valtio vastaa kaikkien viranomaistensa ja muiden julkista valtaa harjoittavien elinten teois-

ta ja laiminlyönneistä.74 Sopimussäännöksiä on noudatettava kaikessa julkisessa toiminnassa. 

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla 63/1999) toinen osa 

käsittelee Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta (EIT). Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkai-

sut ovat sopimusvaltioita oikeudellisesti sitovia75. Tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että 

valittaja on väitetyn sopimusloukkauksen uhri ja että valtionsisäiset oikeussuojakeinot on käytetty. 

Valitus ihmisoikeustuomioistuimelle tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa lopullisesta kansalli-

                                                 
70 Pellonpää 2005 s. 59. 
71 Ojanen – Scheinin 2011 s. 875.  
72 Ojanen – Scheinin 2011 s. 875–876. 
73 Pellonpää 2005 s. 13. 
74 Pellonpää 2005 s. 23. 
75 Ojanen – Scheinin 2011 s. 883–884. 
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sesta päätöksestä.76 Kyseessä ei kuitenkaan ole muutoksenhakumenettely, koska jos tapaus ylipää-

tään täyttää tutkittavaksi ottamiskriteerit, tuomio ei kumoa lakeja tai viranomaispäätöksiä vaan oi-

keuttaa rahalliseen hyvitykseen77. Ihmisoikeussopimuksen määräysten varsinainen sisältö määräy-

tyy suurelta osin ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaratkaisujen välityksellä78. Ratkaisuissa tosiasi-

oiden esittely on usein seikkaperäistä ja päätökset ovat usein pitkiä, mitä ilmentävät myös jäljempä-

nä käsittelemäni ratkaisut, joista on johdettavissa perusteet julkisen vallan aktiiviseen turvaamisvel-

vollisuuteen oikeus elämään – perusoikeuden osalta. Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo 

tuomioiden täytäntöönpanoa79. Julkiseen valtaan kohdistuu perusoikeuksien valtionsisäisen velvoit-

tavuuden lisäksi kansainvälisoikeudellinen sitovuus. Suomen ylimpien tuomioistuinten käytännössä 

on hyväksytty, että perusoikeussäännöksiä tulee tulkita vähintään samoin kuin ihmisoikeustuomio-

istuin tulkitsee ihmisoikeussopimusta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuilla on merki-

tystä myös kansallisten perusoikeuksien tulkinnassa.80 

 

Lisäksi Suomea velvoittaa Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleis-

sopimus (KP-sopimus), johon Suomi on sitoutunut vuonna 1976. Sopimus on saatettu Suomessa 

voimaan lailla (107/1976) kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleis-

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia kos-

kevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaatta-

misesta annetulla asetuksella (108/1976). KP-sopimusta valvotaan raportointimenettelyn avulla. 

Sopimusvaltio laatii määräajoin kertomuksen siitä, miten sopimusta on toteutettu ja mitä ongelmia 

mahdollisesti on ilmennyt. Kertomus käsitellään sopimuksen noudattamista valvovassa riippumat-

tomassa asiantuntijaelimessä, YK:n ihmisoikeuskomiteassa. Valituksen johdosta annettava päätös ei 

ole sinänsä velvoittava, vaan se edustaa kansainvälisen asiantuntijaelimen arviota siitä, mihin valtio 

on sopimuksen nojalla velvollinen. Myös KP-sopimukseen liittyy yksilövalitusjärjestelmä. Valituk-

set käsittelee ihmisoikeuskomitea, jonka ratkaisut eivät kuitenkaan ole sopimusvaltioita oikeudelli-

sesti sitovia, vaan niillä on kansainvälisesti arvovaltaisen sopimustulkinnan luonne. Yksilövalitus-

menettelyillä on tärkeä merkitys sopimusmääräysten sisällön tulkitsemisessa.81 

 

Euroopan Unionissa ihmisoikeudet, kansanvalta ja oikeusvaltioperiaate ovat perusarvoja ja ihmisoi-

keuksien kunnioittaminen on ehdoton edellytys maille, jotka haluavat liittyä unioniin. Perusarvot 

                                                 
76 Ojanen – Scheinin 2011 s. 879–881. 
77 Ojanen – Scheinin 2011 s. 904. 
78 Pellonpää 2005 s. 61. 
79 Ojanen – Scheinin 2011 s. 884. 
80 Pellonpää 2009 s. 108–114. 
81 Ojanen – Scheinin 2011 s. 896–898, 904.  
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sisältyvät unionin perustamissopimukseen, ja niitä on vahvistettu unionin perusoikeuskirjassa. En-

simmäinen juhlallinen julistus perusoikeuskirjasta annettiin Nizzassa 7.12.2000, jonka mukautettu 

teksti allekirjoitettiin Strasbourgissa 12.12.2007. EU:n perusoikeuskirjasta tuli lopulta perussopi-

musten kanssa samanarvoinen oikeudellisesti velvoittava asiakirja 1.12.2009 solmitulla Lissabonin 

sopimuksella.82  Suomi sitoutui sopimukseen lailla (66/2009) Euroopan unionista tehdyn sopimuk-

sen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen 51 artiklassa sääde-

tään sopimuksen soveltamisalasta, että perusoikeuskirjaa sovelletaan EU:n jäsenvaltioihin kuitenkin 

vain siltä osin kun ne täytäntöön panevat EU-oikeutta.  Sopimuksen 52 artiklassa todetaan oikeuksi-

en ulottuvuudesta ja tulkinnasta, että siltä osin kuin tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja oikeuksia, 

niiden merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Tämä määräys ei estä 

unionia myöntämästä tätä laajempaa suojaa83. Lissabonin sopimuksella luotiin myös edellytykset 

EU:n liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja unionissa valmistellaan sopimukseen liit-

tymistä84. Euroopan unioni voi liittyä EIS:iin kun Unionin neuvosto päättää siitä yksimielisesti ja 

jäsenvaltiot ratifioivat EIS:iin tehtävät muutokset.85 

 

Euroopan Unionissa perusoikeuksien noudattamisen valvonta perustuu pätemättömyyskanne- ja 

ennakkoratkaisumenettelyihin. Komissio ja parlamentti kiinnittävät erityistä huomiota lainsäädäntö-

ehdotusten sopusointuun perusoikeuskirjan kanssa. EU:n tuomioistuin ottaa kantaa perusoikeuksien 

noudattamiseen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Euroopan yhteisön perusoikeusvirasto valvoo 

EU:n perusarvojen kunnioittamista ja tarjoaa apua ja asiantuntemusta jäsenvaltioille ja perusoikeuk-

sia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaaville EU:n toimielimille mutta ei järjes-

telmällisesti tutki rikkooko jokin jäsenvaltio perusoikeuksia.86 EU-sopimuksen 7 artiklan mukaan 

jäsenvaltion, joka jatkuvasti loukkaa 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja (ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, kansanvalta, oikeusvaltio, vapaus ja tasa-arvo), jäsenoikeudet voidaan pidättää.87  

 

  

                                                 
82 Jyränki – Husa 2012 s. 384. 
83 Rosas 2011 s. 209. 
84 Euroopan Komissio vahvistaa perusoikeuksien suojelua EU:ssa 17.3.2010. 
85 Jyränki – Husa 2012 s. 387. 
86 Ojanen – Scheinin 2011 s. 890–894. 
87 Rosas 2011 s. 210. 
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2.3 Perus – ja ihmisoikeuksien velvoittavuudesta 

 

2.3.1 Julkinen valta velvoitettuna tahona 
 

Tutkimustehtävän kannalta on välttämätöntä muodostaa kuva siitä, ketä perusoikeudet velvoittavat 

ja millä lailla. Keskeisin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamista vaativa säännös on 

perustuslain 22 §, joka asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden turvata perusoikeuksien ja ihmisoi-

keuksien toteutuminen. Säännöksen sanamuodon mukaan julkisen vallan on turvattava näiden oi-

keuksien toteutuminen. Julkisella vallalla tarkoitetaan tässä valtiota, kuntia, evankelis-luterilaista 

kirkkoa, Ahvenanmaan maakuntaa ja välillisen julkishallinnon yksiköitä88. Julkisen vallan käsite 

kirjattiin perustuslain tasolle vasta vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Nykyään käsi-

te on yksi keskeisimmästä perustuslain tulkintaa ja soveltamista ohjaavista käsitteistä mutta sille ei 

kuitenkaan ole olemassa täsmällistä legaalimääritelmää. Julkisella vallalla voidaan tarkoittaa yh-

teiskuntajärjestyksen toimivuudesta huolehtivaa subjektia ja toisaalta sen toimintaa.89 Seuraavassa 

tarkastellaan julkista valtaa ensin subjektikäsitteenä ja jäljempänä toimintakäsitteenä.  

 

Julkisen vallan käsite viittaa perusoikeussäännöksissä subjektikäsitteenä niihin tahoihin, joita sään-

nös velvoittaa. Yleisesti voidaan todeta, että valtio, kunnat ja kuntayhtymät virkamiehineen ovat 

keskeisimmät velvoitetuksi tulevat tahot. Julkisen vallan käsitteen piiriin kuuluvista tahoista valtio 

on kuitenkin perusoikeussäännösten ensisijainen velvoitettu, koska valtio ei voi vapautua perusoi-

keuden toteuttamistehtävästään pelkästään siirtämällä tehtävän kunnalle.90 Valtio on vastuussa 

myös Suomea sitovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden täyttämisestä. Valtio vastaa 

kaikkien viranomaistensa ja muiden julkista valtaa harjoittavien elinten teoista ja laiminlyönneis-

tä.91 Sopimussäännöksiä on noudatettava kaikessa julkisessa toiminnassa. Julkisen vallankäytön 

määrittelyssä voidaan lähtökohdaksi asettaa, että vallankäyttäjällä tulee olla oikeus käyttää toimi-

valtaa ja tähän valtuuteen liittyvä velvollisuus ryhtyä julkisen vallan käyttöä sisältäviin toimenpitei-

siin.92  

 

Julkinen valta voidaan määritellä niin, että sillä tarkoitetaan sopimukseen perustumatonta yksipuo-

lista määräämistä yksityisen eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista93. Julkisen vallan käytön ydin-

                                                 
88 HE 309/1993 vp s. 25. 
89 Keravuori-Rusanen 2008 s. 100–101. 
90 PeVM 25/1994 vp s. 3. 
91 Pellonpää 2005 s. 23. 
92 Keravuori-Rusanen 2008 s. 123. 
93 Husa – Pohjolainen 2008 s. 74–76. 
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alueeseen kuuluvat esimerkiksi poliisitoimi, ulosotto, verotus ja viranomaisten oikeus määrätä viral-

lisia seuraamuksia.94 Julkisen vallan käyttäminen viittaa oikeussubjektia koskevaan ratkaisujen te-

kemiseen lakia soveltamalla. Esimerkiksi hallintopäätöksen tekeminen ja sitovien määräysten anta-

minen ovat julkisen vallan käyttämistä. Myös henkilön vapauden rajoittaminen on julkisen vallan 

käyttämistä. Kaikkein suoraviivaisin ja voimakkain julkisen vallan käyttö liittyy voimakeinojen 

käyttämiseen.95  

 

Julkisen vallan käyttämiseen liittyen voidaan toisistaan erottaa määrämuotoinen julkisen vallan 

käyttäminen ja tosiasiallinen julkisen vallan käyttäminen. Suuri osa julkisen vallan käyttämisestä on 

määrämuotoihin sidottua oikeudellista ratkaisutoimintaa. Määrämuotoiseen julkisen vallan käyttä-

miseen on yleensä katsottu kuuluvan kolme asiaryhmää: oikeusnormin asettaminen, lainkäyttörat-

kaisujen antaminen ja yksityisen oikeusasemaa koskevien hallintopäätösten tekeminen. Tosiasialli-

nen julkisen vallan käyttäminen tarkoittaa yleensä puuttumista yksilön lailla suojattuun oikeusase-

maan fyysisin tai muutoin tosiasiallisin toimenpitein. Tosiasiallista julkista valtaa käyttävät esimer-

kiksi poliisit. Julkisen vallan käyttämiseen oikeuttavat toimivaltuudet perustuvat poliisimiehen vir-

kamiesasemaan. Tosiasiallista julkista valtaa käytetään yleensä välittömästi ja vallan käyttöä ohjaa-

vat yleiset valtiosääntö- ja hallinto-oikeudelliset periaatteet sekä tapauskohtainen tilannearviointi.96 

 

Perusoikeudet vaikuttavat ensisijassa yksityisten ihmisten ja julkisen vallan välisissä suhteissa eli 

vertikaalisesti. Horisontaalisen vaikutuksen merkittävyyttä korostaa kuitenkin se tosiasia, että yksi-

lön oikeutta perusoikeuksiensa täysimääräiseen nauttimiseen rajoittaa myös toisten yksilöiden ta-

holta tulevat uhat. Yksilöiden keskinäissuhteissa vaikuttava perusoikeusvaikutus välittyy yleensä 

perusoikeuksia konkretisoivan lainsäädännön välityksellä97. Perusoikeuksien toteutumisen turvaa-

minen on toisin sanoen ymmärrettävä mahdollisimman laajasti niin, että se käsittää julkisyhteisön 

velvollisuuden pidättyä perusoikeuksia luvattomasti rajoittavista toimista (vertikaalitaso) ja toimin-

tavelvollisuuden erilaisin aktiivisin toimin toteuttaa perusoikeuksia ja suojata niitä myös yksityisiä 

loukkauksia vastaan (horisontaalitaso)98. Horisontaalivaikutus liittyy keskeisesti julkisen vallan 

velvollisuuteen aktiivisin toimin edistää perusoikeuksien toteutumista. Ilman tuota velvollisuutta 

horisontaalivaikutus ei julkista valtaa koskisikaan. Tutkimustehtävän kannalta on keskeistä huomata 

julkisen vallan velvollisuus turvata oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksien mahdolli-

                                                 
94 HE 1/1998 vp s. 74. 
95 Husa – Pohjolainen 2008 s. 74. 
96 Keravuori-Rusanen 2008 s. 120, 129–130. 
97 HE 309/1993 vp s. 25–29. 
98 Jyränki – Husa 2012 s. 392. 
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simman täysimääräinen toteutuminen myös ampuma-aseista aiheutuvilta uhilta. Tätä velvollisuutta 

julkisen vallan tulisi suorittaa ampuma-aselainsäädäntöä uudistamalla, soveltamalla ja valvomalla. 

 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin horisontaalivaikutusta, koska se on tutkimusaiheen kannalta 

keskeinen. Perusoikeuksien horisontaalivaikutusta voidaan havainnollistaa asetelmalla, jossa (1.) 

julkisella vallalla on velvollisuus suojella yksilön A perusoikeuksia yksityisen oikeussubjekti B:n 

taholta tulevia loukkauksia vastaan; (2.) A:lla on oikeus vaatia julkiselta vallalta perusoikeuksiensa 

suojaamista B:n aiheuttamilta loukkauksilta; (3.) B:llä on velvollisuus kunnioittaa A:n perusoikeuk-

sia; ja (4.) A:lla on B:tä kohtaan oikeudellinen vaade, että tämä kunnioittaa hänen perusoikeuksi-

aan.99 ”Kun perusoikeudet ilmaisevat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä perusarvoja, ei voida 

pitää riittävänä, että niiden vaikutus koskee vain yksilön ja valtion välisiä suhteita, vaan perusoike-

uksien vaikutuksen tulee säteillä koko yhteiskuntaan. Käytännössä perusoikeuksien vaikutus yksi-

tyisten keskinäissuhteisiin välittyy yleensä perusoikeuksia konkretisoivan tavallisen lainsäädännön 

välityksellä”.100 Kriminalisoinnin lisäksi perusoikeuksien aktiivinen turvaaminen edellyttää myös 

esimerkiksi talousarviota koskevia ratkaisuja ja vapaata harkintaa sisältäviä hallintotoimia.101  

 
2.3.2 Perusoikeudet pidättymis- ja toimintavelvoitteina  
 

Tässä tarkastellaan yleisellä tasolla sitä, mihin toimiin perusoikeudet velvoittavat julkisen vallan 

ryhtymään perusoikeuksien suojaamiseksi. Jäljempänä tutkimuksessa tarkastellaan aihetta lähem-

min ja tämä alustus toimii pohjana myöhemmälle käsittelylle, jossa etsitään vastausta siihen, mihin 

toimiin julkisen vallan tulisi ryhtyä oikeus elämään – perusoikeuden turvaamiseksi yleensä ja am-

puma-aselupaharkintaan liittyen. Suomen perustuslain 1 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen mukaan edellä mainittu lainalaisuusvaati-

mus, on ymmärrettävä kaikkeen julkisen vallan käyttöön liittyvänä velvoitteena soveltaa oikeusjär-

jestystä kokonaisuudessaan, mukaan lukien perusoikeussäännökset102. Turvaamisvelvoite syntyy 

suoraan perustuslain 22 §:n sanamuodon mukaan: julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen. Tässä nähdään perusoikeuksien huomioimiseen vahva, perustuslain-

tasoinen velvoite.  

 

                                                 
99 Viljanen 2011 s. 134–135.  
100 HE 309/1993 vp s. 35. 
101 Jyränki – Husa 2012 s. 393. 
102 HE 309/1993 vp s. 32. 
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Perustuslain 22 §:n yleinen turvaamisvelvollisuus täydentää perusoikeussäännösten erityisiä toi-

meksiantoja, koska säännös tulee sovellettavaksi vain yhdessä jonkin nimenomaisen perus- tai ih-

misoikeussäännöksen kanssa. Perustuslain 22 § ulottaa aktiivisen toimintavelvollisuuden myös esi-

merkiksi vapausoikeuksiin, vaikka yleensä julkisen vallan velvollisuutta aktiiviseen toimintaan on 

pidetty ominaisena TSS-oikeuksille103. Perusoikeuksiin kirjoitetut toimintavelvoitteet eivät ole vain 

ohjelmaluonteisia, vaan ne edellyttävät julkisen vallan ryhtyvän myös aktiivisiin toimenpiteisiin 

perusoikeuksien turvaamiseksi.104 Perusoikeussäännökset asettavat julkiselle vallalle velvoitteita, 

jotka sen on sanamuodon mukaan turvattava, joista sen on huolehdittava tai joita sen on ainakin 

pyrittävä edistämään. Julkisen vallan on esimerkiksi turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus 

saada myös muuta kuin perusopetusta (PL 16 §), huolehdittava suomen- ja ruotsinkielisen väestön 

sivistyksellisistä tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan (PL 17 §), edistettävä työllisyyttä (PL 

18) sekä turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, edistettävä terveyttä ja jokaisen oikeutta 

asuntoon (PL 19) sekä pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön (PL 20 §).  

 

Lähtökohtana on, että perusoikeudet velvoittavat julkista valtaa sen kaikissa eri toiminnoissa niin, 

lainsäädäntövallan, toimeenpano- ja tuomiovallan sekä lainkäyttövallan piirissä.105 Turvaamisvel-

voite ulottuu myös yksityisoikeudellisiin yhteisöihin siltä osin, kun nämä käyttävät julkista valtaa 

tai hoitavat julkista tehtävää.106 Perus- ja ihmisoikeuksien jättäminen huomiotta julkisen vallan toi-

minnassa on karkea virhe.107 Perusoikeuksien turvaamisvelvoite on ymmärrettävä laajasti siten, että 

kyseessä on velvollisuus pidättyä perusoikeuksia mahdollisesti loukkaavista teoista ja yhtä lailla 

aktiivisin toimin pyrittävä edistämään perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräinen toteutumi-

nen. Tähän liittyy käytännössä velvollisuus kaikessa toiminnassa valita ”perusoikeusmyönteinen” 

vaihtoehto tai tulkinta.108 Tutkimustehtävän kannalta on keskeistä huomata, että perustuslaki vel-

voittaa julkisen vallan turvaamaan perus- ja ihmisoikeudet myös aktiivisilla toimilla ja niin lainsää-

dännön kuin lainsoveltamisenkin suhteen. Perusoikeuksien kaksisuuntainen vaikutus näkyy lainsää-

täjää velvoittavan vaikutuksen lisäksi esimerkiksi julkisen sairaalan henkilökunnan velvollisuutena 

pidättäytyä (olosuhteiden rajoissa) loukkaamasta potilaana olevan henkilön oikeutta yksityisyyteen, 

ja toisaalta taas velvoittamalla henkilökunnan ryhtymään aktiivisiin toimiin yksityisyyden suojaa-

miseksi.109  

                                                 
103 Tuori 2011 s. 809. 
104 Keravuori-Rusanen 2008 s. 103. 
105 Viljanen 2011 s. 118. 
106 Jyränki 2000 s. 275.  
107 Jyränki – Husa 2012 s. 399. 
108 Husa – Pohjolainen 2008 s. 204. 
109 Jyränki 2000 s. 287–288, 290. 
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Perusoikeuksilla on moninaisia oikeusvaikutuksia, joita tarkastellaan seuraavassa. Perusoikeuksien 

kunnioittamisvelvollisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, ettei julkinen valta saa puuttua yksi-

lön vapauspiiriin. Suojaamisvelvollisuus, jolla on keskeinen merkitys tutkimusongelman kannalta, 

tarkoittaa julkisen vallan velvollisuutta aktiivisin toimin estää yksityisiä tahoja loukkaamasta yksi-

lön perusoikeuksia. Kunnioittamisvelvollisuus ja suojaamisvelvollisuus yhdessä merkitsevät perus-

oikeuksien toteuttamisvelvollisuutta eli julkisen vallan velvollisuutta aktiivisin toimin turvata pe-

rusoikeuden toteutuminen. Tutkimustehtävän kannalta on huomattava myös perusoikeuksien ohjel-

mallinen vaikutus, jolla tarkoitetaan julkisen vallan velvollisuutta uudistaa lainsäädäntöä ja hallin-

tokäytäntöä, jotta perusoikeus toteutuisi mahdollisimman laajasti.110 Ampuma-aselainsäädännön 

uudistamisen yhtenä tarkoituksena oli aseturvallisuuden parantaminen111, millä tosiasiassa pyritään 

turvaamaan oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia.  

 

Tulkintavaikutuksella tarkoitetaan perusoikeuden vaikutusta alemmanasteisten oikeusnormien tul-

kintaan. Säädöksiä on tulkittava tuomioistuimissa ja viranomaisissa perusoikeusmyönteisellä taval-

la. Perusoikeus saattaa antaa lainsäätäjälle ja viranomaiselle kelpoisuuden tai toimivallan toimia 

perusoikeusvelvoitteen toteuttamiseksi. Tällainen kompetenssivaikutus saattaa esimerkiksi mahdol-

listaa lain säätämisen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, vaikka laki rajoittaisi toista perusoike-

utta. Perusoikeuden abrogaatiovaikutuksella tarkoitetaan sen syrjäyttävää vaikutusta. Perusoikeuden 

kanssa ristiriidassa olevaa säännöstä ei voida soveltaa hallinnossa tai tuomioistuimissa. Yksilö voi 

vaatia tuomioistuimessa perusoikeuden toteuttamista, mikä ilmentää perusoikeuksien oikeuden pe-

rustavaa vaikutusta.112  Tutkimustehtävän kannalta keskeinen perusoikeus, perustuslain 7 §:ssä sää-

detty oikeus elämään, sisältää useita oikeussuhteita. Sen mukaan julkisella vallalla on velvollisuus 

pidättyä loukkaamasta yksilön henkeä, toimintavelvollisuus suojata yksilön henkeä lainsäädännöllä 

ja hallintotoimilla muiden aiheuttamilta loukkauksilta ja velvollisuus tietyissä rajoissa toimia elä-

män turvaamiseksi kun se vaarantuu epäsuotuisten olosuhteiden vuoksi. Lisäksi yksilöllä on tietyis-

sä rajoissa oikeus vaatia tuomioistuimessa että oikeus toteutuu.113  

 

  

                                                 
110 Karapuu 2012 s. 83–85. 
111 HE 106/2009 vp s. 8.  
112 Karapuu 2012 s. 85–86. 
113 Karapuu 2012 s. 86–87. 
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3 OIKEUS ELÄMÄÄN – JA OIKEUS TURVALLISUUTEEN – 
PERUSOIKEUKSISTA  

 

3.1 Oikeus elämään – perusoikeuden erityisestä asemasta 
 
Seuraavaksi käsittelen oikeus elämään – perusoikeutta yleisellä tasolla, jotta voin myöhemmin arvi-

oida sen merkitystä ampuma-aseen lupaharkinnassa. Hallitusmuodon 6 §:ssä säädettiin hengen ja 

henkilökohtaisen vapauden turvasta. Pykälää muutettiin perusoikeusuudistuksen myötä ja perustus-

lain 7 §:ssä turvataan jokaiselle oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen 

ja turvallisuuteen. Perustuslain 7 §:llä on läheinen yhteys perustuslain 1 §:n säännökseen ihmisar-

von loukkaamattomuudesta ja yksilön vapauksien ja oikeuksien turvaamisesta valtiosäännössä. Val-

tiosäännön perusteet täsmentyvät 7 §:n sanamuodossa. Tutkimustehtävän kannalta on merkityksel-

listä huomata oikeus elämään – perusoikeudelle tunnustettu erityinen asema. Oikeus elämään on 

perusoikeusjärjestelmän keskeinen säännös ja perusoikeuksista tärkein, sillä se on kaikkien muiden 

oikeuksien nauttimisen edellytys114. Ampuma-aselainsäädännönkin suhteen on tärkeää huomata 

oikeus elämään – perusoikeudesta julkiselle vallalle aiheutuva turvaamisvelvollisuus. Perustuslain 7 

§ turvaa siinä lueteltuja oikeuksia julkisen vallan itse toimeenpanemilta loukkauksilta mutta sään-

nös edellyttää myös, että valtio lainsäädäntötoimin turvaa näitä oikeuksia ulkopuolisia loukkauksia 

vastaan115. Julkisyhteisöllä tai toisella yksilöllä ei ole oikeutta riistää kenenkään henkeä, vaan valtio 

on velvollinen suojaamaan yksilön elämää säätämällä rangaistaviksi henkeen kohdistuvat teot.116 

Tässä korostuu klassinen ajatus valtiosta yhteiskuntarauhan ja ihmisten turvallisuuden ylläpitäjä-

nä.117  

 

Oikeus elämään on turvattu perustuslain ohella myös keskeisissä Suomea sitovissa kansainvälisissä 

sopimuksissa. Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen oikeus elä-

mään on suojattava laissa. Ensimmäisestä virkkeestä on johdettavissa yleisluonteinen velvoite ryh-

tyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ihmisten elämän suojaamiseksi118. Sopimuksen 2 artiklan 2 kap-

paleen a-kohdassa säädetään, että elämän riistämistä ei voida katsoa tämän artiklan vastaiseksi sil-

loin, kun se seuraa voimankäytöstä, joka on ehdottoman välttämätöntä kenen hyvänsä puolustami-

seksi laittomalta väkivallalta. Jonkun yksilön oikeus elämään saa artiklan perusteella väistyä, jos 

                                                 
114 Pellonpää 2011 s. 281.  
115 ibid.  
116 Jyränki 2000 s. 297. 
117 Jyränki – Husa 2012 s. 394. 
118 Pellonpää 2005 s. 239. 
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hän on uhkaksi muiden yksilöiden hengelle ja terveydelle. KP-sopimuksen 3. osan 6 artiklan 1 koh-

dan mukaan jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään. Tämä oikeus on suojattava lailla. 

Keneltäkään ei saa artiklan mukaan mielivaltaisesti riistää hänen elämäänsä. Myös Euroopan Unio-

nin perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 2 artiklassa turvataan jokaisen oikeus elämään. Toisen osas-

ton vapauksia käsittelevässä kuudennessa artiklassa säädetään jokaisen oikeudesta henkilökohtai-

seen vapauteen ja turvallisuuteen.  

 

Oikeus elämään – perusoikeuden asemasta kertoo se, että KP-sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeus-

sopimuksen mukaan sopimusvaltiot eivät saa edes hätätilan aikana poiketa velvollisuudesta kunni-

oittaa oikeutta elämään119. Oikeus elämään on näissä Suomea velvoittavissa sopimuksissa säädetty 

ehdottomaksi oikeudeksi sen suhteen, ettei sitä saa esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

15 artiklan mukaan rajoittaa muutoin kuin laillisten sotatoimien aikana. Tästä on johdettavissa se, 

ettei oikeutta elämään saa rajoittaa myöskään Suomen järjestelmässä, vaikkei tätä oikeutta ole meil-

lä nimenomaisesti kirjoitettu ehdottomaan muotoon.  

