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LAUSUNTOPYYNTö LUONNOKSESTA AMPUMARATA.ASETUKSEKSI JA LUONNOKSISTA MUUTOKSIKSI
AMPUMA.ASEASETUKSEEN SEKÄ ¡.ÄÄXÄNIru ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA TERVEYDENHUOLLON
AMMATTIHENKILöN ILMOITUSOIKEUDESTA ASELUPA.AS¡OISSA ANNETTUUN ASETUKSEEN

Sisäministeriö pyytåä jakelussa mainituilta lausuntoa oheisista luonnoksista
ampumarate-asetukseksija luonnokset muutoksista ampuma-aseasetukseen sekä
lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön
ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen.

Asetusluonnokset liittyväT 112.2015 voimaan tulevaan ampumaratalakiin ja ampuma-
aselakiin tehtyihin muutoksiin. Luonnokset ovat saatavissa myös sisäministeriön
verkkosivuilta osoitteessa h

Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriölle (Sisäministeriö, PL 26, 00023
VALTIONEUVOSTO) sähk0isessä muodossa (doc-tiedostona) sähköpostiosoitteisiin
hare@intermin.fi ja elina.hirttio@intermín.fi viimeistään 14.8.2015.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Elina Hirttiö (p. 0295 a88 611) ja
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Valtioneuvoston asetus

ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 $:n I momentin ja 119
$:n I momentin 3, 4,6,7 ja 8 kohdan nojalla

muutetaan valtioneuvoston ampuma-aseasetuksen (145/1998) l0 $:n I momentin 6 kohtaa,
12 $, 16 a $,23 $:n otsikkoaja I momentin 3 kohtaa,24 $:n 3 kohtaa,27 5,28 $:n otsikkoaja
I momenttia, 29 $:n otsikkoa, I ja 2 momenttia, 30 $:n otsikkoa ja 3 kohtaa, 31 5,42 $, 44 $:n
otsikkoa, 50 $:n I momentin 7 kohtaa,53 $:n 3 kohtaa, 55 $:n 1 momentin 4 kohtaa, 57 $:n 2
kohtaa, 59 $:n I momenttia seka lisritddn asetukseen uusi I c $, 13 $:ään uusi I a kohta, 14

$:ään uusi I a kohta, 23 $:n I momenttiin uusi 4 kohta, 29 $:n I momenttiin 4 kohta, 32 $:n I
momenttiin uusi 3 a kohta,43 $:n I momenttiin uusi 3 a ja6 kohta, 44 $:ään uusi 2 momentti,
47 $:n 1 momenttiin uusi 5 a ja 8 kohta, 48 $:tiän uusi 2 momentti, 50 $:n I momenttiin uusi 4
a ja 8 kohta ja 51 $:ään uusi 2 momentti,54 $:n I momenttiin uusi 1 b kohta,55 $:n 1 mo-
menttiin uusi 5 kohta, 59 $:ään uusi I b kohta ja 6l g:ään uusi 2 a kohta.

lc$

Asetuksen soveltaminen tehokkais iin ilma-aseisiin

Mitä tässä asetuksessa säädetään ampuma-aseista, sovelletaan myös tehokkaisiin ilma-
aseisiin, lukuunottamattal$:ää, lb$:ää,2$:n3momenttia,3-9$:ää, l0$:nlmomentin6
kohtaa, 12 $:n I kohtaa, 13 $:n 1 kohtaa, 14 $:n I kohtaa, 79,20,21,22,25,26,26a---c,27 ja
28$:ää,32$:nlmomentin3kohtaa,43$:nlmomentin3kohtaa,44c-e$:ää,45$:n3koh-
taa,46$:n4kohtaa,47$:nlmomentin3ja5kohtaa,50$:n4kohtaa,54$:nlmomentinlja
1 a kohtaa, 55,56 ja 59 $:ää ja 6l $:n 2 kohtaa.

l0$

As e al an e I inke ino luv an hake mine n

A sealan el in ke ino I up aa haetaan kirj al I ise sti. Hakemuks e ssa on main ittava :

6) kaupan pidettävien, säilytettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunneltavien ampu-
ma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten ja kaasusumuttimien laji.

12$

Kaupan harjoittamiseen tai sriilyttrimiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus
pitdri tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan har-
joittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitamaan tiedostoon mer-
kitaan:



1) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toiminta-
tapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan
merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

I a) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun
pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai
tunnistenumero;

2) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen aseen osien lukumäärä,laji, piipun tai putken
kaliiperi, aseen osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan
merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

3) hankittujen, säil¡ettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammus-
ten määrä, laji ja kaliiperi;

4) hankittujen, säil¡ettävien ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä,lajija pitoisuus;
5) luovuttajan, säilytettävän aseen hallussapitoluvan haltijan ja säilytykseen antajan sekä

luovutuksensaaj an nimi;
6) hankkimis-, säil¡ettäväksi ottamis- ja luovutusaika;
7) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pit?iä hallussa ampuma-asetta, aseen osia, pat-

ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

13 $

Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitrid tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistami-
seen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

I a) valmistettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedos-
sa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

14$

Korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pítdri tie-
dostoa

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinon
harjoittaj an pitamaan fi edostoon merkitään:

1 a) korjattavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa
oleva tehtaan merkkija malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

16 a $

Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi koetta, joissa voi suorittaa ase-
elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.

Koe sisältää kaksi vaihtoehtoista osiota. Kunkin osion hyväksytty suorittaminen antaa kel-
poisuuden kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimiseen. Osiot ovat:

l) ase-alan kaupan harjoittaminen ja ampuma-aseiden kaupallinen säilyttäminen;
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2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmista-
minen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.

Poliisihallitus voi hyväksyä 2 momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseksi sellaisen am-
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai
ulkomailla suoritetun muun tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset vastaavat vä-
hintään kokeen vaatimuksia.

23$

Kaa s u s umut t i me n j a t e ho kkaan i I ma- as e e n tuont i luv an hake m in e n

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Ha-
kemuksessa on mainittava:

3) siirrettävien taituotavien kaasusumuttimien lukumäära,laji ja pitoisuus;
4) Siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähal-

kaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja tai tunnistenume-
ro.

245

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa
on mainittava:

3) 23 $:n 1 momentin 2 - 4 kohdassa tarkoitetut tiedot

27ç

Kaupal I i s en kauttakulj e Íus luv an hake minen

Kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:
1) hakijan nimija osoite sekä asealan elin-keinoluvan numero ja luvan antaja;
2) lähtömaa ja määrämaa;
3) kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tie-

dossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja-
numero;

4) kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa
oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

. 5) kauttakuljetettavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten mäãrä,lajija kaliipe-
n.

Hakemuksessa on ilmoitettava I momentin 3-5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin
määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen kauttakuljetusluvan
antamisen edellyryksiä koskevia tarpeell isia selvityksia.
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Kaupatt is ta orr,,"orirl)r,upaa kos keva t odis tus

Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

2e$

Kaasusumuttimenia tehokkaan t,**i;:f#!iryH::åíir:;entituvan.ia kaupattisen kauttakutie-

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakulje-
tuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

4) siirrettävien, vietävien tai kauttakuljetettavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja pii-
pun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja
tai tunnistenumero.

Lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista vienti-
lupaa koskevasta hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkei-
noa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen
ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen vientiluvan sekä kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-
aseen kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

30$

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ílma-aseen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakulje-
tuslupaa koskev a todis tus

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakulje-
tusl upaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

3) 29 $:n I momentin 3 ja 4 kohdissa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta;

3l $

Maahanj drint i t o d i s t us

Poliisihallitus antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan taikka kaa-
susumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjriäntitodis-
/zs), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuffaa:

32$

Maahanj dänt it odi stuks en hakeminen

Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:
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3 a) siinettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähal-
kaisija;

425

Tullilaitolrsen kaupallista tuontia koskeva ilmoitusvelvollisuus

Tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 40 $:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhalti-
jan nimi ja osoite sekä tämän asetuksen 2l $:n 1 momentin 2-5 kohdassa ja 23 $:n I momen-
tin 2-4 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi tullilaitoksen on ilmoitetûava, onko kaupallisen
tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuu-
den toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuk-
sessa såiädetään.

43$

Han kki m i s luv an hake mine n

Hankkimislupaa haetaan kirj allisesti. Hakemuksessa on main ittava:

3 a) hankittavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija ja tiedossa oleva tehtaan
merkki ja malli tai mallinumero;

6) hankittavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa kä¡ettäviksi tarkoitettu-
jen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.

445

Hankk imi s lup aa ko s kev a t o d i s tu s j a s rii Iy ty s o hj e

Hankkimislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava
ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista
ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

47S

Ylrs ityis en valmis tamis luvan hake minen

Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

5 a) valmistettavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija;

8) muunnettavan tai valmistettavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käy-
tettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystapa ja -
paikka;

48$
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Ylrs ity i s t a v alm i s t am is lup aa ko s kev a t o d is tus

Yksityistä valmistamislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen
on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

s0s

Rinn akkai s lw an hake m in e n

Rinnakkaislupaa haetaan kirj allisesti. Hakem uksessa on main ittava:

4 a) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki,
malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit;
8) ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilylystapaja -paikka;

sl $

Rinnakkais lupaa koskeva todistus

Rinnakkaislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava
ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista
ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

s3$

A s e ke r äi I ij dl I e ann e ttua hyv äks ynt dri ko s kev a t o di s tus

3 ) Poli isihallituksen vahvistama keräi lysuunnitelma;

s4$

Asekerdilijrin pitrimän tiedoston sisciltö ja muoto

Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 59 a ja 60 $:n nojalla pitämäänsä ampuma-
aseitaja aseen osia koskevaan tiedostoon:

I b) hallussa pidettyjen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija,
tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistun-
tomerkit;
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ss$

Amp umat arv i ke Iw an hake m in en

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjall isesti. Hakemuksessa on mainittava:

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;
5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytyspaikka ja -tapa.

s7$

Suo s tumuks en hake m in e n

Suostumusta haetaan kirj allisesti. Hakemuksessa on mainittava:

2) 43 $:n I momentin 3, 3 a ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

se$

Aseen osasta ja tehokkoasta ilma-aseestq tehtdvön ilmoiluksen sisdltö ja muoto

Ampuma-aselain 70 $:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hankki-
misesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

1 b) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki,
mallitai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

6l$

Luovutus ilmo ituks en s is tilt ö

Ampuma-aselain 89 $:ssä tarkoitetussa luovutusilmoituksessa on mainittava:

2 a) luovutetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan
merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit;

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan I päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä päivänä kuuta 2015

Sisäministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja
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Valtioneuvoston asetus

ampumaradoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti såiädetään ampumaradoista annetun lain (76312015)
16 $:n I momentin nojalla:

l$

Ampumarataa koskeva hakemus ja ilmoitus

Ampumarataa ja ampumaurheilukeskusta koskevassa hakemuksessa tai vähäistä ampumara-
taa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

I ) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;
2) vähäisen ampumaradan, ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen nimi ja sijainti; sekä
3) ehdotettavan ratavastaavan nimi, henkilötunnus ja osoite.
Hakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä:
I ) ehdotus järjestyssäännöksi;
2) ehdotettavan ratavastaavan suostumus tehtävään;
3 ) selvitys, j oka osoittaa hakij an hal lintaoikeuden rata-al ueeseen;
4) yhteisön tai säätiön toiminnan tarkoituksen osoittava selvitys;
5) yhteisön päätös radan perustamisesta j a ratavastaavasta;
6) mahdollinen rakennuslupa sekä ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupa;
7) ulkona sijaitsevan ampumaradan kartta-piirros, johon on merkitty rata-alueelle tulevat la-

jiradat ja niiden ampumasuunnat sekä vaara-alueet;
8) selvitys vaara-alueiden merkitsemisestä;
9) rakennepiirustus, josta ilmenee ampumapaikat, maalilaitteet, ammunnan tekniset apura-

kenteet sekä turvalaitteetja rakenteet; sekä
10) leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ampumapaikat sekä suojarakenteiden sijainti, koko

ja laatu.
Asian käsittelevä viranomainen voi vaatia hakijaa ja ilmoituksen tekijää esittämään muitakin

luvan antamisen tai ilmoituksen käsittelyn edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

2$

Jcirjestyssdcintö

Ampumaradan, ampumaurheilukeskuksen ja vähäisen ampumaradan järjestyssåiännöstä on
käytävä ilmi:

l) radan käyttöajat;
2) rudan varomääräykset ja sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä siivoaminen ja jäte-

huolto;
3) ampumaradan pitäjä;
4) ratavastaavan nimi sekä puhelinnumero tai muu yhteystieto;
5) radan nimen, sijainnin, ja ajo-ohjeiden esilläpito.
Lisäksi j ärj estyssäännöstä on tarvittaessa käytävä i lm i :

1) radalle pääsyn rajoittaminen ja radan aukioloajat;
2) rata-alueella olevat radat ja niiden ampumamatkoja, ammunnan lajeja, tulimuotoa, sallit-

tuja patruunatyyppejä ja taulujen tyyppejä ja sijoitusta koskevat rajoitukset;



3 ) radan käyttöoikeuksia koskevat rajoitukset;
4) rata-alueen ylläpitovastuun jako; sekä
5) ensiaputarvikkeiden säilyryspaikka.
Järjestyssääntöön on, jos radan turvallinen käyttö sita edellyttää, sisällytettävä rata-alueen

kartta, josta käy ilmi sallitut kulkureitit, kulkureittien ja ampumapaikkojen esteettömyys sekä
pysäköintialueet.

Järjestyssääntö on pidettävä esillä ilmoitustaululla ja turvallisuuden edellyttäessä lajiratojen
suorituspaikoilla.

3$

Rat av a s t aav an v alv o n ta t e ht dv d

Ratavastaavan on valvottava, etlâ rata-alue on luvan tai ilmoituksen, lupaehtojen, ilmoituk-
sen perusteella asetettuj en ehtoj en sekä j ärj estyssäännön m ukainen.

Valvontatehtävässä tulee tarkastaa:
l) suojavallit ja muut suojarakenteet;
2) näyttösuojat, taulutelineet, maalilaitteet ja muut rakenteet;
3 ) ampumakatokset j a ampumapaikat;
4) suoja-alueen aitaamiset ja ampumaradasta kertovat varoitusmerkinnät;
5) kulkureittien merkitseminen, opasteet ja osoitekyltit;
6) järjestyssääntöjen esillä olo ja radan käyttäjien järjestyssääntöjen noudattaminen; sekä
7) muut radan turvallisuuteen vaikuttavat seikat.
Valvonnan määrässä, laajuudessa ja tekotavassa tulee ottaa huomioon radan laatu, käyttäjä-

määrät, laukausm äärät, sij ainti paikka j a muut vastaavat se ikat.

