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ASERIKOKSIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMINEN 
 
 
Rikokset 
 
Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain 41 lukuun koottaisiin rikoslain uudistamiseen 
liittyvän keskittämisperiaatteen mukaisesti aserikoksia koskevat säännökset. 
Rikoslakiin koottaisiin nykyisin ampuma-ase- ja järjestyslain aseita koskevat 
vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. 
 
Rangaistussäännöksiin ei esitetä asiallisia muutoksia. Säännöksiin tehtäisiin 
ainoastaan niiden siirrosta rikoslakiin aiheutuvia vähäisiä teknisluonteisia muutoksia 
ja täsmennyksiä. Myös säännösten rangaistustaso säilyisi nykyisellään. 
 
Kuten tälläkin hetkellä ampuma-aserikokset olisivat jaetut törkeysasteel-taan 
kolmeen portaaseen, ampuma-aserikokseen, törkeään ampuma-aserikokseen ja 
lievään ampuma-aserikokseen. Muita aserikoksia olisivat vaarallisia esineitä 
koskevien säännösten rikkominen, vaarallisen esineen hallussapito ja toisen 
vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito. Ampuma-
aserikkomusta koskevat säännökset jäisivät nykyistä suppeampana ampuma-
aselakiin, joskin rangaistavuuteen riittäisi törkeä tuottamus. 
 
Aserikoksia koskevien säännösten siirtämisestä rikoslakiin aiheutuvat tarpeelliset 
muutokset tehtäisiin myös ampuma-aselakiin, järjestyslakiin ja rikoslain 
määrättyihin lukuihin. 
 
Hävittäminen ja menettämisseuraamukset 
 
Ainoana varsinaisena uutuutena ehdotetaan ampuma-aselakiin otettavaksi 
säännökset pidättämiseen oikeutetun virkamiehen oikeudesta tietyin edellytyksin 
hävittää ampuma-aselaissa tarkoitetut arvoltaan vähäiset aseen osat, 
kaasusumuttimet, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset jo ennen kuin ne on 
tuomittu valtiolle menetetyiksi. Hävittäminen olisi ehdotuksen mukaan mahdollista, 
jos on ilmeistä, että tuomioistuin tuomitsisi hävi- 
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tettävät esineet valtiolle menetetyksi. Ehdotus ei puuttune perustuslaissa turvattuun 
omaisuudensuojaan sillä tavoin, että se vaatisi perustuslainsäätämisjärjestystä. 
Ehdotus vastaisi järjestyslain muita vaarallisia ja vahingollisia esineitä ja aineita 
koskevia hävittämissäännöksiä. 
 
Menettämisseuraamusta koskevien rikoslain 10 luvun uusien säännösten katsotaan 
pääosin korvanneen ampuma-aselain 104 §:ssä nykyisin olevat erityissäännökset. 
Ampuma-aselain 10 §:ään ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi säännös, jonka mukaan 
menettämisseuraamusta koskeva vaatimus voidaan jättää tekemättä, jos se olisi 
olosuhteisiin nähden kohtuuton. Säännöksellä varmistettaisiin, että mainituista syistä 
sekä poliisilla että syyttäjällä olisi mahdollisuus jättää esittämättä 
menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tuomioistuimella olisi rikoslain 10 luvun 
10 §:n perusteella mahdollisuus jättää menettämisseuraamus tuomitsematta 
kohtuuttomuus-perusteella. 
 
Ampuma-aserikosten muutostarve (Yleisperustelut luku 5) 
 
Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen (ns. 
Palermon sopimuksen) lisäpöytäkirja (ns. tuliasepöytäkirja) on tullut 
kansainvälisesti voimaan 3.7.2005. Suomi on sen jo aiemmin allekirjoittanut, mutta 
ei vielä ratifioinut, koska on jääty odottamaan, millä tavoin EU:n sisällä pöytäkirjan 
artikloja tullaan tulkitsemaan ja millaisia vaikutuksia sillä on EY:n asedirektiiviin. 
 
Komissio onkin 2.3.2006 tehnyt ehdotuksen asedirektiivin muuttamisesta. 
Asedirektiiviin ehdotetut muutokset vastaavat pääosin tuliasepöytäkirjan 
kriminalisointivelvoitteita. Velvoitteista aiheutuisi vähäisiä muutoksia ampuma-
aserikosta koskeviin säännöksiin. Valtioneuvoston on antanut komission ehdotuksen 
johdosta eduskunnalle kirjelmän 12.10.2006 (U 56/2006 vp), josta 
hallintovaliokunta on antanut lausuntonsa 29.11.2006 (HaVL 50/2006 vp). 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ASERIKOKSIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI 
 
 
Hallituksen esityksen tarkoituksena ei ole tehdä muutoksia aseita koskevien 
rangaistussäännösten asiasisältöön eikä rangaistustasoon. Tähän lähtökohtaan ei ole 
huomautettavaa, joten tässä lausunnossa on esitetty ainoastaan eräisiin yksityiskohtiin 
kohdistuvia huomioita. 