 

Oikeus elämään – perusoikeuden toteutumista pyritään turvaamaan lainsäädännöllä. Seuraavassa 

mainitaan esimerkkinä muutama hengen turvaamiseen tähtäävä säännös. Metsästyslaissa ja rikos-

laissa on hengen vaaran aiheuttamista koskevia säännöksiä ja niillä on sitä kautta yhteys oikeus 

elämään – perusoikeuteen. Metsästyslain (28.6.1993/615) 3 luvun 20 §:n yleisissä vaatimuksissa 

mainitaan, ettei metsästys saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuudelle. Met-

sästysrikoksesta säädetään rikoslain (19.12.1889/39) 48 a luvun (muutettu 14.6.2002/515) 1 § koh-

dan 3 mukaan seuraavasti: joka aiheuttaa metsästäessään vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen 

omaisuudelle taikka rikkoo yleisen turvallisuuden vuoksi annettua metsästystä koskevaa kieltoa tai 

rajoitusta, on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoslain 13 §:ssä 

(muutettu 21.4.1995/578) säädetään, että tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella toiselle aiheute-

tusta vakavasta hengen tai terveyden vaarasta on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 

yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 

kahdeksi vuodeksi. Ampuma-aselain (9.1.1998/1) 106 §:ssä säädetään, että asetta saa julkisella pai-

kalla kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa ja vain silloin kun siihen on hyväksyttävä syy. 

Säännös liittyy oikeus elämään – perusoikeuteen sen ajatuksen kautta, että ampuma-aseisiin liittyy 

keskeisesti mahdollisuus hengen ja terveyden vaarantumiseen. Poliisi voi saman lain 107 §:n mu-

kaan asettaa säilyttämiselle ja kuljettamiselle yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 

                                                 
119 Tuori 2011 s. 828.  
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tarpeellisia ehtoja. Edellä mainittujen erityislakien suhde perustuslaissa turvattuun oikeus elämään – 

perusoikeuteen muodostuu toisaalta sitä kautta, että lainsäätäjä on säätänyt vaaran tai vahingon ai-

heuttamisen toiselle rangaistavaksi ja toisaalta sitä kautta että viranomainen on velvollinen valvo-

maan lakien noudattamista.   

 

3.1.1 Etusija perusoikeuksien kollisiotilanteissa 
 

Perusoikeussäännöstö ei ole ristiriidaton kokonaisuus, vaan yhden perusoikeuden tiukka toteuttami-

nen voi rajoittaa toisen perusoikeuden toteutumista. Perustuslain 7 §:llä on vahva painoarvo perus-

oikeuksien välisissä punnintatilanteissa ja siitä syystä muihin perusoikeuksiin kohdistuvat rajoituk-

set ovat suhteellisen helposti hyväksyttävissä, jos niiden tarkoituksena on suojata perustuslain 7 

§:ssä turvattuja oikeuksia.120 Perustuslakivaliokunta on kehitellyt perusoikeuksien välisiin punninta-

tilanteisiin liittyen oppia siitä, että yksilön perusoikeutta voidaan rajoittaa toisten henkilöiden pe-

rusoikeuksien turvaamiseksi.121. Muihin perusoikeuksiin voidaan tehdä rajoituksia oikeus elämään – 

perusoikeuden turvaamiseksi. Seuraavassa pyritään esimerkein valottamaan oikeus elämään – pe-

rusoikeuden asemaa niissä tilanteissa, joissa yhden perusoikeuden täysimääräinen toteutuminen 

vaatii toisen perusoikeuden jonkin asteista rajoittamista. Käsittely on jaoteltu selkeyden vuoksi si-

ten, että tässä alaluvussa käsitellään aihetta muutaman esimerkin kautta yleisemmin ja seuraavassa 

alaluvussa keskitytään erityisesti aseluvanhakijan ja aseluvanhaltijan perusoikeuksiin oikeus elä-

mään – perusoikeuden turvaamiseksi tehtäviin rajoituksiin. Käsittelyn jaottelua perustelen sillä, että 

aseluvanhakijan perusoikeuksien tarkastelu suhteessa oikeus elämään – perusoikeuteen on niin 

merkittävä tutkimusongelman kannalta, että se ansaitsee tulla käsitellyksi omana kokonaisuutenaan.  

 

Esimerkkinä perustuslain 7 §:n tietynlaisesta etusijasta muihin perusoikeuksiin nähden voidaan 

mainita perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä (ampuma-aselaiksi ja poliisilain 23 §:n sekä 

laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta HE 183/1997) antamas-

saan lausunnossa (PeVL 35/1997 vp) tarkastelema kysymys siitä, voiko elinkeinovapautta koskevan 

perusoikeussäännöksen kanssa olla sopusoinnussa se, että ampuma-ase-elinkeinoluvan myöntämi-

nen perustuu vapaaharkintaiseen viranomaispäätökseen. Jos luvan myöntäminen on viranomaisen 

vapaassa harkinnassa, silloin on viranomaisen vapaassa harkinnassa myös se, nauttiiko yksilö elin-

keinovapauden suhteen perusoikeussuojaa vai ei. Perusoikeusjärjestelmän kannaltahan olisi hel-

pompaa, jos viranomaisella olisi oikeudellinen velvollisuus myöntää elinkeinolupa aina, kun laissa 

                                                 
120 Pellonpää 2011 s. 282. Jäljempänä käsittelen kuitenkin turvallisuuteen liittyviä tapauksia ja julkisuudessa esitettyä 
kritiikkiä sitä kohtaan, että turvallisuudella perustellaan muihin perusoikeuksiin tehtäviä rajoituksia. 
121 Jyränki – Husa 2012 s. 398. 
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luvan saamiselle myönnetyt edellytykset täyttyvät. Perustuslakivaliokunta katsoi ampuma-aseiden 

kaupan ja valmistuksen elinkeinoluvan osalta kuitenkin "niin vahvojen yhteiskunnallisten intressien 

puoltavan luvanvaraisuutta, että lupien myöntämiseen voi jäädä harkintaa." Elinkeinovapauden ra-

joituksia puoltavat perustuslakivaliokunnan mukaan tärkeät ja vahvat yhteiskunnalliset intressit, 

joiden huomioon ottamiseksi rajoituksia voidaan pitää välttämättöminä. Ampuma-aseisiin liittyvän 

väkivallan ja tapaturman uhkan takia huomioon oli otettava myös säännökset jokaisen oikeudesta 

elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.122 Samassa lausunnossa 

perustuslakivaliokunta tarkasteli myös kotirauhan suojan suhdetta poliisille esitettyyn elinkeinon-

harjoittajan tilojen tarkastusoikeuteen. Lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi tarkastusoikeuden 

olevan välttämätön suurten asevarastojen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle sekä hengelle ja 

turvallisuudelle muodostaman uhan vuoksi.123 

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 15/2007) hallituksen esityksestä laiksi potilasturvalli-

suuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana (HE 153/2007) tarkastellaan epäsuh-

taa perustuslain 13 §:ssä turvatun ammatillisen yhdistymisvapauden ja perustuslain 7 §:n turvaaman 

oikeus henkilökohtaiseen vapauteen – perusoikeuden ja samassa pykälässä turvatun oikeus elämään 

– perusoikeuden välillä. Esityksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö voidaan määrätä poti-

lasturvatyöhön ilman tämän suostumustakin. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan työtaiste-

luoikeutta ja oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen voidaan rajoittaa oikeus elämään – perusoikeu-

den turvaamiseksi, koska sääntelyssä on viime kädessä kysymys kiireellistä sairaanhoitoa tarvitse-

vien potilaiden oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Sääntelyä perustellaan 

myös perustuslain 19 §:n säännöksellä oikeudesta välttämättömään huolenpitoon ja perustuslain 22 

§:n säännöksellä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-

nen.124  

 

Hallituksen esityksessä laeiksi liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä ja tieliiken-

nelain 75 §:n muuttamisesta (HE 242/1997 vp) esitettiin muihin perusoikeuksiin tehtävän rajoituk-

sia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdotettujen 

kieltojen ja niihin liittyvien seuraamussäännösten valtiosääntöoikeudellinen hyväksyttävyys seurasi 

siitä, että näiden rajoitusten tarkoituksena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja suojata sitä kautta 

                                                 
122 PeVL 35/1997 vp s. 3. 
123 PeVL 35/1997 vp s. 4. 
124 PeVL 15/2007 vp s. 2. 
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kaikkien liikenteessä olevien henkeä ja terveyttä.125 Rajoitukset kohdistuivat omistusoikeuteen, ko-

tirauhansuojaan ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Lakiehdotuksen taustalla olevat liiken-

nevalvonnan tarpeet ja pyrkimys liikenneturvallisuuden edistämiseen olivat valiokunnan käsityksen 

mukaan sellaisia painavia yhteiskunnallisia syitä, joiden vuoksi on lähtökohtaisesti hyväksyttävää 

puuttua kotirauhan turvaan kotietsinnän avulla ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen henkilön-

tarkastuksen muodossa.126  

 

Perustuslakivaliokunta arvioi oikeus elämään – perusoikeutta suhteessa muihin perusoikeuksiin 

myös hallituksen esityksestä pelastustoimilaiksi (HE 76/1998 vp) antamassaan lausunnossa. Pelas-

tustoimilakiehdotuksen olennaisena tarkoituksena oli turvata perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 

elämään, oikeutta omaisuuteen ja oikeutta ympäristöön ja sitä kautta se toteutti julkiselle vallalle 

asetettua perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta. Lain toimivaltuussäännökset merkitsisivät rajoituk-

sia perusoikeuksiin, kuten henkilökohtaiseen vapauteen, liikkumisvapauteen, kotirauhan suojaan, 

omaisuudensuojaan ja elinkeinon harjoittamisoikeuteen. Pelastustoiminnan johtajalle annettiin oi-

keus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö avus-

tamaan pelastustoiminnassa, jos se on välttämätöntä ihmisen pelastamiseksi tai muun onnettomuu-

den torjumiseksi. Rajoituksia pidettiin oikeasuhtaisina tavoiteltuun päämäärään nähden.127 

 

3.1.2 Aseluvanhakijan/haltijan oikeuksien rajoitukset oikeus elämään – perusoikeuden tur-
vaamiseksi 
 
Seuraavassa pohditaan aseluvanhakijan ja aseluvanhaltijan perusoikeuksia ja eri perusoikeuksien 

kollisiotilanteita. Tämän käsittelyn tarkoituksena on tuoda esiin sitä painoarvoa, mikä oikeus elä-

mään – perusoikeudella on, tai ainakin tulisi olla, eri perusoikeuksien punnintatilanteissa aselupa-

harkinnassa. Yksityiskohtaisemmin ampuma-aselakiin vuoden 2011 lakimuutoksella tuotuja sään-

nöksiä tarkastellaan tutkimuksen viidennessä pääluvussa. Varsinaista perusoikeutta aselupaan ei 

ymmärrettävästi ole olemassakaan. Kenelläkään ei siten ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseluvan 

saamiseen ja hallussapitoon. Ampuma-aselain ilmaisu "lupa voidaan antaa" korostaa nimenomaan 

sitä, ettei kenelläkään ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseeseen, aseen osaan, patruunoihin tai erityi-

sen vaarallisiin ammuksiin liittyvän luvan saamiseen128. 

 

                                                 
125 PeVL 6/1998 vp s. 2. 
126 PeVL 6/1998 vp s. 3. 
127 PeVL 31/1998 vp s. 1–3. 
128 HE 183/1997 vp s. 70. 
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Perusoikeudet tulevat ampuma-aselupien osalta tarkastelun kohteiksi erityisesti liittyen yhdenvertai-

suuteen, yhdistymisvapauteen ja yksityisyydensuojaan. Perustuslain 6 § mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-

teella. Aseluvan myöntämistä rajoittaa henkilön ikä. Täysi-ikäisyysvaatimus sinänsä on hyväksyttä-

vä peruste aseluvan myöntämiselle mutta täysi-ikäisten henkilöiden asettaminen keskenään eri ase-

maan helposti kätkettävien käsiaseiden hankkimisen ja hallussapidon osalta (aselupa voidaan myön-

tää vain 20 vuotta täyttäneille) on jonkinasteinen perusoikeuden rajoitus. Perustuslakivaliokunta on 

kuitenkin Hallituksen esityksestä uudeksi ampuma-aselaiksi (HE 106/2009 vp) antamassaan lau-

sunnossa todennut, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu lainsäätäjän harkinnalle tiukkoja rajoja 

silloin kun pyritään kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Henkilöiden asetta-

minen eri asemaan iän perusteella voidaan perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttä-

vällä tavalla, koska sillä pyritään ehkäisemään henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Säänte-

lyn taustalla on 18-vuotiaan miehen Jokelan koulukeskuksessa vuonna 2007 tekemät henkirikokset 

ja ajatus siitä, että 20-vuotiaana opiskelu toisen asteen oppilaitoksissa on pääsääntöisesti ohi ja mie-

het ovat käyneet kutsunnoissa tai jo suorittaneet asepalveluksen, jolloin luvanhakijasta on enemmän 

tietoja lupaharkintaa varten.129  

 

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeita täydennettiin varsin hätäisesti ja niiden antamisessa tehtiin 

muutama ylilyönti oikeus elämään – perusoikeuden turvaamiseksi. Käsittelen ohjeita tässä yhtey-

dessä koska ne liittyvät luvanhakijan terveydentilan arviointiin. Terveydentilan arviointia koskevia 

laintasoisia säännöksiä käsitellään tämän jälkeen. Esimerkiksi 29.9.2008 annetulla ohjeella vaadit-

tiin kaikilta pistoolia, pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria varten lupaa hakevilta aina 

lääkärintodistus, josta käy ilmi onko luvanhakijalla sellainen psyykkinen sairaus tai mielentervey-

dellinen ongelma, jonka vuoksi hän on itselleen tai toisille vaarallinen. Kahden viikon kuluttua, 

14.10.2008 päivätyllä kirjeellä, tuo lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuus ulotettiin koskemaan 

myös muita kuin ensimmäistä lupaansa hakevia. Poliisiosasto kuitenkin muutti ohjeen 16.11.2009 

päivätyllä kirjeellä koskemaan vain ensimmäistä käsiaselupaa hakevia. Aiemmat yhtenäistämisoh-

jeiden tueksi annetut ohjeet kumottiin 13.12.2011 annetuilla ohjeilla ja otettiin ikään kuin askel 

taaksepäin.130 On kuitenkin huomattava että uusi ampuma-aselaki oli tuolloin jo voimassa, joten 

ohjetasoiseen säätelyyn ei ollut enää sellaista tarvetta kuin aikaisempien ohjeiden antamisen aikaan. 

Yhtenäistämisohjeiden perusteella kaikki käsiaseluvat myönnettiin usein määräaikaisina, mikä ai-

                                                 
129 PeVL 18/2010 vp s. 3–4. 
130 AOA Pajuoja Poliisin antamien ohjeiden tulee pysyä lain puitteissa 11.9.2009 Dnro 4564/2/9. 
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heutti runsaasti valituksia ja hallinto-oikeus päätöksillään palautti tapaukset uudelleen käsiteltävik-

si131. Sisäasianministeriön selvityksen mukaan syksyllä 2008 annettujen ohjeiden tarkoituksena oli 

turvata oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen eikä 

ohjeiden noudattamisesta aseharrastustoiminnalle mahdollisesti aiheutuvia haittoja voida, suojelta-

van edun tärkeys huomioon ottaen, pitää suhteettomana toimenpiteenä. Sisäasianministeriö myönsi 

suoraan, että ohjeet annettiin tilanteessa, jossa Suomessa oli tapahtunut kaksi koulusurmaa ja uusia 

koulu-uhkauksia tuli satoja. Ilmiö oli välittömästi pysäytettävä ja poliisin lupahallinto oli epätietoi-

sessa tilassa. Ohjeet olivat sisäasiainministeriön mukaan välttämättömiä ja oikeassa suhteessa tavoi-

teltuun päämäärään nähden ja ne oli annettu tilanteessa, jossa ei voitu jäädä odottelemaan, että 

29.9.2008 asetetun lainsäädäntöhankkeen tarkoittama uusi ampuma-aselaki saadaan voimaan.132 

Ohjeista tehtiin useita kanteluita oikeusasiamiehelle mutta apulaisoikeusasiamies katsoi kuitenkin, 

että ohjeet eivät olleet ampuma-aselain vastaisia ja että oli nähtävissä perusteita sille, että aselupien 

myöntämiskäytäntö oli osin ollut lain esitöissä esitettyä löyhempi.133 

 

Ampuma-aselain 45 §:n (11.2.2011/124) mukaan hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta 

täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana 

pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen osia. Lupaviranomaisella on säännöksen mukaan oike-

us saada hakijasta lääketieteellinen arvio, kun lupaviranomaisella on saatujen tietojen tai haastatte-

lun perusteella syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta ampuma-aseen hallussapi-

toon. Lupaviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada lääketieteellisessä 

arviossa luvanhakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä lupaviranomaisen arvioi-

dessa hakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Säännös lääketieteellisestä arviosta ampu-

ma-aseen hankkimisen ja hallussapidon edellytyksenä on arkaluontoisia tietoja sisältävän luonteen-

sa vuoksi merkityksellinen perustuslain 10 §:n yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. 

Hallituksen ampuma-aselakia koskevan esityksen 45 §:ssä ehdotettiin terveystietojen saamisen eh-

doksi luvanhakijan suostumusta134. Perustuslakivaliokunta totesi kuitenkin, että lupaviranomaisen 

tiedonsaantioikeutta ei ole syytä perustaa luvan hakijan tai haltijan suostumuksen varaan, koska 

sääntelylle on ”perusoikeusjärjestelmän kannalta erityisen painavia, viime kädessä perustuslain 7 

§:ssä turvattuihin oikeuteen elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen palautuvia perusteita.”135 

 

                                                 
131 Aselupakäytäntöjen seurantatyöryhmän loppuraportti 2/2010 31.12.2010 s. 31. 
132 Sisäasiainministeriön selvitys poliisiosaston antamien ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista 
koskevista ohjeista 15.1.2009 SMDno/2008/1480. 
133 AOA Pajuoja Poliisin antamien ohjeiden tulee pysyä lain puitteissa 11.9.2009 Dnro 4564/2/9. 
134 HE 106/2009 vp s. 89. 
135 PeVL 18/2010 vp s. 4. 
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Ampuma-aselain 114 §:n (11.2.2011/124) mukaan lääkärillä on velvollisuus ja muulla terveyden-

huollon ammattihenkilöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus hen-

kilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä ole-

van terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-

asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Tiedot rajautuvat koskemaan vain 

niitä tietoja, jotka ovat lupaviranomaiselle välttämättömiä ampuma-aseeseen oikeuttavan luvan hal-

tijan sopivuuden arvioimiseksi136. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan että ilmoitusoikeu-

delle on painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perus-

teet, koska menettelyllä pyritään varmistamaan, ettei ampuma-aseita ole henkilöillä, jotka voivat 

aiheuttaa niillä vaaraa itselleen tai toisten hengelle ja terveydelle.137 Henkilön yksityiselämän suo-

jaan tehtävät rajoitukset ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia, kun otetaan huomioon rajoituksella 

suojeltava intressi eli muiden henkilöiden henki ja terveys138. Perusteluissa korostetaan että, ottaen 

huomioon suojattavan intressin eli perustuslain 7 §:ssä turvatut oikeudet, on välttämätöntä, että il-

moitusoikeus on kaikilla sellaisilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä, joilla voi olla tämän oi-

keuden suojaamiseen tarvittavaa tietoa. Esityksessä todetaan lisäksi seuraavaa: ”yksityiselämän 

suojaa koskevaa perusoikeutta rajoitettaisiin, jotta voitaisiin turvata toista perusoikeutta, jokaisen 

oikeutta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Tätä 

perusoikeutta ei voida lailla rajoittaa. Rajoitusperuste on siten hyväksyttävä ja painavan yhteiskun-

nallisen tarpeen vaatima”.139  

 

Luvanhakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon arvioidaan puuttumalla hänen perustuslaissa 

turvattuun yksityisyyden suojaansa. Ampuma-aselain 45 c §:ssä (11.2.2011/124) säädetään soveltu-

vuustestistä, joka on hankkimislupaa koskevan hakemuksen käsittelyn edellytyksenä. Luvanhakijan 

on suoritettava lupaviranomaisen järjestämä henkilökohtaista sopivuutta ampuma-aseen, aseen 

osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon selvittävä soveltuvuustesti. 

Testin tulosta ei voida yksinään käyttää kielteisen lupapäätöksen perusteena eikä testin tulosta saa 

käyttää muussa kuin luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta koskevassa arvioinnissa. Soveltu-

vuustesti puuttuu perustuslain 7 §:ssä turvattuun oikeuteen henkilökohtaisesta vapaudesta ja perus-

tuslain 10 §:n turvaamaan yksityiselämän suojaan. Soveltuvuustestille on kuitenkin sopivuuden 

arviointiin liittyvät perusteet140. Testin salassapitoa sääntelee viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

                                                 
136 HE 106/2009 vp s. 56. 
137 PeVL 18/2010 vp s. 5–6. 
138 HE 106/2009 vp s. 58. 
139 HE 106/2009 vp s. 80–81. 
140 PeVL 18/2010 vp s. 7. 
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annetun lain (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 29 kohta, jonka mukaan asiakirjat, jotka sisältävät 

tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taik-

ka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä 

arvioinneista ovat salassa pidettäviä, sekä ampuma-aselain 45 c §:n säännös siitä, että muulla asian-

osaisella kuin testin suorittajalla ei ole oikeutta saada tietoja testistä. Tulosta koskeva tieto on pykä-

län 2 momentin mukaan hävitettävä, kun hakemukseen, johon testin suorittaminen liittyy, annettu 

päätös on lainvoimainen. Nämä salassapitosäännökset huomioon ottaen, en katso että soveltuvuus-

koe loukkaa ampuma-aseluvanhakijan perusoikeuksia tarpeettomasti.  

 

Ampuma-aselakiin ehdotettiin toistakin perustuslain 10 §:n toteutumista rajoittavaa säännöstä (106 

b §), jossa poliisille olisi annettu oikeus tarkastaa kuinka ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan 

luvan haltija säilyttää ampuma-aseita. Ehdotettu säännös olisi siten puuttunut perustuslain 10 §:ssä 

turvattuun kotirauhan suojaan. Ehdotusta perusteltiin sillä, että ampuma-aseiden säilyttämistä kos-

kevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei ampuma-aseista aiheutuvia vaaratilanteita (esi-

merkiksi aseiden anastukset tai väärinkäyttö) synny. Sääntelyn pyrkimyksenä oli turvata jokaisen 

oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.141 Mielestäni tarkastusoikeudella olisi voitu 

korjata aseiden säilyttämiseen liittyviä epäkohtia tehokkaasti mutta säännöstä ei kuitenkaan otettu 

lakiin.  

Esitys uudeksi ampuma-aselaiksi (106/2009) sisälsi perusoikeusjärjestelmän kannalta mielenkiin-

toisen ehdotuksen perustuslaissa taatun yhdistymisvapauden rajoittamisesta oikeus elämään – ja 

turvallisuuteen – perusoikeuksien suojelemiseksi. Lakiesityksessä ehdotettiin, että hankkimisluvan 

pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin saisi ampumaurheilu ja ampumahar-

rastus – perusteella vain henkilö, joka olisi yhdistyslain (26.5.1989/503) 4 §:ssä tarkoitetun ampu-

ma-aseiden käytön harjoituttamiseen luvan saaneen yhdistyksen jäsen.142 Perustuslain 13 § takaa 

jokaiselle yhdistymisvapauden. Pykälässä mainitaan nimenomaisesti, että jokaisella on oikeus kuu-

lua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Yhdistymisvapauden rajoitusta perusteltiin sillä, että yhdistyk-

seen kuuluminen on oleellista luvanhakijoiden aktiivisen harrastuneisuuden valvonnan kannalta143. 

Ampumaurheilussa ja – harrastuksessa on kysymys vapaaehtoisesta harrastustoiminnasta ja henkilö 

voi vapaasti ratkaista sen, ryhtyykö hän harrastamaan ampumaurheilua. Jos hän ryhtyy, hänen on 

liityttävä jonkin, vapaasti valitsemansa, ampuma-asetoimintaan aluehallintoviraston luvan saaneen 

                                                 
141 HE 106/2009 vp s. 84. 
142 HE 106/2009 vp s. 42. 
143 HE 106/2009 vp s. 84. 
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yhdistyksen jäseneksi.144 Perusteluissa todettiin suoraan, että rajoitus yhdistysvapauteen olisi oikea-

suhtainen, koska sillä turvattaisiin perustuslain 7 §:ssä tarkoitettua jokaisen oikeutta elämään ja 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen tehostamalla lupajärjestelmän toimintaa ja ehkäisemällä ampuma-

aseiden väärinkäyttöä.145  

Vuoden 1998 ampuma-aselaista annetussa hallituksen esityksessä yhdistymisvapaus sitä vastoin 

nähtiin syyksi, jonka vuoksi luvanhakijalta ei voitu edellyttää ampuma- tai metsästysseuran jäse-

nyyttä. Esityksen mukaan pelkästään jäsenyys edellä mainituissa yhdistyksissä ei muutoinkaan ole 

riittävä osoitus siitä, että luvanhakija todella harrastaa sellaista aseharrastuksen lajia, jossa hake-

muksen kohteena oleva ampuma-ase on tarpeellinen. Esityksessä todettiin, että kysymys luvan haki-

jan ilmoittaman harrastuksen olemassaolosta on hyvin keskeinen ja vaikeasti ratkaistavissa eikä sitä 

voida kokonaisuudessaan ratkaista ampuma-aselainsäännöksillä.146 Ehdotettu säännös ei toteutunut 

jäsenyysvaatimuksen osalta koska se oli ristiriidassa perustuslain 13 §:n kanssa, ja olisi aiheuttanut 

ongelmia myös perustuslain 21 §:n turvaaman hyvän hallinnon ja perustuslain 124 §:n kanssa, kos-

ka jos yhdistys päättäisi olla ottamatta henkilöä jäsenekseen, se olisi ratkaisevaa luvan saamisen 

kannalta ja ristiriidassa 124 §:n kanssa, joka rajoittaa julkisen hallintotehtävän antamista muulle 

kuin viranomaiselle147.  

Ehdotuksen tarkoitusta toteuttaa kuitenkin ampuma-aselain 45 §:n (11.2.2011/124) vaatimus siitä 

että henkilön tulee esittää harrastuksestaan luotettava selvitys. Säännöksen 1 momentin mukaan jos 

hakemus koskee pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria, hakijan tulee olla har-

rastanut lajia aktiivisesti kahden vuoden ajan ja harrastuksen olemassaolo tulee osoittaa ampuma-

seuran ampuma-asekouluttajan antamalla todistuksella. Haettaessa lupaa pienoispistoolia tai pie-

noisrevolveria varten metsästysperusteella, hakijan on 2 momentin mukaan esitettävä riistanhoi-

toyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksestaan. Mielestäni tuollaisena lainkohta on 

suojattava oikeushyvä huomioon ottaen hyväksyttävä mutta ymmärrän sen hankaloittavan harrasta-

jien elämää ja mahdollisesti rajoittavan uusien harrastajien mukaan tulemista. 

  

                                                 
144 ibid. 
145 HE 106/2009 vp s. 83–84. 
146 HE 183/1997 vp s. 94. 
147 PeVL 18/2010 vp s. 6. 
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3.2 Oikeus turvallisuuteen – perusoikeudesta ja turvallisuudesta yleensä 

 

3.2.1 Turvallisuuden määrittelyä ja turvallisuus perusoikeutena 
 

Seuraavassa tarkastellaan turvallisuuden käsitettä yleensä ja sen pohjalta oikeus turvallisuuteen – 

perusoikeutta. Keskeinen syy oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden käsittelylle tutkimuksessa on 

sen läheinen suhde oikeus elämään – perusoikeuteen ja keskustelua herättänyt asema oikeusjärjes-

tyksessä. Tutkimustehtävän kannalta ajatuksenani on ollut tulkinta, jonka mukaan käsite ”toisen 

turvallisuus” merkitsee samaa kuin toisen henki ja terveys148. Tämän takia oikeus elämään – perus-

oikeuden merkitystä ampuma-aseen lupaharkinnassa ei voida mielekkäästi tarkastella ilman oikeus 

turvallisuuteen – perusoikeuden käsittelyä.  