4$

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan I päivänä joulukuuta 2015

Helsingissä päivänä kuuta 2015

Sisäministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja

2



Valtioneuvoston asetus

lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta
aselupa-asioissa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ampuma-aselain (l/1998) ll4 $:n 4 momentin nojalla lääkärin ilmoitusvelvolli-

suudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun
asetuksen (122312011) nimike sekä 1,2 ja 3 $.

Valtioneuvoston asetus

terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta

r$

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma-aselain (l/1998) 114 $:ssä tarkoitettua terveydenhuol-
lon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta ja -velvollisuutta koskevasta ilmoitusmenettelystä, näi-
den ilmoitusten sisällöstä sekä ilmoitusten käsittelyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.

2$

Ilmoituksen sísältö

Sen lisäksi, mitä ampuma-aselain ll4 $:n 3 momentissa säädet?iän, ilmoituksessa on oltava
seuraavat tiedot:

l) ilmoituksen tekijän nimi, koulutus tai ammattiasema sekä toimipaikka yhteystietoineen;
2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot; ja
3) jos ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta on tehty hãtà- tai rikosilmoitus, tämän

ilmoituksen yksilöivät tiedot.
Ampuma-aselain 1 l4 $:n 3 momentissa tarkoitetuissa perusteluissa on todettava, perustuuko

ilmoitus siihen, että joku on:
l) itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon mielen-

terveyslain (111611990) 8 $:n I momentin 2 kohdan perusteella ja lääkäri tahdosta riippumat-
toman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hänen olevan sopimaton pitämään hal-
lussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;

2) todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tut-
kimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

3) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisältyvän väkivaltaista tai
uhkaavaa käytöstä koskevan tiedonja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perustuvan ar-
vion perusteella;

4) käyÎltäWnyt lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä väki-
valtaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka



5) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitämään
hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

3$

Terv eydenhuoll on to imintayks ikön v astuu

Terveydenhuollon toimintayksikön on määriteltävä ne menettelylavat,joilla varmistetaan,
että yksikössä työskentelevän lääkärin ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-aselain I 14 $:n
I ja 3 momentin mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan I päivänä joulukuuta 2015

Helsingissä päivänä kuuta 2015

Sisäministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja

2



SISAMINISTERIO Muistio
29.6.2015
LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

I Johdanto

Eduskunta on hyväksynyt uuden ampumaratalain ja muutokset ampuma-aselakiin,
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettavaan lakiin, jrirjestyslakiin ja rikos-
lakiin (EV 31712014 vp, HE 2012014 vp). Ampumaratalaillakumotaan ampumarato-
ja koskevat Venäjän vallan aikaiset säädökset, eli 4.12.1915 annettu asetus ampuma-
aseiden ja ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapidosta sekä ampumaratojen lait-
tamisesta ja kunnossapidosta(9211915) sekä 25.7.1916 annettu senaatin päätös am-
puma-aseiden ja ampumatarpeiden kaupasta, aseiden hallussapidosta ja mukanakan-
tami se sta sekä ampumaratoj en laittamisesta j a kunno ssapido sta (52 I I 9 I 6). Tasaval -

lan presidentti vahvisti lainmuutokset 12.6.2015 ja ne tulevat voimaan 1.12.2015.

Ampuma-aselain muutoksella laista on poistettu kaupallisessa tarkoituksessa tapah-
tuva ampumaradanpitäminen sekä ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen luvanva-
raisten ase-elinkeinojen harjoittamisen muodoista. Asealan elinkeinoa koskevia
såiännöksiä on muutettu siten, että ampuma-aseen kaupallinen säil¡täminen tulee
yhdeksi asealan elinkeinonharjoittamisen muodoksi. Ampuma-asetta voidaan j atkos-
sa säil¡tää tällaiseen toimintaan oikeuttavan luvan saaneen asealan elinkeinonhar-
joittajan luona taikka sellaisen luvanhaltijan luona, jolla on oikeus lainata säil¡että-
vää ampuma-asetta.

Ampuma-aseiden säil¡tamistä koskevia ampuma-aselain säännöksiä on lainmuutok-
sella tarkennettu ja osin tiukennettu säilytysturvallisuuden parantamiseksi. Ampuma-
aselain muutosten voimaantulon jälkeen ampuma-aseen säil¡täminen ei enää ole
mahdollista siten, että aseen osaa säilytettäisiin muusta ampuma-aseesta erilläåin niin,
että irrallaan sail¡ettava osa eikä muu osa aseesta olisi lukittuna. Velvollisuus säil¡-
tää ampuma-asetta turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa tulee kos-
kemaan nykyistä useampia luvanhaltij oita. Ampuma-ase on säil¡ettävä sisåiministe-
riön asetuksen mukaisessa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna si-
ten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvat-
tomasti käyttöön. Aseen sijasta aseen osa voidaan säilyttää edellä kuvatulla tavalla.
Jos luvanhaltijalla on säilytettäväna erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yhteensä

enemmän kuin viisi ampuma-asetta, on nämä säil¡ettävä hyväksytyssä turvakaapissa
tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Ampuma-asetta voidaan väliaikai-
sesti säilyttåiä niin, että ampuma-ase tai aseen osa säilytetään lukitussa paikassa tai
muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-ase tai aseen osa on luvanhaltijan välit-
tömässä valvonnassa. Ampuma-asetta saa lainmuutoksen voimaantulon jälkeen säi-
lyllaä kulkuneuvossa vain väliaikaisesti ampuma-aseen käyttöön tai kuljetukseen liit-
tyen.

Tehokkaiden ilma-aseiden luvanvaraisuutta ja ilmoituksenvaraisuutta koskeva sään-

tely on lainmuutoksella sisäll¡etty ampuma-aselakiin. Teholtaan varsinaisia ampu-
ma-aseita vastaavien ilma-aseiden siirto ja tuonti Suomeen, kauppa, kaupallinen säi-
l¡täminen, hankkiminen, hallussapito, valmistaminen, korjaaminen ja muuntaminen
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tulevat luvanvaraisiksi. Tehokkaiden ilma-aseiden hankkiminen ja hallussapito yksi-
tyisessä tarkoituksessa on ilmoituksenvaraista silloin kun henkilöllä on ampuma-
aseen hallussapitoon oikeuttavalupa. Tehokkaisiin ilma-aseisiin ei sovelleta kaikkia
ampuma-aselain säännöksiä, kuten aseen osia, aseen tyyppiä ja toimintatapaa koske-
vaa luokittelua, soveltuvuustestin suorittamisvelvollisuutta sekä valmistus-, täyden-
nys, maahantuontimerkintöjä koskevia säännöksiä. Ampuma-aseiden säilytystä kos-
kevat säännökset koskevat myös tehokkaita ilma-aseita.

Ampuma-aselain ampuma-aseiden sailynamistä, tehokkaita ilma-aseitaja asealan
elinkeinoa koskevat muutokset aiheuttavat muutostarpeita valtioneuvoston asetuk-
seen ampuma-aseista (14511998). Muutostarpeita aiheuttaa myös ampuma-aseiden,
niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja
kauttakulj etusmenettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
N:o 258/2012 (asevientiasetus). Ampuma-aselain 36 $ on kumottu 30.9.2013 voi-
maan tulleella lainmuutoksella, siltä osin kuin se koski ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kaupallista vientiä, joista såiädetään

asevientiasetuksessa. Ampuma-aseasetuksen 27 $ ja 28 $ ehdotetaan muutettavaksi
siltä osin kuin pykälät koskevat kaupallisen vientiluvan hakemista ja sitä koskevaa
todistusta.

