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LAUSUNTO

Pyydettynii lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekii ampuma-
aselain ja erdiden siihen liittyvien lakien muuftamiseksi Suomen Keskusta rp esiftee seu-
raavaa:

Aseharrastus on tdrked osa monen suomalaisen elamaa ja vapaa-aikaa. Vuonna 2012
riistanhoitomaksun maksoi Suomessa yli 308 000 metsastejaa, ja aseenomistajia on yh-
teensd yli 600 000. On tiirkedd, ettd aseharrastukselle taataan hyvat ja turvalliset puitteet
my6s lainsiiiidiinnon osalta.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on korvata uudella ampumaratalailla senaatin asetus
ampumaratojen laittamisesta ja kunnosta sekd parantaa aseturvallisuutta. Keskusta kat-
soo, etta esitysluonnos edistdd nditd tavoitteita pddosin hyvin.

Keskusta yhtyy ehdotukseen, jonka mukaan ampuma-aseita ja niiden osia tulee jatkossa
sai$ttaa aina lukitussa kaapissa. Jos luvanhaltijalla on enemmdn kuin viisi ampuma-
asetta, niite tulee siiilyttdd hyvaksytyssa turvakaapissa tai poliisin erikseen hyvdksymiissd
siiilytystilassa. Keskusta pitiiti sopivana viiden vuoden siirtymdaikaa turvakaapin hankki-
miseen.

Keskusta korostaa, ettd kattavan ampumarataverkoston s?iilyfttiminen on tarkeaa. Esimer-
kiksi puolustusvoimauudistuksen ja varuskuntien lakkauttamisen seurauksena vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen rooli ja tehtdvdt korostuvat yha enemman. Ttimii edellyttda katta-
van ampumarataverkoston yllapitoa vapaaehtoisjoukkojen tarvitsemien riittdvien valvottu-
jen harjoitusten toteuttamiseksi. Ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen perustami-
seen tarvitaan jatkossa lupa, mufta on hyvd, etta niin sanottujen vdhdisten ampumaratojen
osalta pelkkd ilmoitus riittiid.

Maakuntien liitoille ehdotetaan velvollisuutta ylliipitiid alueellaan ampumarataa koskevaa
kehittimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetddn arvio maakunnallisten ampumaurheilu-
keskusten ja muiden ampumaratojen riittdvdstti miiiirdstd ja sijoitustarpeesta. Myds ttimti
linjaus on Keskustan mielestd oikean suuntainen ja tarjoaa harrastamiselle entista turvalli-
semmat puitteet.

Vuonna 201 1 aselakia muutettiin siten, ettd aseenkantoluvan saamiseen riittdd nyt
useimmissa tapauksissa poliisilaitoksella suoritettava kirjallinen soveltuvuustesti. Aiemmin
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aselupaan vaadittiin ldtikiirin lausunto. Keskusta katsoo, etta uudistus on ollut joiltakin osin
hatikdity. Poliisiviranomainen on kokenut kysymyksiltddn yksinkertaisen kirjallisen testin
merkityksettomiiksi, ja testi tyollistaa poliisin lupahallintoa kohtuuttomasti.

Talle hetkella laakarilla on velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilOstd, joka on sopimaton
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapi-
toon. Esityksessd lddkdreiden ilmoitusvelvollisuus on rajattu vain kahteen tilanteeseen:
ilmoitus on tehtava ainoastaan silloin kun henkild on todettu tutkimuksessa vaaralliseksi
itselleen tai toisille tai henkilo on otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon
itsetuhoisuuden vuoksi. Uuden lain myota henkil0 saattaa siis muissa tapauksissa saada
aseenkantoluvan, vaikka laakari katsoisi hdnet sopimattomaksi aseen kiisittelyyn.

Keskusta katsoo, etta seka lupakeytannon efta aseturvallisuuden kannalta olisi parempi
palata kiiytdntdon, jossa aseluvan saamiseksi vaaditaan aina lddkdrin todistus. Yksinker-
tainen kirjallinen koe ei mittaa henkilOn valmiutta kisitell6 asetta yhta hyvin kuin ammatti-
lddkdrin tekema arviointi, ja vaaralliseksi katsotusta henkilost.i ilmoittamisen tulee olla vel-
vollisuus eikd ainoastaan oikeus.

Hallituksen esitys on kuitenkin peaasiassa oikeilla linjoilla ja selkeyttaa ampuma-aseisiin
liittyvia kaytantdja. Keskusta haluaa painottaa, etta metsastdjilld ja ampumaharrastajilla on
ldht6kohtaisesti tdysi oikeus harrastukseensa. Lailliset aseenhaltijat kayttavat aseita paa-
osin turvallisesti. Ongelmia syntyy ennen kaikkea laittomilla aseilla, ja niitd ei tdlldkddn lail-
la saada kokonaan pois. Lainsddddnnon tulee taata turvalliset puitteet aseiden k-isittelylle,
mutta tarpeettomia esteita aseharrastamiseen ei ole syytii luoda.
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