 

Järjestyslain (27.6.2003/612) 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää yleistä järjestystä ja turvalli-

suutta. Hallituksen esityksessä järjestyslaiksi (hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden 

edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi, HE 20/2002) määritellään, että 

turvallisuudella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa ihmiset voivat pelkäämättä ja toisten estämättä 

käyttää heille kuuluvia perusoikeuksia, kuten oleskella ja liikkua yleisillä paikoilla. Tämä ei toteu-

du, jos he joutuvat pelkäämään uhkaavasti käyttäytyviä ihmisiä.  Turvallisuudella tarkoitetaan myös 

yksilöiden turvallisuutta ja suojaa perusoikeuksilla suojattuihin oikeushyviin kohdistuvia loukkauk-

sia vastaan.149 Järjestyslain 2 luvun 3 §:ssä kielletään turvallisuuden vaarantaminen muun muassa 

uhkaavalla käyttäytymisellä taikka ampumalla.  

 

Keskeinen osa turvallisuuden käsitettä on mielestäni liikenneturvallisuus. Turvallisuudella tarkoite-

taan, Tolvasen sanoin, toisen henkilön hengen tai terveyden suojaa, jolloin teko, joka on omiaan 

aiheuttamaan vaaraa vain omaisuudelle, ei ole rangaistavaa liikenneturvallisuuden vaarantamise-

na.150  Tieliikennelain (3.4.1981/267) 98 §:n (muutettu 30.4.1999/546) mukaan rangaistus liikenne-

turvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 §:ssä. Rikoslain 23 luvun 1 §:n 1 

momentin (11.12.2002/1094) mukaan se, joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rik-

koo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ta-

valla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvalli-

suuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Hallituksen esityk-

sessä eduskunnalle liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta (HE 32/1997 vp.) tode-

                                                 
148 Frände 2005  s. 137. 
149 HE 20/2002 vp s. 33. 
150 Tolvanen 2007 s. 297. 
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taan, että liikennerikoksen rangaistavuutta ei määritellä syntyneen vahingon tai seurauksen kautta, 

vaan teko on rangaistavuuden piirissä jo sen perusteella, että se on ollut omiaan aiheuttamaan vaa-

raa.151  

 

Vuoden 2000 perustuslain 7 §:n 1 momenttiin kirjoitettiin kokonaan uutena säännös jokaisen oi-

keudesta henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Hallituksen perusoikeussäännöstön uudistamista kos-

kevan esityksen mukaan säännöksen mukana olo vastaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Se-

kä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa että KP-sopimuksen 9 artiklassa on henkilökoh-

tainen turvallisuus suojattu henkilökohtaisen vapauden yhteydessä. Tutkimustehtävän kannalta kes-

keinen on lainsäätäjän linjaus siitä, että: ”Turvallisuuden nimenomainen mainitseminen korostaa 

julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja 

muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta, olivatpa niiden tekijät julkisen vallan käyttä-

jiä tai yksityisiä tahoja.”152 Oikeus turvallisuuteen sisältää vahvan velvoitteen julkiselle vallalle suo-

jata ihmisiä toisten ihmisten tekemiltä rikoksilta tai muilta oikeuden vastaisilta teoilta.153 Säädös 

oikeudesta henkilökohtaiseen turvallisuuteen sisältää siis toimintavelvoitteen ryhtyä toimiin oikeus-

hyvän suojaamiseksi ja sillä on siten yhteys perustuslain 22 §:ään joka sisältää julkiselle vallalle 

perus- ja ihmisoikeuksien nimenomaisen turvaamisvelvoitteen.  

 

3.2.2 Oikeus turvallisuuteen – perusoikeus suhteessa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
 

Ensimmäisen kerran perustuslakivaliokunta osoitti oikeus turvallisuuteen – perusoikeudelle itsenäi-

sen, kollektiivisen ja horisontaalisen vaikutuksen pakkokeinolain osittaista muuttamista koskevassa 

lausunnossa, jossa poliisille ehdotettiin toimivaltaa DNA:n tunnisteen määrittämiseen. Lausunnossa 

DNA:n määrittämisestä aiheutuvaa henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoitusta perusteltiin eh-

dotuksen mahdollistamilla entistä paremmilla edellytyksillä törkeiden rikosten selvittämiseksi, mikä 

puolestaan lisäisi jokaisen oikeutta turvallisuuteen.154 Turvallisuuden merkityksen korostumisesta 

kertoo myös se, että perustuslakivaliokunta oli valmis (tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä) an-

tamaan yleisten kokouksien ja yleisötilaisuuksien järjestyksenvalvojille oikeuden voimankäyttöön 

ja yksilöiden henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen puuttumiseen täyttääkseen toi-

mintavelvoitteensa ja luodakseen edellytykset järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisöti-

laisuuksissa myös silloin kun julkinen valta ei niitä itse voi, esimerkiksi poliisin voimavarojen rajal-

                                                 
151 HE 32/1997 vp s. 2. 
152 HE 309/1993 vp s. 47. 
153 ibid. 
154 Tuori: Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko? Lakimies 6-7/1999 s. 925. 
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lisuuden vuoksi, täyttää. Oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen asettaa siten lainsäätäjälle vel-

vollisuuden taata yleinen järjestys ja turvallisuus.155 Keskeistä tässä on huomata, että perustuslaki-

valiokunta tulkitsi oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden tarkoittavan myös yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta. Tämä huomio on keskeinen tutkimustehtävän kannalta, koska mielestäni on huomat-

tava oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden saama erilainen merkityssisältö, voidaan jopa sanoa 

kaksinaismerkitys, sen suhteen nähdäänkö se puhtaasti perusoikeutena vai myös kollektiivisena 

hyvänä. Jäljempänä tarkastellaan ampuma-aseluvan perumiseen liittyviä oikeustapauksia, joissa 

lupa on peruttu nimenomaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvillä perusteilla. 

 

Oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden merkityksestä on olemassa eri tulkintoja ja se on mahdollis-

ta nähdä joko oikeutena henkilökohtaiseen turvallisuuteen, kuten edellä esitetyn perusteella asia on 

Suomessa tulkittu, tai epäitsenäisenä osana henkilökohtaisen vapauden suojaa. Euroopan Ihmisoi-

keussopimuksen valvontaelimissä ei ole annettu oikeus turvallisuuteen – perusoikeudelle erityistä 

itsenäistä merkitystä, vaan artiklan katsotaan kokonaisuudessaan sääntelevän vain vapaudenriis-

toa156. Laajemman turvan antaminen (tässä tapauksessa oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden 

Suomen järjestelmässä saama itsenäinen merkityssisältö) ei ole kuitenkaan kielletty, koska Euroo-

pan Ihmisoikeussopimuksen 53 artiklassa ilmaistun periaatteen mukaan, sopimusta ei saa käyttää 

perusteena kansallisesti tai muilla sopimuksilla kansainvälisesti turvattujen perus- ja ihmisoikeuksi-

en rajoittamiselle, vaan näitä oikeuksia turvaavat järjestelmät tulee nähdä toisiaan täydentävinä.157  

 

YK:n ihmisoikeuskomitea on puolestaan antanut henkilökohtaiselle turvallisuudelle myös itsenäistä 

merkitystä. Tapauksessa Delgado Paez v. Kolumbia (CCPR/C/D/195/1985) se katsoi vuonna 1990, 

ettei viittaus henkilökohtaiseen turvallisuuteen rajoitu koskemaan pelkästään vapaudenriistotilantei-

ta, vaan sillä voi olla merkitystä myös itsenäisesti. Komitea katsoi, että sopimusvaltio oli rikkonut 

valittajan oikeutta henkilökohtaiseen turvallisuuteen, koska se ei ollut suojellut tai kyennyt suojele-

maan tätä tappouhkauksia vastaan.158 Tapauksessa opettajana työskentelevää henkilöä uhkailtiin ja 

hänen työtoverinsa ammuttiin kuoliaaksi. Henkilön oli omaa turvallisuuttaan uhkaavan vaaran takia 

lähdettävä maanpakoon.159 Tässäkin tapauksessa tosin, oikeus turvallisuuteen on nähty yksilökoh-

                                                 
155 PeVL 44/1998 vp s. 2-3. Myös kokoontumislakiin liittyvässä PeVM 13/1998 vp s. 6 turvallisuuden merkitystä koros-
tettiin perustelemalla tilaisuuskohtaista tarkastusoikeutta oikeus turvallisuuteen – perusoikeudesta johtuvalla painavalla 
yhteiskunnallisella tarpeella. 
156 Pellonpää 2005 s. 275. 
157 Scheinin 2011s. 192. 
158 Pellonpää 2005 s. 275.  
159 Office of the High Commissioner for Human Rights: Selected Decisions of the Human Rights Committee under the 
optional protocol s. 135–141. 
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taisena oikeutena pikemmin kuin muiden oikeuksien rajoitusperusteena.160 Tätä kysymystä turvalli-

suuden asemasta perusoikeutena ja toisaalta kollektiivisena hyvänä, sekä mahdollisuuksia turvalli-

suuden perusteella rajoittaa muita perusoikeuksia, tarkastellaan lähemmin seuraavaksi. 

 

Kaarlo Tuori kritisoi Suomessa oikeus turvallisuuteen – perusoikeudelle annettua itsenäistä merki-

tyssisältöä ja horisontaalivaikutuksen ja julkisen vallan aktiivisen turvaamisvelvollisuuden korostu-

nutta asemaa. Oikeus turvallisuuteen – perusoikeus on Tuorin mukaan saanut Suomen järjestelmäs-

sä sisällön, joka poikkeaa täysin Euroopan Ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännöstä. Tuori 

kritisoi turvallisuuskäsitteen Suomessa saamaa kollektiivisen hyvän -asemaa, mikä ilmenee esimer-

kiksi ilmauksessa ”yleinen järjestys ja turvallisuus.”161 Tuorin mukaan oikeus turvallisuuteen – pe-

rusoikeudelle voidaan antaa itsenäistä sisältöä vain lähentymällä käsitteellisesti yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta162. Tuorin kritiikin ytimen muodostaa se, että turvallisuudella perusteltiin (vieläpä 

liian kevyesti) muiden perusoikeuksien rajoituksia lakeja säädettäessä. Hänen mielestään tulisi ottaa 

askel taaksepäin kohti sitä perusoikeuskäsitystä, joka vastaa liberaalia oikeusvaltiomallia.163 Lava-

puro on samaa mieltä siitä, ettei yleinen järjestys ja turvallisuus ole perusoikeus mutta ei yhdy nä-

kemykseen aktiivisen turvaamisvelvollisuuden ja horisontaalivaikutusten kritiikin suhteen.164 Oike-

uskirjallisuudessa näyttää olevan varsin hyväksytty kanta, että oikeus turvallisuuteen – perusoikeu-

delle ei pidä antaa ”superperusoikeuden” asemaa ja lisäksi se tulisi erottaa kollektiivisesta hyvästä 

yleinen järjestys ja turvallisuus. Esimerkiksi myös Jyränki ja Husa näkevät asian siten, ettei turvalli-

suus ole ylivertainen oikeushyvä, vaan se on nähtävä vain osana oikeusjärjestelmää.165 Myös Pel-

lonpään mukaan henkilökohtainen turvallisuus muiden perusoikeuksien yleisenä rajoitusperusteena 

uhkaa hämärtää perusoikeuksien yksilökohtaista suojavaikutusta.166 Viljanenkin erottaa henkilökoh-

taisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toisistaan.167 Myös oikeusasiamies on 

ottanut kantaa siihen, että kaikki perusoikeudet pitäisi pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman laajasti, 

eikä turvallisuuden perusteella voida aina tarpeen vaatiessa kaventaa perinteisiä vapausoikeuksia.168 

 

Seuraavat esimerkit osoittavat oikeus turvallisuuteen – perusoikeuden osin ristiriitaista asemaa oi-

keusjärjestyksessä. Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on sitä mieltä, ettei poliisin yksittäisiä 

                                                 
160 Pellonpää 2011 s. 286. 
161

Tuori: Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko? Lakimies 6-7/1999. s. 921–923.  
162 ibid. 
163 Tuori: Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko? Lakimies 6-7/1999. s. 931. 
164 Lavapuro: Keskustelua Yleinen järjestys ja turvallisuus: kollektiivinen hyvä. Lakimies 3/2000 s. 412–422 . 
165 Jyränki – Husa 2012 s. 412. 
166 Pellonpää 2011 s. 285. 
167 Viljanen 2001 s. 184. 
168 Oikeusasiamies Lauri Lehtimajan päätös 24.10.2000 EOAK vuodelta 2000 s. 277–278. 
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toimia, joilla ei ole perustetta toimivaltasäännöksissä, pidä pyrkiä oikeuttamaan turvallisuuden yllä-

pitämistehtävällä. Hän muistuttaa, ettei poliisilla ole yleistoimivaltuutta. Lindstedt viittaa päätök-

seensä 5.7.2007 (dnro 456/4/06), jossa henkilö oli määrätty väliaikaiseen ajokieltoon huumausai-

neen käytön perusteella, vaikkei häntä oltu tavattu ajamasta autoa. Sisäasiainministeriön mukaan 

poliisin oli tullut päätyä perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan, koska turvallisuus liikenteessä on 

jokaisen perusoikeus perustuslain 7.1 §:n perusteella ja turvallisuuden ylläpitäminen liikenteessä on 

poliisin tehtävä.169 Ajo-oikeus ei ole perusoikeus ja huumausaineiden käyttö on säädetty rangaista-

vaksi teoksi, joten mielestäni sisäasianministeriön näkemys perusoikeusmyönteisestä laintulkinnas-

ta olisi suojeltava intressi huomioon ottaen ollut oikeutettu. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjaratkaisussa 2010:82 päädyttiin rajoittamaan muita 

perusoikeuksia turvallisuuden nimissä. Tapauksessa henkilölle ei myönnetty panostajan pätevyys-

kirjaa sillä perusteella, että henkilön soveltuvuuden harkinnassa tuli ottaa huomioon tarve turvata 

muiden ihmisten turvallisuus perustuslain 7 §:n 1 momentin ja perustuslain 22 §:ssä säädetyn tur-

vaamisvelvollisuuden perusteella. Tapauksessa keskeistä on se, että vaikkei panostajalaissa määri-

telty selkeästi pätevyyskirjan saamisedellytyksiä, pätevyyskirja oli voitu jättää myöntämättä turval-

lisuuden perusteella, koska hakija oli syyllistynyt useisiin vakaviin rikoksiin ja uhkaillut itsensä ja 

mahdollisesti myös muiden ihmisten räjäyttämisellä.170 Arvioitavaksi tuli panostajalainsäädännön 

suhde perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen ja tämän vaikutukset viranomaisten harkintaan. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat ristiriidassa sen kanssa, että perusoikeusra-

joituksen on täytettävä kaikki rajoitusedellytykset.171 

 

Itse näen oikeuden turvallisuuteen tärkeänä, oikeus elämään – perusoikeutta omalla tavallaan konk-

retisoivana perusoikeutena, koska turvallisuus on, ehkä juuri osana yleisen järjestyksen ja turvalli-

suuden käsitettä, helpommin lähestyttävä kuin oikeus elämään. Mielestäni yksilön henkilökohtainen 

turvallisuus liittyy niin läheisesti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden käsitteeseen, että en täysin 

ymmärrä mitä yleisellä turvallisuudella sitten turvataan, ellei myös henkilökohtaista turvallisuutta. 

Vaikka yleistä järjestystä ja turvallisuutta ei olisikaan pidettävä perusoikeutena, sillä on siitä huoli-

matta merkitystä konkreettisen perusoikeuden turvaamisen kannalta. Sellaisilla kollektiivisilla ta-

voitteilla, jotka selkeästi liittyvät esimerkiksi yksilön hengen ja terveyden suojaamiseen ja toteutta-

miseen, kuten liikenneturvallisuuden edistäminen tai väkivaltarikosten estäminen, on merkitystä 

                                                 
169 Lindstedt: Turvallisuus, kontrollipolitiikka ja laillisuusvalvonta. Lakimies 7–8/2007 s. 1032. 
170 KHO 2010:82. 
171 Karapuu – Lavapuro 2011 s. 689. 
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myös yksilöiden konkreettisten perusoikeuksien turvaamisen kannalta172. Yhdyn kuitenkin kantaan, 

jonka mukaan yhden perusoikeuden ”superperusoikeudellistaminen” on väärin, eikä turvallisuuteen 

voida kaikissa tapauksissa vedota muiden oikeuksien rajoittamiseksi. Turvallisuuden parantaminen 

vain viranomaiskontrollia lisäämällä saattaa johtaa oikeusturvan kannalta kyseenalaisiin laintiuken-

nuksiin ja viranomaiskäytäntöihin173. Jossakin vaiheessa turvallisuuden ylikorostaminen aiheuttaa 

enemmän haittaa kuin hyötyä, koska turvallisuuden ylläpitämiseksi joudutaan laajentamaan viran-

omaisten toimivaltuuksia ja rajoittamaan kansalaisten vapauksia niin, että yliholhoava toiminta mu-

rentaa perusoikeusjärjestelmän uskottavuutta. Ampuma-aselakia valmisteltaessa keskustelupalstoil-

la ja ota kantaa-foorumilla ehdotettiin, että turvallisuuden parantamiseksi tulisi Yhdysvaltojen malli 

suojeluaseen kanto-oikeudesta saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä174. Mielestäni tuo esitetty kanta 

on malliesimerkki hysterian lietsomisesta ja siitä, että turvallisuusnäkökohdilla perustellaan hätiköi-

tyjä johtopäätöksiä, joilla hyvin todennäköisesti aiheutettaisiin ainoastaan entistä suurempia turval-

lisuusriskejä. Ajatus siitä, että mitä enemmän aseita on ihmisten hallussa, sitä turvallisempi yhteis-

kunta, on absurdi. 

 

3.3 Yleinen järjestys ja turvallisuus ampuma-aseluvan hylkäämisperusteena 

 

Seuraavassa käsitellään kolmea kotimaisen tuomioistuimen antamaa ratkaisua, joissa ampuma-

aseluvan hylkäämispäätöstä on perusteltu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantumisesta 

käsin. Siltä osin kuin viitataan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, tarkoitetaan mielestäni poh-

jimmiltaan oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia. Kaikki esitellyt tapaukset 

on ratkaistu vuoden 1998 ampuma-aselain perusteella. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:2002:16) mukaisesti poliisilaitos oli voinut jättää 

ampuma-aseluvan myöntämättä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvillä perusteilla, vaik-

ka ase soveltui ampuma-aselain säännösten mukaan hakemuksessa tarkoitettuun käyttötarkoituk-

seen. Päätöksen perustelujen mukaan aseen koko mahdollisti sen kätkemisen selkeästi paremmin 

kuin normaalin kivääri-tyyppisen aseen yleensä. Kätkemismahdollisuus muodostaa päätöksen mu-

kaan ilmeisen yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuvan riskin, joka on sitä suurempi, 

mitä yleisemmin tällaisia aseita on kansalaisten käytössä.  

 

                                                 
172 Länsineva 2002 s. 139. 
173 Lindstedt: Turvallisuus, kontrollipolitiikka ja laillisuusvalvonta. Lakimies 7–8/2007 s. 1007. 
174 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 45. 
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Rovaniemen hallinto-oikeudessa käsitellyssä tapauksessa (HAO 7.6.2004 04/0306/1) A oli hakenut 

lupaa ampuma-aseiden hallussapitoon metsästys- ja urheiluharrastuksiin vedoten. Poliisilaitos oli 

hylännyt hakemuksen sillä perusteella, että A oli paria vuotta aiemmin syyllistynyt metsästysrikok-

seen. Lisäksi A:ta oli epäilty yllytyksestä avopuolisonsa pahoinpitelyyn. Pahoinpitelystä ei oltu nos-

tettu syytettä esitutkintakertomusten ristiriitaisuuden vuoksi. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen 

ja ottaen huomioon myös esitutkintakertomuksista ilmi käyvät seikat pysytti poliisilaitoksen koko-

naisarviointiin perustuvan päätöksen. 

 

Keskeistä näissä kahdessa edellä kuvatussa tuomioistuinratkaisussa on se, että ampuma-aselupa on 

jätetty myöntämättä, korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä tapauksessa suoraan yleisen 

turvallisuuden vaarantumiseen liittyvän riskin vuoksi ja hallinto-oikeuden ratkaisussa kokonaisarvi-

oinnin perusteella. Hallinto-oikeuden ratkaisussa ampuma-aseluvan hylkäämispäätöksen pysyttämi-

sestä on nähtävissä turvallisuuteen liittyviä perusteita. Henkilön ei katsota olevan sopiva ampuma-

aseluvan haltijaksi aiemman metsästysrikoksen ja väkivaltaan yllyttämisen takia, vaikka tästä jäl-

jempänä mainitusta perusteesta ei oltu nostettu syytettä.  

 

Turun hallinto-oikeuden antama ratkaisu (Turun HAO 15.3.2010 10/0159/3) poikkeaa kahdesta 

edellä mainitusta. Henkilö oli hakenut lupaa pienoispistoolin hankkimiseen ja hallussapitoon tois-

taiseksi. Hänellä oli entuudestaan toistaiseksi voimassaoleva hallussapitolupa 17 ampuma-aseeseen. 

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko poliisilaitos voinut myöntää hallussapitoluvan vain määrä-

ajaksi siitä syystä, että käsiase on kätkettävyytensä ja tulivoimaisuutensa osalta yleiselle järjestyk-

selle ja turvallisuudelle riskialtis. Poliisilaitos oli aikaisemmista luvista poiketen myöntänyt henki-

lölle hallussapitoluvan vain määräajaksi. Päätös oli perustunut pelkästään ”niihin sisäasiainministe-

riön viranomaiskäytännön yhtenäistämiseksi antamassa ohjeessa mainittuihin käsiaseiden ominai-

suuksiin, joihin perustuen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen on sinänsä oikeutetus-

ti todettu edellyttävän määräaikaisten lupien myöntämistä.” Kyseessä ei ollut henkilön ensimmäi-

nen käsiase eikä päätös myöntää hallussapitolupa määräajaksi muutoinkaan toteuttanut yleisen jär-

jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen päämäärää siten, että hallussapitoluvan myöntäminen mää-

räaikaisena ”olisi myös henkilön ampuma-aselakiin perustuvat oikeudet huomioon ottaen ollut vält-

tämätöntä”. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsi-

teltäväksi. Tapausta perusteltiin ampuma-aselain 53 §:n 1 momentin säännöksellä siitä, että hallus-

sapitolupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi, sekä hallin-

tolain (6.6.2003/434) 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteilla. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen 
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toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja niiden on suojattava oike-

usjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.  

 

Tämä oikeustapaus otettiin tässä tarkastelun kohteeksi siitä syystä, että edellä kuvatut tapaukset 

yhdessä osoittavat niitä haasteita, joita ampuma-aseen hallussapitoluvan myöntämistä harkitseva 

virkamies kohtaa. Ensimmäisessä tapauksessa hylkäämispäätös perustuu aseen ominaisuuksiin. 

Toisessa tapauksessa hallussapitolupaa ei myönnetä henkilöön perustuviin syihin vedoten. Henkilön 

ei katsota olevan sopiva kantamaan asetta. Kolmannessa tapauksessa yleisen järjestyksen ja turvalli-

suuden vaarantumiseen ei voida päätöksen mukaan vedota, koska henkilöllä on jo hallussaan useita 

ampuma-aseita ja hänen aktiivisesta ampuma-aseharrastuksestaan katsotaan olevan näyttöä. Yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ei voida katsoa vaarantuvan sen enempää kuin aiemminkaan. Henki-

löllä on oikeus odottaa, että ampuma-aselain nojalla lupa myönnetään toistaiseksi, ellei erityisestä 

syystä muuta johdu. ”Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden käyttäminen perusteena kielteisissä lu-

papäätöksissä edellyttää erityistä harkintaa ja päätöksistä tulee ilmetä, miksi ja miten kysymyksessä 

olevassa tapauksessa yleinen järjestys ja turvallisuus vaarantuu”. Jos hakijalla on useita hallussapi-

tolupia hakemuksen kohteena olevalle asetyypille, on syytä erityisen tarkkaan harkita, onko luvan 

määräaikaisuus perusteltua käsillä olevassa tapauksessa. 175 

  

                                                 
175 Poliisihallitus Ampuma-aseen hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen 13.12.2011 s. 2. 
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4 Julkisen vallan velvollisuus suojata yksilön henkeä ja tur-
vallisuutta 

 

4.1 Julkisen vallan positiivisesta turvaamisvelvollisuudesta 

 

4.1.1 Lainsäätäjään kohdistuva turvaamisvelvollisuus 
 
Perusoikeudet rajoittavat eduskunnan toimivaltaa lainsäätäjänä mutta niistä voidaan johtaa myös 

lainsäätäjään kohdistuvia positiivisia toimintavelvoitteita, eli perusoikeudet velvoittavat lainsäätäjän 

ryhtymään aktiivisiin toimiin perusoikeuksien toteutumiseksi.176 Laki nähdään työkaluna, jolla pe-

rusoikeus konkretisoidaan ja toteutetaan. Perusoikeudet tulee ottaa huomioon lainvalmistelussa en-

sinnäkin sen suhteen, ettei ehdotettu laki ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Perusoikeudet tulee 

huomioida myös niissä tilanteissa, joissa voimassaoleva säännös on ristiriidassa perusoikeussään-

nösten kanssa tai asiasta, josta perusoikeussäännöksen mukaan tulee säätää lailla, on säädetty 

alemman asteisilla säädöksillä. Tuolloin lainsäätäjän tulee purkaa vallitsevat normiristiriidat. Lain-

säätäjälle voidaan perustuslaissa osoittaa positiivinen toimintavelvoite, perustuslaillinen toimeksian-

to, jolloin perusoikeuden turvaamiseksi edellytetään lainsäädäntötoimia. Perusoikeussäännökset 

vaikuttavat lainvalmistelussa myös sisällöllisinä mittapuina, jolloin ajatuksena on, että perusoikeuk-

sien toteutumisesta pyritään mahdollisimman hyvin huolehtimaan tavallisella lainsäädännöllä.177   

 

Julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varsin avoin ja jous-

tava vaatimus, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä että sillä olisi vain ohjeellinen vaikutus. Julkisen 

vallan tulee jatkuvasti seurata ja kehittää lainsäädäntöä niin, että se riittävän tehokkaasti turvaa yksi-

löiden perusoikeuksien toteutumisen. Myös lainsäädännön toteuttamisesta tulee pitää huolta esi-

merkiksi julkisia resursseja kohdentamalla.178 Lainsäätäjän asemaa perusoikeuksien positiivisen 

turvaamisvelvollisuuden toteuttajana ilmentää huomio siitä, että viranomaisilla ei yleensä ole toimi-

valtaa rajoittaa yksilön oikeuksia ilman riittävän yksilöityä laintasoista rajoittamiseen valtuuttavaa 

normia. Viranomainen ei esimerkiksi voi rajoittaa perusoikeuksia ainoastaan sillä perusteella että 

toimenpide saattaisi vaikuttaa muiden henkilöiden perusoikeuden toteutumiseen myönteisesti.179 

Valtiovallan tulee jatkuvasti seurata yhteiskunnallista kehitystä ja pitää huoli siitä, etteivät yksilöt 

millään elämänalueella jää liian suojattomiksi ulkopuolisilta tahoilta seuraavia perusoikeusloukka-

                                                 
176 Viljanen 2011 s. 833. 
177 Viljanen 2011 s. 836. 
178 Länsineva 2002 s. 101. 
179 Länsineva 2002 s. 144. 
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uksia vastaan. Lainsäädäntöä on siten kehitettävä ja ylläpidettävä niin, että se riittävän tehokkaasti 

turvaa yksilöiden keskeisten perusoikeuksien toteutumisen.180 

 

Mielestäni lainsäätäjä on epäonnistunut edellä mainitun velvoitteen suorittamisessa ampuma-aselain 

osalta ennen vuoden 2011 lakimuutosta. Ampuma-aselain noudattamista ei myöskään riittävästi 

valvottu, jolloin käytännöt muodostuivat niin epäyhtenäisiksi ja kauas lainsäätäjän tarkoituksesta, 

ettei oikeus turvallisuuteen – perusoikeutta mielestäni otettu asianmukaisesti huomioon. Pohjolai-

nen toteaa osuvasti uuden ampuma-aselain valmistelusta antamassaan lausunnossa, että ampuma-

aselainsäädännön tarkistuksiin on painava yhteiskunnallinen tarve sekä tarve edistää turvallisuuden 

perusoikeuden toteutumista. Hän painottaa, ettei oikeus hankkia tai pitää hallussa ampuma-asetta 

ole perusoikeus eikä tällaista oikeutta voida johtaa muistakaan perusoikeuksista. ”Päinvastoin ih-

misten turvallisuus, joka on perusoikeutena turvattu PL 7.1 §:n mukaan, edellyttää, että julkisen 

vallan on PL 22 §:n mukaisesti säänneltävä ampuma-aseiden hankintaa ja niiden käyttöä.”181  

 
Äärimmäisenä esimerkkinä perusoikeuden loukkauksesta voitaneen pitää oikeus elämään – perus-

oikeuden loukkausta. Perustuslain 7 § turvaa siinä lueteltuja oikeuksia julkisen vallan itse toimeen-

panemilta loukkauksilta mutta säännös edellyttää myös, että valtio lainsäädäntötoimin turvaa näitä 

oikeuksia ulkopuolisia loukkauksia vastaan182. Julkisyhteisöllä tai toisella yksilöllä ei ole oikeutta 

riistää kenenkään henkeä, vaan valtio on velvollinen suojaamaan yksilön elämää säätämällä rangais-

taviksi henkeen kohdistuvat teot. Tässä korostuu klassinen ajatus valtiosta yhteiskuntarauhan ja 

ihmisten turvallisuuden ylläpitäjänä.183  

 

Perusoikeuksilla on merkitystä oikeusjärjestyksessä laajasti ja myös rikosoikeuden arvopohja on 

johdettavissa perusoikeusjärjestelmästä. Perusoikeuksien ja rikoslain suhdetta sivutaan tässä sen 

vuoksi, että oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeudet vaativat toteutuakseen julki-

selta vallalta lainsäädäntötoimia, myös rikoslain osalta. Toisaalta rikoslainopissa on tutkimustehtä-

vän kannalta keskeiset oikeudet, oikeus elämään ja oikeus turvallisuuteen, nostettu keskeisimmiksi 

suojattaviksi oikeushyviksi. Rikosoikeusjärjestelmän ja perusoikeuksien sidosta ilmennetään kri-

minalisointiperiaatteiden avulla184. Rikosoikeuden kriminalisointiperiaatteista tutkimustehtävän 

kannalta merkityksellisin on oikeushyvien suojelun periaate, jonka mukaan rikosoikeudella pyritään 

                                                 
180 Länsineva 2002 s. 101. 
181 Pohjolainen 7.10.2009 lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä HE 106/2009 s. 2. 
182 Pellonpää 2011 s. 281.  
183 Jyränki 2000 s. 297, 288. 
184 Tapani – Tolvanen 2008 s. 90–91. 
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suojaamaan tärkeitä arvoja tai oikeushyviä vaarantamisilta ja loukkauksilta.185 Tärkeimmät oikeus-

hyvät eli henki, terveys, vapaus ja ruumiillinen koskemattomuus palautuvat suoraan perusoikeuk-

siin.186 Ihmishenki on tärkein rikosoikeuden keinoin suojattava oikeushyvä187. Oikeushyvien suoje-

lu on peruste kriminalisoinnille eli kaikkien kriminalisointien taustalla tulisi olla esitettävissä jokin 

oikeushyvä. Mitä tärkeämpää oikeushyvää rikosoikeudella suojataan, sitä vähäisempi empiirinen 

näyttö kelpaa kriminalisoinnin perusteluksi. Toisen tahallisen surmaamisen kriminalisointia ei 

yleensä kyseenalaisteta, vaikka ei ole näyttöä siitä, pidättäytyvätkö ihmiset surmaamasta toisiaan 

taposta säädetyn ankaran rangaistuksen takia. Empiirisen näytön vaatimus koskee erityisesti tielii-

kenteen kriminalisointien kaltaisia abstraktisen vaarantamisen kriminalisointeja, joissa syyksi lu-

kemiseen riittää huolimattomuus.188 Abstraktiselle vaaralle perustuvia kriminalisointeja on kuiten-

kin hyvä käyttää vain tärkeimpien oikeushyvien, kuten henki ja terveys, suojeluun189.  