Ehdotettavat säännösmuutokset annettaisiin ampuma-aselain ( 1 / 1 998) ase-

elinkeinonharjoittajan velvollisuutta tiedoston pitämiseen koskevan 25 $:n I momen-
tin ja tarkempia säännöksiä koskevan 119 $:n 1 momentin 3,4,6,7 ja 8 kohdan no-
jalla.

2 Yksityiskohtaiset perustelut

1 c $ Asetuksen soveltaminen tehokkaisiin ilma-aseisiin

Ampuma-aselain muutoksella tehokkaat ilma-aseet on sisäll¡etty ampuma-aselakiin
ja lain muutoksen johdosta myös ampuma-aseasetuksen ampuma-aseita koskevia
säännöksiä ehdotetaan sovellettavaksi tehokkaisiin ilma-aseisiin. Tehokkaisiin ilma-
aseisiin ei sovellettaisi kuitenkaan kaikkia ampuma-aseasetuksen säännöksiä. Ilma-
aseita ei luokitella eri asetyyppeihin, niiden osia ei ole säädetty luvanvaraisiksi, niis-
sä ei käytetä patruunoita eikä niiden ammuksiakaan ole säännelty. Ilma-aseen hank-
kimislupaa hakevan henkilön ei tarvitse myöskään suorittaa soveltuvuustestiä. Ilma-
aseita koskevia kansainvälisiä merkintävaatimuksia ei ole olemassa ja niihin ei
myöskään kä¡ännössä tehdä säännönmukaisesti valmistusmerkintöjä. Ilma-aseen lu-
vanhaltijaan ei sovellettaisi harrastuksen jatkumisen osoittamista koskevia säännök-
siä ampuma-aseasetuksessa. Ilma-aseisiin ei sovellettaisi valmistus-, maahantuonti-
ja täydennysmerkintää koskevia säännöksiä. Ampuma-aseiden vientiä, Suomesta ta-
pahtuvaa siirtoa ja kauttakuljetusta kaupallisessa tarkoitusta koskevia ampuma-
aseasetuksen säännöksiä ei sovellettaisi tehokkaisiin ilma-aseisiin. Soveltamisalan
ulkopuolelle jäisivät myös sellaiset ampuma-aseasetuksen säännökset, jotka koskevat
vain kaasusumuttimia. Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset ampuma-
aseasetuksessa koskisivat myös tehokkaita ilma-aseita.
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Ampuma-aseasetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 c $, jonka mukaan asetuksen

säännöksiä ampuma-aseista sovellettaisiin myös tehokkaisiin ilma-aseisiin lukuun ot-
tamattal $:ää, 1 b $:ää, 2 $:n 3 momenttia, 3 - 9 $:ää, 10 $:n 1 momentin 6 kohtaa,
12 $:n 1 kohtaa, l3 $:n 1 kohtaa, 14 $:n 1 kohtaa, 79,20,21,22,25,26,26 a-c,27 ja
28 $:ää, 32 $:n 1 momentin 3 kohtaa, 43 $:n 1 momentin 3 kohtaa, 44 c -e $:ää, 45

$:n 3 kohtaa, 46 $:n 4 kohtaa, 47 $:n 1 momentin 3 ja 5 kohtaa, 50 $:n 4kohtaa,54

$:n 1 momentin 1 jal akohtaa, 55, 56 ja 59 $:ää ja 61 $:n 2kohtaa

10 $ Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinoluvan hakemista koskevan 10 $:n 1 momentin 6 kohtaa muutettai-
siin poistamalla siitä viittaus ampumaradallatai ampuma-aseiden käyttöön koulutta-
misessa käytettävistä ampuma-aseista ja lisäämällä siihen sail¡ettavat aseet. Ampu-
ma-aselain muutoksella ampuma-aselaista on poistettu kaupallisessa tarkoituksessa
tapahtuva ampumaradan pitäminen sekä ampuma-aseen kä¡töön kouluttaminen lu-
vanvaraisten ase-elinkeinojen harjoittamisen muodoista ja ampuma-aseen kaupalli-
sesta säilyttämisestä on tullut yksi asealan elinkeinonharjoittamisen muodoista. Am-
puma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aseen

kaupallisesta säilyttämisestä on tullut yksi asealan elinkeinonharjoittamisen muodois-
ta.

12 $ Kaupan harjoittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvolli-
suus pitää tiedostoa

Asetuksen 12 $:n otsikkoa muutettaisiin niin, että siihen lisättäisiin säil¡tämiseen
oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa jatekstiin lisättäi-
siin ampuma-aseiden säil¡täminen hankkimisen ja luovuttamisen rinnalle. Pykälään
ehdotetaan lisättävåiksi uusi tehokkaita ilma-aseita koskeva I akohta, jonka mukaan
ase-elinkeinonharjoittajan tiedostoon merkitään hankittujen, säilytettävien ja luovu-
tettavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa
oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero. Sarjanu-
mero on aseen valmistajan tyypillisesti merkitsemä numero, joka yksilöi aseen ja
osoittaa aseen kuulumista j ohonkin sarj aan. Tunnistenumerolla tarkoitetaan kä¡än-
nössä aseeseen jälkikäteen merkittyä tunnistetta. Pykälän 7 kohtaa sovellettaisiin säi-
lytettäväksi antajaan ja säil¡ettäväksi ottajaan. Perustelujen osalta viitataan 10 $:n
perusteluihin.

13 $ Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedosta

Asetuksen l3 $:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi, tehokkaita ilma-aseita koskeva I a

kohta, jonka mukaan ampuma-aseiden valmistamiseen oikeutetun ase-

elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkittäisiin valmistettujen tehokkaiden
ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tehtaan merkki ja malli tai mal-
linumero sekä sarja- tai tunnistenumero.

14 $ Korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää
tiedostoa
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Korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuutta
pitää tiedostoa koskevaan 14 $:ään lisättäisiin tehokkaita ilma-aseita koskevien sää-

dösmuutosten johdosta uusi I a kohta, jonka mukaan ase-elinkeinonharjoittajan pi-
tämäåin tiedostoon merkittäisiin korj attavien tai muunnettavien tehokkaiden ilma-
aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki ja
malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero.

16 a $ Vastuuhenkilön koe

Asetuksen l6 $:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että pykälästä poistetaan ampuma-
radan pitamista ja ampuma-aseiden käyttöön kouluttamista koskevat kohdat. Vastuu-
henkilön koe sisältäisi kaksi vaihtoehtoista osiota aikaisemman neljän osion sijasta ja
ampuma-aseiden kaupallinen sail¡taminen lisättäisiin ensimmäiseen osioon. Perus-
telujen osalta viitataan 10 $:n perusteluihin.

23 $ Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen tuontiluvan hakeminen

Asetuksen kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan hakemista koskevaan 23 $:n ot-
sikkoon ja 1 momenttiin lisättäisiin tehokkaat ilma-aseet. Pykälåin 1 momenttiin lisät-
täisiin uusi 4 kohta, jonka mukaan hakemuksessa on mainittava siirrettävien tai tuo-
tavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumÈiärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa
oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja tai tunnistenumero.

