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Viite: 
Sisäministeriön lausuntopyyntö 4.11.2019, SMDnro-2019-1483 
 
Asia: 
Sisäministeriö on pyytänyt oikeuskanslerinvirastolta, kuten useilta muiltakin tahoilta, lausuntoa 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten 
kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta. 
 
Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin asetietojärjestelmä-
hankkeen viivästyminen. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulisivat voimaan tai 
niitä ryhdyttäisiin soveltamaan, kun sähköisen asioinnin käyttämistä mahdollistava poliisin 
asetietojärjestelmä on otettu käyttöön. Lisäksi säädettäisiin menettelystä, jota sovellettaisiin 
ennen sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista. Ampuma-aselakiin ja ampumaratalakiin 
tehtäisiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2020. 
 
Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ei ole lähtökohtaisesti huomauttamista kaavailtujen säädös-
muutosten johdosta. Olen aiemmassa samaan aihepiiriin liittyvässä lausunnossani 8.8.2018 
(Dnro OKV/60/20/2018) sisäministeriön lausuntopyyntöön 18.7.2018 (SMDnro-2018-1403) 
todennut pitäväni hyvän hallinnon kannalta tärkeänä, että tietojärjestelmät saadaan riittävän 
valmiiksi ja testattuja ennen kuin ne ja niihin liittyvät ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännök-
set tulevat sovellettaviksi.  
 
Kaavailtujen säädösten suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä näyttää perusteluissa 
mainitun riittävästi. Johtopäätöksenä on, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. Minulla ei ole tähän huomauttamista. 
 
Suhteellisen lyhyen lausunnonantoajan puitteissa oikeuskanslerinvirastossa ei ole käytännössä 
mahdollisuuksia perehtyä yksityiskohtaisesti varsin teknisluontoisten säännösten materiaali-
seen puoleen eikä varsinaista oikolukua ole suoritettu. 
 
Yleisenä havaintona totean kuitenkin samansuuntaisesti kuin olen aiemmin todennut eräässä 
samaan aihepiiriin liittyvässä lausunnossani 21.3.2019 (Dnro OKV/8/20/2019) sisäministeriön 
lausuntopyyntöön 28.2.2019 (hanketunnus SM011:00/2017), että teknisesti monimutkainen ja 
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vaikeaselkoinen sääntely voi olla omiaan altistamaan tahattomalle sääntöjen vastaiselle menet-
telylle ja lisätä erilaisten oikeussuojakeinojen, kuten tuomioistuinprosessien ja kanteluiden, 
käyttöastetta. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ampuma-aseisiin liittyviä sääntöjä joutuvat 
soveltamaan monet erilaiset tahot, kuten metsästäjät ja ampumaurheilijat sekä heitä edustavat 
järjestöt, turvallisuusalan eri toimijat, asealan elinkeinoharjoittajat ja kouluttajat, asekeräilijät ja 
museot sekä lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomaiset. Mitä monimuotoisempi säädösten poten-
tiaalinen soveltajajoukko on, sitä toivottavampaa olisi, että säädökset olisivat mahdollisimman 
selkeitä ja helposti omaksuttavia. 
 
 
 
 
 
 
Oikeuskansleri     Tuomas Pöysti 
 
 
 
 
 
 
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Tom Smeds 
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