 

Tieliikenteen kriminalisointiin liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaus Igor Shevchen-

ko (12.1.2012), jossa se katsoi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artikla perusti valtiolle vel-

vollisuuden suojella sen tuomiovaltaan kuuluvien henkilöiden henkeä tehokkain lainsäädäntötoi-

menpitein ja hallintokäytännöin. Siten valtion oli varmistettava myös liikenneturvallisuus. Artiklaa 

voitiin soveltaa myös silloin, kun henkilö ei ollut menehtynyt mutta tapauksen olot ja hänen vam-

mansa osoittivat, että hänen henkensä oli ollut vakavassa vaarassa. EIT viittasi valittajan saamiin 

vaikeisiin vammoihin ja katsoi, että hänen henkensä oli liikenneonnettomuudella joutunut vakavaan 

vaaraan ja että EIS 2 artikla siten soveltui tapaukseen. Tässä voidaan mielestäni nähdä yhtymäkoh-

tia tutkimusongelmaan ja peruste tehokkaaseen ampuma-aselainsäädäntöön ja ampuma-aselupia ja 

ampuma-aseita koskevaan valvontaan.  

 

Kriminalisoinnin sisällöllisiin kriteereihin kuuluu perusoikeuksien kunnioittamisvaatimus, jolla 

viitataan ehdottomiin kieltoihin rikoslaissa (esimerkiksi kuolemanrangaistuksen kielto) sekä perus-

oikeuksien suojeleminen ja perusoikeuksien takaaminen, joita turvataan kriminalisoinnin avulla.190 

Tutkimusongelman kannalta voidaan kyseenalaistaa noudattiko lainsäätäjä oikeushyvien suojelun 

periaatetta riittävästi ampuma-aselain säätämisen osalta.  Mielestäni lainsäätäjän olisi pitänyt säätää 

yksityiskohtaisemmin ampuma-aselupien myöntämisedellytyksistä jo ennen Jokelan ja Kauhajoen 

                                                 
185 Tapani – Tolvanen 2008 s. 89–93 ja Nuutila 1997 s. 40–41. 
186 Melander Lakimies 6/2002 Kriminalisointiperiaatteet ja perusoikeuksien rajoitusedellytykset s. 947. Melander pai-
nottaa artikkelissaan perusoikeuksien rajoitusedellytysten läheistä suhdetta kriminalisointiperiaatteisiin. 
187 Nuutila 1997 s. 401. 
188 Tapani – Tolvanen 2011 s. 353. 
189 Tapani – Tolvanen 2008 s. 99. 
190 Tapani – Tolvanen 2008 s. 88–89. 
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koulusurmia. Sellaisesta viranomaistoiminnasta, johon liittyy niinkin merkittävää virkamiehen va-

paata harkintaa, pitäisi säädöksillä ohjata paremmin, paitsi oikeus elämään – ja oikeus turvallisuu-

teen perusoikeuksien turvaamiseksi, myös virkamiehen tehtävien hoitamisen kannalta. 

 

On kuitenkin huomattava, että kysymys siitä, kenelle kuuluu vastuu perustuslaillisten lainsäädäntö-

toimeksiantojen hoitamisesta, ei ole helppo. Päävastuu lainsäädännön puutteista on hallituksella, 

koska vaikka eduskunta säätää lait, hallituksella on oikeus tehdä lakialoitteita ja valmistelukoneisto 

käytössään. Lisäksi on huomattava että eduskunnan oikeusasiamiehellä ja valtioneuvoston oikeus-

kanslerilla on perustuslain 108 §:n ja 109 §:n mukaista valvontatehtäväänsä suorittaessaan mahdol-

lisuus kiinnittää huomiota perusoikeusjärjestelmän mukaisen lainsäädännön puuttumiseen.191 

 
4.1.2 Hallintoviranomaisiin kohdistuva turvaamisvelvollisuus 
 

Hallinnossa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia on pyrittävä turvaamaan lakeja sovellettaessa ja täy-

täntöön pantaessa sekä lakeja ja päätöksiä valmisteltaessa.192 Osa perusoikeussäännöksistä sääntelee 

nimenomaisesti hallintotoimintaa, osa taas velvoittaa hallintoa osana julkista valtaa. Menettelyä 

koskevia perusoikeuksia ei ole tässä mielekästä käsitellä, joten tyydyn toteamaan että perusoikeus-

säännöksillä on merkitystä hallintopäätösten ja hallintotoiminnan sisällön osalta.   Vapausoikeuksil-

la esimerkiksi on hallintoa välittömästi velvoittava luonne. Ne vaikuttavat negatiivisesti, eli edellyt-

tävät että julkinen valta pidättäytyy kajoamasta yksityisten vapauspiiriin. Positiivisesti vaikuttavat 

TSS-oikeudet (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet) puolestaan edellyttävät hallin-

nolta aktiivisia toimenpiteitä oikeuksien toteuttamiseksi.193 Jaottelu ei kuitenkaan ole yksioikoinen 

ja eri perusoikeuksilla, olivat ne sitten mihin kategoriaan kuuluvia tahansa, saattaa olla merkittäviä 

vaikutuksia myös hallintotoiminnassa. Yksilöiden perusoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää sel-

laisessa viranomaistoiminnassa, jolla on välittömiä vaikutuksia yksilöiden oikeusasemaan oikeuksi-

en ja velvollisuuksien muodossa. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita ympäristö-, sosiaali-, terve-

ys-, sotilas-, vero-, syyttäjä- ja ulosottoviranomaisten toiminta194.  

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut positiivisesta turvaamisvelvollisuudesta tapaukses-

sa Ilbeyi Kemaloglu ja Meriye Kemaloglu 10.4.2012, että valtion velvollisuus yksilön hengen tur-

vaamiseen saattaa syntyä monissa erilaisissa oloissa ja velvollisuus koskee mitä tahansa toimintaa, 

                                                 
191 Jyränki – Husa 2012 s. 395. 
192 Tuori 2011 s. 818. 
193 Viljanen 2011 s. 834. 
194 Länsineva 2002 s. 87.  
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jossa yksilön henki saattoi olla vaarassa. Tapauksessa kysymys oli siitä, laiminlöivätkö kouluviran-

omaiset velvollisuutensa suojella koulupäivän ennenaikaisen päättymisen jälkeen kotiinsa jalkaisin 

poikkeuksellisessa talvimyrskyssä lähteneen ja matkalla kuoliaaksi paleltuneen koulupojan henkeä. 

Oppilaitos suljettiin poikkeuksellisesti aikaisemmin eikä asiasta ilmoitettu kunnalliselle koulukulje-

tukselle. EIT katsoi, että velvollisuus koski myös kouluviranomaisia, joiden tuli suojella oppilaiden 

terveyttä ja hyvinvointia. EIT totesi tapauksessa Choreftakis and Choreftaki (17.1.2012) että EIS 2 

artikla perusti niissä tapauksissa, joissa rikoksen uhri ei ollut ennalta yksilöitävissä, velvollisuuden 

suojella yhteiskuntaa yleisesti väkivaltarikosten tekijöiltä. Viranomaisille ei kuitenkaan voitu aset-

taa liian pitkälle meneviä vaatimuksia. Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko valtio vastuussa eh-

donalaiseen vapauteen päästetyn vangin tekemästä henkirikoksesta.  

 

Perusoikeudet vaikuttavat hallinnossa ainakin kolmella tavalla; ne sitovat viranomaisten toimival-

tuuksien käyttöä hallintopäätösten ja tosiasiallisen toiminnan osalta, vaikuttavat suunnitteluun, oh-

jaukseen ja resurssien jakoon liittyvässä päätöksenteossa sekä muodostavat normatiivisen kiinne-

kohdan viranomaisten valvontatoiminnalle.195 Tutkimusongelman kannalta voidaan kyseenalaistaa 

ensinnäkin ampuma-aselain soveltamisen valvonta ja lupaharkinnan ohjauksen puutteellisuus sekä 

poliisiylijohdon Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen erityisesti syksyllä 2008 antamat ase-

lupakäytäntöjen yhtenäistämistä täydentävät ohjeet, joissa perusoikeusjärjestelmää ei otettu koko-

naisuutena huomioon, vaan keskityttiin epäjohdonmukaisesti196 muiden perusoikeuksien kustan-

nuksella oikeus elämään – perusoikeuden turvaamiseen. Tästä seurasi valituksia hallinto-oikeuksiin 

ja kielteisiä lupapäätöksiä purettiin huomattava määrä. Samalla yhtenäistämisohjeet ja valmisteilla 

oleva aselaki saivat paljon negatiivista julkisuutta. 

 

4.1.3 Tuomioistuimeen kohdistuva turvaamisvelvollisuus 
 

Tuomioistuimissa pääpaino on perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisessä laintulkinnassa. Tuomiois-

tuinten ja hallintoviranomaisten on valittava lain perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista se, 

joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja ehkäisee ristiriitaa perustuslain 

kanssa197. Perusoikeusuudistuksella pyrittiin lisäämään perusoikeuksien suoraa sovellettavuutta 

                                                 
195 Länsineva 2002 s. 88. 
196 Viittaan tässä siihen, että ohjeilla lääkärintodistus vaadittiin kaikilta luvanhakijoilta ja aselupia myönnettiin määräai-
kaisina myös niille luvanhakijoille, joilla oli jo ennestään vastaavia aselupia. Oikeus elämään – perusoikeus ei järkevästi 
ajatellen olisi vaarantunut heidän taholtaan, vaan resurssit aseturvallisuuden parantamiseen olisi pitänyt kohdentaa pa-
remmin. 
197 PeVM 25/1994 vp s. 4. 
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tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa ja parantamaan yksityisten ihmisten mahdollisuutta ve-

dota oikeuksiensa tueksi perusoikeussäännöksiin tuomioistuimissa. Ennen perusoikeusuudistusta 

perusoikeuksien merkitystä hallintovallan käytössä rajoitti virkamieskunnassa omaksuttu käsitys 

siitä, että perusoikeussäännökset kohdistuvat vain lainsäätäjään eivätkä hallintoon ja tuomioistuin-

laitokseen198.  

 

Lainsoveltamistilanteissa perusoikeudet vaikuttavat tulkintaperusteina.199 Perusoikeudet on otettava 

tuomioistuimissa (kuten muussakin virkatoiminnassa) huomioon viran puolesta, vaikkei asianomai-

nen vetoaisikaan niihin. Tämä on keskeinen säännös tuomioistuinten suorittaman positiivisen tur-

vaamisvelvollisuuden kannalta. Perustuslakivaliokunnan kehittämä käsite perusoikeusmyönteinen 

tulkinta ja tarvittaessa alemman asteisen säännöksen soveltamatta jättäminen ovat keskeisiä keinoja, 

joilla tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset voivat täyttää perustuslain 22 §:ssä tarkoitettua perus- 

ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.200 Perusoikeusmyönteinen laintulkinta on keskeinen 

tutkimustehtävän kannalta, koska mielestäni sen avulla laajaa harkintavaltaa aselupien suhteen olisi 

mahdollista ohjata aseturvallisuutta parantavaan suuntaan. Oikeus aseeseen ei ole perusoikeus eikä 

aseluvan myöntämiseen välttämättä liity aseluvanhakijan perusoikeuksien rajoituksia, tai kuten ai-

emmin on todettu, rajoituksille on keskeisiltä osin olemassa hyväksyttävät perusteet oikeus elämään 

– perusoikeuden turvaamiseksi. Oikeus elämään – perusoikeuden huomioiminen on perusteltavissa 

sillä, että oikeus elämään on niin keskeinen säännös, että sille voidaan perusoikeuspunninnassa koh-

tuullisen helposti antaa etusija ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan tuon oikeuden toteutumi-

nen. Tapauksessa Dink, jota käsitellään jäljempänä, EIT totesi 2 artiklan prosessuaalisista vaati-

muksista, että väitteet, joiden mukaan viranomaiset olivat syyllistyneet varomattomuuteen tai lai-

minlyönteihin henkilön elämän suojelun suhteen tuli tutkia tehokkaasti. 

 

4.2 Poliisin tehtävistä 

 

4.2.1 Poliisin tehtävästä yleisesti 
 
Valtion perustehtäviin kuuluu kansalaisten suojelu erilaisilta uhkatilanteilta sekä yhteiskuntarauhan 

turvaaminen. Seuraavassa tarkastellaan poliisin tehtäviä koska ensisijaisesti poliisi toteuttaa tuota 

valtion suojeluvelvoitetta. Turvallisuusviranomaisten tehtävissä voidaan erottaa kaksi tärkeää koko-

                                                 
198 Karapuu 2011 s. 77.  
199 Jyränki – Husa 2012 s. 396 
200 Tuori 2011 s. 813. 
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naisuutta: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä pelastustoimi. Yleisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpitäminen on luonteeltaan tosiasiallista hallintotoimintaa, johon kuuluu 

osaltaan toimivaltuus voima- ja pakkokeinojen käyttämiseen.201 Yleinen järjestys ja turvallisuus on 

ollut pitkään poliisin tehtävänkuvauksen keskeisin käsite. Sen sisältö on laaja ja osaksi jäsentymä-

tön mutta sen alaan kuuluu ainakin kaikki sellainen poliisitoiminta, jonka tarkoituksena on luoda ja 

ylläpitää turvallista elin- ja toimintaympäristöä yhteiskunnan jäsenille, torjua ja estää ennakolta oi-

keudenloukkauksia ja häiriöitä sekä poistaa tapahtuneet häiriöt ja selvittää tapahtuneet oikeuden-

loukkaukset. Poliisin velvollisuutena on vakiintuneen käsityksen mukaan suojella turvallisuutta, ei 

vain yleisesti, vaan myös yksittäisten henkilöiden turvallisuutta sekä turvallisuutta yksityisissä pai-

koissa.202 Tämä on tutkimustehtävän kannalta keskeinen huomio. Käsittelen yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta tutkimuksessa sen vuoksi, että ampuma-aselain tarkoituksena on sekä yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden edistäminen että hengen ja henkilökohtaisen turvallisuuden turvaaminen.  

 

Poliisi on vastuussa koko sille yhteisölle, jota se palvelee. Poliisi on niin instituutiona kuin yksilöl-

lisenä toimijana vastuussa koko yhteiskunnalle, jonka intressien puolustajaksi se on asetettu. Polii-

sin julkinen vastuu toteutuu yksittäisen poliisimiehen tai yksittäisistä poliisimiehistä koostuvan 

ryhmän toiminnan kautta. Säädösten valossa poliisin vastuu kohdistuu lopulta aina yksittäiseen po-

liisimieheen.203 Käytännössä poliisin vastuu kulminoituu yksittäisen poliisimiehen harkintakykyyn 

ja henkilökohtaiseen vastuunottoon204. Tämä on keskeinen asia tutkimustehtävän kannalta, koska 

ampuma-aselupien myöntämiseen ja aselupien peruuttamiseen liittyvässä päätöksenteossa yksittäi-

sellä poliisilla on laaja harkintavalta. Kun otetaan huomioon, että ampuma-aselailla pyritään suo-

jaamaan oikeus elämään – perusoikeutta, laaja harkintavalta ja jäsentymätön epäyhtenäinen hallin-

tokäytäntö muodostavat uhan oikeus elämään – perusoikeuden toteutumiselle. Tilanne on ennen 

vuoden 2011 lakimuutosta ollut oikeus elämään – perusoikeuden turvaamisen kannalta puutteelli-

nen, samoin mielestäni luvanmyöntäjä on joutunut tilanteeseen, jossa hänen päätöksensä vaikutuk-

set voivat olla kestämättömät. 

 

Tässä tarkastellaan poliisiviranomaista velvoittavaa lainsäädäntöä, koska poliisilain (7.4.1995/493) 

1 §:n 1 momentin mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen 

ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisilaissa on lisäksi useita pykäliä, joissa säädetään hengen ja 

                                                 
201 Keravuori-Rusanen 2008 s. 225. 
202 HE 224/2010 vp s. 70–71. 
203 Käyhkö 2002 s. 10. 
204 Käyhkö 2002 s. 25. 
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turvallisuuden suojaamisesta. Poliisilain 18 §:ssä esimerkiksi säädetään paikan ja alueen eristämi-

sestä turvallisuuden ylläpitämiseksi (1 mom.) ja henkeä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi 

(2 mom.). Saman pykälän 4 momentissa säädetään esineen siirtämisestä henkeä uhkaavan vaaran 

torjumiseksi. Poliisimiehellä on oikeus poliisilain 20 §:n mukaan poistaa paikalta henkilö, joka to-

dennäköisesti syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistu-

vaan rikokseen.  

 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/1994) 

todetaan, että kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta lainsäädännön kehityksessä on korostunut 

lakisidonnainen perusoikeusajattelu ja ihmisoikeuksien suoja ja tämän vuoksi säännökset oli esityk-

sen mukaan kirjoitettava aikaisempaa täsmällisemmin. Perusoikeuksien väliset ristiriitatilanteet 

tulee myös poliisin toimintaa koskevassa lainsäädännössä ratkaista perusoikeuksien keskinäisen 

tärkeysjärjestyksen mukaisella tavalla. Tutkimustehtävän kannalta keskeinen on esityksen vaatimus 

siitä, että päähuomio tulee kiinnittää yksilöille ja yhteisölle vaarallisimman toiminnan torjumiseen 

ja tehtäväjärjestys painottaa turvallisuusintressien vaatimalla tavalla. Jokaisella on esityksen mu-

kaan oikeus odottaa, että julkinen valta huolehtii siitä, ettei laillisia oikeuksia loukata.205 Hallituksen 

esityksessä poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 224/2010) todetaan, että perusoike-

uksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen on näiden oikeuksien korostumisen ja tärkeän merki-

tyksen vuoksi syytä kiinnittää vielä enemmän erityistä huomiota.206 Esityksessä ehdotetaan poliisi-

lain 2 §:ään säännöstä, jonka mukaan poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia 

sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten 

edistää näiden oikeuksien toteutumista.207 Säännöksen ottamisella lakiin voidaan ohjata poliisin 

toimintaa vielä enemmän oikeuksia kunnioittavaan suuntaan.208  

 

Perustuslain 22 § asettaa myös poliisille velvollisuuden käyttää tehtäväpiiriinsä kuuluvia toimival-

tuuksia. Tätä näkökulmaa korostetaan myös EIT:n ratkaisukäytännössä. Esimerkiksi ratkaisussa 

Kontrova v. Slovakia 31.5.2007 on kysymys viranomaisten positiivisesta velvollisuudesta ryhtyä 

ehkäiseviin käytännöllisiin toimenpiteisiin suojellakseen yksilöä, jonka henki on vaarassa toisen 

yksilön rikollisen toiminnan vuoksi. 209 Asiallisesti tapauksessa oli kysymys siitä, ettei poliisi ryhty-

nyt riittäviin toimenpiteisiin suojellakseen lapsia, joiden henkeä isä uhkasi haulikolla ja jotka isä 

                                                 
205 HE 57/1994 vp s. 23. 
206 HE 224/2010 vp s. 17. 
207 HE 224/2010 vp s. 72. 
208 HE 224/2010 vp s. 17. 
209 HE 224/2010 vp s. 71–72. 
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myöhemmin surmasi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut valtion velvollisuutta aktiivi-

sin toimin turvata oikeutta elämään kahdessa seuraavassa käsiteltävässä tapauksessa. Tapaukset 

esitellään tässä yhteydessä koska ne liittyvät asiallisesti nimenomaan poliisin velvollisuuteen suojel-

la yksilön henkeä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 28.10.1998 käsitellyssä tapauksessa 

(Osman v. Yhdistyneet kuningaskunnat), kysymys oli siitä, olisiko poliisin tullut ryhtyä riittävän 

ajoissa toimenpiteisiin estääkseen henkeen kohdistuneet rikokset ja 14.9.2010 käsitellyssä Dink-

tapauksessa, kysymyksenä oli, suojelivatko viranomaiset riittävästi kansallismielisten ääriliikkeiden 

vihan kohteeksi joutuneen journalistin henkeä saatuaan tiedon murhasuunnitelman valmistelusta. 

 

Osman vs. Yhdistyneet Kuningaskunnat -tapauksessa oli kyse siitä, että opettaja häiriköi alaikäistä 

oppilasta (Ahmet Osman) ja tämän ystävää eri keinoin. Kiinnostus ja mustasukkaisuus oppilasta 

kohtaan menivät niin pitkälle, että opettaja otti nimekseen oppilaan nimen ja uhkaili toista oppilasta. 

Rehtori ilmoitti kaupungin kouluviranomaiselle pelkäävänsä Ahmetin turvallisuuden puolesta. Psy-

kiatri määräsi opettajan vahvoin terveydellisin perustein toiseen kouluun kun häiriköinti ei loppu-

nut. Osmanien autolle ja kodille tehtiin ilkivaltaa useampaan otteeseen ja poliisi puhui tapahtumista 

opettajan kanssa, joka totesi poliisille, että työn menettäminen oli ollut niin ahdistavaa, että hän 

saattaisi tehdä jonkin järjettömän rikollisen teon. Opettaja kolaroi Ahmetin ystävää kyydinneeseen 

autoon ja sanoi, että muutaman kuukauden kuluttua hän olisi suorittamassa elinkautista vankeutta. 

Hän syytti koulun vararehtoria työpaikkansa menettämisestä ”mutta ei järjestäisi koulussa massa-

murhaa”, vaan kävisi vararehtorin kotona. Poliisille ilmoitettiin, että rehtori ja vararehtori olivat 

vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Poliisin käskettiin pitää vararehtorin kotia ohimennen silmäl-

lä. Poliisi yritti pidättää opettajan vahingontekojen perusteella ja hänestä annettiin etsintäkuulutus 

vahingontekojen ja liikenteenvaarantamisen takia mutta häntä ei tavoitettu. Opettaja anasti ampu-

maradan lähelle pysäköidystä autosta haulikon ja surmasi aseella Ahmetin isän Alin ja haavoitti 

vakavasti Ahmetia ja vararehtoria ja ampui vararehtorin pojan. Opettaja kertoi, että hän oli suunni-

tellut tekoja työnsä loppumisesta lähtien ja oli yrittänyt antaa ennalta merkkejä, jotta poliisi olisi 

pysäyttänyt hänet.  

 

Valittajat nostivat kaupungin poliisipäällikköä vastaan kanteen virkavelvollisuuden laiminlyönnin 

perusteella, koska opettajaa ei ollut pidätetty, kuulusteltu eikä hänen kodissaan ollut suoritettu etsin-

tää, vaikka poliisi oli pitkään tiennyt hänen toimistaan. Kanteen ydinkysymyksenä oli; miksi poliisi 

ei ryhtynyt aiemmin toimiin estääkseen opettajan kostotoimet Ali ja Ahmet Osmania kohtaan. Va-

littajat katsoivat, että viranomaiset olivat laiminlyöneet EIS 2 artiklan (oikeus elämään) mukaiset 

positiiviset velvoitteensa, kun ne eivät olleet ryhtyneet riittäviin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin 
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suojellakseen Ahmetin ja hänen isänsä henkeä opettajasta johtuneelta uhalta, joka oli todellinen ja 

viranomaisten tiedossa.  

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi ratkaisussaan, että EIS 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

lauseen mukaan valtioilla oli velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin suojatakseen sen 

tuomiovaltaan kuuluvien yksilöiden elämää. Valtion sanottu velvollisuus saattoi määrätyissä olo-

suhteissa merkitä viranomaisiin kohdistuvaa positiivista velvoitetta ryhtyä ennalta estäviin konk-

reettisiin toimenpiteisiin silloin, kun rikollinen käyttäytyminen uhkasi yksilön henkeä. Keskeistä 

tapauksessa on se, että osapuolten välillä ei ollut riitaa tuon velvoitteen olemassaolosta, vaan sisäl-

löstä. Tuomioistuin katsoi, ”ottaen huomioon poliisin tehtävien hoitamisessa nyky-yhteiskunnissa 

esiintyvät vaikeudet, inhimillisen käyttäytymisen ennalta arvaamattomuuden sekä konkreettisten 

valintojen määräytymisen prioriteettien ja resurssien ehdoin, että kyseistä velvoitetta oli tulkittava 

tavalla, joka ei asettanut mahdotonta tai suhteetonta taakkaa viranomaisille”. Euroopan ihmisoike-

ussopimuksen 2 artikla ei edellyttänyt, että viranomaisten oli ryhdyttävä konkreettisiin toimenpitei-

siin estääkseen minkä tahansa henkeä uhanneen vaaran toteutumisen. Tuomioistuin katsoi ratkai-

sussaan, ettei EIS 2 artiklaa ollut rikottu Osmanien elämän suojaamisen osalta. Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuin piti EIS 2 artiklan turvaaman oikeuden luonteeseen nähden riittävänä näyttöä siitä, 

etteivät viranomaiset olleet tehneet kaikkea, mitä heiltä oli voitu järkevästi katsoen odottaa kyseessä 

olleen vaaran välttämiseksi mutta katsoi, että poliiseilla ei ollut, heille tehdyistä ilmoituksista huo-

limatta, aihetta epäillä perheen olleen todellisessa hengenvaarassa.  