24 $ Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Asetuksen 24 $:n otsikkoa ja tekstiä muutettaisiin lisäämällä siihen tehokkaat ilma-
aseet. Pykältin 3 kohta muutettaisiin ehdotettujen 23 $:n muutosten myötä muotoon
"23 $:n 1 momentin 2 - 4 kohdassa tarkoitetut tiedot".

2 7 $ Kaupallisen kauttakulj etusluvan hakeminen

Asetuksen 27 $:n otsikosta ja tekstistä poistettaisiin maininnat kaupallisesta vientilu-
vasta. Kaupallista vientilupaa koskenut 36 $ ampuma-aselaissa on kumottu EU:n
asevientiasetuksen johdosta. Pykälän 3 momenttiin tarkennettaisiin, että lupaviran-
omainen voi vaatia hakijaa esiu¿im¿iän muitakin kaupallisen kauttakuljetusluvan an-
tamisen edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

28 $ Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

Asetuksen 28 $:n otsikosta ja 1 momentista poistettaisiin maininnat kaupallisesta
vientiluvasta. Perustelujen osalta viitataan 27 $:n perusteluihin.

29 $ Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen vientiluvan jakaupallisen kautta-
kuljetusluvan hakeminen

Asetuksen 29 $:n otsikkoon j a I ja 2 momenttiin ehdotetaan sisällytettäväksi kaa-
susumuttimien lisäksi tehokkaat ilma-aseet. Pykälän I momenttiin lisättäisiin uusi 4
kohta koskien sitä, että hakemuksessa olisi mainittava siirrettävien, vietävien tai
kauttakuljetettavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä japiipun pienin sisähal-
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kaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja tai tunniste-
numero. Pykälän 2 momenttia tarkennettaisiin niin, että lupaviranomainen voi vaatia
hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen
vientiluvan ja kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen kauttakuljetus-
luvan antamisen edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

30 $ Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kautta-
kulj etuslupaa koskeva todistus

Asetuksen 30 $:n otsikkoa ja tekstiä muutettaisiin niin, että se koskisi myös tehokkai-
ta ilma-aseita. Pykalan 3 kohtaa muutettaisiin niin, että siinä mainittaisiin 29 $:n 1

momentin 3 kohdan lisäksi uusi ehdotettu 4 kohta.

3 I $ Maahanjääntitodistus

Maahanj ääntitodistusta koskevaa 3 1 $ :ää muutettaisiin lisäämällä siihen tehokkaat
ilma-aseet.

32 $ Maahanjääntitodistuksen hakeminen

Asetuksen 32 $:n I momentissa luetellaan maahanjääntitodistusta koskevassa hake-
muksessa mainittavat tiedot. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a
kohta, jonka mukaan siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä
ja piipun pienin sisähalkaisija tulisi mainita hakemuksessa.

42 $ Tullilaitoksen kaupallista tuontia koskeva ilmoitusvelvollisuus

Asetuksen 42 $:ssä viitataan 23 $:n 1 momentin 2 ja3 kohdassa tarkoitettuihin tie-
toihin, joka tulisi 23 $:n muutosehdotuksen johdosta muuttaa muotoon "23 $:n 1

momentin 24 kohdassa tarkoitetut tiedot".

43 $ Hankkimisluvan hakeminen

Ampuma-aseasetuksen hankkimisluvan hakemista koskevaan 43 $:n 1 momenttiin
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a kohta, jonka mukaan hankittavan tehokkaan ilma-
aseen piipun pienin sisähalkaisija ja tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai malli-
numero tulisi mainita hankkimislupaa koskevassa hakemuksessa. Lisäksi pykälän 1

momenttiin ehdotetaan uutta 6 kohtaa liittyen tietoihin hankittavan ampuma-aseen,
aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen sekä ampuma-aseessa käytettäväksi tarkoitettu-
jen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiotun säilytystavan ja paikan
mainitsemisesta hakemuksessa. Ehdotetulla lisäyksellä parannettaisiin säilyttämiseen
liittyvää turvallisuutta siten, että hakijan tulee jo lupaa hakiessaan harkita, miten hän
aikoo säilftää hankittavan ampuma-aseen, aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen sekä

ampuma-aseessa käytettäväksi tarkoitettuja patruunoita ja erityisen vaarallisten am-
muksia. Luvan hakijan kanssa voitaisiin haastattelussa keskustella aiotuista säilytys-
tavoista. Lupaviranomaisille ehdotetaan asetuksen 44 $:ssä täh¿in liittyen velvolli-
suutta säil¡tamistä koskevan ohjeen antamiseen lupatodistuksen antamisen yhtey-
dessä. Ilmoitettu aiottu säily.tyspaikka ei sitoisi luvan hakijaa. Säilytyspaikka voi
tyypillisesti muuttua muuton tai remontin yhteydessä. Koska suunniteltu säil¡ys-
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paikka ei ole pakollinen säilytystapa, sitä ei merkittäisi myöskään lupatodistukseen.
Viranomainen voisi puuttua aiottuun säil¡ykseen, jos säilytystapa olisi selkeästi am-
puma-aselain vaatimusten ja turvallisuuden vastainen.

44 $ Hankkimislupaa koskeva todistus ja säilytysohje

Asetuksen 44 $:n koskisi hankkimislupaa koskevaa todistusta ja säilytysohjeen an-
tamista ja sen otsikko ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan pykälän sisältöä. Pykä-
laan lisattaisiin uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin, että hankkimislupaa koskevan
todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-
aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja
ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista. Ohjeen antamisen tavoit-
teena olisi parantaa aseturvallisuutta ja ohjata harrastajia toimimaan oikein usein hy-
vin tulkinnallisissa tilanteissa. Aiottu säilytystapa ja -paikka ilmoitettaisiin ja säily-
tysohje annettaisiin hankkimislupaa, ampumatarvikelupaa, yksityistä valmistamislu-
paa ja rinnakkaislupaa koskevan asian yhteydessä. Säil¡ysohjetta ei annettaisi uu-
destaan hallussapitolupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä.

47 $ Yksityisen valmistamisluvan hakeminen

Asetuksen 47 $:n 1 momenttiin yksityisen valmistamisluvan hakemisesta ehdotetaan
lisättäväksi uusi 5 a kohta, jonka mukaan hakemuksessa olisi mainittava valmistetta-
van tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä uusi 8 kohta, jonka mu-
kaan hakemuksessa on mainittava muunnettavan tai valmistettavan ampuma-aseen
tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja eri-
tyisen vaarallisten ammusten säilytystapa- ja paikka. Perustelujen osalta viitataan
hankkimisluvan hakemista koskevan 43 $:n perusteluihin.

48 $ Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus

Asetuksen 48 $:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan yksityistä valmista-
mislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava
ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista. Perustelut
ovat samat kuin mitä 44 $:n osalta on esitetty.

50 $ Rinnakkaisluvan hakeminen

Rinnakkaisluvan hakemista koskevaan 50 $:n I momenttiin lisättäisiin uusi 4 a koh-
ta, jonka mukaan hakemuksessa on mainittava tehokkaan ilma-aseen piipun pienin
sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja-
tai tunnistenumero sekä uusi 8 kohta, jonka mukaan hakemuksessa on mainittava
ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoiteftujen pat-
ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka. Perustelu-
jen osalta viitataan 43 $:n perusteluihin.