 
Hävittäminen 

 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ampuma-aselakiin 104 a §, jonka 
perusteella pidättämiseen oikeutettu virkamies voisi hävittää aseen osat, 
kaasusumuttimet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka voidaan 
takavarikoida, jos ne ovat arvoltaan vähäisiä ja jos on ilmeistä, että tuomioistuin 
tuomitsisi ne valtiolle menetetyiksi. 
 
Esitys on kannatettava. Vähäarvoisten esineiden säilyttäminen pitkiä aikoja aiheuttaa 
työtä ja kustannuksia. Erityisesti kaasusumuttimien ja patruunoiden säilytystapaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, koska kaasusumuttimet saattavat vuotaa ja patruunat 
sisältävät räjähdysvaarallista ainetta. 

 
 

YK:n tuliasepöytäkirja 
 
YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ampuma-
aseita koskevan lisäpöytäkirjan (jäljempänä tuliasepöytäkirja) ratifioiminen edellyttää 
joitakin vähäisiä muutoksia ampuma-aserikoksia koskeviin säännöksiin. Näihin on 
viitattu hallituksen esityksessä. Tuliasepöytäkirja on sekasopimus, osa sen artikloista 
kuuluu kansallisen lainsäännön ja osa yhteisölainsäädännön alaan. Euroopan komissio 
on antanut tuliasepöytäkirjan yhteisölainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
ratifiointia koskevan asedirektiivin muutosehdotuksen 17.5.2006. Tällä hetkellä 
ehdotusta käsitellään neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa. Direktiivin 
hyväksyminen jää Suomen puheenjohtajuuskauden jälkeiselle ajalle. Direktiiviehdotusta 
koskeva U-kirjelmä (U 56/2006 vp.) on annettu eduskunnalle 12.10.2006. Hallin-
tovaliokunta on 29.11.2006 antanut asiasta lausuntonsa (HaVL 50/2006 vp). 
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Aukkojen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi on kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvien tuliasepöytäkirjan määräysten implementointia koskeva hallituksen esitys 
tarkoitus antaa samanaikaisesti yhteisölainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
kansallisen voimaansaattamisen kanssa. Koska edelleenkään ei ole tarkalleen tiedossa, 
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millaisia muutoksia tuliasepöytäkirjan määräysten voimaansaattaminen 
rangaistussäännöksiin mahdollisesti edellyttää, on tu-liasepöytäkirjasta mahdollisesti 
aiheutuvat muutokset tarkoituksenmukaista tehdä myöhemmin erikseen. 

 
 

Rangaistussäännöksiin tehtävät täsmennykset 
 
Hallituksen esityksessä esitetään täsmennyksiä ehdotettuun rikoslain 44 luvun 5 ja 6 
§:iin. Muutosehdotukset, joilla tarkennetaan teonkuvauksia, ovat kannatettavia. 
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L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan käsiteltävänä on HE 113/2004 vp aserikoksia koskevien 
säännösten uudistamiseksi. Asiantuntijaksi kutsuttuna esitän asiassa 
seuraavaa. 
 
 

1. Rikoslain kokonaisuudistuksen tärkeimpiä periaatteita on ollut 
keskittämisperiaate. jonka mukaan kaikki tärkeimmät kriminalisoinnit - 
eli sellaiset,  joissa on säädettynä vankeusrangaistuksen uhka - olisi 
sijoitettava itse rikoslakiin. Tätä periaatetta ilmentää nyt 
käsiteltävänä oleva ehdotus. Kysymys on ennen muuta ampuma-aselakiin ja 
järjestyslakiin nykyään sijoitettujen vankeusuhkaisten säännösten 
siirtämisestä omaan lukuunsa (41 luku) rikoslakiin. 
 

