Käsiaseiden kielto toteutui jo
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Sisäministeriö on onnistunut lopettamaan Suomesta käsiaseiden kaupan. Lääkärit eivät suostu
kirjoittamaan uuden aselupaohjeen vaatimia terveystodistuksia, joten käsiaseita ei ole
voinut lokakuun alusta lähtien myydä.
Sisäasiainministeriön 29. syyskuuta julkaiseman uuden aselupaohjeen mukaan jokaisen
käsiaselupaa haluavan on esitettävä poliisille lääkärinlausunto mielenterveydestään, varsinkin siitä
ettei ole vaarassa vahingoittaa itseään tai muita.

Arpajais- ja asehallintoyksikön virkamiehet kiristivät lupaohjeita sisäministeri Anne
Holmlundin (kok.) määräyksestä muutamassa päivässä Kauhajoen joukkomurhan jälkeen.
Tällä hetkellä valtaosa lääkäreistä kieltäytyy kirjoittamasta tällaista todistusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on suuttunut siitä, etteivät ohjeen laatijat ehtineet kysyä
tekstiin neuvoja heiltä. STM ja lääkärit vetoavat siihen, ettei kenenkään mielenterveydestä voi
antaa sitovia lausuntoja, ellei ihmistä ole tutkittu pitkään ja perinpohjin.
- Vaatimus on kohtuuton. Meidän näkemyksemme mukaan viranomaiset etsivät tällä vain
uusia syyllisiä, joiden niskoille vastuu voidaan vierittää, jos arvio osoittautuukin vääräksi, sanoo
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.
Hän sanoo ymmärtävänsä, miksi lääkärit eivät halua antaa todistusta, joka voi johtaa pahimmillaan
korvausvastuuseen.
- Haluamme, että STM laatii ensin selkeät ohjeet siitä, miten lupahakijaa pitää tutkia ja mitä
tutkimuksella etsitään, Pälve kertoo.
Edes vanha harrastaja ei nyt saa lupia
Tällä välin ilman lääkärinlausuntoa käsiaseen ostolupaa ei nyt poliisilta heru kenellekään.
Aseliikkeiden mukaan uusia käsiaseita ei olekaan Suomessa enää myyty lokakuun alun
jälkeen juuri muille kuin viranomaisille.
- Tämä on pattitilanne. Käsiaseita ei ole kielletty, mutta uusien lupien saanti on tehty
hallintopäätöksellä yksityishenkilöille mahdottomaksi, sanoo Virroilla toimivan Asetalon
toimitusjohtaja Timo Huikkala.
- Vaikutus on ihan sama kuin kieltolailla. Ymmärrän ja hyväksyn täysin, että viranomaisilla on
tarve tiukentaa ensiaseiden ostajien lupaprosessia, mutta nyt tästä pysäytyksestä kärsivät jopa
kilpaurheilijatkin, sanoo alan tukkukauppa Nordisin toimitusjohtaja Esko Hakulinen.
Yrityksille miljoonien eurojen tappioriski
Suomalaisten aseliikkeiden varastoissa makaa tällä hetkellä arviolta 25000 myymätöntä, uutta
ja käytettyä lyhyttä asetta. Varovaisesti laskien niiden kirjanpitoarvo lienee 12-15 miljoonaa
euroa.
- Meilläkin on erilaisia tarkkuus- ja kilpapistooleja varusteineen parinsadan tuhannen
euron verran. Jonkin aikaa tätä varastoa voi seisottaa, mutta ei minkään yrittäjän talous kestä
kassavirran pysähtymistä, sanoo seinäjokelaisen Ef-Securityn toimitusjohtaja Pasi Säynäjoki.
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Yhtiö on saanut peruutettua yhden tehdastilauserän maahantulon, mutta mahdollisuudet
saada jo kaupassa olevia aseita takaisin valmistajille ovat heikkoja.
- Tietenkin niille voisi yrittää alkaa etsiä ostajia ulkomailta, mutta viennin järjestämisessä on
omat hankaluutensa, ja tappiot nousevat joka tapauksessa melkoisiksi, Säynäjoki sanoo.
- Ainakin käytetyt ja esittelyaseet jäävät kyllä myyjän tappioksi. Eihän autokauppakaan pysty
palauttamaan sellaisia autoja tehtaille, Nordisin Hakulinen vertaa.
Hänen mukaansa Nordis ei ole enää syyskuun jälkeen uskaltanut tilata lainkaan uusia aseita
myyntiin.
Myyjätkin joutuvat mielenterveyssyyniin
Uusi lupaohje vaikuttaa vastedes myös asekaupan työntekijöihin. Heiltäkin vaaditaan
mielenterveystodistus, kun he uusivat määräaikaisia aseenkäsittelylupiaan.
Jos kukaan lääkäri ei sellaista kirjoita, moni pienyritys todennäköisesti kaatuu.
Alan yrittäjät tapaavat sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallinnon väkeä ensi viikolla, ja yrittävät
neuvotella lupaohjeisiin selvennyksiä.
- En usko, että yksikään yrittäjä vastustaa aselupakäytännön uudistamista, koska kaikenlainen
aseiden väärinkäytön estäminen on meidänkin etumme. Mutta lupaohjeiden on oltava sellaisia,
että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla, sanoo Asetalon Timo Huikkala.
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