51 $ Rinnakkaislupaa koskeva todistus
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Asetuksen 51 $:äåin rinnakkaislupaa koskevasta todistuksesta lisättäisiin uusi 2 mo-
mentti, jossa säädettäisiin, että rinnakkaislupaa koskevan todistuksen antamisen yh-
teydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoi-
den ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset
täyttävistä säilytystavoista. Perustelujen osalta viitataan 44 $:n perusteluihin.

53 $ Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asetuksen 53 $:n 3 kohtaan ehdotetaan korjattavaksi keräilysuunnitelman vahvista-
jaksi sisäministeriön sijaan Poliisihallitus. Käytännössä keräilysuunnitelman vahvis-
taa nykyisin Poliisihallitus.

54 $ Asekeräilijain pitämän tiedoston sisältö ja muoto

Ampuma-aseasetuksen 54 $:n I momenttiin tiedoista, joita asekeräilijåin on merkittä-
vä ampuma-aselain 59 a ja 60 $:n nojalla pitämäänsä ampuma-aseita ja aseen osia
koskevaan tiedostoon ehdotetaan lisättävåiksi uusi 1 b kohta koskien hallussa pidettä-
via tehokkaita ilma-aseita, joista tulisi ilmoittaa lukumäärä, piipun pienin sisähal-
kaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarjanumero ja eri-
tyistuntomerkit.

55 $ Ampumatarvikeluvan hakeminen

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
säilytysturvallisuuden parantamiseksi uusi 5 kohta, jonka mukaan ampumatarvikelu-
paa koskevassa hakemuksessa olisi mainittava patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten aiottu säil¡yspaikka ja -tapa. Perustelujen osalta viitataan 43 $:n peruste-
luihin.

57 $ Suostumuksen hakeminen

Asetuksen 57 $:n 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 43 $:n muutosten johdosta niin,
että hakemuksessa olisi mainittava 43 $:n 3, 3 a ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

59 $ Aseen osasta ja tehokkaasta ilma-aseesta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto

Pykälän 1 momenttia muutettaisiin niin, että myös tehokkaan ilma-aseen hankkimi-
sesta tulisi tehdä kirjallinen ilmoitus. Pykälän I momenttiin lisättäisiin uusi 1 b koh-
ta, jonka mukaan tehokkaasta ilma-aseesta tulisi mainita ilmoituksessa tehokkaan il-
ma-aseen yksilöimisessä tarvittavat tiedot, eli piipun pienin sisåihalkaisija sekä tie-
dossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja tai tunnistenumero.

61 $ Luovutusilmoituksen sisältö

Luovutusilmoituksen sisältöä koskevaan 6l $:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a
kohta, liittyen luovutetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienimmän sisähalkaisijan,
tehtaan merkin, mallin tai mallinumeron, sarjanumeron ja erityistuntomerkkien mai-
nitsemiseen luovutusilmoituksessa.
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3 Asian valmistelu

Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla virkatyönä. Valmistelun aikana
on kuultu Poliisihallitusta.

Asetusluonnoksesta on saatu lausunnot. . .

Asetus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

4 Voimaantulo

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti ampuma-aselain muutoksien
kanssa 1.12.2015.



I Johdanto

SISIiMINISTERIÖ Muistio
29.6.20ts
LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMARADOISTA

Eduskunta on hyväksynyt uuden ampumaratalain ja muutokset ampuma-aselakiin,
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettavaan lakiin, jrirjestyslakiin ja rikos-
lakiin (EV 31712014 vp, HE 2012014 vp). Ampumaratalailla kumotaan ampumarato-
ja koskevat Venäjän vallan aikaiset säädökset, eli 4.12.1915 annettu asetus ampuma-
aseiden ja ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapidosta sekä ampumaratojen lait-
tamisesta ja kunnossapidosta(9211915) sekä 25.7.1916 annettu senaatin päätös am-
puma-aseiden ja ampumatarpeiden kaupasta, aseiden hallussapidosta ja mukanakan-
tamisesta sekä ampumaratoj en laittamisesta j a kunnossapidosta (52 I 19 I 6). Tasaval-
lan presidentti vahvisti lainmuutokset 12.6.201 5 ja ne tulevat voimaan 1.12.2015.

Ampumaratalain 16 $:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä 5 $:n I momentissa tarkoitetun ampumaratahakemuksen si-
sällöstä, 8 $:n I momentissa tarkoitetun våihäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen
sisällöstä, 5 $:n 1 momentissatarkoitetun lupahakemuksen ja 8 $:n 1 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen liiteasiakirjoista, 9 $:ssä tarkoitetun järjestyssäännön sisällös-
tä ja esilläpidosta ampumaradalla ja l0 $:n 1 momentissa tarkoitetusta ratavastaavan
valvontatehtävästä.

Ampumaratalain tehokas ja joustava täytäntöönpano edellyttää tarkempien säännös-
ten antamista sekä ampumarataluvan hakemiseen että ampumaratailmoituksen teke-
miseen liittyen. Lisäksi ampumaradan tehokas valvonta edellyltää tarkempien sään-
nösten antamista valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella säädettäisiin ampumarata-
hakemuksen sisällöstä eli siitä, millaisia tietoja hakijan tulisi hakemukseensa sisällyt-
tää. Myös ampumaratailmoituksen sisältämistä tiedoista annettaisiin tarkempia sään-

nöksiä asetuksella. Näiden såiännösten tarkoituksena olisi ohjata hakemuksen tai il-
moituksen tekijziä. Toisaalta ne varmistaisivat viranomaisen edell¡yksiä käsitellä
hakemus tai ilmoitus joutuisasti turvaamalla tarvittavien tietojen saantia heti hake-
mus- tai ilmoitusasiakirj an saavuttua.

Ampumaratalupaa koskevassa hakemuksessa tai vähäistä ampumarataa koskevassa
ilmoituksessa ei käyännössä ole mahdollista esittää kaikkia asian käsittelyn edellyt-
tämiä tietoja vaan merkittävä osa tiedoista käytännössä sisällytetään liiteasiakirjoihin.
Ampumarata-asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä myös siitä, mitä tietoj a

liiteasiakirj oj en tulisi sisältää.

Ampumaratalain9 $:n mukaan ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö, jossa on ol-
tavamääràykset rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien turvalli-
suuden varmistamisesta, radan käyttöön liittyvistä rajoituksista sekä määräyksiä ja
rajoituksia koskevasta tiedottamisesta rata-alueella. Järjestyssääntö ja ratavastaavan
yhteystiedot on pidettävä ampumaradalla kä¡täj ien nähtävänä.
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Järjestyssäännön yksityiskohtaisemmasta sisällöstä säädettäisiin ampumarata-
asetuksessa. Ampumaradan j ärj estysstiäntö sisältäisi määräyksiä muun muassa radan
turvarakenteita, varomääräyksistä,rataakoskevien tietojen esilläpidosta sekä tarvit-
taessa sallituista ampuma-aseista ja ampumamatkoista. Tarkoituksena on, että am-
pumaradalla sekä sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvalli-
suus sekä muu ampumarataan liittyva turvallisuus tulisivat pääsääntöisesti turvatuiksi
ampumaradan järjestyssäännöllä. Jotta järjestyssäännöllä voitaisiin tehokkaasti ohjata
radan käyttäjien toimintaa, järjestyssäåinnön tulisi olla käyttäjien havaittavissa. Ase-
tusehdotukseen sisältyvät tarkemmat säännökset järjestyssäännön esilläpidosta radal-
la.