Kriminalisointien sisältöön ei juurikaan ole tarkoitettu muutoksia. 
Ampuma-aselain ja järjestyslain kriminalisoinnit ovatkin suhteellisen 
uusia. Aineellisesta yhteydestään irroitettuina ja rikoslakiin 
siirrettyinä säännökset eivät ole itsenäisesti ymmärrettävissä, vaan ne 
saavat edelleen olennaisen osan asiallisesta sisällöstään ampuma-
aselain ja järjestyslain säännöksistä. Viittaukset ovat kuitenkin 
selkeitä, ja myös ne kohdistuvat laintasoisiin säännöksiin. Tässä 
suhteessa ja muutenkin voi katsoa blankorangaistustekniikalle 
asetettujen reunaehtojen ainakin muodollisesti ottaen täyttyvän. 
 

Toinen asia on, että järjestyslain 9 ja 10 §:istä ilmenevät 
vaarallisten esineiden ja toisen vahingoittamiseen soveltuvien 
esineiden määritelmät eivät avaudu aivan helposti. On myös sanottava, 
ettei HE:n perusteluissa käytettyä tekniikkaa voi 

pitää kovin onnistuneena, tai "lainsäätäjäystävällisenä". Yksittäisten 
pykälien auki kirjoitetut perustelut ovat hyvin niukat, ja täydennykseksi 
niissä viitataan sitten muihin -erityisesti ampuma-aselakia ja 
järjestyslakia koskeviin -sivunumeroin yksilöityihin 
lainvalmisteluasiakirjoihin. Sille, joka oikeasti haluaisi paneutua nyt 
esillä oleviin kysymyksiin, tekniikka on kohtuuttoman työläs. 
 

Ehdotetussa RL 41 luvun 4 §:n säännöksessä olisi kai kirjoitettava näkyviin 
järjestyslakia koskeva säädöskokoelman numero (612/2003). Vastaavalla 
tavalla on 1 §:ssä ampuma-aselain säädöskokoelmanumero. 
 
 

2. Tässä yhteydessä on perusteltua puuttua muutamaan yleisempäänkin 
kysymykseen. Tässä ehdotuksessa pyritään kiitettävällä tavalla toteuttamaan 
keskittämisperiaatetta. Sen toteuttamiseksi on rikoslain 
kokonaisuudistuksessa aikaisemminkin tehty paljon työtä, ja suuri enemmistö 

 



 

vankeusuhkaisista kriminalisoinneista onkin saatu sijoitetuksi itse 
rikoslakiin. 
 

Linja ei kuitenkaan ole ollut täysin puhdas. Edelleen on vankeusuhkaisia 
rangaistussäännöksiä rikoslain ulkopuolisessa lainsäädännössä, ja edelleen 
sellaisia näkyy sinne sijoitettavan. Lakivaliokunnan kanta on aikaisemmin 
tuotu selvästi esille kokonaisuudistuksen ns. II-pakettia koskevassa 
mietinnössä LaVM 22/1994 vp (HE:n 94/1993 vp johdosta), s. 6/1: 
 

"Vankeusuhkaisten rangaistussäännösten keskittäminen rikoslakiin antaa 
hyvän tilaisuuden arvioida säännösten keskinäisiä suhteita ja 
rangaistusasteikolta,  joka on rikoslain kokonaisuudistuksen keskeisiä 
tavoitteita. Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteella 
valiokunta on aikaisempaa vakuuttuneempi siitä, että periaatetta on 
pyrittävä noudattamaan rikoslain uudistuksen seuraavissa vaiheissa." 
 
 

3. Vielä tätäkin yleisempi on kysymys rikoslain kokonaisuudistuksen 
kokonaisuudesta. Kokonaisuudistuksen ensimmäinen askel oli keväällä 1972 
asetettu rikosoikeuskomitea, jonka periaatemietintö (kom. 1976:72) hahmotti 
suuntaviivoja konkreettiselle uudistustyölle. Komitean työtä jatkoi 
oikeusministeriön rikoslakiprojekti (1980-1999). Jo projektin työn 
alkuvaiheessa vahvistettiin, että uudistus toteutetaan osapakettien kautta, 
mutta että prosessin päätteeksi tehdään vielä "loppuhölskyttely", jossa jo 
uudistetut säännökset muun muassa jäsennetään luontevaan järjestykseen ja 
julkaistaan säädöskokoelmassa kokonaan uutena Suomen rikoslakina. 



 

osauudistusten kautta rikoslain jäsennys on käynyt kovin sekavaksi. 
Esimerkiksi nyt esillä olevassa ehdotuksessa aserikokset sijoitettaisiin 
rikoslain 41 lukuun. Se on nyt tyhjänä, kun siellä aikaisemmin olleet 
säännökset "kirkollista järjestystä koskevain määräysten rikkomisesta" 
on kumottu 1970. Nykyisen jäsennyksen sekavuutta osoittaa sekin, että on 
jouduttu turvautumaan a-, b- ja jopa c-lukuihin: esimerkiksi RL 48a luku 
"Luonnonvararikoksista" tai RL 2c luku "Vankeudesta". 
 