 

Tämä oikeustapaus on tutkimusongelman kannalta keskeinen koska kuten Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen perusteluista voidaan lukea, kysymys ei ollut siitä, ettei velvoitetta artiklan 2 suo-

jaamiseen myös konkreettisin toimin olisi ollut olemassa, vaan kyse oli siitä, missä määrin suojaa-

misvelvoitteen voitiin nähdä velvoittavan poliisia. Velvoitetta oli päätöksen perustelujen mukaan 

tulkittava siten, ettei se aseta mahdotonta tai suhteetonta taakkaa viranomaisille. Poliisin oli ratkai-

sun perustelujen mukaan hoidettava tehtäviään yksilön oikeuksiin ja vapauksiin yhteensopivalla 

tavalla. Tässä on nähtävissä ristiriita sen suhteen, että kun oikeus elämään – perusoikeus voidaan 

nähdä erittäin merkitykselliseksi perusoikeudeksi, jonka suojaaminen edellyttää viranomaisilta 

myös aktiivisiin toimiin ryhtymistä, miten voidaan silloin rajata ne tilanteet, jolloin oikeuden tur-

vaaminen aiheuttaa suhteetonta taakkaa viranomaiselle ja milloin ei? Ratkaisussa lopulta merkityk-

sellinen asia on se, että mikäli poliisilla olisi ollut selvää näyttöä siitä, että valittajien henki on vaa-

rassa, olisi poliisilla ollut velvollisuus ryhtyä toimiin elämän suojelemiseksi. Tapaus oli kuitenkin 

monitahoinen ja ilkivallanteot suuntautuivat monelle eri taholle (Ahmetin perheeseen, tämän ystä-
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vää kohtaan ja lisäksi vararehtoria uhkailtiin). Velvollisuus on edellä esitettyjen perustelujen mu-

kaan olemassa vain silloin, kun viranomaiset tiesivät, tai heidän olisi pitänyt tietää todellisesta, vä-

littömästi määrättyä henkilöä uhkaavasta vaarasta, joka olisi kohtuullisin toimin mahdollista välttää. 

Säännös ei siten velvoita jatkuvaan henkilökohtaiseen suojeluun.  

 

Tutkimusongelman kannalta on mielenkiintoinen myös tapaus Dink, jossa tuomioistuin on päätynyt 

päinvastaiseen ratkaisuun. Tapauksessa kysymys oli siitä, suojelivatko viranomaiset riittävästi kan-

sallismielisten ääriliikkeiden vihan kohteeksi joutuneen journalistin henkeä saatuaan tiedon murha-

suunnitelman valmistelusta. Journalisti Firat Dink surmattiin tammikuussa 2007. Poliiseja syytettiin 

virkatehtävien tuottamuksellisesta laiminlyönnistä kun he eivät olleet ryhtyneet toimenpiteisiin 

journalistin elämän suojelemiseksi. Oikeudessa poliisit kertoivat ilmoittaneensa tietoonsa tulleesta 

murhan valmistelusta esimiehilleen, joiden asiana oli ollut päättää siitä, mihin toimenpiteisiin asian 

johdosta tuli ryhtyä. Esimiehet olivat kuitenkin käskeneet odottamaan ja kehottaneet heitä kiistä-

mään tietojen saannin. Istanbulin syyttäjänviraston aloitteesta ryhdyttiin tutkimaan myös paikka-

kunnan poliisilaitoksen johdon toimintaa, jolloin todettiin, että poliisijohto ei ollut ilmiantajan il-

moituksen jälkeen mitenkään yrittänyt estää murhaa vaan oli vain tiedottanut asiasta Istanbulin po-

liisiviranomaiselle. EIT totesi, että EIS 2 artikla saattoi tietyissä tapauksissa perustaa valtiolle posi-

tiivisia velvollisuuksia ryhtyä ennakolta käytännöllisiin toimenpiteisiin suojellakseen yksilöä, jonka 

henki oli vaarassa toisten rikollisen toiminnan vuoksi. Velvollisuuden syntyminen edellytti, että 

viranomaiset tiesivät tai niiden piti tietää, että tietyn yksilön henki oli välittömässä vaarassa kol-

mannen osapuolen rikollisen toiminnan vuoksi. Viranomaisten tuli tällöin ryhtyä toimivaltaansa 

kuuluviin toimenpiteisiin, jotka järkevästi tarkastellen voisivat vähentää tuota vaaraa.  

 

EIT:n mielestä viranomaiset olivat tienneet tai niiden olisi pitänyt tietää, että Firat Dinkin henkeä 

uhkasi välitön vaara. Niin ollen viranomaisten olisi tullut ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, 

joita niiltä kohtuudella oli voitu edellyttää vaaran toteutumisen estämiseksi. Mihinkään toimenpitei-

siin ei kuitenkaan ollut ryhdytty. Firat Dink ei itse ollut mitenkään voinut arvata, että hänet aiottiin 

surmata kansallismielisen liikkeen toimesta. Siten murhasuunnitelmasta tiedon saaneen poliisin 

olisi pitänyt ryhtyä viran puolesta toimenpiteisiin odottamatta sitä, että Dink olisi pyytänyt poliisin 

suojelua. EIT katsoi, että viranomaisten toimettomuudella Firat Dinkin hengen suojelun suhteen oli 

rikottu artiklan valtiolle perustamia positiivisia velvollisuuksia. 

 

Perusoikeudet edellyttävät poliisilta toimia perusoikeuksien suojaamiseksi. Tuori pitää henkilökoh-

taisen turvallisuuden ja julkisen vallan turvaamisvelvollisuuden tulkinnasta sekä perusoikeuksien 
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horisontaalivaikutuksen korostumisesta johtuvaa soveltamiskäytäntöä huolestuttavana.210 Samoin 

edellä on käsitelty apulaisoikeusasiamies Lindstedtin näkemystä siitä, ettei turvallisuuden takaami-

seksi pitäisi ryhtyä toimiin, joihin ei ole perustetta nimenomaisessa toimivaltasäännöksessä.211 Täs-

sä on nähtävissä ristiriitaa sen suhteen, että lainsäätäjä näkee poliisille velvollisuuden suojella tur-

vallisuutta mutta tosiasiassa yleistoimivaltuutta ei ole. Mikä syy, jos ei turvallisuus, olisi niin tärkeä 

että sitä oltaisiin valmiita suojaamaan myös silloin kun varsinaista toimivaltuutta ei ole? Esimerkki-

nä aiemmin käsitelty tapaus, missä poliisi otti ajo-oikeuden väliaikaisesti pois huumausaineiden 

käytön perusteella, eikä jäänyt odottelemaan että henkilö tavataan liikenteestä huumausaineiden 

vaikutuksen alaisena, ja on jo mahdollisesti ehtinyt vammauttaa tai tappaa jonkun.  

 

4.2.2 Lupahallinnon tehtävästä 
 

Poliisitutkinnasta on lähtökohtaisesti erotettava poliisin hallintomenettelyksi katsottava toiminta, 

josta esimerkkinä voidaan mainita ajo-oikeuden voimassaolosta päättäminen ja lupahallintoasiat. 

Hallintolain 4 §:n 1 momentin mukaan kyseistä lakia ei sovelleta poliisitutkintaan. Poikkeuksia lu-

pahallintoasioiden ja niihin rinnastettavien hyväksymisasioiden osalta on kuitenkin säädetty. Am-

puma-aselain mukaisen luvan myöntämistä koskeva asia käsitellään hallintolain mukaisessa menet-

telyssä.212 Lupahallintoasioita on säädetty poliisin tehtäviksi lähinnä silloin, kun yleinen järjestys ja 

turvallisuus sitä edellyttävät.213 Vaaraa sisältävien oikeuksien, kuten ajokorttilupa ja ampuma-

aseiden hankinta- ja hallussapitolupa, saamiseen liittyvä tietojen vaihto on edellytys tehokkaan tur-

vallisuustyön suorittamiselle ja keskeinen edellytys lupahallinnon tarkoituksen toteutumiselle. Eu-

roopan Neuvoston poliisia koskevan julistuksen mukaan poliisimiehen on täytettävä velvollisuuten-

sa kansalaisten ja yhteiskunnan suojaamiseksi lainvastaisilta teoilta. Poliisin tulee ryhtyä välittömiin 

toimiin kykyjensä mukaisesti, jos jostain rikkomuksesta aiheutuisi välitöntä tai korjaamatonta ja 

vakavaa vaaraa.214 Lupahallintoa voidaan kuvata turvallisuutta edistäväksi ja ylläpitäväksi toimin-

naksi. Ellei lupahallinnolle perusteta tällaista tarkoitusta, herää kysymys mihin koko lupahallintoa 

tarvitaan. 

 

Poliisin näkökulmasta aseturvallisuudella tarkoitetaan ampuma-aseiden haltijoiden lainmukaista 

valistamista ja sen valvontaa, että he kykenevät kaikissa olosuhteissa käsittelemään ja säilyttämään 

ampuma-aseita turvallisesti. Turvallisella käsittelyllä tarkoitetaan, että aseiden käsittelystä ei ole 
                                                 
210 Tuori: Yleinen järjestys ja turvallisuus – perusoikeusko? Lakimies 6-7/1999 s. 921. 
211 Lindstedt: Turvallisuus, kontrollipolitiikka ja laillisuusvalvonta. Lakimies 7–8/2007 s. 1032. 
212 HE 224/2010 vp s. 141–142. 
213 HE 224/2010 vp s. 71. 
214 HE 57/1994 vp s. 37. 
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vaaraa aseen käsittelijälle eikä muille henkilöille tai omaisuudelle. Aseturvallisuuteen kuuluu lisäksi 

kaiken ampuma-aseisiin liittyvän rikollisuuden torjunta ja asealan elinkeinon harjoittamiseen liitty-

vä valvonta.215 Poliisi voi poliisilain 36 a §:n (15.7.2005/525) mukaan hankkia tietoja poliisihallin-

non ulkopuoliselta henkilöltä (tietolähdetoiminta) poliisilain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien 

hoitamiseksi. Esimerkkinä mainitaan tilanne, jossa tietolähteeltä saadaan aseharrastajan terveydenti-

laa koskeva tieto, joka johtaa viranomaisen taholta esimerkiksi lääkärintodistuksen pyytämiseen ja 

edelleen ampuma-aseluvan peruuttamiseen.216 Voimassaolevan ampuma-aselain 36 §:n 

(11.2.2011/126) mukaan poliisilla on oikeus saada tietoja lupahallintoa varten myös yksityiseltä 

yhteisöltä tai henkilöltä. Poliisin vastuulla on näiden tietojen tutkiminen. 

 

Seuraavassa sivuan ajokorttilupaa, koska sitä voidaan mielestäni verrata ampuma-aselupaan vaaraa 

sisältävän luonteensa vuoksi. Liikenteen vaarantamisella ei tosin ole välttämättä kuviteltavissa yhtä 

tuhoisia seurauksia kuin ampuma-aseella. Ainakin voisi ajatella että kun vaarannetaan toisen henki 

ajoneuvolla, jää uhrille jollain lailla enemmän mahdollisuuksia pelastautua esimerkiksi väistämällä 

kuin jos häntä kohti ammutaan. Toisaalta riski hengen tai terveyden menettämiseen liikenteessä on 

luonnollisesti huomattavasti suurempi kuin riski joutua ammutuksi. Tieliikennelain 63 §:n 

(3.8.1990/676) mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen 

vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset. Ajokorttiluvan 

myöntämisestä säädetään tarkemmin, että lupa myönnetään henkilölle, jolla ei ole sellaista vikaa, 

sairautta tai vammaa, joka vaarantaa hänen kykynsä kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti ja jota ei 

myöskään alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kul-

jettajana liikenteelle vaaralliseksi. Pykälässä 73 säädetään terveydentilan valvonnasta ja pykälässä 

73 a ilmoitusvelvollisuudesta että lääkärin on, todetessaan ajokorttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden 

haltijan terveydentilan muuten kuin tilapäisesti heikentyneen siten, ettei hän enää täytä 70 §:n 1 

momentissa tarkoitettuja ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia, il-

moitettava siitä ajo-oikeusasiassa toimivaltaiselle poliisille. 

  

                                                 
215 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 4. 
216 HE 224/2010 vp s. 124. 
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4.3 Kauhajoen koulusurmaan liittyvän virkarikossyytteen oikeuskäsittely 

 
4.3.1 Keskeiset käsitteet 
 

Kauhajoen koulusurmaan liittyvässä oikeuskäsittelyssä oli kyse siitä, oliko aseen ampujan haltuun 

jättänyt komisario syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen ja aiheuttanut toiminnallaan kou-

lusurmassa menehtyneiden kuolemat. Ensiksi on syytä mainita ne perusteet, joihin asianomistajien 

syyteoikeus ja vahingonkorvausvaade perustuvat. Perustuslain 118 §:ssä säädetään virkavastuusta, 

että virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenlouk-

kauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toi-

menpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä va-

hingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen 

mukaan kuin lailla säädetään. Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 3 luvun 2 §:ssä säädetään, että 

julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin joh-

dosta aiheutuneen vahingon. Saman lain 4 luvun 2 §:n mukaan virkamies vastaa virassaan virheel-

lään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta ja on velvollinen korvaamaan määrän, joka 

harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan 

asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahin-

gonkorvausta ole tuomittava. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, 

jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. 

 

Rikoslain 40 luvun 9 § (12.7.2002/604) käsittelee virkavelvollisuuden rikkomista. Jos virkamies 

virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyk-

siin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus 

ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virka-

velvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi (4.12.2009/990). 

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainit-

tuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet 

ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Saman luvun 10 §:ssä (12.7.2002/604) erotetaan virkavelvol-

lisuuden rikkomisesta erikseen tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jos virkamies 

virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin 

tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja va-

hingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuo-

mittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.  
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Laiminlyönnin rangaistavuudesta säädetään rikoslain (13.6.2003/515) 3 luvun 3 §:n 2 momentissa, 

jonka mukaan laiminlyönti on rangaistava, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukai-

sen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seura-

uksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi mainitun 2 momentin 1 kohdan mukaan perustua vir-

kaan, toimeen tai asemaan. Poliisilla on erityinen oikeudellinen velvollisuus virka-asemansa perus-

teella suojella kansalaisten turvallisuutta.  

 

Seuraavassa tarkastellaan teon ja laiminlyönnin eroa. Laiminlyöntiin perustuva vastuu on yleisesti 

toissijainen aktiivisesta teosta johtuvaan vastuuseen nähden. Klassisessa esimerkissä opettaja vie 

oppilaat uimahalliin uimaan ja uintitunnin jälkeen yksi oppilaista löytyy hukkuneena altaan pohjal-

ta. Vastaako opettaja oppilaan kuolemasta ja jos vastaa, niin perustuuko vastuu tekoon vai laimin-

lyöntiin? Opettaja on vienyt oppilaat uimahalliin, mikä on hukkumiskuoleman välttämätön edelly-

tys (conditio sine qua), vaikkei teossa sinänsä ole mitään väärää.  Seuraavaksi voidaan kysyä onko 

opettaja tönäissyt oppilaan veteen tai muutoin aktiivisin toimin vaikuttanut tämän hukkumiseen? 

Ellei ole, voidaan ajatella että opettaja on laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa oppilaiden uintia. 

Laiminlyöntiin perustuva vastuu voi olla valvontavastuuta tai suojeluvastuuta. Laiminlyönnin kau-

saalisuus kulminoituu kysymykseen: olisiko se teko, joka toimintavelvoitteen mukaan olisi pitänyt 

tehdä, estänyt seurauksen syntyminen jos siihen olisi ryhdytty? Opettaja ei voi estää kaikkia oppi-

laille sattuvia vahinkoja vaikka toimisi kuinka huolellisesti. Pohdittavaksi jää, olisiko oppilaan huk-

kumiskuolemalta vältytty jos opettaja olisi noudattanut virkavelvollisuuttaan ja valvonut uivia oppi-

laita tarkemmin?217 

 

Vaasan hovioikeuden 15.4.2011 antamassa tuomiossa käsitellään kuolemantuottamusta ja tuotta-

muksellista myötävaikuttamista toisen tahalliseen rikokseen. Lainsäätäjä uudisti rikosoikeuden ylei-

siä oppeja säätelevät rikoslain 3–5 luvut (13.6.2003/515). Tuottamusta koskeva säännös (7 §) tuli 

lakiin kokonaan uutena ja sen mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhtei-

den edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä 

noudattamaan. Lainsäädännössä tuottamus ilmaistaan pääsääntöisesti käyttämällä käsitettä huoli-

mattomuus. Henki ja terveys ovat niin tärkeitä oikeushyviä että niitä suojataan sekä tahallisilta että 

tuottamuksellisilta teoilta.218  Tekijän menettely on huolimatonta (tuottamuksellista), silloin kun 

rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen johtuu siitä, että tekijä rikkoo olosuhteiden edellyttämää 

huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hänellä on kyky sitä noudattaa ja sen noudattamista voitiin hänel-

                                                 
217 Nuotio 1998 s. 286–289. 
218 Melander 2010 s. 112–113. 
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tä vaatia. Harkittaessa sitä, onko huolimattomuutta pidettävä törkeänä, on otettava huomioon riko-

tun huolellisuusvelvollisuuden laatu, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, 

riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet kokonaisuutena.219 Tuotta-

muksessa on vanhastaan erotettu tietoinen ja tiedoton tuottamus. Tiedottomassa tuottamuksessa 

tekijä ei ole lainkaan mieltänyt seurauksen mahdollisuutta, vaikka hänen olisi tullut näin tehdä. Tie-

toinen tuottamus, jossa tekijä on ottanut seurauksen mahdollisuuden huomioon, on näistä luonnolli-

sesti moitittavampi.220 Huolellisuusvelvoitteet muotoutuvat jatkuvassa prosessissa ja tulevat tapaus-

kohtaisesti ratkaistaviksi tuomioistuimissa.221 

 

Hovioikeuden ratkaisussa käsitellään törkeää kuolemantuottamusta koskevan tunnusmerkistön täyt-

tymistä. Rikoslain 21 luvun 8 §:n (21.4.1995/578) mukaan kuolemantuottamuksesta on tuomittava 

se, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman. Kuolemantuottamusta on 9 §:n 

(21.4.1995/578) mukaan pidettävä törkeänä, jos kuolema aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.  

 

4.3.2 Vaasan hovioikeuden ratkaisu 
 

Tässä käsitellään Vaasan hovioikeuden ratkaisua. Tapaus on merkityksellinen tutkimusongelman 

kannalta koska sen yhteydessä voidaan arvioida oikeus elämään – perusoikeuden merkitystä ampu-

ma-aseen lupaharkinnassa. Syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 22.9.2008 

perustuu siihen, että aseluvan myöntänyt rikoskonstaapeli (A) oli laiminlyönyt virkavelvollisuuten-

sa ottaa tekijän (X) hallussa ollut ampuma-ase poliisin haltuun. Tämä velvollisuus ampuma-aseen 

väliaikaisesta haltuunotosta perustuu ampuma-aselain (9.1.1998/1) 92 §:ään, jonka mukaan poliisin 

on otettava ampuma-ase väliaikaisesti haltuunsa jos on perusteltu syy epäillä että asetta käytetään 

väärin (1. mom.) tai jos ampuma-aseen väärinkäytön vaara on ilmeinen (2. mom.) Ampuma-aselain 

noudattamisen osalta kysymys oli myös siitä, oliko A huolimattomuudellaan aiheuttanut asianomis-

tajien perheenjäsenten kuoleman. A:ta syytettiin siitä, että hän toimi virkavelvollisuuksiensa vastai-

sesti ja myönsi X:lle ampuma-aseen hankkimisluvan hankkimatta ampuma-aselain 45 §:n mukaista 

selvitystä X:n sopivuudesta luvanhaltijaksi. Syytteen mukaan A toimi myös ampuma-aselain 43 ja 

44 §:n sekä aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden vastaisesti, koska hän ei varmistanut oliko 

X:llä aseen hankkimiselle ja hallussapidolle hyväksyttävä käyttötarkoitus ja sopiko ase tuohon käyt-

tötarkoitukseen.  

                                                 
219 HE 44/2002 vp s. 8. 
220 HE 44/2002 vp s. 91. 
221 Melander 2010 s. 113–116. 
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A oli syytteen mukaan laiminlyönyt myös perustuslain 22 §:n mukaisen velvollisuutensa turvata 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, poliisilain (7.4.1995/493) 1 §:n mukaisen velvollisuutensa 

oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-

seen sekä rikosten ennalta estämiseen. Syytteen mukaan A oli laiminlyönyt poliisilain 9 §:n 3 mo-

mentin ja poliisin ohjeiden mukaisen velvollisuuden ennalta estää rikos ja ylläpitää kansalaisten 

turvallisuutta sekä esitutkintalain (30.4.1987/449) 2 §:n mukaisen velvollisuutensa aloittaa esitut-

kinta, vaikka X:ää oli ollut syytä epäillä yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta, terroristisessa tar-

koituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, varomattomasta käsittelystä ja ampuma-

aserikkomuksesta. Lisäksi A:ta syytettiin siitä, ettei hän ollut hoitanut tehtäviänsä poliisilain 3 §:n 

mukaisesti mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Syytteissä ei suoraan 

vedottu oikeus elämään – perusoikeuteen mutta asiallisesti syytteestä on luettavissa, että rikoskons-

taapelin olisi tullut arvioida riskejä hengen ja turvallisuuden suojelemisesta käsin. 

 

Hovioikeuden ratkaisun mukaan A oli huolimattomuudesta rikkonut virkavelvollisuutensa koska 

hän ei ollut ottanut X:n ampuma-asetta väliaikaisesti poliisin haltuun vaikka X oli jo käyttänyt aset-

ta väärin. Koulusurma oli ratkaisun mukaan siinä mielessä A:n menettelyn seuraus, että X ei olisi 

voinut tehdä koulusurmaa, jos A olisi toiminut virkavelvollisuuksiensa mukaisesti ja ottanut aseen 

väliaikaisesti poliisin haltuun. Hovioikeus päätyi kuitenkin siihen, ettei A ole huolimattomuudellaan 

aiheuttanut Kauhajoen koulusurmassa surmansa saaneiden kuolemia eikä siten ole vastuussa niistä.  

 

Keskeisiä perusteita hovioikeuden ratkaisussa ovat oikeuskirjallisuudessa esitetyt huomiot siitä, 

millä edellytyksillä tuottamuksellinen myötävaikuttaminen toisen tekemään tahalliseen rikokseen 

on rangaistavaa ja siitä, että teon tai laiminlyönnin tulee olla relevantti seurauksen syntymisen suh-

teen, jotta seuraus voisi syntyä siitä. Otetun riskin, eli tässä tapauksessa aseen jättämisen X:n hal-

tuun tulee olla merkittävää seurauksen syntymisen suhteen, niin sanotusti toteutua seurauksessa.222 

”Riski arvioidaan aina ex ante tietyntyyppisen seurauksen todennäköisyytenä. Jos syntynyt seuraus 

ei kuulu juuri siihen seurausten luokkaan, johon riskin arviointi perustui, käsillä oleva seuraus on 

riskin kannalta merkityksetön”.223 A:lla ei ole ollut konkreettisia perusteita epäillä, että X:n menet-

telyssä olisi kysymys muusta kuin pelkoa ja huolta herättäneestä toiminnasta. Hän ei ollut ajatellut 

sitä vaihtoehtoa mahdolliseksi, että X tulisi tekemään koulusurman. A:n ottama kielletty riski ei 

koskenut koulusurmaa, eikä A:n huolimattomuus siten ollut relevantti X:n tekemän rikoksen seura-

usten kannalta.  

                                                 
222 Nuotio 1997 s. 291–328, Nuutila 1997 s. 141–176 ja Frände 2005 s. 96–114. 
223 Frände 2005 s. 109. 
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Hovioikeus toteaa, että A:n vastuuta X:n tekemästä koulusurmasta on arvioitava niiden olosuhtei-

den perusteella, jotka vallitsivat A:n laiminlyönnin aikana. Tapahtuma aikaan voimassa olleen am-

puma-aselain säännöksen mukaan vasta perusteltu syy olettaa ampuma-asetta käytettävän väärin on 

perustanut A:lle oikeuden ja velvollisuuden ottaa ase pois. Hovioikeus perustelee kantaansa oikeus-

kirjallisuudessa esiintyneeseen oppiin siitä, että vasta konkreettinen syy epäillä rikoksen tekemistä 

voi perustaa vastuun toisen tekemästä tahallisesta rikoksesta. Tätä on perusteltu luottamusperiaat-

teella, jonka mukaan ”moderni vaihdantaan ja sosiaaliseen työnjakoon perustuva elämä kävisi mah-

dottomaksi”, jos ihmisten olisi pidettävä huolta siitä, etteivät he tee mahdolliseksi toisen tahallista 

rikosta.224 Jos esimerkiksi räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden myynnissä jouduttaisiin arvioimaan 

tuotteilla mahdollisesti myöhemmin tehtäviä rikoksia, myynti kävisi mahdottomaksi.225 Hovioikeus 

toteaa olevan perusteltua lähteä siitä, että vastuu toisen tahallisella rikoksella aiheuttamasta seura-

uksesta yleensä edellyttää erityisiä perusteita, koska toisen henkilön tietoista inhimillistä toimintaa 

ja aikomuksia on vaikeampi ennakoida kuin muunlaisia huolimattomuuden seurauksia. Hallintovi-

ranomaisen soveltaessa lakia lievennys saattaa perustua siihen, että viranomainen voi olla velvolli-

nen soveltamaan lakia oikeuslähteiden ja vakiintuneen käytännön mukaisesti riippumatta mahdolli-

sista omista epäilyistään.  

 

Päätöksen mukaan A on toimiessaan Kauhajoen poliisilaitoksen ampuma-aselupa-asioita hoitavana 

rikoskomisariona huolimattomuudesta rikkonut ampuma-aselain 92 §:n 1 momenttiin perustuvan 

velvollisuutensa ottaa X:n ampuma-ase väliaikaisesti poliisin haltuun, vaikka X:n Internetiin lataa-

man materiaalin perusteella oli ollut perusteltu aihe epäillä, että X käyttää ampuma-asetta väärin. 

Ampuma-aselain säätämisen keskeisenä tavoitteena on ollut yksilöön kohdistuvan väkivallanteon 

vaaran vähentäminen ja A on syyllistynyt ilmeiseen virhearviointiin jättäessään aseen X:lle. A:n 

teko ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen ja hänet tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvol-

lisuuden rikkomisesta varoitukseen. Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa (KKO 

30.3.2012).  

 
4.3.3 Ratkaisua kohtaan esitetystä kritiikistä 
 
Hovioikeuden ratkaisu herättää kysymyksen siitä, missä tapauksessa otettu riski olisi ollut kielletyn 

puolella? Mitä olisi pitänyt tapahtua, jotta poliisia voitaisiin syyttää kuolemantuottamuksesta? Jos 

Internetiin ladatut kuvat ja tekstit olisivat kohdistuneet johonkin tiettyyn, yksilöityyn henkilöön tai 

jos tekijä olisi selvästi ilmaissut tekevänsä koulusurman, olisi tilanne toinen. Syytteessä ei vedottu 

                                                 
224 Nuutila 1997 s. 157–165. 
225 Nuutila 1997 s. 160. 
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suoraan oikeus elämään – perusoikeuteen kuten esimerkiksi edellä käsitellyssä Osman vs. Yhdisty-

neet Kuningaskunnat tapauksessa vedottiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaan. Perustus-

lain 7 §:ään vedottiin kuitenkin sitä kautta kun syytettiin rikoskomisariota perustuslain 22 §:ssä sää-

detyn julkisen vallan perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Oikeus 

elämään – perusoikeutta ei otettu aselupaharkinnassa huomioon. Ratkaisusta käy kuitenkin ilmi että 

se olisi pitänyt huomioida. Komisario olisi voinut tulla tietoiseksi riskeistä noudattamalla huolelli-

sen käyttäytymisen normeja226, eli varaamalla esimerkiksi enemmän aikaa päätöksentekoon. Tar-

kempi tutustuminen Internet-aineistoon ja koulusurmaajan tietoihin, eli esimerkiksi siihen että hä-

nen asepalveluksensa oli jäänyt kesken mielenterveydellisin perustein, olisi mahdollisesti vaikuttu-

nut harkintaan. Mielestäni päätöstä voidaan arvostella myös sen suhteen, että puolustuksen mukaan 

koulusurmaajan käyttäytymisessä oli kyse ”vain pelkoa ja huolta herättäneestä toiminnasta”. Miksi 

jättää automaattipistooli sellaisen henkilön haltuun joka ylipäätään herättää pelkoa ja huolta? Perus-

oikeusmyönteinen laintulkinta olisi todennäköisesti vaikuttanut tapauksen ratkaisuun aseen hallus-

sapitoluvan tai oikeuskäsittelyn osalta. 

