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HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA AMPUMA‐ RATALA:KSi SEKA
AMPUMA‐ ASELAIN JA ERA:DEN S‖ HEN L‖ TWV:EN
LAKIEN MUUl 「AMiSEKSi(SM 024:00′ 2012)
Sisaasiainministeri6 on pyytanyt Laakeriliitolta lausuntoa edella mainitusta
asiasta. LAekariliitto kiittae mahdollisuudesta saada lausua ja toteaa Aselakiin esitetyista laakarin ilmoitusvelvollisuutta koskevista muutoksista ('114S)
kunnioittavasti seuraavaa:
Nykyisessa ampuma-aselaissa, joka tuli voimaan 13.6.201 1 , on kirjattuna
laakarin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilon
ilmoitusoikeutta koskevat saannokset. Leakariliitto esitti aikaisemmassa
lainvalmistelussa ilmoitusoikeutta kirjattavaksi lakiin myos leekerien osalta,
mutta valitettavasti lopulliseen lakiin tuli ilmoitusvelvollisuus, vaikka silloisessa hallituksen esityksessakin oli esitetty oikeutta.
Leekeriliitto on tuonut esiin, laakarikunnalta saatujen kokemusten perusteella, etta ilmoitusvelvollisuus ei ole ollut onnistunut ratkaisu ja on johtanut
kaytannossa hankaliin tulkinnallisiin tilanteisiin.
Taman takia Laekariliitto panee ilolla merkille, ettii nyt kysymyksessa olevassa esityksessa laakarien ilmoitusvelvollisuutta koskevaa Iainkohtaa tar
kastetaan ia muutetaan jarkiperaisella tavalla, joka palvelee my6s kaytanndn laakarin tyota.
Esityksesse todetaan, etta laakerilla olisi kahdessa, laissa erikseen maaritellyssa tilanteessa, velvollisuus tehdii ilmoitus henkilosta, joka olisi sopimaton ampuma-aseen, aseen osaan, patruunoiden tai erityisen vaaralllsten
ammusten hallussapitoon.
Lakiin mearaM tilanteet ovat:
1) kun henkilo on mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa
oikeuspsykiahisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle vaaralliseksi; tai

2)itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen
hoitoon mielenterveyslain (1 1 16/1990) S:n 1 momentin 2 kohdan perusteella ja leakari tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hanen olevan sopimaton pitemaan hallussaan ampumaasetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

I

Edella mainittujen ilmoitusvelvollisuutta koskevien esitysten osalta Laakariliitto toteaa, etta kuvatuissa tilanteissa ilmoitusvelvollisuus on perusteltua ja
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on hyva, etta mainitut tilanteet tulevat lain tasolla kirjattua. Laakariliitolla ei
ole asiaan huomauttamista.
Muutoin laakareille esitetaan ilmoitusoikeutta salassapitosaanndsten estamatta. Saannos ehdotetaan sisellytettavaksi 1 14 S:n 2 momenttiin seuraavalla tavalla:
Laakarille ja muulla terveydenhuollon ammattihenkil0lla on oikeus salassapitosaannosten estematta tehde poliisille ampuma-aseilmoitus henkilosta,
jonka hdn potilastietojen ja henkildn tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syysta olevan terveydentilansa tai kayttayrymisensa perusteella sopimaton pitamaan hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia.

Lddkiiriliitto toteaa, etta saannds vastaa site, mita liitto on alun alkaenkin
ajanut lain edellisella valmistelukierroksella. llmoitusoikeus on nain ollen
iatkossa terveydenhuollon ammattihenki16ille samansisaftoinen. Laakariliitto
kannattaa tehtya esityste ja pitaa sita hyvane.
Esityksessa lain 114 $:n 3 momentin sisalloksi todetaan, efta ampumaaseilmoituksen tulee sisaltea sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen ja esityksessa 4 momentin sisalldksi, etta Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa saann0ksia ampuma -aseilmoitusten sisallosta seke
niiden kasittelyyn oikeutetusta poliisin henkilostosta.
Perusteluissa todetaan, etta muutokset eivet poista tai muuta tarvetta antaa
valtioneuvoston asetuksella saannOksie ilmoitusmenettelyn keytannon jarjestamiseste eli siita, minne ja miten ilmoitus on toimitettava, mite tietoa sen
on sisellettave ja miten arkaluonteisia tietoja sisaftevien ilmoitusten kesittely
poliisissa on jarjestettava.

Lddkiiriliitolla ei ole myoskaan ndiltii osin huomautettavaa, vaan se pitaa
perusteltuna asetuksella annettavia tarkempia ohjeita keytantda varten.
Lopuksi Liiiikiiriliitto haluaa todeta, etta lain muutoksen voimaan astuessa
olisi hyva kor.iata my6s STM:n opasta "Potilasasiakirjo.len laatiminen ja kasittely, opas terveydenhuollolle, STM 2012" siltd osin kuin sielld on laajemmin kuvattu laakarin ilmoitusvelvollisuutta koskevaa asiaa. Liitto toivoo, etta
ministerio yhdessa STM:n kanssa tarkentaisi oppaassa olevia ohjeita siten,
ette ne olisivat asianmukaisessa ja ymmarrettavassa muodossa' koska
mainittu opas on laakareille tarkea kaytannon tyokalu ja ohjeita ja toimintamalleja tulkintatilanteisiin haetaan sie[e.
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