Näin vaalikauden päätteeksi lakivaliokunta voisi mielestäni esittää 
toivomuksen, että yli kolmen vuosikymmenen ajan jatkunut rikoslain 
kokonaisuudistusprosessi olisi viimein muodollisestikin saatettava 
päätökseen toteuttamalla alun alkaen tavoitteena ollut rikoslain selkeä 
jäsentely ja sen ehkä edellyttämä tekninen viimeistely. Sen tuloksena 
voitaisiin hyväksyä ja säädöskokoelmassa julkaista uusi rikoslaki 
kokonaisuudessaan. Sitten ei enää tarvitsisi 
kansainvälisissäkään yhteyksissä nolostella sitä, että Suomella 
muodollisesti edelleen on tsaarinaikainen rikoslaki vuodelta 1889. 
 
 

Porthaniassa   13.  joulukuuta 2006 

O I K E U S M I N I S T E R I Ö  MUISTIO 
HE 113/2004 vp 

Lainvalmisteluosasto 
22.1.2007 t **r Mfb+ U ^  

 
 
 
 

Lakivaliokunnalle 
 
 

PeVL 53/2006:n merkitys HE 113/2006 vp:n käsittelylle (rikesakko) 
 
Perustuslakivaliokunta katsoo alkoholirikoksia koskevasta esityksestä antamassaan lausunnossa (PeLV 53/2006 vp) 
samaan tapaan kuin aikaisemmin järjestyslakia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä (PeVL 20/2002 vp; ks. 
myös PeVL 31/2002 vp, jossa vastaava kanta), että laillisuusvaati-muksen näkökulmasta on aihetta kiinnittää 
huomiota siihen, että tämän periaatteen mukaan rikoksesta seuraavat rangaistukset on määriteltävä laissa ja että 
tämän periaatteen kanssa on paremmin sopusoinnussa, että laista käy suoraan ilmi mahdollisuus määrätä rikesakko 
rangaistukseksi siinä tarkoitetuista rikkomuksista kuin että rikesakko säädettäisiin konkreettisesti rangaistukseksi 
vasta asetuksella. Tällaista sääntelyä puoltaa myös perustuslain 80 §. Perustuslakivaliokunta katsoo, että pykälää on 
syytä muuttaa tällä tavoin. Ongelmaa ei kuitenkaan katsottu sellaiseksi, että se edellyttäisi perustuslainsää-
tämisjärjestystä. 
 
Hallintovaliokunta (HaVM 28/2002 vp) ei kuitenkaan ehdottanut järjestysrikoksia koskevaa lakiehdotusta 
muutettavaksi perustuslakivaliokunnan vaatimalla tavalla perustelematta tarkemmin menettely-ään. 
 
Perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaan laillisuusperiaatteen näkökulmasta laintasoisuus ri-
kesakkorikosten määrittelyssä on perustuslain kanssa asetusta paremmin sopusoinnussa, on syytä yhtyä. Kuitenkin 
aserikoksia koskevassa lakiesityksessä on piirteitä, joiden perusteella sitä voidaan puolustaa rikesakonkin osalta. 

1) Ensinnäkin ehdotettu RL 2 a luvun 9 §:n muutos on nykytilaa täsmentävä (nimenomainen pykäläviittaus) 
eikä siis luonteeltaan uusi. 

2) Toiseksi rikoslain 41 luvun 6 §:ää, johon viitataan, on täsmennetty nykyiseen järjestyslain 18 pykälään 
verrattuna. 

3) Kolmanneksi viittaus kohdistuu saman lain (rikoslain) pykälään, jossa viittaussäännös on - ei siis enää 
järjestyslakiin. 

