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YLEISTA
Reservildisurheiluliitto (RESUL) kiittaa mahdollisuudesta antaa lausunnon uutta
ampumaratalakia seke tiettyjii muutoksia ampuma-aselakiin koskevassa asiassa. RESUL
edustaa jasenjarjestojaan ja sen keskeinen tehtava on toimia lausunnonantajana
lakihankkeissa. Reservilaisjarjestdt (Reservilaisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry,
Maan puolustuskiltojen liitto ry, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry) ovat yhteensd n. 80 000
henkilojasenen kansalaisjarjestojen muodostama ryhma.
RESUL:n asema u rheilujiirjestona Suomessa on tunnustettu ja se toimii myos aktiivisesti
muiden maiden reservilaisurheilujerjest6jen kanssa. RESUL tuottaa jasenjarjest6illeen
monipuolisia liikuntapalveluja, joiden joukossa reservilaisammunnat on merkittave osaalue.
RESUL:lla on toimintasuunnitelmansa mukaisesti kilpailutoimintaa vuoden ympdri eri
puolella Suomea. Aktiiviset jasenet valmistautuvat kilpailuihin harjoittelemalla
saannOllisesti oman alueensa ampumaradoilla. Valtakunnallisia kilpailuja jarjestetean
vuorovuosin eri puolilla Suomea, jotta jarjestelyvastuu kiertaisi jasenjarjestojen kesken ja
etta kilpailut olisivat kaikille jdsenille valilla myos kohtuullisen matkan peassa.
Reservildisjirjestdilld on tarve valtaku n nalliselle ampumarataverkostolle, johon kuuluu
lukumaareisesti riittiivii maera ampumarato.ja eri puolilla maata. Ratojen ylliipito ja
viranomaisten kanssa asiointi hoidetaan vapaaehtois- ja talkoovoimin, mika on oltava
mahdollista myds jatkossa.
RESUL katsoo, etta esilla olevista asioista taysin uudestaan kirjoitettu ampumaratalaki ja
erityisesti sen vaikutukset yhdessa olemassa olevan rakennus- ja ymparist6lupasaantelyn
kanssa ovat aivan keskeisid kysymyksid jarjest6jen toiminnan kannalta.
Reserviliiisjiirjestdt tuottavat vahaisilla taloudellisilla panoksilla reservilaisten
kenttakelpoisu uden yl16pitoon tiihtaiaiviai palveluja, joiden avulla reserviin kuuluvat voivat
harjoitella koko valtakunnassa maanpuolustustaitoja niin kuin asevelvollisuutta koskeva
lainsaadant0 edellytaa.
Uuden lain voimaantulo ei saa aiheuttaa sita, etta nykyinen ampumarataverkosto
muuttuvan lainsaadann6n johdosta joutuisi lakkautusuhan alaiseksi. Uuden lain on
pikemminkin parannettava mahdollisuuksia perustaa uusia ampumaratoja sinne, missa
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asuu eniten ihmisi6 eli paakau punkiseud ulle sekd sinne, josta Puolustusvoimien
ampumaradat puretaan pois varuskuntien sulkemisen seurauksena. Valtakunnallisen
rataverkoston yllapito ja paakaupunkiseudun uusien ampumaratojen rakentaminen on
tu rvattava.
Ohessa seuraa huomioita esityksen eraista kohdista seka korjausesityksia
havaitsem istamme epakohdista.

MMRITELMAT (Ampumaratal 3 g),
"vahainen ampumarata"