 

Hovioikeuden ratkaisu on herättänyt keskustelua ja tuon tässä esiin niitä kysymyksiä ja kritiikkiä, 

joita keskusteluissa on esiintynyt. Emeritusprofessori Jyrki Virolainen on esittänyt blogi-

kirjoituksissaan jyrkkää kritiikkiä Kauhajoen koulusurmaan liittyviin tuomioistuinkäsittelyihin ja 

julkisesti ilmaissut olevansa eri mieltä käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuista. Lisäksi hän 

arvostelee sitä, ettei tapausta otettu korkeimmassa oikeudessa tutkittavaksi.227 Virolainen seurasi 

oikeuskäsittelyä tiiviisti blogissaan jo kun tapausta käsiteltiin käräjillä ja piti selvänä, että käräjäoi-

keus tuomitsee syytetyn ainakin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kauhajoki-

tuomion perustelut eivät Virolaisen mielestä täyttäneet pro et contra -metodin vaatimuksia. Hänen 

mielestään näyttää siltä, että perustelut laadittiin tarkoitushakuisesti ja niihin otettiin ainoastaan pe-

rusteita, jotka puoltavat syytteiden hylkäämistä.228  

 

Virolainen on pohtinut surma-aseen koulusurmaajalle jättäneen komisarion rikosoikeudellista vas-

tuuta, valtion vastuuta sekä silloisen poliisiministeri Anne Holmlundin poliittista vastuuta. Ministeri 

ei eronnut ministerin paikaltaan, vaikka Kauhajoen koulusurma oli jo toinen hänen ministerikaudel-

laan. Poliisiministeri ei kantanut poliittista vastuutaan eikä eronnut, vaikka Jokelan koulusurman 

jälkeen hänen ministeriönsä ei tehnyt käytännöllisesti katsoen mitään uuden koulusurman ehkäise-

                                                 
226 Frände 2005 s. 220. 
227 Virolainen blogikirjoitus 31.3.2012 Kauhajoen koulusurmista kirja. 
228 Virolainen blogikirjoitus 29.1.2010 Kauhajoen asejuttu: käräjäoikeudelta käsittämätön tuomio. 
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miseksi. Valtio vetäytyi Virolaisen mukaan kuoreensa ja kiisti kaiken vastuunsa ja ryhtyi puolusta-

maan vastuussa olevia poliisiviranomaisia ja muita virkamiehiä.229 

 

Ampuma-aselain säännösten esitöitä ja sisäministeriön 16.10.2007 antamaa aselupakäytäntöjen yh-

tenäistämistä koskevaa ohjetta lukiessa ei Virolaisen mukaan voi tulla muuhun kuin siihen johto-

päätökseen, että koulusurmaajalle ei olisi saanut lain, lain esitöiden eikä ministeriön antamien oh-

jeiden mukaan myöntää aseen hallussapitolupaa. Hovioikeus on perustellut komisarion menettelyä 

sillä että hän oli noudattanut tuolloin vallinnutta lupakäytäntöä. Virolainen kritisoi sitä, että hovioi-

keuden mukaan aselupakäytännön mukainen menettely poistaa virkamiehen vastuun, vaikka menet-

tely ei vastaisikaan lakia, annettuja virallisohjeita eikä lain esitöitä. Perustelujen myöhemmässä 

vaiheessa (kun on kysymys valtion korvausvastuusta) hovioikeus toisaalta toteaa, että olivatpa mi-

nisteriön antamat ohjeet millaisia ja kuinka yksityiskohtaisia tahansa, virkamies aina lopulta tekee 

lupapäätöksen kirjoitetun lain ja oman harkintansa perusteella.230 Virolainen kyseenalaistaa blogis-

saan voiko lain vastaiseksi muodostunut hallintokäytäntö olla hyväksyttävä peruste yksittäisen vir-

kamiehen lainvastaiselle menettelylle hallinnossa. Hänen mukaansa poliisin olisi, hallussaan olevi-

en tietojen nojalla, pitänyt ottaa ase pois, ja laiminlyönti johtaa vastuuseen pelkästään EIS 2 artiklan 

(oikeus elämään) perusteella.231 

 

Virolainen painottaa, että heti Jokelan koulusurman jälkeen hälytyskellojen olisi pitänyt alkaa soida 

lupaviranomaisissa ja sisäministeriössä niin, että lupakäytäntö olisi tiukentunut ja asianmukaiset 

ohjeet tätä varten olisi annettu.  Jos näin olisi käytännössä tapahtunut, on Virolaisen mukaan erittäin 

todennäköistä, ettei koulusurmaajalle olisi myönnetty aseen hankkimislupaa ja Kauhajoen kou-

lusurmilta olisi suurella todennäköisyydellä vältytty. Jokelan tapauksen olisi pitänyt luoda valtiolle 

ja sisäministeriön poliisiosastolle sekä aselupien myöntämisestä ja peruuttamisesta käytännössä 

vastaaville poliisiviranomaisille korostuneen huolellisuusvelvollisuuden. Hovioikeus ohitti sanotun 

seikan virkavastuuta korostavana perusteena täysin.232  

 

Virolainen on vedonnut Winnendenin kouluampumistapaukseen Kauhajoki-tapauksen yhteydessä. 

Saksan Winnendenin kaupungissa tapahtui 11.3.2009 koulusurma, jossa sai surmansa 16 ihmistä ja 

useita loukkaantui. Surmaaja oli 17-vuotias koulun entinen oppilas, joka oli varastanut 9 mm Beret-

                                                 
229 Virolainen blogikirjoitus 28.2.2011 Kauhajoki-case; Suomen 2000-luvun alun vakavimmassa oikeusjutussa odote-
taan hovioikeuden tuomiota. 
230 Virolainen blogikirjoitus 15.6.2011 Vaasan HO:n tuomio 15.4.2011 Kauhajoen koulusurmajutussa, osa IV.  
231 Virolainen blogikirjoitus 31.3.2012 Kauhajoki-tapaus KKO:ssa asianomistajien valituslupahakemus ja valitus. 
232 ibid. 
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ta -pistoolin kotoaan.  Ampuja oli kärsinyt mielenterveysongelmista ja saanut hoitoa psykiatrisella 

klinikalla. Hän oli varoittanut teostaan etukäteen Internetin Chat-sivustolla tekoa edeltävänä yönä. 

Ampujan isä omisti 15 luvallista asetta, jotka pidettiin lukitussa kaapissa surma-asetta lukuun otta-

matta, koska sitä isä piti sänkynsä vieressä murtovarkaiden varalta. Isää vastaan nostettiin syyte ja 

10.2.2011 hänet tuomittiin vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kuo-

lemantuottamuksista ja ampuma-aselakien rikkomisesta. Isän olisi pitänyt oikeuden mukaan säilyt-

tää asetta lukitussa kaapissa, koska hän oli tietoinen poikansa mielenterveysongelmista. Isän ei sen 

sijaan todettu olleen tietoinen poikansa uhkailuista Internetissä.233 Virolaisen mielestä Kauhajoen 

komisarion vastuu koulusurmista oli vielä selvempi. Aselupaviranomaisen virkavelvollisuuksiin 

kuuluu nimenomaan se, ettei aselupia anneta kevyin perustein ja aseet otetaan pois, jos on epäilys, 

että niitä käytetään väärin. Virolainen kritisoi ylimmän syyttäjän päätöstä syyttää komisariota oi-

keudessa ainoastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.234  

  

                                                 
233 Virolainen blogikirjoitus 28.2.2011 Kauhajoki-case; ylittyykö tuomitsemiskynnys. 
234 Virolainen blogikirjoitus 30.5.2012 Miten Hyvinkään ampumissurmaan tulisi suhtautua? 
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5 AMPUMA-ASELUPIA KOSKEVA OIKEUDELLINEN 
SÄÄNTELY PERUSOIKEUSNÄKÖKULMASTA  

 

5.1 Keskeisimmät aseturvallisuuden parantamiseen tähtäävät säännökset  

 

5.1.1 Aseluvanhakijan soveltuvuuden arviointi 
 

Aseturvallisuus on laaja käsite, joka ei tyhjenny pelkästään ampuma-aselainsäädäntöön tai poliisi-

hallintoon. Voidaan kuitenkin ajatella, että aseturvallisuuden keskeisin pyrkimys on turvata ihmis-

ten henkeä ja turvallisuutta, jolloin tavoite on palautettavissa oikeus elämään – perusoikeuden tur-

vaamiseen. Tässä pääluvussa tarkastellaan niitä ampuma-aselainsäädännön säännöksiä, joiden tar-

koituksena on turvata oikeus elämään – perusoikeuden toteutuminen.  

 

Aseturvallisuuden parantamiseen tähtääviä keskeisimpiä säännöksiä ovat ampuma-aseluvanhakijan 

soveltuvuudelle asetetut edellytykset ja ehdot. Näistä keskeisimpiä ovat henkilön ikä ja terveydelli-

nen tila. Seuraavassa tarkastellaan näiden säännösten sisältöä ja vaikutusta lupaharkintaan. Ampu-

ma-aselain 27 §:n 3 momentin (11.2.2011/124) mukaan aseenkäsittelylupa ja 45 §:n 

(11.2.2011/124) mukaan hankkimislupa voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota on ter-

veydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella pidettävä sopivana käsittelemään ampuma-aseita. 

Alle 20-vuotiaalle annettavaan aseenkäsittelylupaan liittyy ehto siitä, että lupa ei oikeuta käsittele-

mään pistoolia, pienoispistoolia, revolveria eikä pienoisrevolveria. Ikäraja näihin asetyyppeihin 

myönnettävään hankkimislupaan nostettiin vuoden 2011 lakimuutoksella 20 ikävuoteen. Ikärajoi-

tusta perusteellaan hallituksen esityksessä sillä, että lasten ja nuorten ollessa kyseessä, on ampu-

maurheilun ja -harrastuksen vakavuuteen ja henkilön soveltavuuden edellytyksiin kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota235. Perusteena käytetään suoraan myös koulusurmia: ”jotta riski uusiin kouluampu-

mistapauksiin pienenisi, esitetään, että helposti kätkettävissä olevien pistoolien, pienoispistoolien, 

revolverien ja pienoisrevolverien luvansaannin ikärajaa korotetaan ikään, jossa opiskelu keskiasteen 

oppilaitoksissa olisi jo säännönmukaisesti päättynyt ja miesväestö olisi suorittanut asepalveluksen 

tai ainakin käynyt kutsunnoissa. Tällöin heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan olisi lupavi-

ranomaisella käytössään huomattavasti enemmän tietoa.”236 Tiettyjen asetyyppien osalta luvanhaki-

jan 20-vuoden ikävaatimusta perustellaan myös sillä, että oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (Optu-

la) selvityksen mukaan nuorten tekemät henkirikokset tehdään usein ryhmässä ja ne ovat murhien 

                                                 
235 HE 106/2009 vp s. 5. 
236 HE 106/2009 vp s. 41. 
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osuudella mitattuna muuta henkirikollisuutta välineellisempiä ja raaempia. Nuorten tekemät henki-

rikokset ovat vaikeammin ennakoitavissa kuin vanhempien henkilöiden tekemät rikokset ja tekijälle 

ennalta tuntemattomien uhrien osuus on suurempi.237  

 

Aseturvallisuuden parantamiseksi on kiinnitettävä huomiota aseen ominaisuuksiin. Ampuma-

aselain 44 §:ssä (9.1.1998/1) säädetään, että hankkimislupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-

asetta varten, joka ei ole lippaan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella 

hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas. Aseen 

soveltuvuuden arviointiperusteeksi käy mikä tahansa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantava 

ominaisuus tai näiden ominaisuuksien pohjalta tehty kokonaisarviointi. Lisäksi aseen tulee soveltua 

ilmoitettuun käyttötarkoitukseen hyvin.238. Kauhajoen koulusurmaa tutkinut lautakunta suositti, että 

aseita, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, ei enää sallittaisi ja harrastuk-

sissa tyydyttäisiin käyttämään vain sellaisia aseita, joilla Kauhajoen koulusurman kaltaiset mittavat 

veriteot eivät olisi helposti mahdollisia. Tutkintalautakunta jopa ehdotti, että sisäasiainministeriön 

tulisi huolehtia siitä, että kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa pal-

jon laukauksia, kerätään pois esimerkiksi maksua vastaan, ja että uusia hankkimislupia näille aseille 

ei myönnetä.239 Mielestäni ehdotus tiettyjen asetyyppien täyskiellosta meni hieman liian pitkälle. 

Täyskielto vaikuttaisi paitsi harrastajien, myös asevalmistajien ja muiden elinkeinonharjoittajien 

toimintaan tarpeettoman radikaalisti. Hallituksen esityksessä esitetty näkemys siitä, että ampuma-

aseiden käyttöön liittyvän turvallisuuden säilymisen kaikkein tärkein edellytys on se, ettei minkään-

laista ampuma-asetta luovuteta henkilölle, jota ei ole pidettävä aseen hallussapitoon sopivana,240 on 

järkevä ja resursseja tulisi kieltojen sijasta kohdentaa luvanhakijan soveltuvuuden arvioinnin paran-

tamiseen. 

 

Tutkimusongelman kannalta on tärkeää saada käsitys siitä, mitä henkilön soveltuvuuden arvioinnil-

la käytännössä tarkoitetaan. Mitä lupaviranomaisen tulee ottaa huomioon harkintaa suorittaessaan? 

Tähän kysymykseen vastaamiseksi tarkastellaan vuoden 1998 ampuma-aselaista ja vuoden 2011 

lakimuutoksesta annettuja hallituksen esityksiä. Vuoden 1998 lain säätämisperusteluista saa kuvan, 

että lainsäätäjän tarkoituksena oli ollut säätää ankarampi laki kuin miten sitä lopulta sovellettiin. 

Lainsäätäjän tarkoituksesta on luettavissa selkeitäkin ohjeita lupaviranomaisen suorittaman aselu-

paharkinnan tueksi ja mielestäni esityksestä välittyy sellainen käsitys, että lupaviranomaisen tulisi 

                                                 
237 HE 106/2009 vp s. 17. 
238 HE 106/2009 vp s. 24. 
239 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 151. 
240 HE 183/1997vp s. 92. 
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todella harkita jokaista myöntämäänsä lupaa luvanhakijan sopivuuden perusteellisella arvioinnilla. 

Myös aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeissa viitataan keskeisiltä osin vuoden 1998 ampuma-

aselain esitöihin. Lisäksi ohjeissa on kuitenkin myös omaa sisältöä, josta keskeisimpänä pidän este-

vaikutustaulukkoa. 

 

Ampuma-aselain 45 § (11.2.2011/124) sisältää joukon hankkimisluvan saajaa koskevia edellytyk-

siä, joita tiukennettiin vuoden 2011 lakimuutoksella. Hankkimislupa ampuma-urheilussa tai ampu-

maharrastuksessa käytettävää pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria varten voi-

daan myöntää vain, jos hakija esittää yhdistyksen ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen vä-

hintään kaksi vuotta aktiivisesti jatkuneesta harrastuksesta. Samoin pykälän säännös vaatii luotetta-

van selvityksen antamista metsästysperusteella tai työtä varten lupaa hakevalta henkilöltä. Ampu-

ma-aselain 53 §:n (11.2.2011/124) mukaan hallussapitolupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityi-

sestä syystä ole annettava määräajaksi. Ensimmäinen hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, 

revolveriin tai pienoisrevolveriin annetaan metsästystä, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näy-

töstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten kuitenkin enintään viiden vuoden määräajaksi. 

Lain 53 a §:ssä (11.2.2011/124) säädetään, että metsästys tai ampumaurheilu tai harrastusperusteella 

luvan saaneen henkilön on toimitettava lupaviranomaisille viiden vuoden välein todistus harrastuk-

sen jatkumisesta. Jo vuoden 1998 ampuma-aselain säätämisperusteluissa todettiin, että jos luvan 

hakija ei kykene tarkoin selvittämään aseharrastuksensa laatua ja aktiivisuutta, lupahakemus tulisi 

yleensä hylätä.241 Lupaviranomaisen tulee ennen luvan antamista tehdä ennuste, onko todennäköistä 

että asetta tullaan käyttämään väärin tai että ase joutuu tulevaisuudessa vääriin käsiin.242 Tämän 

arvioinnin tarkoituksena on ottaa lupaharkinnassa huomioon luvanhakijaan nähden ulkopuolisten 

henkilöiden henki ja turvallisuus, eli perustuslain tasolle vietynä, oikeus elämään – ja oikeus turval-

lisuuteen – perusoikeudet. 

 

Vuoden 2011 ampuma-aselain säännös luvanhakijan soveltuvuustestistä tarjoaa harkintaa suoritta-

valle virkamiehelle työkalun luvanhakijan sopivuuden arvioimiseksi. Lain 45 c §:n (11.2.2011/124) 

mukaan soveltuvuustestin suorittaminen on hakemuksen käsittelyn edellytyksenä mutta testin tulos-

ta ei voida yksinään käyttää kielteisen lupapäätöksen perusteena. Ampuma-aseasetuksen 

(27.2.1998/145) 44 c §:n (26.5.2011/572) mukaan soveltuvuustesti sisältää henkilön väkivaltaisuut-

ta ja itsetuhoisuutta selvittävät osiot. Soveltuvuustesti korostaa oikeus elämään – perusoikeuden 

merkitystä ampuma-aseenlupaharkinnassa. 

                                                 
241 HE 183/1997 vp s. 99. 
242 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 31–33. 
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Sopivuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon luvanhakijan kyky ja halu selviytyä aseluvanhaltijan 

velvollisuuksista. Harkinnassa olisi otettava huomioon rikokset, joihin henkilö mahdollisesti on 

syyllistynyt, alkoholin tai muiden huumaavien aineiden väärinkäyttö, väkivaltaisuus sekä muu vaa-

rallinen ja epäsosiaalinen käyttäytyminen. Henkilölle, joka ei täytä luvan saamisen edellytyksiä, ei 

voida antaa hankkimislupaa.243 Luvanhakijan käyttäytymistä olisi arvioitava niin hänen menneen 

kuin nykyisenkin käyttäytymisensä valossa ja käyttäytymisen arvioinnissa olisi käytettävä apuna 

kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten poliisin pitämiä rekistereitä. Aseiden käyttöön liittyvän 

turvallisuuden kannalta väärän elämäntavan voitaisiin katsoa estävän uuden luvan saamisen yleensä 

useita vuosia.244 Huumausaineen väärinkäyttörikoksiin esimerkiksi tulee aselupakäytäntöjen yhte-

näistämisohjeisiin sisältyvän estevaikutustaulukon mukaan suhtautua aselupaharkinnassa tiukasti. 

Jatkuva huumausaineen käyttö (poliisin tiedossa on, että henkilö on käyttänyt huumausaineita kah-

desti tai useammin) ja vahvojen huumausaineiden yksittäinenkin käyttö, johtaa aina kielteisen pää-

töksen antamiseen aselupahakemuksesta tai hallussapitoluvan peruuttamiseen, koska on suuri vaara, 

että huumausaineen käyttäjä voi käyttää asetta väärin. Myös yksittäisestä miedonkin huumausai-

neen tuoreesta käyttörikoksesta annetusta tuomiosta tulee aina seurata kielteinen lupapäätös tai ase-

luvan peruutus.245 Merkittävä ero aiemmin käsiteltyyn liikenneturvallisuuden vaarantamiseen huu-

mausaineiden vaikutuksen alaisena, on se, että luvan perumiseen riittää, että poliisin tiedossa on että 

henkilö käyttää huumausaineita. Luvan perumisen edellytyksenä ei ole, että henkilö tavataan käsit-

telemästä ampuma-asetta huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 

 

Oikeus elämään – perusoikeuden merkityksestä aselupaharkinnassa kertoo se, että aseturvallisuus-

riskinä tulee arvioida myös henkilön lähipiirin vaikutusta. Riski ampuma-aseen joutumisesta vääriin 

käsiin on suuri, jos henkilö esimerkiksi liikkuu väkivalta- tai huumausainerikoksiin syyllistyneiden 

lähipiirissä. Aselupa tulisi tällöin hylätä vaikka itse hakija ei olisikaan syyllistynyt rikoksiin.246 

Hylkäämisperusteena voi olla muun muassa luvanhakijan kanssa yhdessä asuva henkilö, jonka voi-

taisiin epäillä käyttävän väärin luvan hakijan asetta.247 Lupaviranomaisen on kuitenkin haastavaa 

tutkia aseluvanhakijan lähipiiriä ja yhtenäistämisohjeessa todetaankin, ettei kovin pitkälle meneviä 

tutkimuksia hakijan lähipiiristä voida edellyttää normaalitapauksessa.248.  

 
  

                                                 
243 HE 183/1997 vp s. 93–94. 
244 HE 183/1997 vp s. 93. 
245 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 15–16. 
246 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 31–33. 
247 HE 183/1997 vp s. 93–94. 
248 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 33. 
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5.1.2 Terveydenhuollon ammattilaisten ilmoitus 
 
Keskeinen aseturvallisuuden parantamiseen tähtäävä keino luvanhakijan soveltuvuuden arvioimi-

seksi on henkilön terveydentilan arviointi. Ampuma-aselain 45 §:n (11.2.2011/124) mukaan lupavi-

ranomaisella on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio, kun saatujen tietojen tai haastattelun 

perusteella lupaviranomaisella on syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta ampuma-

aseen hallussapitoon. Lupaviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada lää-

ketieteellisessä arviossa luvanhakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä lupaviran-

omaisen arvioidessa hakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Luvanhakijan terveydentilaa 

arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota sellaisiin vammoihin ja sairauksiin (esimerkiksi näkö- ja 

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

ja muita lain soveltamisalaan kuuluvia esineitä turvallisesti. Sellainen mielisairaus tai muu mielen-

terveydellinen ongelma, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita, olisi ehdoton este luvan 

saamiselle.249  

 

Hengen ja terveyden turvaaminen voidaan lääkärien osalta liittää varsinaisen tutkittavana olevan 

potilaan ulkopuolelle, siten että arvioidaan niitä riskejä, joita tutkittavana oleva saattaa terveydenti-

lansa vuoksi aiheuttaa ulkopuolisten henkilöiden hengelle ja terveydelle. Perustuslain 10 §:ssä sää-

detty yksityiselämän suoja koskee myös potilastietoja, joiden salassapito on terveydenhuollossa 

pääsääntö. Uudeksi ampuma-aselaiksi ehdotetun lakiesityksen 114 §:ssä ehdotettiin lääkärille tai 

muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle oikeutta perustellusta syystä, salassapitosäännösten 

estämättä tehdä ilmoitus poliisille henkilöstä, joka saattaa olla sopimaton pitämään hallussaan am-

puma-asetta. ”Koska esitetyssä säännöksessä on kysymys väkivallantekoon sopivan välineen saami-

sesta pois henkilöltä, joka saattaa olla itselleen tai toisille vaarallinen, ei säännöksessä ehdoteta vel-

vollisuutta keskustella asiasta potilaan kanssa. Tämä saattaisi laukaista väkivallantekoon ryhtymi-

sen.”250 Hallituksen esityksessä todetaan, että perustuslain 7 §:ssä turvattu intressi on niin tärkeä, 

että terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusoikeus on välttämätön.251 Oikeutta perustellaan 

esityksessä lisäksi rikoslain 4 luvun 5 §:n (13.6.2003/515) pakkotilaa koskevalla säännöksellä, jon-

ka mukaan oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi 

tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, 

kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, 

                                                 
249 HE 183/1997 vp s. 93. 
250 HE 106/2009 vp s. 57. 
251 HE 106/2009 vp s. 80. 
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vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. Pykälän 2 momentissa otetaan esiin pelastettavan edun tär-

keys rangaistusvastuusta vapautumisen perusteena. 

 

Ampuma-aselakiin pykälä muotoutui siten, että lain 114 §:n (11.2.2011/124) mukaan lääkärillä on 

velvollisuus ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä oikeus salassapitosäännösten estämättä 

tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella 

katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pi-

tämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Ilmoi-

tuksen tulee sisältää sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen. Ilmoitukset, jotka koske-

vat luvan tai hyväksynnän saaneita henkilöitä, on toimitettava asianomaisen lupaviranomaisen käsi-

teltäviksi. Poliisilla on poliisilain (11.2.2011/126) 35 §:n mukaan sen estämättä, mitä tietojen salas-

sapidosta säädetään, oikeus perustellusta pyynnöstä saada viranomaiselta sellaisia luvanhaltijan 

terveydentilaan, päihteiden käyttöön ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja, jotka ovat 

välttämättömiä ajo-oikeuden tai muun sellaisen luvan voimassaolon harkitsemiseksi, jos on syytä 

epäillä, että luvanhaltija ei enää täytä luvan saannin edellytyksiä. Poliisilla on lisäksi oikeus saada 

salassapitovelvollisuuden estämättä ampuma-aselain mukaisen luvan hakijaa tai haltijaa koskevia 

terveystietoja, jotka ovat välttämättömiä luvanhakijan/haltijan sopivuuden arvioimiseksi. Ampuma-

aseiden hallussapitolupien antamisesta ja peruuttamisesta 29.9.2008 annetussa sisäasiainministeriön 

poliisiosaston kirjeessä ohjeistetaan, että terveystiedot tulee pyytää mahdollisuuksien mukaan siltä 

lääkäriltä, jolla on hakijan psyykkisen terveydentilan arvioimiseen parhaimmat edellytykset. Lääkä-

rintodistuksesta tulee käydä ilmi, onko henkilöllä sellainen psyykkinen sairaus tai mielenterveydel-

linen ongelma, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita.252  

 

Valtioneuvoston asetuksessa lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhoidon ammattihenkilön 

ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa (1223/2011) säädetään 2 pykälän 1 momentissa että ilmoituk-

sessa on oltava seuraavat tiedot: 1) ilmoituksen tekijän nimi, koulutus tai ammattiasema sekä toimi-

paikka yhteystietoineen; 2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot; ja 3) jos ilmoituksen perusteena ole-

vasta tapahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus, tämän ilmoituksen yksilöivät tiedot. Perusteluis-

sa on todettava, perustuuko ilmoitus siihen, että joku on: 1) otettu tahdosta riippumattomaan psyki-

atriseen hoitoon, jonka perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheut-

tamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle; 2) todettu mielentilatut-

kimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle 

                                                 
252 Sisäasiainministeriön kirje ampuma-aseiden hallussapitolupien antamisesta ja peruuttamisesta 29.9.2008. 
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vaaralliseksi; 3) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisältyvän väkival-

taista tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon ja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perustustu-

van arvion perusteella; 4) käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapaamisen 

yhteydessä väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka 5) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa 

yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita 

tai erityisen vaarallisia ammuksia. Asetuksen 3 §:ssä säädetään että terveydenhoidon toimintayksi-

kön on määriteltävä ne menettelytavat, joilla varmistetaan, että yksikössä työskentelevän lääkärin 

ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-aselain 114 §:n 1 momentin mukaisesti. Asetuksen 4 §:ssä 

säädetään että ilmoitus tulee tehdä Poliisihallitukselle, joka toimittaa ilmoituksen henkilön kotikun-

nan poliisilaitokselle.  

 
5.1.3 Puolustusvoimien tiedonantovelvollisuus 

 

Asevelvollisen on ampuma-aselain 45 §:n (11.2.2011/124) mukaan esitettävä selvitys suoritetusta 

varusmies- tai siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole suoritettu, asevelvollisen on esitettävä mää-

räys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai 

palveluksen keskeyttämisestä syineen. Ehdotus uudeksi ampuma-aselaiksi sisälsi ehdotuksen polii-

silain 35 § muuttamisesta poliisin tiedonsaantioikeuden laajentamiseksi myös asevelvollisuustietoi-

hin. Poliisilain 35 §:n (11.2.2011/126) mukaan poliisilla on oikeus salassapitovelvollisuuden estä-

mättä saada ampuma-aselain mukaisen luvan hakijan ja haltijan henkilökohtaisen sopivuuden arvi-

ointia varten välttämättömiä tietoja asevelvollisen palveluksesta ja palveluskelpoisuudesta sekä 

henkilön päihteiden käyttöön ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvistä seikoista. Henkilökohtai-

sen sopivuuden arvioinnin tarkoituksena on oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoike-

uksien turvaaminen. 

