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Lausunto VN/11784/2019 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
&b .11.2019 Julkinen 

Sisäministeriö 

Viite: SM:n lausuntopyyntö 4.11.2019 SM1928094 00.00.01 .00.01 SMDno-2019-1483 

Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ampuma-aselain voi-
maanpanosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä am-
pumaratalain 2 §:n muuttamisesta 

Sisäministeriö on pyytänyt mm. valtiovarainministeriön lausuntoa luonnok-
sesta HE:ksi laiksi ampuma-aselain voimaanpanosäännösten muutosten 
kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 
§:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotettaisiin muutettavaksi 15.7.2019 voi-
manatulleen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulos-
säännöstä, ampuma-aselakia ja ampumaratalakia. Lisäksi ehdotetaan ku-
mottavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosään-
nöksen muuttamisesta vuonna 2018 annettu laki. Muutosten taustalla on 
poliisin asetietojärjestelmähankeen viivästyminen. Tietyt säännökset tulisi-
vat voimaan tai niitä sovellettaisiin, kun poliisin asetietojärjestelmä on 
otettu käyttöön. Lisäksi voimaantulossäännöksessä säädettäisiin siitä, mi-
ten toimitaan ennen tätä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2020. 

Esitysluonnoksessa ei ole kohtaa valtion talousarviovaikutuksista ja muista 
taloudellisista vaikutuksista. 

Valtiovarainministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

Valtiovarainministeriö katsoo, että esitysluonnosta tulee täydentää taloudel-
lisilla vaikutuksilla. 

Asetietojärjestelmän aikaansaaminen on osoittautunut ennakoitua haasta-
vammaksi ja ennakoitua pidemmän ajan vaativaksi investointihankkeeksi. 
Esitysluonnosta tulee täydentää niin , että siinä selostetaan investoinnin ko-
konaismenot (ml. valtion htv-menot) ja miten ne jakautuvat eri budjettivuo-
sille sekä erityisesti kehysvuosille 2020-2024. Esityksessä tulee todeta me-
nojen huomioiminen valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 ja julkisen 
talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2023. Lisäksi tulee sisällyttää esityk-
seen uuden järjestelmän tulevat ylläpitomenot sekä mistä ajankohdasta lu-
kien ne toteutuvat. Myös siirtymävaiheen menot ja rahoitus tulee avata. 

Ampuma-aselain uusien 42 c §:n ja 89 §:n mukaiset ilmoitukset tulee olla 
maksullisia omakustannusarvion mukaisia suoritteita. Sisäministeriön tulee 
valmistellessaan poliisin maksuasetusta tai sen muutosta huomioida tämä. 
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Myös uudet tietojärjestelmämenot tulee huomioida maksujen omakustan-
nusarvoa laskettaessa. Esitysluonnoksessa tulee olla selostus maksu-
asetusmuutoksista. 

Valtiovarainministeriö ei pysty taloudellisen tietojen puutteen johdosta arvi-
oimaan, olisiko kyseessä ns. budjettilakiesitys (TAE2020). Kun esitystä ei 
ole sellaiseksi ilmoitettu, tulee hallituksen esitykseen sisällyttää maininta: 
Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousar-
vion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus to-
teutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla 
määrärahoja uudelleen. 

Vaikuttaa siltä, että lakiestys olisi käsiteltävä VN:n raha-asianvaliokunnassa 
ennen sen antamista. 

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen 

Budjetti neuvos Kirsti Vallinheimo 
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