 
Rikessakkosääntelyyn yleensä liittyvän ongelman rajoitettu korjaaminen aserikosuudistuksen yhteydessä ei 
liene myöskään tarkoituksenmukaista. Muutos koskee vain osaa RL 2 a luvun 9 §:stä (vaikka koko pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi). Ei liene järkevää muuttaa kyseistä pykälää vain osittain ja jättää muuttamatta niiltä 
osin, jotka ovat ongelmallisempia laillisuusperiaatteen kannalta. Oikeusministeriön työryhmä valmistelee 
parhaillaan rikesakkolainsäädännön uudistamista, jonka tavoitteena on poistaa laillisuusperiaatteen kannalta 
ongelmallinen tila ja säätää nykyisin asetustasolla olevista rikesakkorikoksista nykyistä täsmällisemmin lain 
tasolla. Lienee tarkoituksenmukaisinta korjata mainitut rikesakon käytön sääntelyä koskevat ongelmat tämän 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

 
Ilari Hannula 

Pekka Koskinen 
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LISÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTOON 
 
Hallituksen esitykseen sisältyy muun muassa ehdotus järjestyslain 21 §:n 
muuttamisesta. Pykälän 1 momentti kumottaisiin ja pykälän 2 momentissa säännelty 
poliisin mahdollisuus järjestyslain 9 ja 10 §:ssä tarkoitetun esineen tai aineen 
poisottamiseen ja hävittämiseen ehdotetaan ulotettavaksi myös järjestyslain 11 §:ssä 
tarkoitettuun esineeseen. Tämä toteutettaisiin lisäämällä momentin kahteen 
virkkeeseen myös viittaus 11 §:ään.. 
 
Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on kyseistä järjestyslain 21 §:ää muutettu 
(582/2005). Tuolloin muun muassa pykälän 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä 
säännelty 9 ja 10 §:ään liittyvä toimivalta annettiin laissa rajatuilla alueilla myös 
rajavartiomiehelle. Kun tarkoituksena tuolloin oli (HE 6/2005 vp), että 
rajavartiomiehellä olisi tiettyjen muutoksessa tarkoitettujen esineiden ja aineiden 
poistamisen suhteen sama toimivalta kuin poliisilla, on johdonmukaista, että saman 
tyyppisten esineiden poisottamisessa poliisin toimivallan lievä laajennus, joka on 
tarkoitus toteuttaa nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä, tulisi koskemaan 
myös rajavartiomiestä. Tämä vastaa myös sisäasiainministeriön kantaa. 
 
Siten nyt ehdotettu järjestyslain 21 §:n 2 momenttia koskeva muutos, jossa kahdessa 
ensimmäisessä lauseessa viitattaisiin myös järjestyslain 11 §:ään, voitaisiin toteuttaa 
ottamalla huomioon 2 momentin muuttunut sisältö ja rakenne. 
 
Nykyinen järjestyslaki: 
 
21 § Menettämisseuraamus, hävittäminen ja pois ottaminen 
 
Rikoksentekovälineen sekä rikoksella tuotetun, valmistetun tai aikaansaadun taikka 
rikoksen kohteena olleen esineen tai omaisuuden valtiolle menetetyksi 
tuomitsemisesta säädetään rikoslain 10 luvussa. 
 
Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 
kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi ottaa pois 9 
ja 10:ssä tarkoitetun esineen tai aineen siltä, jonka hallussa se on. Poliisi voi lisäksi 
ottaa pois 13 §:ssä tarkoitetun aineen siltä, jonka hallussa se on. Pidättämiseen 
oikeutetulla virkamiehellä on oikeus todistettavasti hävittää 9 sekä 10:ssä tarkoitettu 
esine tai aine, joka voidaan takavarikoida, jos se on vähäarvoinen ja jos on ilmeistä, 
että tuomioistuin tuomitsisi sen valtiolle menetetyksi. Päällystöön kuuluvalla 
poliisimiehellä on oi 

 



 
2(2) 

 
 
 
keus todistettavasti hävittää myös 13 §:ssä tarkoitettu aine astioineen, jos aine 
astioineen on vähäarvoinen. 
 
Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 
kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi järjestyksen 
ja turvallisuuden säilymiseksi ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää 
ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan olevan, avatussa tai avoimessa astiassa 
olevan, aineen ja todistettavasti hävittää sen. 
 
Muutoksen jälkeen nykyinen järjestyslain 21 § olisi seuraavanlainen (muutos 
kursiivilla): 
 
21 § Hävittäminen ja pois ottaminen 
 
Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 
kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi ottaa pois 9, 
10 ja 11 $:ssä tarkoitetun esineen tai aineen siltä, jonka hallussa se on. Poliisi voi 
lisäksi ottaa pois 13 §:ssä tarkoitetun aineen siltä, jonka hallussa se on. 
Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on oikeus todistettavasti hävittää 9,10 ja 11 
$:ssä tarkoitettu esine tai aine, joka voidaan takavarikoida, jos se on vähäarvoinen ja 
jos on ilmeistä, että tuomioistuin tuomitsisi sen valtiolle menetetyksi. Päällystöön 
kuuluvalla poliisimiehellä on oikeus todistettavasti hävittää myös 13 §:ssä 
tarkoitettu aine astioineen, jos aine astioineen on vähäarvoinen. 
 
Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 
kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi järjestyksen 
ja turvallisuuden säilymiseksi ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää 
ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan olevan, avatussa tai avoimessa astiassa 
olevan, aineen ja todistettavasti hävittää sen. 
 
 

Ilari Hannula 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 113/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö 

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö 

- professori Pekka Koskinen. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että aseita koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan 

rikoslakiin. Rangaistussäännöksiin ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. Myös säännösten 

rangaistustaso säilyisi nykyisellään. 

Aserikoksia koskevien säännösten siirtämisestä rikoslakiin aiheutuvat tarpeelliset muutokset 

tehtäisiin myös ampuma-aselakiin, järjestyslakiin ja rikoslain eräisiin lukui- 
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hin. Lisäksi ampuma-aselakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset poliisin oikeudesta tietyin 

edellytyksin hävittää ampuma-aselaissa tarkoitetut arvoltaan vähäiset aseen osat, kaasusumuttimet, 

patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset. Vastaava muita aseita koskeva hävittämissäännös 

jäisi järjestyslakiin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 

on hyväksytty ja vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on koota aseita koskevat vankeusuhkaiset 

rangaistussäännökset rikoslakiin. Uudistus on osa pitkään vireillä ollutta rikoslain ko-

konaisuudistusta ja noudattaa sen yhtenä keskeisenä lähtökohtana pidettyä keskittämis-periaatetta, 

jonka mukaan kaikki sellaiset rangaistussäännökset, joissa on säädettynä vankeusrangaistuksen 

uhka, olisi sijoitettava rikoslakiin. Lakivaliokunta on aikaisemmin toistuvasti katsonut, että 

keskittämisperiaatetta tulee pyrkiä noudattamaan pääsääntönä (ks. esim. LaVM 12/2006 vp, s. 4/1 

ja siinä viitatut mietinnöt). Nyt ehdotettu uudistus toteuttaa osaltaan tätä lakivaliokunnan tärkeänä 

pitämää tavoitetta. 

Rikesakkoa koskevien säännösehdotusten osalta esitys noudattaa aikaisemminkin käytettyä 

sääntelytapaa, jonka mukaan laissa yksilöidään sellaiset rikokset, joista valtioneuvoston 

asetuksella voidaan säätää rangaistukseksi rikesakko. Perustuslakivaliokunta on 

lausuntokäytännössään katsonut perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen kanssa olevan paremmin sopusoinnussa, että laista käy suoraan ilmi 

mahdollisuus määrätä rikesakko rangaistukseksi laissa kulloinkin tarkoitetuista rikkomuksista kuin 

että rikesakko säädetään konkreettisesti rangaistukseksi vasta asetuksella (ks. PeVL 53/2006 vp, s. 

4/II ja siinä viitatut lausunnot). Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole katsonut, että mainittu 

huomautus vaikuttaisi säätämisjärjestykseen. 

Aikaisempien kannanottojensa (ks. LaVM 28/2002 vp, s. 6/II ja siinä viitatut lausunnot) 

mukaisesti lakivaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä, mikä olisi 

asianmukaisin tapa säännellä rikesakon käyttöä rikosten seuraamuksena. Sääntelyn tarkistaminen 

kattavasti tämän lähtökohdan mukaiseksi ei kuitenkaan ole mahdollista tässä yhteydessä. Asian 
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säänteleminen aseisiin liittyvien rikesakkorikosten osalta toisin kuin muiden rikesakkorikosten 

osalta olisi puolestaan epätarkoituksenmukaista. Valiokunta on asiaa arvioidessaan ottanut 

huomioon myös sen, että nyt ehdotetuissa rikesakkoa koskevissa säännöksissä on kysymys 

teknisistä tarkistuksista ja täsmennyksistä voimassa olevaan sääntelyyn eikä rikesakon käyttöalan 

laajentamisesta uudentyyppisiin rikoksiin. 

Eduskunta on tammikuussa 2003 hyväksynyt lakivaliokunnan ehdotuksesta lausuman, jossa 

eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin rikesakkosäännös-ten uudistamiseksi (EV 

261/2002 vp). Valiokunnan saaman tiedon mukaan uudistusta valmistellaan parhaillaan 

oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että edellä 

mainitut rikesakon sääntelyä koskevat ongelmat ratkaistaan kattavasti tämän kokonaisuudistuksen 

yhteydessä. Koska asia on periaatteelliselta kannalta tärkeä, valiokunta kiirehtii uudistuksen 

toteuttamista. 
 
