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Ampumaratalaki
Ampumaratalainsiiiidiintci esitettiiin uudistettavaksi kokonaan. Armollinen asetus
ampumaratojen laittamisesta j a kunnossapidosta ehdotetaan korvattavaksi
ampumaratalailla. Ampumaradat luokiteltaisiin viihiiisiin ampumaratoihin,
ampumaratoihin j a ampumaurheilukeskuksiin. Viihiiinen ampumarata olisi paikka tai
tila, jossa on tarkoitettu ammuttavan eninteiAn 10 000 laukausta vuodessa. Viihtiisen
ampumaradan perustamisesta tehtiiisiin ilmoitus Poliisihallitukselle, joka voisi asettaa
radan pittimiselle ehtoja. Ampumaratoihin, joilla ammuttaisiin yli l0 000 laukausta
vuodessa, haettaisiin perustamista ja ylltipitoa koskeva lupa Poliisihallitukselta.
Sellaiset ampumaradat, joilla olisi useiden lajien ratoja ja joilla saataisiin ampua yli
3 00 000 laukausta vuodessa, katsottaisiin ampumaurheilukeskuksiksi. NAita koskeva
lupamenettely vastaisi edellii mainittuj en, ns. tavallisten ampumaratojen
lupamenettelyii, mutta lupaviranomaiseksi ehdotetun Poliisihallituksen tulisi
tarvittaessa tarkastaa, ettii ampumaurheilukeskus tiiyttiiisi ehdotetun lain ja lupaehtojen
vaatimukset. Ampumaratalailla ei ole tarkoitus muuttaa kiinteist<inomistajalle
kuuluvaa oikeutta ampua omistamallaan kiinteisttill[.
Ampumaradan perustamisen edellytyksenii olisi, ettii ampumaseura tai muu yhteis<i
olisi toimintansa tarkoituksen perusteella sopiva ampumaradan ylliipitiimiseen.
Luvanhakijan ollessa yksityishenkiki olisi tiimiin puolestaan oltava henkilcikohtaisilta
ominaisuuksiltaan sopiva ampumaradan ylliipitiimiseen. Hakija ei mydsk2iiin saisi olla
konkurssissa eikii hlinen taloudellinen toimintakelpoisuutensa saisi muutoinkaan olla
rajoitettu. Radan ylliipittimisestii ei saisi aiheutva vaaraa yleiselle jiirjestykselle ja
turvallisuudelle eikii radan kayttaj ille.
Ampumaradalle tulisi vahvistaa jiirjestyssiiiint<i. Sen liseiksi radalle tulisi nimetii
ratavastaava, jonka tehtAvana olisi valvoa, ettii rata olisi turvallinen ja ettii radalla
noudatettaisiin jfiestysstiiint<iii ja lupaehtoja. Rataa ei saisi ottaa kaft66n ilman
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ratavastaavan hyviiksyntiiii. Hiinell6 olisi myds oikeus keskeytiid radan kaytt6, jos siitii
aiheutui si v aaraa terveydelle tai sivullisten omaisuudelle.

Ampumaratalupa voitaisiin peruuttaa, jos rata ei olisi turvallinen sen kiiyttiijille, rata
aiheuttaisi yaaraa yleiselle jrirjestykselle ja turvallisuudelle taikka luvanhaltija ei
noudattaisi lupaehtoja tai olisi enii6 sopiva radanpittijiiksi. Viihaisen ampumaradan
toiminta voitaisiin vastaavasti kieltiia.
Ratavastaavalle ehdotettaisiin oikeutta tarkastaa ampumaradan kayttajiin oikeus ampua
radalla. Hiinellfl ja ammunnalle mahdollisesti asetetulle ammunnan johtajalle olisi
oikeus keskeyttiiii turvallisuutta vaarantava tai jfiestyssiiiintcijen vastainen toiminta.
Maakunnan liitolle ehdotetaan velvoitetta laatia ja pitaH ajan tasalla
kehittAmissuunnitelmaa, j ossa esitettiiisiin arvio maakunnallisten
ampumaurhei I ukeskusten j a muiden ampumaratoj en ri ittavasta miiiirflstti j a
sijoitustarpeesta.
RKP:n ldsityl<sen mukaan ehdotul<sen ampumaratojen perustamista ja yllapirca
ko s kevat kohdat e dist ciis ivdt ampumaratoj e n j a niiden ympciris tdn turvalli suutta.