Ampumaradan ratavastaavantehtävistä säädetään ampumaratalain 10 $:ssä. Ratavas-
taavan tulisi valvoa, että ampumarata on turvallinen, radalla noudatetaan järjestys-
sääntöä ja lupaehtoja tai viranomaisen ampumaratailmoituksen perusteella asettamia
ehtoja ja määräyksiä. Ampumarataa ei saisi ottaa kä)ttöön, ennen kuin ratavastaava
on varmistunut, että ampumaratatäyttää ampumarataluvassa tai ampumaratailmoi-
tuksen perusteella asetetut vaatimukset ja että ratarakenteet mahdollistavat järjestys-
sääntöjen mukaisen toiminnan. Ampuma-rata-asetuksella annettaisiin tarkempia
säännöksiä ratavastaavan tekemästä valvonnasta. Tarkempia säännöksiä ehdotetaan
annettavaksi valvottavista kohteista ja valvontaan liittyvien tarkastusten taajuudesta
ottaen huomioon esimerkiksi radan sijainti, tyyppi ja koko.

2 Yksityiskohtaiset perustelut

1 $ Ampumarataa koskeva hakemus ja ilmoitus

Asetuksen 1 $ koskisi ampumarataa koskevan hakemuksen ja ilmoituksen sisältöä ja
liitteitä. Tietojen perusteella luvan myöntävä viranomainen voisi arvioida, ettärata
on turvallinen. Ampumarataa ja ampumaurheilukeskusta koskevassa hakemuksessa
tai vähäistä ampumarataa koskevassa ilmoituksessa olisi mainittava hakijan tai ilmoi-
tuksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteis<itunnus, vähäisen am-
pumaradan, ampumaradantai ampumaurheilukeskuksen nimi ja sijainti ja ehdotetta-
van ratavastaavan nimi, henkilötunnus ja osoite. Radan nimi ja sijaintitiedot ovat tar-
peellisia luvan kohteen yksilöimiseksi ja radan turvallisuuden varmistamiseksi. Ra-
dan nimi, sijainti ja ajo-ohjeet velvoitetaan pidettävfüsi esillä myös radalla.

Hakemukseen ja ilmoitukseen olisi liitettava ehdotus järjestyssäännöksi, ehdotetta-
van ratavastaavan suostumus tehtävään, selvitys, joka osoittaa hakijan hallintaoikeu-
den rata-alueeseen, yhteisön tai säätiön toiminnan tarkoituksen osoittava selvitys ja
yhteisön päätös radan perustamisesta ja ratavastaavan hyväksymisestä. Lisäksi ha-
kemukseen olisi liitettävä mahdollinen rakennuslupa sekä ulkona sijaitsevan ampu-
maradan ympäristölupa, ulkona sijaitsevan ampumaradan kartta-piirros, johon on
merkitty rata-alueelle tulevat lajiradat ja niiden ampumasuunnat sekä vaara-alueet,
selvitys vaara-alueiden merkitsemisestä, rakennepiirustus, josta ilmenee ampumapai-
kat, maalilaitteet, ammunnan tekniset apurakenteet sekä turvalaitteet ja rakenteet, se-

kä leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ampumapaikat sekä suojarakenteiden sijainti,
koko ja laatu.
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Pykälän 2 momentin mukaan asian käsittelevä viranomainen voisi vaatia hakijaa ja
ilmoituksen tekijää esittämä¿in muitakin luvan antamisen tai ilmoituksen käsittelyn
edelll.tyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

2 $ Jfiestyssåiäntö

Asetuksen 2 $ koskisi ampumaradan järjestyssääntöä, joka sisältäisi radan käyttöä
koskevat rajoitukset, muut turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset tiedot ja radan

sekä ratavastaavan yksilöintiin tawittavat tiedot. Ampumaradan, ampumaurheilukes-
kuksen ja vähäisen ampumaradan järjestyssäännöstä olisi käytävä ilmi radan käyttö-
ajat, radan varomääräykset sekä sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä siivoami-
nen ja jätehuolto, ampumaradanpitaja, ratavastaavan nimi sekä puhelinnumero tai
muu yhteystieto ja radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeiden esilläpito.

Lisäksi järjestyssäännöstä olisi turvallisuussyistä tarvittaessa käytävä ilmi radalle
pääsyn rajoittaminen sekä radan aukioloajat, rata-alueella olevat rudat ja niiden am-
pumamatkoja, ammunnan lajeja, tulimuotoa, sallittuja patruunatyyppejä sekä taulu-
jen tyyppejä ja sijoitusta koskevat rajoitukset, radan käyttöoikeuksia koskevat rajoi-
tukset, rata-alueen ylläpitovastuun jako ja ensiaputarvikkeiden säilytyspaikka. Koh-
dassa tarkoitettuja tulimuotoja olisivat kertatuli ja sarjatuli. Jfiestyssääntöön on, jos
radan turvallinen käyftö sitä edell¡tää, sisällytettäva rata-alueen kartta,josta käy ilmi
sallitut kulkureitit, kulkureittien ja ampumapaikkojen esteettömyys sekä pysäköinti-
alueet. Järjestyssääntö on pidettävä esillä ilmoitustaululla ja turvallisuuden edell¡tä-
essä lajiratojen suorituspaikoilla. Järjestyssäåinnön esillä pitliminen lajiratojen suori-
tuspaikoilla voisi olla turvallisuussyistä tarpeen ampumaradoilla, joiden lajiradat si-
jaitsevat kaukana ilmoitustaulusta.

3 $ Ratavastaavan valvontatehtävä

Asetuksen 3 $:ssä säädettäisiin ratavastaavan valvontatehtävästä. Pykälä sisältäisi
yksityiskohtaisen luettelon siitä, mitä ratavastaavaan valvontatehtävän tulisi ainakin
sisältää. Ratavastaavan tehtäviin kuuluisi lupaehtojen ja luvan määräysten sekä am-
pumaratailmoituksen perusteella annettujen määräysten ja ehtojen noudattamisen
valvonta. Ratavastaavan tehtävä olisi valvoa, että ampumarataolisi turvallinen. Ra-

dan tulee koko sen käyttöajan olla turvallinen sekä sen käyttäjille että sen välittömäs-
sä läheisyydessä kulkeville tai oleskeleville henkilöille. Radalta ammutuista luodeista
tai muista ammuksista ei saa aiheutua omaisuusvahinkoa sivulliselle. Turvallisuuteen
sisältyy myös radan käyttäjien ja siellä oleskelevien ihmisten turvallinen kä1'ttäyty-
minen siltä osin kuin se ei kuulu järjestyssäännön alaan.

Ratavastaavan tulisi valvontatehtävässään tarkastaa radan suojavallit ja muut suoja-
rakenteet, näyttösuojat, taulutelineet, maalilaitteet ja muut rakenteet, ampumakatok-
set ja ampumapaikat, suoja-alueen aitaamiset ja ampumaradasta kertovat varoitus-
merkinnät, kulkureittien merkitseminen, opasteet ja osoitekyltit, jZirjestyssääntöjen

esillä olo ja se, että radan käyttäjät toimivat järjestyssäännön mukaisesti. Lisäksi ra-
tavastaavan tulisi tarkastaa muut radan turvallisuuteen vaikuttavat seikat, kuten se,

ettei radan kasvillisuus vaaranna turvallisuutta.
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On selvää, että ratavastaava ei olisi ampumaradalla paikallaaina kun sitä käytet¿i:in.