 
1. Laki rikoslain muuttamisesta 
 
 
2 a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 

9 §. Rikesakkorikkomukset. Pykälän 2 momenttia on hallituksen esityksen antamisen jälkeen 

muutettu lailla 585/2005. Esityksessä ehdotetun pykälän 2 momenttia on tämän vuoksi 

tarkistettava sisällyttämällä siihen tuolloin tehdyt muutokset. Samasta syystä myös lain 

johtolausetta on tarkistettava. 

Valiokunta ehdottaa jäljempänä, että esityksessä ehdotettu 41 luvun 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu rikostunnusmerkistö erotetaan omaksi itsenäiseksi rangaistussään-nöksekseen, joka 

sijoitetaan 41 luvun 7 §:ään. Tämän johdosta käsillä olevan pykälän 5 momenttia on vastaavasti 

muutettava. 
 

41 luku. Aserikoksista 

6 §. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito. Ehdotetun pykälän 2 

momentin mukaan toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta 

tuomittaisiin myös se, joka järjestyslain 11 §:n vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 

18-vuotiaalle ilma-aseen, jousitoimisen aseen tai harppuunan. Valiokunnan mielestä esineen 

hallussapitoon viittaava rikosnimike soveltuu huonosti tekoon, joka toteutetaan luovuttamalla 

esine toisen haltuun. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että 2 momentissa tarkoitetusta teosta 

muodostetaan itsenäinen rikostunnusmerkistö, joka otetaan luvun 7 §:ään. 

7 §. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle. Pykälä sisältää 

uuden itsenäisen rangaistussäännöksen, joka asiallisesti vastaa esityksessä ehdotettua 6 §:n 2 
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momentin säännöstä. Valiokunnan ehdottama rikosnimike on "toisen vahingoittamiseen 

soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle". Rangaistusasteikko on sama kuin 6 §:ssä. 

8 §. Rikesakko. (Uusi) Pykälä vastaa asiallisesti hallituksen esityksessä ehdotettua 7 §:ää. Sitä on 

kuitenkin täydennetty lisäämällä siihen viittaus edellä ehdotettuun uuteen rangaistussäännökseen. 
3. Laki järjestyslain muuttamisesta 
 

/ 7 §. Muut rangaistussäännökset. Esityksessä ehdotettu pykälä sisältää viittauksen ri-

koslain 41 luvun 4—6 §:ssä oleviin rangaistussäännöksiin. Valiokunta ehdottaa pykälään 

lisättäväksi viittauksen myös 41 luvun 7 §:n uuteen rangaistussäännökseen. 

21 §. Hävittäminen ja pois ottaminen. Pykälää on hallituksen esityksen antamisen jälkeen 

muutettu lailla 582/2005. Esityksessä ehdotettua pykälää on tämän vuoksi tarkistettava 

sisällyttämällä siihen tuolloin tehdyt muutokset. Samasta syystä myös lain johtolausetta on 

tarkistettava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. 

Esityksessä ehdotetun pykälän / momentin mukaan poliisi saisi toimivallan ottaa pois 

järjestyslain 11 §:ssä tarkoitetun esineen siltä, jonka hallussa se on. Lisäksi pidättämiseen 

oikeutettu virkamies saisi tietyin edellytyksin toimivallan hävittää sen. Toimivallan laajennukset 

ehdotetaan esityksen perustelujen (s. 9/H) mukaan tehtäviksi "joh-donmukaisuussyistä". 

Järjestyslain 11 §:n mukaan ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden ja harppuunoiden 

myyminen sekä muu pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty ilman hänen huoltajansa 

suostumusta. Pykälässä mainittujen esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty 10 §:n 1 

momentin 5 kohdan nojalla. Tämän johdosta poliisilla on jo nykyisen 21 §:n nojalla toimivalta 

ottaa pois ja pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä toimivalta hävittää yleisellä paikalla 

laittomasti hallussa pidetyt ilma-aseet, jousitoi-miset aseet ja harppuunat. Kyseisten esineiden 

hallussapito yleisellä paikalla ja niiden luovuttaminen alle 18-vuotiaalle 11 §:n vastaisesti ovat 

rangaistavia tekoja. Niiden hallussapitoa muulla kuin yleisellä paikalla ei sitä vastoin ole säädetty 

eikä nytkään ehdoteta säädettäväksi rangaistavaksi. 