Valtaosa nykyisistd ampumaradoista on jarjest6jen talkoovoimin ylEpitamia tosiasiassa
vahaisesse keytOssa olevia ratoja. Radoilla kayvet tyypillisesti ampumassa metsastajat,
reservilaiset ja urheiluampujat. Naille kaytan nossa ulkoradoilla kayttd keskittyy
kesdkauteen ja syksyyn, jolloin erityisesti on ampumaharjoittelua ja mm. hirvikokeita.
Jos rata ei ole uuden lain tarkoittamalla tavalla "vehainen", sen perustamisessa ja
ylldpidossa on suhteettoman paljon tyotii ja mm. viranomaisten kanssa asioimista ottaen
huomioon, etta jarjestojen ylliipitiimien ratojen osalta kaikki rataan liittyvat toimet on
tehtave talkootydna ilman mahdollisuutta saada muuta rahoitusta kuin mita seurojen
jasenmaksuista on kerattavissa.
Ampumaratalain erds keskeinen tarkoitus on, ettd kaikilla ammunnan harrastajilla olisi
ampumarata kohtuullisen matkan paassa. RESUL kiinnittea erityisesti huomiota siihen,
etta yleisen asevelvollisuuden varaan rakentuvassa valtakunnan puolustuksessa
asevelvollisella perusreservilaisilla on itse asiassa velvollisuus yllepitaa ampumataitoa.
Puolustusvoimien kertausharjoitukset eivat kata tata tarvetta, joten aivan olennainen
merkitys on reservilaisjarjestojen toteuttamilla ammunta- ja liikuntaharjoituksilla seka
kilpailuilla, joilla tiihdiitiiiin kenttakelpoisuuden yllapitoon. Vaarin maaritelty tavoitteellinen
laukausmeara ei vastaa todellista asiain tilaa ja selvae on, ette lain tavoitteiden on oltava
kokemus- ja faktapohjaisesti realistisia.
Jos radalla ammutaan vahenkin enemman haulikkoammuntaa, tyypillisesti ennen
metsastyskautta, ja lisaksi reservilaiset kayvat radalla harjoittelemassa, on tilanne se, etta
10 000 laukauksen maara todennakoisesti ylittyy kaikilla pienehkdilliikin ampumaradoilla.
Tiedossa on, etta lakkautettavien varuskuntien ampumaradat, jotka tahan asti ovat
palvelleet ympariston asukkaita (metsestajat, kilpa- ja urheiluampujat, reservilaiset, muut
harrastajat), joka tapauksessa lakkaavat, joten niita ymparoivissa kunnissa, keytanndssa
koko maakunnassa tulee peasy ampumaradalle vaikeutumaan. Tdman hetken tietojen
mukaan PV purkaa ne ampumaradat, joille ei l6ydy nopeasti vastaanottajaa, jolla on
voimavarat yllapitaa niita. Taman vuoksi jatkossa on nykyista suurempi tarve jarjestojen
vapaaehtoisvoimin yllapitiimille radoille.
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Esiys: "Veheiselle ampumaradalla tarkoitetaan ampumarataa, jolla on tarkoitettu
ammuttavaksi eninhen 50 000 laukausta vuodessa."

LUPAVIRANOMAINEN POHA (AmpumarataL 5 $)
Mietinnossa esitetaen, etta lupaviranomaisena ampumaratoja koskevassa asiassa toimisi
poliisihallitus, joka on jattanyt asiasta eriavan mielipiteen. Voidaan esittaa kysymys, olisiko
poliisihallituksen sijasta esim. aluehallintoviranomainen sopivampi taho kasittelemaan
lupa-asioita. Ratkaisevan viranomaisen osalta kaikkein olennaisinta on se, etta
lupahakemuksia kasitteleva viranomainen on riittevan asiantunteva ja etta silla on riittdvdt
resurssit kasitelle ampumaratoja koskevia ilmoituksia ja lupahakemuksia kohtuullisessa
ajassa.
RESUL katsoo, etta yhtenaisen lupakaytannon takeeksi paras ratkaisu on, etta on
olemassa yksi viranomainen, joka kasittelee lupa-asiat. Olennaista on, etta
lupaviranomaisen resursointi ja sen toiminta yhdessa muiden asiaan vaikuttavien

viranomaisten kanssa muodostuu sellaiseksi, etta lupahakemukset voidaan kesitella
tehokkaasti ja ette prosessissa toteutuu legaliteettiperiaate niin hyvin, ettei radan yllapitaja
joutuisi hakemaan lakiin perustuvia oikeuksiaan oikeudenkayntiteitse. Taman vuoksi my6s
viranomaisen paatdksentekokompetenssi ja paat6ksiin liittyva harkintavalta on
maariteltave laissa yksiselitteisesti. On kiinnitettava huomiota siihen, ettei mm.
ampumaratalain nojalla annettavilla asetuksilla tai muilla hallinnollisilla normeilla
tosiasiassa muuteta lain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

