
 Lausunto ID-19292968 1 (2) 
   
   
 27.11.2019 POL-2019-64931 
 
 
 

POLIISIHALLITUS  

poliisi.fi 

Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 HELSINKI  
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi  
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780  
 

Sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallituksen lausuntoa otsikossa mainitusta 
hallituksen esityksen luonnoksesta. Poliisihallitusta on pyydetty ottamaan 
erityisesti kantaa ehdotettuun ampuma-aselain (1/1998) 103 §:ään sekä 
kiinnittämään erityistä huomiota ampuma-aselain muuttamisesta annetun 
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettavan lain 1 momentissa 
tarkoitetun 25 §:n voimaantuloajankohtaan, joka on esityksessä 1.6.2020.  
 
Ehdotetun ampuma-aselain 103 §:n osalta Poliisihallituksella ei ole huo-
mautettavaa.  
 
Ehdotetun ampuma-aselain 25 §:ää koskevan voimaantulosäännöksen 
osalta Poliisihallitus toteaa, että säännös koskee ase-elinkeinonharjoittajan 
velvollisuutta ilmoittaa asetietojärjestelmään säännöksessä mainittuja tieto-
ja siinä luetelluissa tilanteissa. Uusi asetietojärjestelmä ei ole ehdotettuna 
voimaantuloajankohtana 1.6.2020 käytössä. Ase-elinkeinonharjoittajalla ei 
ole 1.6.2020 mahdollisuutta tehdä ilmoitusta asetietojärjestelmään eikä si-
ten toimia laissa säädetyllä tavalla. Tällä hetkellä ei ole olemassa sähköi-
seen asiointiin perustuvaa järjestelyä, jolla yksilöintitietoilmoituksiin perus-
tuvia tietoja voitaisiin lupaviranomaisenkaan toimesta automatisoidusti 
syöttää ase-elinkeinonharjoittajan nimiin nyt käytössä olevaan asetietojär-
jestelmään. Kaikki järjestelyt edellyttävät manuaalisia toimenpiteitä, mikä 
tekee niistä virhealttiita.  
 
Ase-elinkeinonharjoittajan tiedostonpitovelvollisuuden korvaaminen vir-
healttiilla ilmoitusjärjestelmällä vaarantaa sekä aseturvallisuuden että ase-
elinkeinonharjoittajien oikeusturvan. Jos tietoja siirrettäisiin asetietojärjes-
telmään niin, että prosessissa olisi osittain manuaalisia työvaiheita, tarvit-
taisiin siihen lupaviranomaisessa joidenkin henkilötyövuosien työpanos. Li-
säksi se aiheuttaisi lisätyötä ase-elinkeinonharjoittajille. Poliisihallitus kat-
soo, että sähköinen asiointi tulee ottaa käyttöön kokonaisuudessaan yhdel-
lä kertaa. 
 
 
Koska esitys sisältää ehdotuksen ampuma-aselain 89 §:n muuttamisesta, 
esittää Poliisihallitus, että kyseiseen pykälään tehdään samalla muutos 
niin, että latauslaitteen luovutuksesta olisi tehtävä luovutusilmoitus vain 
samoin edellytyksin kuin äänenvaimentimen luovutuksesta.  

Sisäministeriö 
 

 
 
Poliisihallituksen lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain 
voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä 
ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 
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Siltä osin kuin sähköistä asiointia koskevien säännösten on tarkoitus tulla 
voimaan 1.3.2024 ei Poliisihallituksella ole huomautettavaa. 
 
Poliisihallituksella on ehdotettuun 42 c §:ään joitakin teknisluontoisia kor-
jausehdotuksia, jotka se toimittaa valmistelijalle erikseen. 
 
Poliisihallitus on aiemmin ilmaissut sisäministeriölle kantansa siitä, että 
15.7.2019 voimaan tulleeseen ampuma-aselakiin on jäänyt virheitä, jotka 
tulisi korjata pikaisesti. Nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen si-
sältyy voimaantulosäännösten muutosten lisäksi muitakin muutosehdotuk-
sia, joita on perusteltu mm. säännösten selkiyttämisellä. Poliisihallitus tote-
aa kantanaan, että nyt ehdotettuja muutoksia ei voida pitää riittävinä vaan 
ampuma-aselain muuttamisesta on pikaisesti tehtävä uusi hallituksen esi-
tys, jolla korjataan lakiin jääneet virheet.  
 
 
 
 
Poliisiylijohtaja  Seppo Kolehmainen  
 
 
 
Poliisijohtajan sijainen, 
Poliisiylitarkastaja  Samppa Holopainen 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
27.11.2019 klo 11:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
 
 


