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Tullin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalalksi sektt ampuma‐

aselain ja eぬ iden siihen liittⅣ ien lakien muuttamiseksi

Tulli on tutustunut hallituksen esitysluonnokseen ja lausuu siiti seuraavaa.

Tullilla ei ole kommentoitavaa ampumaratalaki in.

Tehokkaan ilma-aseen kaupalliset lupavaatimukset on yhdistetty kaasusumuttimien

kaupallisista luvista siiatiiviin pyktiliin 34 ja37 ja niissii mainitaan erikseen tehokkaan ilma-

aseen tuontilupa, vientilupa ja kauttakuljetuslupa. Ampuma-aselain 40 $:ss6 s66det6iin

Tullin ilmoittamisvelvollisuudesta ja tiihiin pykiildiin ei tiiss6 yhteydessl esitetii muutoksia'

Kuitenkin 40 $:ss6 siiiidetiiiin, ettii Tullin on ilmoitettava kaupallisessa tuontiluvassa ja

kaasusumuttimen kaupallisessa tuontiluvassa mainittujen esineiden tuonnista Suomeen.

Mikali jatkossa on tarkoitus, ettzi Tulli ilmoittaa mytis tehokkaan ilma-aseen kaupallisessa

tuontiluvassa mainittujen esineiden tuonnista Suomeen, niin selvyyden vuoksi tehokkaat

ilma-aseet tulisi mainiia erikseen ampuma-aselain 40 $:ss6, koska myds kaasusumuttimet

mainitaan 40 $:ssii erikseen.

Tiimti olisi linjassa yksityisen tuonnin kanssa, koska ampuma-aselain 83 a $:ssii siiiidetiitin

Tullin yksityiiten lupien ilmoittamisvelvollisuudesta ja tiimti ilmoitusvelvollisuus tulisi
jatkossa sis[ltiimiiiin myds niiillt yksityisilld luvilla tuodut tehokkaat ilma-aseet.

Hallituksen esitysluonnoksen sivulla 19 "ilma ja jousiaseet" otsikon alla toisessa

kappaleessa todetaan:
,,...i1*u-upiden siirto ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti Suomesta, kauttakuljetus

kaupallisessa tarkoituksessa. . . tulisivat luvanvaraisiksi."

Sivulta 48 "Laki rikoslain 41 luwn muuttamisesta" otsikon alla ensimmiiisessE kappaleessa

todetaan tehokkaista ilma-aseista:
,'...Niiden tuonti ja kaupallinen vienti, siirto Suomeen ja kaupallinen siirto Suomesta. . '

olisivat luvanvaraisia ja ampuma-aselain vastainen edella mainittu toiminta olisi

rangaistavaa."

Vastaavassa rikoslain 41 luvun I $:ssi sivulla 66 todetaan:
,'1) siirtii6 tai tuo Suomeen, siirtaa Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie,

kauttakuljettaa. . ."
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Eplselvfi?t on ilma-aseiden siirto Suomesta. Silun 19 perusteella siirto Suomesta olisi
luvanvaraista, sivun 48 perusteella kaupallinen siirto Suomesta olisi luvanvaraista, mutta
sivun 66 perusteella siirto Suomesta olisi luvanvaraista. Erityisen ristiditaista tassa on, efte
siwlla 48 rikoslain 4l luvun 1 $:n yksityiskohtaisissa perusteluissa siiiidetiiiin kaupallisesta
siirrosta Suomesta, mutta itse pykeliitekstissa sirulla 66 sa.iidetiitin vain siirrosta Suomesta"

ei enlii kaupallisesta siirrosta.

Epiiselviiii on ilma-aseiden vienti Suomesta. Sivun 19 perusteella vienti Suomesta olisi
luvanvaraista, mutta siwilla 48 ja 66 siiadet5iin kaupallisesta viennistii.

Eplselviiii on ilma-aseiden kauttakuljetus. Sivun 19 perusteella kaupallinen kauttakuljetus
olisi luvanvaraista, sirulla 48 ei mainita kauttakuljetusta ollenkaan ja silutla 66 siiedetzian

vain kauttakuljetuksesta, ei eniiii kaupallisesta kauttakuljetukesta.

Ampuma-aselain ja sen rangaistussiiiidd,sten soveltamisen kannalta on aivan keskeistA, ettii
niimii miiiiritelmit ovat linjassa keskeniiiin ja tiiysin yhdenmukaiset, joten ne hrlee
yhdenmukaistaa siten, etta lapi koko hallituksen esityksen samat toiminnot ovat

luvanvaraisia.

Muitta osin Tullilla ei ole kommentoitavaa hallituksen esitysluonnokseen.

鰤 √
Tarkastuspiiiillikkd

-l'ulliylitarkastaja


