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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seki ampuma-aselain ja
eriiiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Sisiiasiainministerio on pyytiinyt valtiovarainministeritiltd lausuntoa halli-
tuksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekd ampuma-aselain ja eriii-
den siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Esityksen taustalla on tarve uu-

distaa ampumaratojen perustamista ja ylliipitoa koskeva lainsiiiidiintd. Li-
siiksi ampuma-aselainsiiiidiintoon on nilhty tarpeelliseksi tehda eriiitti tiu-
kennuksia ja tarkennuksia. Valtiovarainministeritin toteaa oman toimialansa

osalta lausuntonaan seuraavaa:

1. Ampumaratalupaviranomainen

Hallituksen esitysluonnoksessa on tarkasteltu kolmea eri viranomaista

mahdollisena ampumaratalupaviranomaisena. Tytiryhmii ehdottaa, ettii lu-
paviranomaisena toimisi Poliisihallitus, jolle tehtiivii kuuluu nykyisinkin.
Muut tarkastelussa olleet viranomaiset olivat aluehallintovirastot ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympiiristdkeskukset.

Valtiovarainministerio toteaa, ettii tyoryhmd on asianmukaisesti vertaillut
eri toteuttamisvaihtoehtoja ja piiiityny perustellusti ehdottamaan lupaviran-
omaistehtiiviin siiiitdmistii poliisihallinnolle. Tiimii vastaa my6s muissa Poh-
joismaissa omaksuttua kiiytiintciii. Valtiovarainministerio katsoo tyciryhmiin

ehdotuksen olevan perusteltu ja toistaa samalla jo lain valmistelun yhtey-

dessti tyciryhmiille esille tuomansa kannan, etta tehtava ei sovellu aluehal-

lintovirastoille. Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen

seurauksena aluehallintovirastoj en polii sitoimen vastuualueet lakkaavat

l.l .2014 eikii aluehallintovirastoille jiiii hoidettavaksi yleisen jiirjestyksen ja
turvallisuuden ylliipitoa koskevia tehtavie. Aluehallintovirastoissa ei myos-

kiiiin ole ampumaratojen rakenteellisen tai maankiiyttillisen turvallisuuden
arviointiin tarvittavaa asiantuntemusta.
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2. Tehokkaimpien ilma-aseiden luvanvaraisuus

Ehdotuksen mukaan tehokkaimmat ilma-aseet si siillytettiiisiin ampum a-

aselain soveltamisalaan. Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitettaisiin ilma-
asetta, jonka piipun pienin sisiihalkaisija on yli 6,35 mm ja joka on

suunniteltu j a tarkoitettu ampumaan metalliluotia. Suurikaliiperi sia j a

suuritehoisia ilma-aseita on tullut viime vuosina yhi enemmdn markki-
noille. Ne, joiden kaliiperi on yli 6,35 mm, vastaavat kiiyiinnossii tehol-
taan varsinaista ampuma-asetta. Tiillii hetkelld ilma-aseiden hallussapito
julkisella paikalla on kielletty eikii niitii saa luovuttaa alle l8-vuotiaille
j iirj estyslai n (61 2 I 2003 ) noj all a.

Muutoksen myotii tehokkaiden ilma-aseiden siirto ja tuonti Suomeen,

siirto j a vienti Suomesta, kauttakulj etus kaupallisessa tarkoituksessa,

kauppa, kaupallinen siiilytiiminen, hankkiminen, hallussapito, valmis-

taminen, korj aaminen j a muuntaminen tuli sivat luvanvarai siksi. Poikke-

uksellisesti riittee ilmoitus, jos yksityishenkilcill?i tai elinkeinonharjoitta-
jalla on jo vastaava ampuma-aselain mukainen lupa. Asealan elinkeino-

lupia ja ampuma-aseen kaupallisia tuonti-, vienti- ja kauttakuljetuslupia
myontiiii Poliisihallitus. Ampuma-aseen yksityisen valmistamisluvan,
hankkimisluvan ja hallussapitoluvan mydntiii poliisilaitos.

Tulli valvoo ampuma-aselain noudattamista toimialallaan. Kaupallisen

tuontiluvan haltijan on annettava Tullille selvitys siitd, onko tuotavien

ampuma-aseiden kiiytoturvallisuus tarkastutettu. Tulli ilmoittaa 3 kk vii-
lein Poliisihallitukselle kaupallisessa tuontiluvassa mainittujen esineiden

tuonnista Suomeen. Tulli tekee vastaavan ilmoituksen hankkimisluvas-

sa, yksityisessd valmistamisluvassa, ja yksityisessd tuontiluvassa mainit-

tujen esineiden tuonnista Suomeen.