Valvonnan määrässä, laajuudessa ja tekotavassa tulisi ottaa huomioon radan laatu,
käyttäjämäärät, laukausmäåirät, sijaintipaikka ja muut vastaavat seikat. Ratavastaavan
tulisi sovittaa valvonnanmäarä jatekotapa näiden seikkojen perusteella sellaiseksi,
että hän tuntee radan kunnon ja sen, miten sitä käytetään. Ratavastaavalle ei ole am-
pumaratalaissa såiädetty valvontatehtävän laiminlyönnistä rangaistusta.

3 Asian valmistelu

4 Voimaantulo

Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla virkatyönä. Valmistelun aikana
on kuultu Poliisihallitusta.

Asetusluonnoksesta on saatu lausunnot...

Asetus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti ampumaratalain kanssa
1.r2.20rs.



SISÄMINISTERIÖ Muistio
29.6.2015
LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS LAAKARIN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA
TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN TT,VTOITUSOIKEUDESTA ASELUPA.
ASIOISSA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

I Johdanto

Eduskunta on hyväksynyt uuden ampumaratalain ja muutokset ampuma-aselakiin,
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettavaan lakiin, järjestyslakiin ja rikos-
lakiin (EV 31712014 vp, HE 2012014 vp). Ampumaratalailla kumotaan ampumarato-
ja koskevat Venäjän vallan aikaiset säädökset, eli 4.12.1915 annettu asetus ampuma-
aseiden ja ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapidosta sekä ampumaratojen lait-
tamisesta ja kunnossapidosta (9211915) sekä25.7.I916 annettu senaatin päätös am-
puma-aseiden ja ampumatarpeiden kaupasta, aseiden hallussapidosta ja mukanakan-
tami se sta sekä ampumaratoj en laittamise sta j a kunno s sapidosta (52 I I 9 I 6). Tasaval -
lan presidentti vahvisti lainmuutokset 12.6.2015 ja ne tulevat voimaan 1.12.2015.

Ampuma-aselain (1/1998) 13 päivänä kesäkuuta 2011 voimaan tullut muutos
(12412011) sisälsi lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammat-
tihenkilön ilmoitusoikeutta koskevan Il4 $:n säännöksen. Sen mukaan l¿iäkärillä oli
velvollisuus ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä oikeus salassapitosään-
nösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen
ja henkilön tapaamisen perusteella katsoi perustellusta syystä olevan terveydentilansa
tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta,
aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Ilmoituksen tuli sisältää
sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen.

Ampuma-aselain muutoksella on tarkennettu lääkärin ilmoitusvelvollisuutta.
Tapaukset, joissa ilmoitus olisi tehtävä, on mäåiritelty tyhjentävästi lakitasolla. Am-
puma-aselain 114 $:n otsikko on muutettu muotoon "Terveydenhuollon ammattihen-
kilön ilmoitusoikeus ja -velvollisuus". Ampuma-aselain l14 $:n perusteella tehtävää
ilmoitusta kutsutaan nimellä ampuma-aseilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee kahta
tilannetta. Ensinnäkin ilmoitusvelvollisuus on lääkärillä silloin, kun henkilö on todet-
tu oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi. Tällaisia tut-
kimuksia ovat esimerkiksi mielentilatutkimus tai vaarallisuusarvio. Toinen tapaus on,
kun henkilö on otettu tahdosta riippumattoman hoitoon mielenterveyslain
(1116l1990) 8 $:n 1 momentin 2-kohdan nojalla. Sen mukaan henkilö voidaan mää-
rätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon, jos hän mielisairautensa
vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti
pahentaisi hänen mielisairauttaantai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai tur-
vallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Tällöin ilmoituk-
sen tekemisen lisäedellytyksenä on se, että lääkäri tahdosta riippumattoman hoidon
aikana tehdyn arvion perusteella katsoo henkilön sopimattomaksi pitämään hallus-
saan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia.

Muiden kuin kahden edellä mainitun tapauksen osalta lääkärillä on uudistetun am-
puma-aselain 114 $:n mukaan ilmoitusoikeus salassapitosäännösten estämättä. Ter-
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veydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeuden perusteet säilyvät ennallaan. Il-
moituksen sisältöä koskevalta osaltaan ampuma-aselain 114 $ on säilynyt asiasisäl-
töisesti ennallaan ja säännös sisältyy uuteen 3 momenttiin. Pykälään sisältyvä asetuk-
senantovaltuus on säilynyt ennallaan.

Ampuma-aselain I l4 $:n muutos aiheuttaa muutostarpeita l¿iakarin ilmoitusvelvolli-
suudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa
annettuun valtioneuvoston asetukseen 1223l20ll,joka sisältliä tarkempia säännöksiä
muun muassa ilmoituksen sisällöstä j a terveydenhuollon toimintayksikön vastuusta.

2 Yksityiskohtaiset perustelut

Asetuksen nimikkeen muuttaminen

Ampuma-aselain 114 $:n otsikko on muutettu vastaamaan paremmin pykälän sisältöä
ja terveydenhuollon ammattihenkilön aselupa-asioissa tekemä ilmoitus on nimetty
ampuma-aseilmoitukseksi. Asetuksen nimike ehdotetaan muutettavaksi ampuma-
aselain 114 $:n muutosten johdosta muotoon "Valtioneuvoston asetus terveydenhuol-
lon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta".

I $ Soveltamisala

Asetuksen 1 $ ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan ampuma-aselain 114 $:n sisäl-
töä, niin että lä¿ikärin ilmoitusvelvollisuuden ja terveydenhuollon ammattihenkilön
ilmoitusoikeuden sijaan soveltamisalaan kuuluisi terveydenhuollon ammattihenkilön
ilmoitusoikeutta ja -velvollisuutta koskeva ilmoitusmenettely, näiden ilmoitusten si-
sältö sekä ilmoitusten käsittelyyn oikeutettu poliisin henkilöstö.

2 $ Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen sisältöä koskevan 2 $:n I ja 2 momenttien viittaukset ampuma-aselain
114 $:n I momenttiin ehdotetaan muutettavaksi lainmuutoksen johdosta viifiauksiksi
114 $:n 3 momenttiin, joka koskee ampuma-aseilmoituksen sisältåimää sopimatto-
muutta koskevaa kannanottoa perusteluineen. Pykälein 2 momenttia, joka koskee am-
puma-aseilmoituksen perusteluja, ehdotetaan muutettavaksi niin, että se sisältäisi
muutetun ampuma-aselain I l4 $:n kaksi lääkärin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa ti-
lannetta, sekä ne tilanteet, joissa laäkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenki-
löllä on oikeus salassapitosåiännösten estämättä tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus.

3 $ Terveydenhuollon toimintayksikön vastuu

Asetuksen 3 $:ään ehdotetaan lisättävåiksi ampuma-aselain muutoksen johdosta viit-
taus ampuma-aselain I l4 $:n 3 momenttiin.

3 Asian valmistelu

Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla virkatyönä. Valmistelun aikana
on kuultu Poliisihallitusta.



4 Voimaantulo

J

Asetusluonnoksesta on saatu lausunnot...

Asetus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti ampuma-aselain muutoksen
kanssa 1.12.2015.