AM PUMARATALUVAN PE RU UTTAM lN EN (Ampumaratal 7 $)

Ampumarataluvan peruuttaminen (AmpumarataL 7 S) ja vahaisen ampumaradan
toiminnan kieltaminen (AmpumarataL 8 S, 2 mom.) silla perusteella, etta luvanhaltija ei ole
"sopiva" ei voi tarkoittaa sita, etta kielteinen hallintopeatds voitaisiin tehdd mielivaltaisella
perusteella. Lainkohtaa tai ainakin taustalla olevia hallituksen esityksen yksityiskohtaisia
perusteluja on muutettava siten, etta sana "sopimaton" maaritelmalle termilla "ei tayty
taman lain mukaisia edellytyksiii". Vaihtoehtoisesti tama on kirjattava lain tulkintaohjeeksi
hallituksen esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin.
Esitys muutokseksr. 7 $ 2. momentti "ampumarataluvan haltija on lainvoimaisella
tuomiolla tuomiftu se//aisesfa rikoksesta, joka osoiftaa, efte hen ei ftfie Emen lain
mukaisia edellytyksiii tehEveense, bikka hen on tahallaan menetellyt olennaiselta osin
virheellisesti ylldplfaessaan ampumarataa, taikka ..."
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AMPUMARAVERKOSTON KEHITTAMISSUUNNITELMA JA MAAKUNTAKAAVA
(Ampumaratal 12 $)
Uudessa laissa on tarkeeta, etta siihen sisaltyy maankayttoa koskevaa kunnallista
paatoksentekoa ohjaavan kaavamaarayksen lisaamista koskeva vaatimus. Taman
lainkohdan osalta on korostetun tarkeate, etta se pannaan tehokkaasti teytantocrn
valtakunnallisesti. Tasse ovat keskeisia tekijOita kunnat ja maakuntaliitot. Tama laajan
enemmistdhallituksen hallitusohjelmaan perustuva, sisdasiain- ja ymparistdministeri6iden
viilillii yhteistydssa laadittu, edustavan, asiantuntevan ty6ryhman yksimielisesti esittama
lainkohta, joka perustuu merkittavien kansalaisjiirjestojen esille tuomaan tarpeeseen, er
saa jaada kuolleeksi kirjaimeksi. Jo edellinen eduskunta hyviiksyi taman periaatteen (kts.
El(HaVM 1612010 - vp) Ampumaradat ovat myos liikuntapaikkoja siind kuin
moottoriradat, jaahallit, golfkentat ja pesapallostadion it. Ne tarjoavat monipuolista liikuntaa
laajalla ryhmalle kansalaisia.
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EN (Ampuma-aseL I 06 g)

Kun henkilo seilyttaa useampaa asetta, on lukitusvaatimus oikean suuntainen tapa lis6td
asetu rvallisuutta. Yhta tarkeata on pitaa laissa vaatimus siita, etta velvollisuus hankkia
kaappi tai hankkia poliisin hyvaksynta sailytystilalle alkaa vasta sellaisesta maaresta
aseita,loiden osalta ulkopuolisen tarkkailijan nakdkulmasta "muu lukittuna" sailytaminen
ei ole yleensa uskottavaa. Yli viisi asetta on tasse mielessa hyvaksyttava ratkaisu. Tama
aseiden maaraa koskeva linjaus muodostui eri intressitahoja ia laapa asiantuntemusta
edustaneessa ty6ryhmessa perusteellisen keskustelun jiilkeen.