 

Hallituksen esitys uudeksi ampuma-aselaiksi (HE 106/2009) sisälsi myös ehdotuksen asevelvolli-

suuslain (28.12.2007/1438) muuttamisesta siten, että asevelvollisuusrekisteristä voidaan antaa sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä poliisilain 35 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi tietoja myös oma-

aloitteisesti. Ehdotuksen perusteella lakia muutettiin siten, että voimassaolevan asevelvollisuuslain 

pykälässä 97 a (11.2.2011/127) säädetään että sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta annetussa laissa säädetään, asevelvollisrekisteristä voidaan salassapitovelvollisuuden estämät-

tä antaa välttämättömiä tietoja ampuma-aselain (9.1.1998/1) mukaisen luvan hakijan ja haltijan 

henkilökohtaisen sopivuuden arviointia varten asevelvollisen palveluksesta ja palveluskelpoisuu-

desta. Sotilasviranomainen saa antaa asevelvollisrekisteristä poliisille asevelvollisen käyttäytymistä 

koskevan tiedon myös oma-aloitteisesti, jos sotilasviranomaisella on perusteltua syytä katsoa ase-
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velvollisen olevan käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussa ampuma-asetta, aseen 

osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Ilmoituksen tulee sisältää sopimattomuutta 

koskeva kannanotto perusteluineen. Poliisin on hävitettävä sotilasviranomaisen oma-aloitteisesti 

luovuttama tieto välittömästi, jos tietoa ei käytetä ampuma-aselaissa tarkoitetun luvan tai hyväksyn-

nän peruuttamista koskevaan harkintaan. 

 

Tarve viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon tuli ilmi kouluampumistapausten jälkeen. Poliisin 

näkemyksen mukaan asevelvollisuusrekisterissä on tietoa, jolla on merkitystä harkittaessa ampuma-

aseluvan myöntämistä ja voimassaoloa. Asevelvollisuuslain (28.12.2007/1438) 9 §:n palveluskel-

poisuudella tarkoitetaan sitä, että asevelvollinen suoriutuu palveluksesta eikä vaaranna omaa tai 

muiden palvelusturvallisuutta. Jos puolustusvoimissa arvioidaan, ettei henkilö ole sopiva käyttä-

mään ampuma-aseita johdetussa koulutuksessa, hän tuskin on sopiva käyttämään ampuma-aseita 

siviilissäkään.253 

 

5.2 Ampuma-aseita koskeva valvonta 

 

5.2.1 Aseiden säilyttäminen 
 

Vuoden 1998 ampuma-aselaista annetussa hallituksen esityksessä todetaan että: ”Luvansaajan sopi-

vuuden arviointiin ja seurantaan liittyvät toimenpiteet eivät ole yleisen järjestyksen ja turvallisuu-

den ylläpitämisen kannalta riittäviä, jos aseita säilytetään niin huolimattomasti, että ne joutuvat hel-

posti anastusrikosten yhteydessä rikollisten haltuun”254. Ampuma-aseista ja ampumatarpeista anne-

tun asetuksen (34/1933) 29 §:n säännös sisälsi ainoastaan yleisluonteisen maininnan siitä, että 

aseesta ja ampumatarpeista on pidettävä sellaista huolta, etteivät ne joudu lasten tai muiden asiatto-

mien henkilöiden käsiin. Aseiden säilyttämistä koskevia säännöksiä ei ollut, mikä oli kansainväli-

sestikin vertaillen hyvin poikkeuksellista. Myöskään aseiden kantamista ja kuljettamista koskevia 

täsmällisiä säännöksiä ei ollut.255 Ampuma-aselain 105 §:ssä (1.9.1998/1) säädetään huolellisuus-

velvollisuudesta, jonka mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten 

ammusten haltija on velvollinen pitämään niistä sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta 

asiattomien haltuun ole. Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevan sääntelyn tarkoituksena on turvata 

                                                 
253 HE 106/2009 vp s. 62–63. 
254 HE 183/1997 vp s. 37. 
255 HE 183/1997 vp s. 35–36. 
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oikeus elämään – ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksia ehkäisemällä ampuma-aseista aiheutu-

vien vaaratilanteiden syntymistä256.  

 

Vuoden 1998 ampuma-aselaista annetun hallituksen esityksen mukaan kansalliseksi ongelmaksi oli 

muodostunut ampuma-aseiden säilyttäminen kesäasunnoilla myös talviaikaan, jolloin tilat ovat 

asumattomat. Tällä tavoin säilytettyjä aseita anastettiin vuosittain noin 200.257Aseiden turvallisem-

malla säilyttämisellä voitaisiin ainakin jossakin määrin estää myös aseiden joutuminen riitojen sel-

vittelyvälineiksi. Aseen ja aseen osan säilyttäminen erillään saattaisi myös estää aseen omistajan 

itsensä äkkipikaistuksissa tekemiä väkivallantekoja258. Riita- ja perheväkivaltatilanteissa olisi eduk-

si, jos aseen esille ottaminen kestäisi ainakin jonkin aikaa.259  

 

Ampuma-aselain 106 §:n (9.1.1998/1) mukaan ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai 

muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-aseeseen kuuluvaa aseen osaa säilytetään erillään. Am-

puma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastet-

tavissa. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, 

revolveria tai itselataavalla kertatulella toimivaa ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasiainmi-

nisteriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos 

aseiden säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat. Selvyyden vuoksi on 

todettava, että jos aseita on vähemmän kuin viisi, laki ei edellytä turvakaappia. Yksittäisiä aseita voi 

siten säilyttää varsin vapaasti, mikä aiheuttaa mielestäni ongelman oikeus elämään – ja turvallisuu-

teen – perusoikeuksien kannalta. Ampuma-aselain 106 §:n mukaan ampuma-asetta saa yleisellä 

paikalla sekä tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa sekä kan-

taa ja kuljettaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa am-

puma-asetta saa kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun tilaan sekä 

kantaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Ampuma-aselain 107 §:n mukaan poliisi voi 

asettaa ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisel-

le ja kuljettamiselle yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia ehtoja.  

 

Ampuma-aselakiin ehdotettiin vuoden 2011 ampuma-aselainmuutosta koskevassa hallituksen esi-

tyksessä uutta säännöstä (106 b §), joka olisi sallinut poliisille oikeuden tarkastaa, noudattaako am-

puma-aseen hallussapitoluvan haltija ampuma-aseen säilyttämisestä annettuja säännöksiä. Mainittu 

                                                 
256 HE 106/2009 vp s. 84. 
257 HE 183/1997 vp s. 133. 
258 HE 183/1997 vp s. 51. 
259 HE 183/1997 vp s. 133. 
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tarkastusoikeus olisi ulottunut perustuslain 10 §:n turvaaman kotirauhan piiriin. Säännöstä perustel-

tiin esityksessä sillä, että ampuma-aseiden turvallinen säilyttäminen on aseturvallisuuden keskei-

simpiä seikkoja. Ampuma-aseiden säilytykseen liittyy riskit siitä, että ase anastetaan tai muu tilassa 

tai asunnossa oleskeleva henkilö ottaa aseen käyttöönsä ja käyttää sitä väkivaltarikoksen tai itse-

murhan välineenä, tai luvanhaltija käyttää asetta pikaistuksissaan väärin.260 Tarkastusoikeuden ulot-

tamisella yksityishenkilöiden aseiden säilytystiloihin olisi pyritty vähentämään ihmisten henkeen ja 

terveyteen kohdistuvia riskejä. Tarkastukselle olisi valiokunnan mukaan ollut oikeus elämään – ja 

oikeus turvallisuuteen – perusoikeuksien turvaamisen vuoksi perusoikeusjärjestelmän kannalta hy-

väksyttävät perusteet.261 Veli-Pekka Viljanen toteaa 7.10.2009 Eduskunnan perustuslakivaliokun-

nalle antamassaan lausunnossa, että ehdotettu tarkastusoikeus on hänen mielestään sopusoinnussa 

perustuslain 10 §:n 3 momentin vaatimuksen kanssa, jonka mukaan kotirauhan piiriin perusoikeuk-

sien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi ulottuvien toimenpiteiden tulee olla välttämättömiä, 

koska aseiden asianmukaisen säilyttämisen valvonta on suorassa yhteydessä sen kanssa, ettei asei-

den säilyttämistä koskevien säännösten rikkomisesta seuraa uhkaa kenenkään hengelle ja terveydel-

le.262  

 

Aselain uudistaminen säilytyssäännösten osalta on ajankohtainen, koska ampuma-ratoja koskevan 

lainsäädännön uudistamisen yhteydessä on tarkoitus arvioida miten ampuma-aseiden säilytysturval-

lisuutta voitaisiin parantaa. Aseturvallisuustyöryhmä katsoi esiselvityksessään, että ampuma-

aseiden säilyttämistä koskevat perusvaatimukset eivät voimassaolevassa laissa ole erityisen tiukat. 

Lukitun paikan tai muun lukituksen määritelmät ovat jossain määrin tulkinnanvaraiset ja mahdolli-

suus säilyttää aseen osaa erillään on säilytysvaatimuksena hyvin lievä. Sidosryhmien kanssa arvioi-

tavaksi tulee, miten ampuma-aseiden säilytysturvallisuutta voitaisiin parantaa ja voitaisiinko säätää 

esimerkiksi velvollisuus riittävän pitkän siirtymäajan jälkeen säilyttää kaikki ampuma-aseet jonkin 

tyyppisessä turvakaapissa tai luvanhaltijan luona poliisin hyväksymässä säilytystilassa.263 Aseiden 

säilyttäminen nousi otsikoihin kun elokuun 2012 viimeisenä viikonloppuna kaksi lasta kuoli Poh-

jois-Savossa sattuneisiin vahingonlaukauksiin. Sisäministeri Päivi Räsäsen mielestä myös yksittäis-

ten aseiden säilytys asekaapeissa tulisi säätää pakolliseksi. Räsäsen mukaan lukittu asekaappi voisi 

                                                 
260 HE 106/2009 vp s. 51. 
261 PeVL 18/2010 vp s. 8. Valiokunta tosin korosti sääntelyn oikeasuhtaisuutta; tarkastusoikeus ulottuisi vain tiloihin, 
joissa aseita säilytetään, tarkastuksesta tulisi ilmoittaa etukäteen ja tarkastusoikeutta ei olisi, mikäli luvanhaltija pystyy 
luotettavalla tavalla esittämään noudattavansa ampuma-aseen säilyttämistä koskevia säännöksiä. 
262 Viljanen Veli-Pekka Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa 7.10.2009 Hallituksen esityk-
sestä HE 106/2009 s. 6. Myöskään Pohjolainen ei pitänyt omassa 7.10.2009 perustuslakivaliokunnalle antamassaan 
lausunnossa tarkastusoikeutta ristiriitaisena perustuslain kannalta s. 6. 
263 Sisäasiainministeriö Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön 
uudistamista koskeva hanke 25.4.2012 SM024:00/2012. 
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olla mieluiten perheen kotona eikä esimerkiksi metsästysmajalla, josta ne olisi helpompi varastaa. 

Aseselvitystyöryhmä tuli siihen tulokseen, että hajautettu aseiden säilytys, eli aseiden säilytys koto-

na on turvallisempi vaihtoehto kuin se, että aseet keskitettäisiin ampumaradoille tai metsästysma-

joihin, joissa ne olisivat rikollisryhmille paljon helpommin saatavilla. Sisäasiainministeriön ampu-

ma-aselakityöryhmän pitäisi saada valmiiksi esityksensä aseiden säilytystä koskevista määräyksiä 

tämän vuoden loppuun mennessä ja ampumaratoja koskien hankkeen toimikausi jatkuu vuoden 

2013 loppuun. Aseiden säilytystä koskevaa selvitystä päätettiin kiirehtiä muun muassa Hyvinkään 

ampumatapauksen vuoksi.264 

 

Aseen säilyttämistä koskevan tarkastelun yhteydessä on syytä lyhyesti käsitellä myös ampuma-

aseen lainaamista ja luovuttamista toisen käyttöön, koska ampuma-aseiden lupaharkinta on turhaa, 

jos luvanhaltija lainaa tai luovuttaa aseen sellaisen henkilön käyttöön, jolle lupaa ei ole myönnetty, 

ja jonka sopivuutta aseen käsittelyyn ei ole arvioitu. Ampuma-aselain 84 §:ssä (9.1.1998/1) sääde-

tään, ettei ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saa luovuttaa 

toiselle, ellei tässä laissa toisin säädetä. Lain 85 §:n (9.1.1998/1) mukaan yksityistä tarkoitusta var-

ten aseen saa pysyvästi luovuttaa toiselle vain hallussapitoluvan haltija ja tästä on lain 89 §:n 

(11.2.2011/124) mukaan tehtävä luovutusilmoitus poliisille 30 päivän kuluessa luovutuksesta. Ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen vuoksi on välttämätöntä, että viranomaiset ovat tie-

toisia ampuma-aseiden kulloisestakin haltijasta265. Ampuma-aseen saa luovuttaa 86 §:n (9.1.1998/1) 

mukaan pysyvästi vain sille, jolla on oikeus esineen hankkimiseen, kuljetettavaksi vain sille, jolla 

on oikeus esineen kuljettamiseen ja säilytettäväksi vain sille, jolla on oikeus esineen säilyttämiseen. 

Ampuma-aselain 87 §:ssä (9.1.1998/1) säädetään ampuma-aseen lainaamisesta että, ampuma-aseen 

saa lainata toiselle vain, jos hänellä on lupa kyseessä olevan asetyypin hallussapitoon. Ampuma-

aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen 26 §:n 2 momentin nojalla voitiin henkilölle, jolla on 

lupa pienoiskiväärin hallussapitoon, lainata vaikka konekivääri. Melkein minkä tahansa aseen pys-

tyi lainaamaan toiselta luvanhaltijalta266. Jos ase on lainattu toisen käyttöön ampuma-aselain vastai-

sesti, tulee ottaa harkittavaksi lupahakemuksen hylkääminen ja olemassa olevien hallussapitolupien 

peruuttaminen.267 Ampuma-aselain 88 §:ssä (9.1.1998/1) säädetään ampuma-aseen valvotusta käy-

töstä, jonka mukaan 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa 

ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan 

ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa. 

                                                 
264 Yle uutiset 28.8.2012 Räsänen: Jokainen ase pitäisi säilyttää asekaapissa. 
265 HE 183/1997 vp s. 117. 
266 HE 183/1997 vp s. 36.  
267 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 18. 
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5.2.2 Ampuma-aselupien peruuttaminen 
 
Seuraavassa tarkastellaan ampuma-aselain mukaisia ampuma-aseen hallussapitoluvan peruutta-

misedellytyksiä. Peruuttamiseen liittyen menettelyn suhteen on erotettavissa kaksi käytäntöä, ne 

tilanteet jolloin lupaviranomaisen on peruttava lupa ja ne tilanteet, joissa viranomaiselle jää harkin-

tavaltaa asian suhteen. Ampuma-aselain 67 §:n mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja 

erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa on peruutettava, 

jos 1 momentin 1 kohdan (9.1.1998/1) mukaan luvanhaltija sitä pyytää, 1 momentin 2 kohdan mu-

kaan (11.2.2011/124) huoltajat peruuttavat hallussapitoon oikeuttavan luvan antamista koskevan 

suostumuksensa tai 1 momentin 3 kohdan (9.1.1998/1) mukaan hallussapitoluvan haltija tai valtio 

peruuttaa suostumuksensa.  

 

Tutkimustehtävän kannalta on luonnollisesti huomattavasti kiinnostavampaa tarkastella niitä tilan-

teita, jolloin luvan peruuttamiseen liittyy viranomaisen harkintaa. Ampuma-aselain 67 § 2 momen-

tin mukaan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, jos 

luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun 

(17.12.1993/1304) 1–4 §:ssä tarkoitettuihin huumausainerikoksiin tai muuhun rikokseen, joka osoit-

taa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita 

tai erityisen vaarallisia ammuksia. Lupa voidaan peruuttaa myös jos luvanhaltija on syyllistynyt 

törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen taikka muu-

hun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rangaistavaan tekoon tai rikkonut lupaehtoja tai muuten osoit-

tanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia 

koskevien säännösten noudattamisessa. Ampuma-asetta käyttäen tehdyt rangaistavat teot voivat olla 

varsin vähäisiäkin väärinkäytöksiä ja luvan peruuttamisessa on otettava huomioon teon moitittavuu-

teen liittyvä kokonaisarvostelu268. Lupaviranomainen voi ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin koh-

dan 5 (11.2.2011/124) mukaan peruuttaa hallussapitoluvan myös jos luvanhaltija on muuten kuin 

tilapäisesti lopettanut ampuma-aseen kantamisen, luvanhaltija ei ole osoittanut käyttävänsä ampu-

ma-asetta hyväksyttävään käyttötarkoitukseen tai ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn vuok-

si välttämätöntä. Lupa voidaan 67 §:n 2 momentin kohdan 6 (29.6.2001/601) mukaan perua myös 

jos ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut tai anastettu.  

 

Tutkimusongelman kannalta keskeinen on 67 §:n 2 momentin 4 kohdan säännös, jonka mukaan 

lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvalli-

                                                 
268 HE 183/1997 vp s. 108. 
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suutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankki-

maan tai pitämään hallussa ampuma-aseita. Lupa olisi yleensä peruutettava kun luvanhaltija on am-

puma-asetta käyttäen syyllistynyt väkivaltaiseen tai väkivallalla uhkaavaan käyttäytymiseen tai jos 

luvanhaltijaa olisi hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämän-

tapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa 

ampuma-aseita.269 ”Lupa tulisi peruuttaa, jos luvanhaltijan elämäntapaa olisi pidettävä siinä määrin 

ongelmallisena, että siihen liittyy ampuma-aseen väärinkäytön vaara”270. Sellaiset rikokset, joihin ei 

lainkaan liity väkivaltaa tai sillä uhkaamista (kuten vähäiset liikenne- tai omaisuusrikokset), eivät 

välttämättä johda luvan peruuttamiseen. Toisaalta lukuisiin pieniinkin omaisuusrikoksiin syyllisty-

mistä yhdistettynä rikolliseen ystäväpiiriin voitaisiin pitää sellaisena seikkana, jonka perusteella 

ampuma-aseiden turvallisen käsittelemisen edellytysten voitaisiin katsoa vaarantuneen.  Alkoholin 

tai huumausaineiden jatkuvaa väärinkäyttöä voidaan pitää sellaisena turvallisuutta vaarantavana 

elämäntapana, jonka perusteella lupa voidaan peruuttaa. Myös ilman ampuma-asetta aiheutettu vä-

kivaltainen, vaarallinen tai uhkaava käyttäytyminen voisi olla perusteena luvan peruuttamiselle. 

Käyttäytymisen tulisi kuitenkin aina osoittaa, että luvanhaltija on sopimaton käsittelemään ampu-

ma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia.271 

 

Seuraava vaatimus on ongelmallinen tutkimusongelman kannalta, koska se jättää oikeus elämään – 

perusoikeuden kannalta keskeisen valvontatehtävän poliisilaitosten itsensä järjestettäväksi. ”Lain-

säätäjä on tarkoittanut, että poliisi seuraa jatkuvasti luvanhaltijoiden soveltuvuutta pitää hallussaan 

ampuma-aseita.” Tätä seulontaa varten jokaisen poliisilaitoksen pitäisi kehittää oma seurantajärjes-

telmänsä.272 Seurantajärjestelmän kehittämistä pitäisi keskitetysti ohjata eikä jättää sen suhteen näin 

laajaa vapaata järjestämisvastuuta yksittäisille poliisilaitoksille, joilla on keskenään aivan erilaiset 

resurssitkin. Lisäksi vaatimus on heitetty ilmoille ilman että siitä välittyy minkäänlaisia realistisia 

keinoja tai mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi. 

 

Edellä on lueteltu edellytyksiä, joiden vallitessa lupa tulisi peruuttaa tai se voitaisiin peruuttaa. Lu-

van peruuttamisen edellytykset on harkittava erikseen tapauksessa esiin tulleiden seikkojen ja olo-

suhteiden perusteella. Täysin tyhjentäviä säännöksiä luvan peruuttamisen edellytyksistä ei voida 

antaa, mutta keskeistä on teon tai laiminlyönnin merkitys henkilön sopivuuteen käsitellä ampuma-

                                                 
269 HE 183/1997 vp s. 78. 
270 HE 183/1997 vp s. 79. 
271 HE 183/1997 vp s. 78–79. 
272 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 33. 
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aseita.273 Kynnys luvan peruuttamiselle on pääsääntöisesti hieman korkeampi kuin luvan antamatta 

jättämiselle.274 Mielenkiintoinen on kysymys siitä, milloin luvan peruuttamiseen johtanut väärin-

käytös lakkaa vaikuttamasta eli milloin lupa voidaan antaa uudestaan. Yksiselitteistä säännöstä tä-

hän ei ole, vaan asia jää ratkaistavaksi kokonaisarvioinnilla tapauksittain.  Aseiden käyttöön liitty-

vän turvallisuuden kannalta väärän elämäntavan voitaisiin katsoa estävän uuden luvan saamisen 

pidempään kuin yksittäisen, vähäisenä pidettävän väärinkäytöksen275. Aselupakäytäntöjen yhtenäis-

tämisohjeisiin sisältyvässä estevaikutustaulukossa (ks. liite 1) on suuntaa-antavia aikoja siitä kuinka 

kauan rikos tai käyttäytyminen vaikuttaa uuden luvan myöntämiseen ja vastaavasti toimiiko teko 

luvan peruutusperusteena. 

 
Kahdessa seuraavaksi esitellyssä tapauksessa korkein hallinto-oikeus on käsitellyt törkeää ratti-

juopumusta sekä teon ja henkilön vaarallisuuden arviointia aselupien peruuttamisen perusteena. 

Tapaukset otetaan tässä esille sen vuoksi, että ne osoittavat sitä yksittäistapauksellista kokonaisarvi-

oita, mitä edellä on käsitelty. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 9.2.2012/217 poliisi-

laitos oli ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdan (9.1.1998/1) nojalla peruuttanut A:lle 

myönnetyt haulikon rinnakkaisluvan sekä pienoiskiväärin, kiväärin ja haulikon hallussapitoluvat 

sekä ottanut mainitut ampuma-aseet ampuma-aselain 91 §:n (9.1.1998/1) nojalla haltuunsa. Päätös 

oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 75 päivän 

ehdolliseen vankeusrangaistukseen. KHO katsoi, että asiassa oli kysymys siitä, voidaanko aseiden 

hallussapitoluvat peruuttaa sen vuoksi, että syyllistyminen törkeään rattijuopumukseen osoittaa 

henkilön sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita. Kyse ei ollut alkoho-

lin tai huumausaineiden jatkuvasta väärinkäytöstä. Tuomion mukaan ampuma-aseen hallussapitolu-

vat voidaan peruuttaa törkeän rattijuopumuksen perusteella jos tekoa on kokonaisuudessaan pidet-

tävä sellaisena, että se osoittaa tekijässä vaarallisuutta tai piittaamattomuutta, minkä vuoksi hän on 

sopimaton hankkimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen 

vaarallisia ammuksia. Kun otettiin huomioon A:n tekoon liittyneet olosuhteet sekä myös teosta 

tuomittu seuraamus, teko oli tässä tapauksessa arvioitava kokonaisuutena sellaiseksi, että A oli so-

pimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. 

 
Tapauksessa KHO 3.10.2011/2814 KHO päätyi päinvastaiseen ratkaisuun. Poliisilaitos oli peruut-

tanut A:lle myönnetyt kahden kiväärin, yhden pienoiskiväärin ja yhden haulikon hallussapitoluvat 

sekä ottanut mainitut ampuma-aseet ampuma-aselain 91 §:n (9.1.1998/1) nojalla haltuunsa. Päätös 

                                                 
273 HE 183/1997 vp s. 108. 
274 HE 183/1997 vp s. 78. 
275 HE 183/1997 vp s. 79. 
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oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 65 päiväsak-

koon. Lisäksi käräjäoikeus oli eri päätöksellä aiemmin tuominnut A:n petoksesta 45 päiväsakkoon. 

KHO katsoi, että kun otettiin huomioon A:n tekoon liittyneet olosuhteet sekä teosta tuomittu seu-

raamus, ei tekoa kuitenkaan ollut arvioitava tässä tapauksessa kokonaisuutena sellaiseksi, että ri-

kokset osoittaisivat hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita. Näin 

ollen hallinto-oikeuden oli tullut kumota poliisilaitoksen päätös, jolla hallussapitoluvat on peruutet-

tu. 

 
Hallussapitoluvan peruuttamista koskevana lievempänä keinona lupaviranomainen voi antaa varoi-

tuksen. Ampuma-aselain 69 §:n (11.2.2011/124) mukaan lupaviranomainen voi ampuma-aseen, 

aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oike-

uttavan luvan taikka hyväksynnän peruuttamisen sijasta antaa varoituksen, jos luvan tai hyväksyn-

nän peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta. Varoituksen antamisen edellytyksenä on 

kuitenkin yhtenäistämisohjeen mukaan, että luvanhaltija on syyllistynyt johonkin ampuma-aselain 

67 §:n 2 momentissa mainittuun rikokseen tai muuhun mainittuun moitittavaan käyttäytymiseen276. 

Varoituksesta säädettiin jo vuoden 1998 ampuma-aselaissa. Varoitus-säännöksen ottamista lakiin 

perusteltiin vuoden 1998 ampuma-aselakia valmistelevassa esityksessä sillä, että kynnys luvan pe-

ruuttamiselle nousee joissakin tapauksissa tarpeettoman suureksi kun otetaan huomioon peruuttami-

sesta luvanhaltijalle aiheutuvat, joskus raskaatkin seuraukset ja kohtuuton lopputulos. Luvan peruut-

taminen saattaa merkitä harrastuksen loppumista ja joskus jopa merkittäviä taloudellisia tappioita. 

Ampuma-aseiden erityisen luonteen vuoksi nämä ovat kuitenkin seikkoja, jotka luvanhaltijan tulee 

aina toiminnassaan mieltää. Varoituksen tulisi esityksen mukaan vaikuttaa ainakin jonkin aikaa hai-

tallisesti uusien lupien saamiseen.277  

 

Seuraavassa tarkastellaan varoituksen antamiseen tai aseluvan peruuttamiseen johtaneita konkreetti-

sia tapauksia. Risto Jääskeläisen Pro gradu-tutkielma käsittelee ampuma-aselain mukaisia päätöksiä 

Itä-Suomen läänissä perheväkivaltatilanteissa vuonna 2006, siis ennen aselupakäytäntöjen yhtenäis-

tämisohjeiden voimaantuloa. Vuoden 1998 ampuma-aselaki on kuitenkin ollut voimassa ja lainsää-

däntöä olisi mielestäni pitänyt soveltaa lupaharkinnassa paremmin. Tutkimusaineistona on 68 tapa-

usta, joissa perheväkivaltaan syyllisiksi epäillyillä oli tapahtuma-aikaan voimassa olevia aselupia. 

Näistä 68 tapauksesta vain 21 epäillyn aseluvat peruttiin ja 9 epäiltyä sai varoituksen278. Jääskeläi-

nen tarkastelee tutkimuksessaan aseluvanhaltijoiden yhdenvertaisuutta tapauksissa, joissa poliisi on 

                                                 
276 Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007 s. 11–12. 
277 HE 183/1997 vp s. 109–110. 
278 Jääskeläinen 2008 s. 55. 
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ryhtynyt ampuma-aselain mukaisiin toimenpiteisiin eli antanut varoituksen tai peruuttanut aseluvan 

aseluvanhaltijan ollessa epäiltynä perheväkivallasta. Tutkimuksessa tapaukset on numeroitu ja tässä 

niistä käsitellään muutamia.  