Tullilain (146611994) mukaantavara on ilmoitettava Tullille, jos tavaran

maahantuonnin edellytyksenii on viranomaisen my<intiimii lupa, mutta

asianmukaista lupaa ei ole vielii myonnetty tuotaessa tavara Suomeen.

Ilmoitus on tehtdvii myiis silloin, kun tavara tuodaan suoraan toisesta

EU:n jlisenmaasta. Matkustajan on maahan saapuessaan ilmoitettava

Tullille mm. tuomansa tuontirajoitusten alaiset tavarat ja esittiimddn

tuontiin tai siirtoon tarvittavat luvat.

Muutoksen myotii ampuma-aselain piiriin on arvioitu tulevan enintii2in

l0 000 ilma-asetta ja alle 100 uutta toiminnanharjoittajaa, joilla ei ole

entuudestaan ase-elinkeinolupaa. Esityksessd on arvioitu, ettd ampuma-

aselain mukaisten lupatehtiivien mddrd kasvaisi hienoisesti.

Valtiovarainministeri<i ei nde, ettii muutoksella olisi merkittiiviii resurs-

sivaikutuksia Tullin toimintaan.

3. Aserekisteritietojen antaminen muille viranomaisille ampuma-
aseen kantamista koskevaa sopivuusarviointia varten

Lakiin henkil<itietojen kiisittelystii poliisitoimesta ehdotetaan lisiitt2iviiksi

siinncis, joka mahdollistaa aselupatietojen luovuttamisen puolustusvoi-

mille, Tullille, raj avartiolaitokselle j a vankeinhoitoviranomai selle.
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Siitinncis mahdollistaisi aselupatietojen luovuttamisen henkil<in oikeutta
kantaa virka-asetta koskevaa soveltuvuusarviointia varten.

Valtiovarainministeri<i kannattaa ehdotusta, mutta haluaa kiinnittiiii
huomiota siihen, ettii Tullia ja vankeinhoitoviranomaista ei mainita py-
kiiliin yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 48). Kuitenkin esityksen
yleisperusteluissa (s. 5) ja varsinaisessa sddnndsehdotuksessa (19.3 $ l3
k) on esitetty, ettd tietojensaantioikeus koskee my<is em. viranomaisia.
Tiimii olisi hyvii korj ata yksityiskohtaisiin perusteluihin.

4. Eriiiden lupien ja ilmoitusten maksuffomuus

Siirtymiikauden aikana tehokkaita ilma-aseita koskevat lupa- ja ilmoi-
tusasiat kiisiteltiiisiin esitysluonnoksen mukaan viranomaisessa maksut-

ta, koska tarve lupien hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen olisi seura-

usta lainsdidiinncin muuttumisesta eikii henkilcin oma-aloitteisesta toi-
menpiteesta. Silta osin kuin ampuma-aselain muuttamista koskevan la-
kiehdotuksen voimaantulosiiiinnos koskisi elinkeinotoimintaan liittyviii
lupia, valtiovarainministerio ei pidii lupien maksuttomuutta elinkeino-
toiminnan tasapuolisen kohtelun vuoksi perusteltuna. Valtiovarainminis-
terion kiisityksen mukaan kyseessi on lain muutostilanteessakin valtion
maksuperustelain 3 $:n 2 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen suori-
te, jonka maksullisuus miiiiriiytyy saman lain 6 $:n nojalla ja ottaen eri-
tyisesti huomioon, mitii lain 4 $:n 2 momentissa siiiidetiidn suoritteen
liittyrni sestd vastaanottaj an taloudelli seen toimintaan.

5. Esityksen valtiontaloudellisista vaikutuksista

Koska esityksen perusteluissa ei ole todettu mitiiiin sen mahdollista vai-
kutuksista viranomaisten miiiiriirahatarpeisiin, valtiovarainministeri<i
edellytiiii, ettii uudistus toteutetaan tehtyjen budjetti- ja kehyspiiiit<isten

puitteissa.
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Tiedoksi : Valtiovarainministeri<i :

- Budjettiosasto (Majanen, Taipale)
- Vero-osasto
- Kunta- ja aluehallinto-osasto

Hannu Mdkinen