Ampuma-aseiden slii lyttiiminen
Ampuma-aseiden s[i lyttiimi stii ko skevi a ampuma- aselain siiiinndksiii ehdotetaan
tarkennettaviksi ja osin tiukennettaviksi. Ampuma-aseen siiilyttiiminen ei eniiii olisi
mahdollista siten, ett?i aseen osaa stiilytettiiisiin muusta ampuma-aseesta erilliiiin niin, ettii osa
ei olisi lukittuna. Listiksi velvollisuus siiilyttiid ampuma-asetta turvakaapissa tai poliisin
hyviiksymiissti siiilytystilassa tulisi koskemium nykyistii useampia luvanhaltijoita.
Ampuma-ase olisi siiilyettava sisiiasiainministericin asetuksen mukaisessa turvakaapissa,
lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, ett?i ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti
anastettavissa tai otettavissa luvattomasti kiiyttririn. Aseen sijasta aseen osa voitaisiin siiilyttiiii
edellli kuvatulla tavalla. Jos luvanhaltijalla olisi siiilytettiivtinii erityisen vaarallinen ampumaase tai yhteensii enemmiin kuin viisi ampuma-asetta, olisi niimii siiilytett[vii hyviiksytyssii
turvakaapi ssa tai po I i i si laitoksen hyviiksymi ssti siii lytysti I o i s sa.

Turvakaapin hankintaa varten esitetaiin viiden vuoden siirtymiiaikaa. Pitkii siirtymiiaika olisi
tarpeen ensisijaisesti sen turvaamiseksi, ettii markkinoilla olisi siirtymiiaikana riittiivlisti
tarjontaa erimallisista asekaapeista mutta my<is tehokkaan kilpailun mahdollistamiseksi.
Asealan elinkeinoa koskevia stiiinn<iksiii ehdotetaan muutettaviksi siten, ettii ampuma-aseen
kaupallinen stiilyttiiminen tulisi yhdeksi asealan elinkeinonharjoittamisen muodoksi.
Ampuma-asetta voitaisiin jatkossa stiilytttiii ttillaiseen toimintaan oikeuttavan luvan siumeen
asealan elinkeinonharjoittajan luona taikka sellaisen luvanhaltijan luona, jolla on oikeus
lainata siiilytettiivlU ampuma-asetta.
Ampuma-asetta voisi viiliaikaisesti siiilyttiiii niin, ettii ampuma-ase tai aseen osa siiilytetliiin
lukitussa paikassa tai muuten lukittuna taikka siten, ettii ampuma-ase tai aseen osa on
luvanhaltij an vtil itt<imiis sii valvonnassa.
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Ampuma-asetta saisi siiilyttlU kulkuneuvossa vain viiliaikaisesti ampuma-aseen kiiyttririn tai
kuljetukseen liittyen. Tiill<iin asetta tulisi siiilyttii2i lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna
siten, ettii ampuma-ase ei ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta. Kriyttd<in liittyvaa
viiliaikaista sriilytystri voisi olla siiilyttiiminen ampumakilpailun tai metsiistyksen yhteydessii.
RKP:n fuisityksen mukaan ehdotetut ampuma-aseen stiilyttcimistci koskevat ehdotul<set
e

di s t civ cit

as

e

turv al I i suut to.

Ltiiikiirin ilmoitusvelvollisuus

Liiiik[rin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilcin ilmoitusoikeutta
koskeva sii2intely tuli ampuma-aselakiin 13.6.201l. Lain stiiitiimiseen johtaneessa hallituksen
esityksessii esitettiin ilmoitusoikeutta myris l2iilkiirien osalta. Liiiikiirin ilmoitusvelvollisuutta
koskevia siiiinnriksiii ehdotetaan lain voimassaoloaikana saatujen kokemusten perusteella
muutettaviksi. Liiiikiirill[ olisi jatkossa kahdessa laissa mliiiritellyssti tilanteessa velvollisuus
tehdii ilmoitus henkildstii, joka olisi sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

Ensimmiiinen tilanne olisi, kun henkiki on mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai
muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle vaaralliseksi. Toinen
tilanne olisi, kun henkiki on otettu tahdosta riippumattomium psykiatriseen hoitoon, jonka
perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta
vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle taikka muiden henkilciiden terveydelle
tai turvallisuudelle. Tiillii perusteella ilmoitusvelvollisuus syntyisi silloin kun liiiikiiri tahdosta
riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hiinen olevan sopimaton
pitameiiin hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia
ammuksia.
LaZikArilla ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilollii olisi kuitenkin oikeus tehdii ilmoitus
henkil<istii, jonka hiin potilastietojen ja henkikin tapaamisen perusteella katsoo perustellusta

syystii olevan terveydentilansa tai kayttaytymisensii perusteella sopimaton pitamatin
hallussaan ampuma-asetta.

Ilmoituksia voitaisiin sailytttiii poliisin hallintoasiain tietojiirjestelmiissii enintiiiin kolme
vuotta. Tietoja saisi kAsitellii vain aselupatietoa kiisiteltiiessii. Tietoja ei saisi kAsitellA missiiiin
muussa tilanteessa.

RKP:n lu)sityl<sen mukaan ampuma-aselain laalairin ilmoitusvelvollisuutta kaskevat
muutosehdotulaet selkeyttdisivat laakarin ilmoitusvelvollisuutta selai parantaisivat
poliisin mahdollisuul<sia olla mydntrimrittri ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan
luvan jos luvan hakija on terveytensri puolesta sopimaton ampuma-aseen
hallussapitoon.