Lakivaliokunta ei näe perustetta sille, että poliisille esityksessä ehdotetuin tavoin 

säädettäisiin toimivalta ottaa pois ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle toimivalta hävittää 

ilma-aseita, jousitoimisia aseita ja harppuunoita myös tilanteissa, joissa niiden hallussapito ei ole 

rangaistavaa. Lakivaliokunta ehdottaa, että ehdotetut toimivallan laajennukset poistetaan 

pykälästä. 

Valiokunta on samalla täsmentänyt 1 momentin sanamuotoa sen selventämiseksi, että 

toimivalta ottaa pois 9, 10 ja 13 §:ssä tarkoitettuja esineitä ja aineita sekä toimivalta hävittää 13 
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§:ssä tarkoitettuja aineita koskee vain tilanteita, joissa esine tai aine on valmistettu, tuotu maahan 

taikka pidetty kaupan tai hallussa mainituissa pykälissä säädettyjen kieltojen vastaisesti. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2, lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 

että l . j a 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

rikoslain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 § ja 34 a 

luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 § laeissa 613/2003 ja 585/2005 ja 34 a luvun 1 §:n 1 

momentin 2 kohta laissa 832/2003, sekä 

lisätään lakiin siitä lailla 827/1970 kumotun 41 luvun tilalle uusi 41 luku seuraavasti: 
 
 

2 a luku 
 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 
 

9 §  
 

Rikesakkorikkomukset 

(1 mom. kuten HE) 

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain (267/1981), (poist.) ajo-neuvolain 

(1090/2002) tai vesiliikennelain (463/1996) taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten 

tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat: 

(1—3 kohta kuten HE) 
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4) suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla; (poist.) 

5) ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista; taikka 

6) vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvollisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita 

ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä 

koskevia alueellisia kieltoja ja rajoituksia. (Uusi) 

(3 ja 4 mom. kuten HE) 

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vähäisestä 41 luvun 6 §:ssä säädetystä 

toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 41 luvun 7 

§:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle. 
(6 raom. kuten HE) 

 

34 a luku 

Terrorismirikoksista 
 

1 §  

(Kuten HE) 
 
 

41 luku 
 

Aserikoksista 
 

1-5 § 

(Kuten 

HE) 
 
 

6 §  
 

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito 

(1 mom. kuten HE) (2 

mom. poist.) 
 
 

7 §  
 

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle 

Joka järjestyslain I I §:n vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle 

ilma-aseen, jousitoimisen aseen tai harppuunan, on tuomittava toisen vahingoittamiseen 
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soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 

kuukaudeksi. 

8 § (Uusi) 

Rikesakko 

Rikesakosta seuraamuksena vähäisestä 6 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen 

soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 7 §:ssä tarkoitetusta toisen 

vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle säädetään 2 a luvun 9 §:n 5 

momentissa ja 6 momentin nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

3. 
Laki 

järjestyslain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 27 kesäkuuta 2003 annetun järjestyslain (612/2003) 18 § sekä muutetaan 17, 19 ja 21 §, 

sellaisena kuin niistä on 21 § laissa 582/2005, seuraavasti: 
 

17 § 
 

Muut rangaistussäännökset 

Rangaistus vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta, vaarallisen esineen 

hallussapidosta, (poist.) toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja 

toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle säädetään rikoslain 41 

luvun 4—7 §:ssä. 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 

19 § (Kuten 

HE) 
 
 

21 § 
 

Hävittäminen ja pois ottaminen 

Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 

kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi ottaa pois 9 tai 10 §:n 

vastaisesti valmistetun, maahantuodun taikka kaupan tai hallussa pidetyn esineen tai aineen 

(poist.) siltä, jonka hallussa se on. Poliisi voi lisäksi ottaa pois 13 §:n vastaisesti hallussa pidetyn 

aineen siltä, jonka hallussa se on. Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on oikeus 

todistettavasti hävittää 9 ja 10 (poist.) §:ssä tarkoitettu esine tai aine, joka voidaan takavarikoida, 

jos se on vähäarvoinen ja jos on ilmeistä, että tuomioistuin tuomitsisi sen valtiolle menetetyksi. 

Päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on oikeus todistettavasti hävittää myös 13 §:n vastaisesti 

hallussa pidetty aine astioineen, jos aine astioineen on vähäarvoinen. 

Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja se/laisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä 

kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi järjestyksen ja 

turvallisuuden säilymiseksi ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää ainetta nauttineelta 

henkilöltä tällä hallussaan olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todistettavasti 

hävittää sen. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
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