 

Tapauksessa numero 15 henkilön A epäiltiin syyllistyneen pahoinpitelyyn, ampuma-

aserikkomukseen ja laittomaan uhkaukseen avopuolisoaan kohtaan. A selvisi varoituksella vaikka 

hän oli pahoinpidellyt avovaimoaan ja paria viikkoa aiemmin pitänyt pistoolia avovaimon ohimolla 

ja uhannut tappaa hänet. Patjojen välistä sängystä löytyi lisäksi lataamaton pistooli ja kaksi ladattua 

lipasta. Tapauksessa numero 25 ampuma-aselakia sovellettiin ankarammin koska vaimoaan radio-

soittimella heittäneen henkilön aseluvat peruttiin vaikka teko sinänsä oli tapauskuvauksia verratta-

essa arvioitavissa lievemmäksi kuin tapaus 15.279 Tapauksessa 24 A oli pahoinpidellyt naisystä-

väänsä useita kertoja lyömällä kasvoihin, kuristanut ja kaatanut maahan useita kertoja. Pahoinpite-

lyn jälkeen A oli pyrkinyt naisystävän asuntoon kirvestä käyttäen. A:n aselupia ei otettu lupaharkin-

taan epäiltyjen rikosten johdosta. Myöskään esimerkkitapauksessa 26 henkilön A aselupiin ei koh-

distunut minkäänlaisia toimenpiteitä vaikka aseluvanhaltija oli kuristanut vaimoaan ja viiltänyt tätä 

kirveellä kämmeneen.280 Tapauksessa 22 aviomiestä epäiltiin viimeisillään raskaana olleen vaimon-

sa törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä. Pahoinpitelyn seurauksena synnytys oli käynnisty-

nyt. Muutaman viikon kuluttua aviomies oli tönäissyt vaimoaan siten, että hän oli kaatunut vauva 

sylissään sängylle. Lisäksi mies oli lyönyt vaimoaan nahkavyöllä. Kaikesta tästä huolimatta miehen 

aselupia ei peruttu eikä hän saanut edes varoitusta.281 

 

Tutkimus haluttiin ottaa tässä esille sen vuoksi, että mielestäni tuloksista voidaan johtaa niitä on-

gelmatilanteita, joita ampuma-aseiden lupaharkintaan ja liian lepsuun lainsoveltamiseen liittyy oi-

keus elämään – perusoikeuden toteutumisen kannalta. Tutkimustuloksesta ilmenee suuria eroja ta-

pausten vakavuuden arvioinnissa. Suurimmassa osassa tapauksista aselupia ei peruttu eikä annettu 

edes varoitusta, vaikka aseluvanhaltija oli epäiltynä perheväkivallasta. Pidän hälyttävänä sitä, että 

aselupia ei ole peruttu tapauksissa, jossa on käytetty väkivaltaa ja lisäksi ampuma-aseella (tapaus 

nro 15) on uhattu tappaa. Jääskeläisen tutkimuksessa tapauksia käsitellään aseluvanhaltijoiden yh-

denvertaisuudesta käsin. Oman tutkimukseni kannalta kuitenkin mielenkiintoista on perheväkival-

lan uhrien perusoikeuksien arviointi. Miksei harkinnassa ole otettu huomioon perheväkivallan uhri-

en oikeutta elämään ja turvallisuuteen? Mielestäni havaittavissa on hälyttävä ristiriita uhrien yhden-

                                                 
279 Jääskeläinen 2008 s. 63.  
280 Jääskeläinen 2008 s. 64.  
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vertaisuudessa. Mielestäni edellä käsitellyt edellytykset aselupien peruuttamiselle olisivat kaikissa 

esille otetuissa tapauksissa puoltaneet lupien peruuttamista.  

 

Hyviä tuloksia parannuksista aseturvallisuuden ja oikeus elämään – perusoikeuden huomioon otta-

misen suhteen on kuitenkin jo saatu, koska vuonna 2007 voimaan tulleiden aselupakäytäntöjen yh-

tenäistämisohjeiden vaikutusta arvioineen työryhmän mukaan poliisilaitokset ovat muuttaneet ase-

lupaprosessejaan yhtenäistämisohjeiden suuntaan. Haastattelu- ja seurantakäytännöt ovat johtaneet 

ilmoitetun käyttötarkoituksen entistä parempaan selvittämiseen ja aselupien peruutusten ja varoitus-

ten antamisen lisääntymiseen. Lisäksi hallussapitolupien ja uusille käsiaseille myönnettävien lupien 

määrä laski yhtenäistämisohjeiden voimassaoloaikana. Estevaikutustaulukot ovat selvityksen mu-

kaan käytännössä yhdenmukaistaneet lupaharkinnan toimintamalleja. Estetaulukoilla pyrittiin ni-

menomaan yhtenäistämään ratkaisukäytäntöjä ja madaltamaan puuttumiskynnystä ja ohjeen tarkoi-

tuksen katsotaan toteutuneen hyvin.282 

 

5.3 Muut toimet aseturvallisuuden parantamiseksi 

 
Seuraavassa tarkastellaan aseturvallisuuden parantamiseksi tehtyjä muita toimia ja ehdotuksia, joilla 

aseturvallisuutta voitaisiin parantaa. Ensin käsitellään Kauhajoen koulusurmia tutkineen tutkintalau-

takunnan antamia suosituksia siltä osin kuin ne liittyvät tutkittavana olevaan aiheeseen. Valtioneu-

vosto asetti 27.11.2008 eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkintaa koskevan lain 

(31.10.2008/662) nojalla tutkintalautakunnan tutkimaan Jokelan ja Kauhajoen koulusurmia. Lain 2 

§:n mukaan tutkinnan tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia samankaltaisten tapahtumien en-

nalta ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Aseturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan muita-

kin toimenpiteitä kuin lainsäädännön ja viranomaisten yhteystyön kehittäminen. Tärkeitä kehitys-

kohteita löytyy eri hallinnonaloilta ja ne liittyvät pitkälti palveluiden ja käytäntöjen kehittämiseen. 

Keskeisiä aseturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi alkoholipolitiikka ja mielenter-

veystyö283.   

 

Yhtenä keskeisenä ehdotuksena lautakunta suosittelee mielenterveyspalveluiden parantamista ja 

sitä, ettei alle 23-vuotiaille aloiteta mielenterveyslääkehoitoa ilman psykiatriaan tai nuorten psyy-

kenlääkehoitoon perehtyneen lääkärin tutkimusta. Tutkimuksen mukaan alle 29-vuotiaiden nuorten 

mielenterveydestä tulisi erityisesti pitää huolta, jotta syrjäytymiskehitys saadaan katkaistua mahdol-

                                                 
282 Aselupakäytäntöjen seurantatyöryhmän loppuraportti 2/2010 31.12.2010 s. 7, 9, 11 ja 21. 
283 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 32. 
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lisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskeluterveydenhuollon resursseja tulisi vahvistaa erityisesti 

mielenterveyden osalta, mikä edellyttäisi lautakunnan mukaan säännöllisiä pakollisia terveystarkas-

tuksia. Opetusministeriön tulisi lautakunnan mukaan huolehtia, että opiskelijoille luodaan koulu-

kohtaisia mahdollisuuksia tuoda ajatuksiaan esiin myös verkossa ja keskustella aikuisten kanssa.284 

Ehdotus säännöllisistä pakollisista terveystarkastuksista nuorten mielenterveyden seuraamiseksi 

vaikuttaa varsin radikaalilta. Jokin realistinen keino tulisi kuitenkin löytää, jotta jo varhaisessa vai-

heessa voitaisiin puuttua nuorten pahoinvointiin ja suunnata resursseja siihen, että esimerkiksi päih-

de- tai mielenterveysongelmat tunnistettaisiin ja niihin olisi saatavissa helposti apua. Mielestäni 

poliisilla tulee olla koulumaailmaan sellaiset yhteydet, että lupahallinnossa tarvittavat tiedot pääty-

vät poliisille. Myös oppilaitoksilla ja ihmisillä ylipäätään tulisi olla matala kynnys ilmoittaa viran-

omaisille epäilyttävästi käyttäytyvästä aseluvanhakijasta tai aseluvanhaltijasta. Intressit painavat 

niin paljon että ilmoittamatta jättämiseen ei ole varaa. Aseturvallisuusnäkökulma pitäisi yleensäkin 

huomioida paremmin. 

 

Sisäasiainministeriö asetti työryhmän (aseturvallisuustyöryhmä) selvittämään poliisihallinnon nä-

kökulmasta aseturvallisuuden kehitystarpeet poliisin toimintaan liittyen. Keskeinen parannustarve 

liittyy lupahallinnon henkilöstön koulutukseen. Henkilöstölle ei järjestetä säännönmukaista työhön 

ohjaavaa peruskoulutusta vaan koulutus on kurssimuotoista jatkokoulutustyyppistä koulutusta. Li-

säksi aselupia käsittelevälle henkilöstölle on järjestetty aselupahallintoa koskevia yhden tai kahden 

päivän koulutustilaisuuksia. Lupahallinnon henkilöstön tiedontaso on työryhmän arvion mukaan 

tyydyttävä. Vuosiksi 2011 ja 2012 asetetun koulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on ammat-

tiin valmistavan, osaamista ylläpitävän ja kehittävän sekä urakehityksen mahdollistavan koulutus-

järjestelmän luominen.285 Mielestäni aselupia käsittelevien henkilöiden tyydyttävää tiedontasoa ei 

voida pitää riittävänä, vaan asianmukaisen koulutuksen järjestäminen on ensisijaisen tärkeää. Lupa-

hallinnon virkamieheltä pitää voida odottaa asiantuntemusta jo aselupaharkintaan sovellettavan hal-

lintolain (6.6.2003/434) 1 §:n mukaan, jossa säädetään, että lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää 

hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioissa sekä edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksel-

lisuutta. Lupaviranomaisen tulee harkita soveltuuko ampuma-ase siihen käyttötarkoitukseen, johon 

luvanhakija aselupaa hakee. Tämä harkinta edellyttää, että lupaviranomainen on kohtuullisen hyvin 

selvillä markkinoilla olevista ampuma-asemalleista ja erilaisista ampuma-harrastuksen lajeista286. 

                                                 
284 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti 11/2010 s. 152–153. 
285 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 11. 
286 HE 183/1997vp s. 90. 
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Lupamenettelyn lopputuloksen pitäisi olla tyydyttävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä 

luvanhakijan kannalta.  

 

Toinen merkittävä parannus aseturvallisuuden suhteen poliisitoiminnan osalta on uuden asejärjes-

telmän käyttöönottaminen. Poliisihallitus korvaa puutteellisen ja vanhanaikaisen aserekisterin uu-

della asejärjestelmällä, jolla voidaan toteuttaa ja dokumentoida lupaprosessit. Asejärjestelmä vas-

taanottaa ja hälyttää automaattisesti luvanhaltijan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista.287 Pidän 

tärkeänä että lupahallinnon työkaluja ja henkilöstöresursseja kehitetään ja lisätään. Mielestäni myös 

lupahallinnon lainsoveltamisen valvonta tulisi järjestää siten, että edistetään ampuma-

aselainsäädännön tarkoituksen toteutumista. 

 

  

                                                 
287 Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa 2011 s. 14–15. 
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Johtopäätökset 
 

Virkamiehen velvollisuus turvata perus – ja ihmisoikeuksien toteutuminen muodostuu suoraan pe-

rustuslain nojalla. Perustuslailla ja perusoikeuksilla on oikeusjärjestyksessä erityinen, pysyväisluon-

teisempi merkitys kuin tavallisilla laeilla. Perusoikeuksien velvoittama julkinen valta on ymmärret-

tävä laajasti, toisin sanoen perusoikeudet velvoittavat muitakin kuin lainsäätäjää. Perusoikeudet 

velvoittavat julkista valtaa, johon siis myös ampuma-aseluvan myöntäjäviranomainen, poliisi, kuu-

luu. Toisaalta vahva velvoite syntyy myös esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen perusteel-

la. Sopimusta on noudatettava eduskuntalain tasoisena, eli vaikkei perustuslaissa säädettäisikään 

oikeus elämään – perusoikeudesta, velvoite oikeuden turvaamiseen olisi kuitenkin kansainvälisen 

sopimuksen pohjalta olemassa. Tavallisella lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä perusoikeuksien 

toteutumiselle ja virkamies on kaikessa toiminnassaan velvollinen suoraan perustuslain nojalla nou-

dattamaan lakia ja tarvittaessa valitsemaan perusoikeusmyönteisen laintulkintavaihtoehdon. Tästä 

on johdettavissa se, että virkamies on velvollinen ottamaan oikeus elämään – perusoikeuden huo-

mioon aselupaharkinnassa vaikka ampuma-aselainsäädäntö olisikin hengen turvaamisen suhteen 

puutteellisesti säädetty. 

 

Useista käsitellyistä säädöksistä on luettavissa, että niiden tarkoituksena on hengen ja turvallisuuden 

suojaaminen. Lainsäätäjän tarkoitusta ja oikeuskirjallisuutta tutkiessa välittyy sellainen kuva, että 

oikeus elämään – perusoikeuden turvaaminen olisi kaikessa julkisessa toiminnassa, myös ampuma-

aseiden lupaharkinnassa, keskeisin pyrkimys. Käytännössä tuota ajatusta on kuitenkin aselupahar-

kinnassa seurattu varsin puutteellisesti. Kysymykseen, onko suomalainen lainsäädäntö puuttunut 

tarpeeksi ja ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin hengen ja turvallisuuden suojaamiseksi ampuma-

aseilla tehtäviltä rikoksilta, vastaan että ei ennen vuoden 2011 lakimuutosta. Pidän kuitenkin selvä-

nä, että lainsäätäjä oli tarkoittanut säännökset tiukemmiksi kuin miten niitä tosiasiassa sovellettiin. 

Tarkoituksena näytti olleen ottaa turvallisuus ja muiden henki huomioon harkinnassa huomattavasti 

paremmin kuin tosiasiassa tehtiin. Lain noudattamisen valvonnassa tehtiin mielestäni oikeus elä-

mään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksien suhteen paljon suurempi virhe kuin lainsäädännössä. 

 

Vuoden 1998 ampuma-aselain esitöistä ja perustuslakivaliokunnan lausunnosta voidaan lukea, että 

lainsäädännön uudistamisen yhtenä tarkoituksena oli suojata yksittäistä kansalaista joutumasta am-

puma-aseella tehdyn rikoksen tai tapaturman uhriksi.  Uuden ampuma-aselain valmisteluaineistosta 

sama asia käy ilmi yhä selvemmin ja ehdotus sisältää rajoituksia muihin perusoikeuksiin, mitä pe-

rustellaan oikeus elämään – ja turvallisuuteen – perusoikeuksien merkittävällä asemalla. Poliisilain 
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valmisteluaineistossa todetaan perusoikeuksien keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä, että päähuomio 

tulee kiinnittää yksilöille vaarallisimman toiminnan torjumiseen.  

 

Kaiken kaikkiaan uusi ampuma-aselaki näyttäisi keskittyvän aseturvallisuuden parantamiseen ja 

monet säädökset pyrkivät helpottamaan virkamiehen suorittamaa lupaharkintaa. Säädökset laajenta-

vat virkamiehen tietojensaantioikeutta ja soveltuvuustestillä voidaan arvioida luvanhakijan sopi-

vuutta aseen hallussapitoon. Aseharrastuksen tai metsästysharrastuksen olemassaolon ja jatkuvuu-

den valvomista on myös parannettu, koska lupaa ei voida myöntää, ellei harrastuksesta ole esittää 

entistä luotettavampaa näyttöä ja selvitystä. Lainsäätäjän tarkoituksesta on luettavissa, että oikeus 

elämään – perusoikeus ja oikeus turvallisuuteen – perusoikeus on tarkoitus ottaa tehokkaasti huo-

mioon ampuma-aseen lupaharkinnassa. Ampuma-aselainsäädännön uudistamisessa keskeistä näytti 

olevan eri keinoin pyrkiä varmistamaan, ettei luvanhakija tai luvanhaltija ole vaaraksi muille. Lu-

vanhakijaan nähden ulkopuolisen henkilön oikeus elämään – perusoikeus rajoittaa viranomaisen 

harkintavaltaa, koska lupaehtojen tarkoituksena voidaan nähdä ihmisten hengen ja turvallisuuden 

suojeleminen eikä lupaa tulee antaa, jos on olemassa epäilys siitä, että ampuma-asetta käytetään 

väärin. Edellä käsitellyissä Euroopan ihmistuomioistuimen ratkaisujen perusteluissa todetaan, ettei 

poliisia voida velvoittaa mihin tahansa toimiin oikeus elämään – perusoikeuden suojelemiseksi. 

Velvoite aktiiviseen oikeus elämään – perusoikeuden suojaamiseen on kuitenkin olemassa, jos vaa-

ran uhka on selvästi olemassa. Kauhajoenkin tapauksessa hovioikeus päätyi siihen, että komisario 

syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen jättäessään aseen koulusurmaajan haltuun. Hän ei kui-

tenkaan ole vastuussa uhrien kuolemista. 

 

Ennen Jokelan ampumatapausta ei aseen väärinkäytön mahdollisuutta otettu vakavasti. Uudessa 

ampuma-aselaissa on otettu kanta, joka viittaa siihen, että lupaviranomaisen tulee ottaa vakavasti 

huomioon se mahdollisuus, että aseluvanhakija voi käyttää asetta väärin. Lupaa harkittaessa ikään 

kuin suljetaan pois mahdolliseen väärinkäyttöön viittaavia tekijöitä. Ellei terveystiedoista, soveltu-

vuustestistä, asepalvelustiedoista ja harrastuksesta esitettävästä näytöstä tai henkilöön tai haettavaan 

aseeseen liittyvistä seikoista johdu perusteita luvan epäämiseen, se voidaan myöntää. Tutkimukseni 

johtoajatuksena on, että poliisilla on velvollisuus aktiivisin toimin suojella yksilön oikeutta elämään 

ja turvallisuuteen. Ihmisillä on oikeus odottaa että poliisi toimii myös aselupapäätöksiä tehdessään 

siten, että harkinnan tärkeimpänä tarkoituksena on estää ampuma-aseilla tehtävät toisten ihmisten 

elämää ja turvallisuutta uhkaavat teot. Aselupaa ei pitäisi myöntää henkilölle, joka esimerkiksi ter-

veydellisten syiden takia on uhkaksi itselleen tai muille. Myös aselupien peruuttamisessa keskeinen 

sija on turvallisuusnäkökohdilla; lupa voidaan perua jos henkilö esimerkiksi syyllistyy väkivaltari-
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kokseen. Teoriassa vaikuttaa yksiselitteiseltä, että lupaharkinnassa tulee aina ottaa huomioon ase-

turvallisuusnäkökulma ja ulkopuolisten henkilöiden oikeus elämään. Käytännössä lupaharkinnan 

suorittaminen ei kuitenkaan ole helppoa.  Kaikkia uhkia ole aina mahdollista havaita ja keskenään 

kilpailevien intressien punninnassa ei voida liian hatarin perustein rajoittaa muita perusoikeuksia 

turvallisuusnäkökannoilla. Perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan saattaa liittyä ongelmia tilanteis-

sa, joissa turvallisuuteen vedoten perustellaan kielteisiä päätöksiä tai rajoitetaan muita perusoikeuk-

sia. 

 

Aseturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä punnitessa esiin on julkisuudessa noussut 

aseluvanhakijasta eri viranomaisten välillä pidettävien rekistereiden ohella myös ampuma-aselupien 

täyskielto. Aselupien täyskiellolla kiellettäisiin yksityishenkilöiltä ampuma-aseiden hallussapito 

joko koskien kaikenlaisia aseita tai tiettyjä asetyyppejä. Tiettyjen asetyyppien kieltämisen vaikutuk-

set kohdistuisivat todennäköisesti erityisen raskaasti ampumaurheilun harrastamiseen. Henkilökoh-

taisia tietoja sisältävät rekisterit puuttuvat perusoikeuksiin laajemmin kuin täyskielto. Mielestäni 

täyskielto ei voi kuitenkaan olla vaihtoehto aseturvallisuuden parantamiseksi, koska tällöin puutu-

taan räikeästi ihmisten harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. En usko että täyskiellolla saataisiin ai-

kaan toivottuja vaikutuksia, koska on muistettava että ampumaurheilua tai metsästystä harrastavista 

vain aivan marginaalinen osa käyttää asetta väärin. Olisi väärin estää henkilöltä harrastus sillä pe-

rusteella, että joku toinen ryhtyy harrastamaan ampumaurheilua tai metsästystä vain saadakseen 

luvallisen aseen surmatöitä varten. Toisaalta, kun tällainen riski on kiistatta kuitenkin olemassa, en 

näe syytä mikseivät tavalliset harrastajat ja metsästäjät hyväksyisi sitä, että heidän tietonsa löytyvät 

rekistereistä.  

 

Henkilökohtaisesti pidän aselupapäätöksen perumatta jättämisestä päätöksen tehneen poliisin syyl-

listämistä massamurhaan kohtuuttomana ja siten hovioikeuden ratkaisu oli, vaikka se herättääkin 

kysymyksiä, tietyllä tapaa helpotus. Eri asia olisi ollut, jos koulusurmaajan aikeista olisi ollut vielä 

selvempää näyttöä, yksilöity uhkaus esimerkiksi. Kauhajoen tapaus vauhditti aselupakäytäntöjen 

uudistamishanketta ja uuden lain myötä harkinta on tehty helpommaksi ja viranomaisten välinen 

yhteistyö tuo virkamiehen käsille harkinnassa tarpeellisia tietoja esimerkiksi henkilön terveydenti-

lasta. Nykyisen ampuma-aselain myötä koen, että lupaviranomaisella on velvollisuus suorittaa har-

kintaa siten, että aseluvan hakijaan nähden ulkopuolisen henkilön oikeus elämään ja oikeus turvalli-

suuteen – perusoikeudet otetaan huomioon aiempaa paremmin. Lain ja yleisen ilmapiirin muututtua 

virkamiehellä on käytössään työkaluja harkintatehtävän suorittamiseksi.  
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Tutkielman teon aikana olen erityisellä mielenkiinnolla seurannut uuden ampuma-aselain säätämi-

sestä käytyä keskustelua sekä keskustelua voimaan tulleen ampuma-aselain vaikutuksista ja mah-

dollisista puutteista. Nähtäväksi jää, minkälaisia vaikutuksia sillä tulee yhteiskunnassa olemaan ja 

tullaanko sitä soveltamaan lainsäätäjän tarkoitusta seuraten. Parhaillaan pohditaan aseiden säilyttä-

miseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuutta estää aseiden joutuminen vääriin käsiin tiukentamalla 

säilyttämistä koskevia säännöksiä. Mielestäni yksittäisten aseiden säilyttämissäännöksiä tiukenta-

malla voidaan merkittävästi parantaa aseturvallisuutta ja voimassa oleva laki on oikeus elämään – 

perusoikeuden turvaamisen suhteen puutteellinen aseen säilyttämisen osalta. On kuitenkin perustel-

tua huomauttaa, ettei lainsäädännön keinoin voida kokonaan estää rikollisuutta tai aseisiin liittyviä 

ongelmia, joten lain tiukentamisellekin pitäisi jossain vaiheessa laittaa raja, ettei tarpeettoman pal-

jon vaikeuteta mahdollisuutta harrastaa metsästystä, ampumaurheilua ja asealan elinkeinon harjoit-

tamista. Ampuma-aselainsäädännön kehitystarpeet on viimeaikaisen käytännön valossa huomattu 

kantapään kautta, kun ampumavälikohtausten jälkeen on ryhdytty kiireellä etsimään lainsäädännön 

muutosten kautta keinoja vastaavien tragedioiden torjumiseksi tulevaisuudessa. Lakimuutosten 

ohella resursseja tulisi kuitenkin kohdentaa myös lain noudattamisen valvontaan. Lisäksi onnistu-

neen ja ennakoivan aselupaharkinnan merkitys hengen ja turvallisuuden suojelun osalta tulisi ottaa 

paremmin huomioon, paitsi lupaharkinnassa ja sen valvonnassa, myös yhteiskunnallisia päätöksiä 

tehtäessä ja resursseja ohjatessa. Tuota voitaisiin kutsua aseturvallisuusnäkökulman huomioon ot-

tamiseksi kaikilla julkishallinnon sektoreilla, jolloin huomiota tulisi kiinnittää ainakin päihde- ja 

mielenterveystyöhön ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseen. Tämä lause tekstiä kirjoitettu täyt-

teeksi tasoitus.



Liite 1 Estevaikutustaulukko 

Koottu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta 16.10.2007 sivuilla 13–14, 16, 19–24 ja 30 olevista taulukoista. 
 

 Este uudelle luvalle Peruutusperusteena 

Lievä pahoinpitely 0-1 vuotta 
Ei voida käyttää perusteena, 
jos tapaukseen ei liity muuta 
moitittavaa käyttäytymistä 

Kaksi tai useampia lieviä pa-
hoinpitelyitä 

Vähintään 1 vuosi, normaali 
vaihteluväli 1-3 vuotta 

Kyllä, arvioinnissa kuitenkin 
huomioitava tekojen laatu ja 

toistuvuus 

Pahoinpitely 
Vähintään 2 vuotta, normaali 

vaihteluväli 2-5 vuotta 
Kyllä 

Kaksi tai useampia pahoinpi-
telyitä 

Vähintään 5 vuotta, normaali 
vaihteluväli 5-10 vuotta 

Kyllä 

Vapauteen kohdistuvat rikok-
set 

Vähintään 5 vuotta, normaali 
vaihteluväli 5-10 vuotta 

Kyllä 

Väkivaltaista käyttäytymistä 
osoittavat seksuaalirikokset 

Vähintään 5 vuotta, normaali 
vaihteluväli 5-10 vuotta 

Kyllä 

Muut seksuaalirikokset 
Vähintään 2 vuotta, normaali 

vaihteluväli 2-5 vuotta 
Kyllä 

Törkeä pahoinpitely 
Vähintään 8 vuotta, normaali 

vaihteluväli 8-12 vuotta 
Kyllä 

Ryöstö 
Vähintään 8 vuotta, normaali 

vaihteluväli 8-12 vuotta 
Kyllä 

Henkirikos 

Vähintään 15 vuotta, murhasta 
elinkautiseen tuomitulle hen-
kilölle ei annettaisi koskaan 

uutta lupaa 

Kyllä 



Liite 1 Estevaikutustaulukko 

Koottu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta 16.10.2007 sivuilla 13–14, 16, 19–24 ja 30 olevista taulukoista. 
 

Yksi huumausaineen käyttöri-
kos 

Vähintään 1 vuosi, normaali 
vaihteluväli 1-2 vuotta 

Kyllä 

Huumausainerikos tai useita 
huumausaineen käyttörikoksia 

Vähintään 5 vuotta, normaali 
vaihteluväli 5-10 vuotta 

Kyllä 

Törkeä huumausainerikos Vähintään 10 vuotta Kyllä 

Ampuma-aserikkomus 0-1 vuotta Kyllä 

Lievä ampuma-aserikos 0-1 vuotta Kyllä 

Ampuma-aserikos 
Vähintään 1 vuosi, normaali 

vaihteluväli 1-5 vuotta 
Kyllä 

Törkeä ampuma-aserikos 
Vähintään 5 vuotta, normaali 

vaihteluväli 5-10 vuotta 
Kyllä 

Metsästysrikkomus tai luvaton 
pyynti 

0-1 vuotta 
Pääsääntöisesti ei yksittäinen 

metsästysrikkomus 

Kaksi tai useampia metsästys-
rikkomuksia tai luvattomia 

pyyntejä 
0-2 vuotta Kyllä 

Metsästysrikos 
Vähintään 1 vuosi, normaali 

vaihteluväli 1-5 vuotta 
Kyllä 

Vahingonteko 
Vähintään 3 vuotta, normaali 

vaihteluväli 3-5 vuotta 
Kyllä 



Liite 1 Estevaikutustaulukko 

Koottu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta 16.10.2007 sivuilla 13–14, 16, 19–24 ja 30 olevista taulukoista. 
 

 

Laiton uhkaus 
Vähintään 5 vuotta, normaali 

vaihteluväli 5-10 vuotta 
Kyllä 

Varkaus 0-2 vuotta Kyllä 

Varallisuusrikokset 0-5 vuotta Kyllä 

Kaksi tai useampia varkauksia 
Vähintään 2 vuotta, normaali 

vaihteluväli 2-5 vuotta 
Kyllä 

Törkeä varkaus 
Vähintään 2 vuotta, normaali 

vaihteluväli 2-7 vuotta 
Kyllä 

Toistuvat vakavat liikenneri-
kokset (vakavat piittaamatto-
muudet, törkeät liikennetur-
vallisuuden vaarantamiset) 

0-2 vuotta Kyllä 

Yksi rattijuopumus 0-2 vuotta Ei 

Törkeä rattijuopumus tai use-
ampi rattijuopumus 

Vähintään 2 vuotta, normaali 
vaihteluväli 2-5 vuotta 

Kyllä 

Juopumusperusteinen kiinniot-
to 

0-1 vuotta Ei 

Kaksi tai useampia juopumus-
perusteista kiinniottoa kahden 

vuoden aikana 

Vähintään 1 vuosi, normaali 
vaihteluväli 1-3 vuotta 

Kyllä 