HOITOHENKILoKUNNAN ILMIOTUSVELVOLLISUUS (Ampuma-aseL

1

14 S)

V. 20'l '1 ampuma-aselaissa voimaan tulleen hoitohenkildkunnan ilmoitusvelvollisuuden
rajoittaminen laissa nimenomaan ja tyhjentavasti mainittuihin, vakaviin ja selkeesti
todettavissa oleviin tilanteisiin on oikea ratkaisu. V. 201 '1 voimaan tulleessa laissa oli
oikeusvaltioajattelun nakokulmasta selkea epakohta, kun eduskunta lisesi lakiin kattavan
ilmoitusvelvollisuuden arkaluontoisista henkilotiedoista puutteellisen valmistelun
seurauksena.
Arkaluontoisia terveystietoja koskevien ilmoitusten sailytteminen poliisin rekisterissa
esitetylla tavalla on henkildtietojen kdsittelyn kannalta ongelmallista seka Suomen
henkilcitietolain etta EU:n henkilotietodirektiivien nakokulmasta. Terveystieto on aina
arkaluontoinen henkildtieto ja esitetyn menettelyn kautta henkildiden terveystietoja siirtyisi
terveydenhoidon viranomaisilta poliisiviranomaisille tdysin siitii riippumatta, onko
rekisteroidylla henkilolla edes aikomusta hakea ampuma-aselupaa. Ehdottomasti parempi
ratkaisu olisi, etta poliisin ja terveydenhoidon viranomaisten tietojarjestelmat
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rakennettaisiin siten, etta poliisi voi laissa maeritellyn toimivaltansa puitteissa tehda
kyselyn terveydenhoidon jdrjestelmiin koskien yksiloitya ampuma-aseluvan hakijaa tai
haltijaa kuin nyt rakennettava jdrjestelmd, jossa arkaluontoiset henkilotiedot kerataan
poliisille ja sinne muodostuu erillinen henkilorekisteri. Sehiin tulee kattamaan henkiloita,
joista osa ei koskaan edes tee ampuma-aseen hankintalupaa koskevaa hakemusta.
Rekisterdityjen oikeusturvan kannalta on myos arveluttavaa, ettd poliisille
muodostettavaan rekisteriin tiedot jaavat kolmeksi vuodeksi. Jdrjestelmd pitaisi toteuttaa
niin, etta kyseessa olevat tiedot sailytettaisiin terveydenhoidon viranomaisten
jarjestelmissa esim. mainitun ajan ja poliisi voisi tehda kyselyja jarjestelmista saatuaan
ampuma-aselupahakemuksen vireille.

:LMAttSEET」 A JOUSIASEET
ryhman liniaus On Olkea Taman edustavan,
ammattitalolsen tyoryhman arviota ia muOtO‖ tua linlausta ilma― ia jouSiaseiden osa‖ a on
pidettava liniaratkaisuna Suomessa va‖ itsevissa oloissa
:lma― ia iouSlaseiden osaLa tyё

LAKI HENKILOTIETOJEN KASITTELYSTA POLIISITOIMESSA ANNETUN LAIN
MUUTTAMISESTA
Yksityiskohtaiset perustelut, $ '10 Arkaluontoisten tietojen kasittely, s. 48
Ko. pykalea koskevien yksityiskohtaisten perustelujen viimeisessa kappaleessa todetaan:
"Saanndksen tarkoituksena on varmistaa muun muassa, ette henkilo, josta on tehty
ampuma-aseilmoitus, ei voisi saada ampuma-aseen hankkimislupaa ilmoituksen
vastaanottamiseen liittyvan aselupatietojen tarkistuksen jalkeen." Tama ei voi olla
lainkohdan tarkoitus. Saann6ksen tarkoituksen on antaa lupaviranomaiselle lisaa tietoa
lupa-asioiden harkitsemista varten. Se ei automaattisesti esta hankintalupaa.
Viranomainen tekee paatoksen harkintansa jalkeen yhdistdmdllii kaiken olemassa olevan
tiedon ja haastattelussa seka soveltuvuustestissa ilmi tulleet seikat.
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