Ilma-aseet
Teholtaan varsinaisia ampuma-aseita vastaavien ilma-aseiden siirto ja tuonti Suomeen, siirto
ja vienti Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituksessa, kauppa, kaupallinen
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sAilyttiiminen, hankkiminen, hallussapito, valmistaminen, korjaaminen ja muuntaminen
tulisivat luvanvaraisiksi.
Teholtaan ampuma-aseita vastaaviksi katsottaisiin sellainen ilma-ase, jonka piipun pienin
sisiihalkaisija olisi yli 6,35 mm ja joka olisi tarkoitettu ampumaan metalliluotia (tehokas ilmaase). Tehokkaiden ilma-aseiden hankkiminen ja hallussapito yksityisessii tarkoituksessa olisi
kuitenkin ilmoituksenvaraista silloin kun henkildllii olisi ampuma-aseen hallussapitoon
oikeuttava lupa.

Tehokkaisiin ilma-aseisiin ei sovellettaisi kaikkia ampuma-aselain stiiinndksiti. Keskeisemmiit
niiistii siiiinndksistii, johon lakia ei sovellettaisi, olisivat aseen osia, aseen tyyppia ja
toimintatapaa koskevaa luokittelua, soveltuvuustestin suorittamisvelvollisuutta sekti
valmistus-, tiiydennys- ja maahantuontimerkintrijii koskevat siiiinn<ikset. Esimerkiksi ampumaaseiden siiilytystii koskevat siiiinnrikset koskisivat my<is tehokkaita ilma-aseita.
Tehokkaan ilma-aseen lainaaminen olisi sallittua ampuma-aseen tai tehokkaan ilma-aseen
hallussapitoon oikeutetulle.

RKP:n ldsityl<sen mukaan tulisi teholtaan ampuma-aseita vastaavat ilma-aseet
s i s cil tyci ompumo- os e I ain s ov e I t ami s al aan.
Kaasusumuttimet
Kaasusumuttimien kiiyttriturvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi lisiiiim?illii ampumaaselakiin siiiinncis, jonka mukaan Suomeen maahantuotavan kaasusumuttimien tulisi olla
sisiilkiltiiiin sellainen, ettei sen kaltdstA voisi olettaa aiheutuvan pysyviii vammoja kaf6n
kohteelle. Lain tasolle otettavaa yleissiiiinndstii ehdotetaan tiiydennettiiviiksi
asetuksenantovaltuudella. Sen mukaan ktiyttdturvallisuudesta voitaisiin antaa tarvittaessa
tarkempia siitinnrjksiii valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella voitaisiin stilitiiii tarkemmin
kaasusumuttimien tehoaineista, niiden sisiiltiimistii muista aineista, niiiden
enimmiiispitoisuuksista sekii siita, miten kaasusumuttimen ktiyttdturvallisuus olisi
mahdollisesti osoitettava.
Kaasusumutinluvan hyviiksyttiivAksi kalttdtarkoitukseksi ehdotetaan lisiittiiviiksi
eliiinten karkottaminen. Lupa tAhiin kiiytt6tarkoitukseen voitaisiin antaa ainoastaan
erityisestii syystii
RKP:n luisitylaen muksan ehdotus edistciti kaasusumuttimien turvallista lu;yrcA

Ase-elinkeino
Ehdotetun ampumaratalain voimaantulo merkitsisi sekii ampumaradan rakenteellisen
turvallisuuden ettii ampumaradalla tapahtuvan toiminnan turvallisuuden valvonnan
tehostumista. Ehdotettu ratavastaava valvoisi radalla tapahtuvaa toimintaa. Ampumaratojen
valvonnan tehostuminen tarkoittaisi osaltaan my6s kaupallisen ampumaradan ylltipidon ja
kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan ampuma-aseen kiiytrin kouluttamisen valvonnan
tehostumista. Edellii mainitut ase-elinkeinon muodot siiiidettiin luvanvaraisiksi ampumaaselain I ptiivtinti maaliskuuta2002 voimaan tulleella muutoksella(60112001). Muutokseen
johtaneen hallituksen esityksen (HE I l0/2000 vp) perusteluissa on todettu, ettii kaupallisessa
tarkoituksessa pidettiiviillii ampumaradalla ei ole sellaista radalla kdvij<iiden keskiniiistii
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valvontaa, jota on sellaisilla ampumaradoilla, joissa kdy tiettyyn rajalliseen joukkoon, kuten
ampumaseuraan, kuuluvia henkilctitii. Tiimiin vuoksi tiillaiset radat ovat hallituksen esityksen
perustelujen mukaan selviisti esimerkiksi ampumaseurojen yllapitamia ratoja suurempi uhka
yleiselle jfiestykselle ja turvallisuudelle. Edelleen hallituksen esityksen mukaan yleisen
jiirjestyksen ja turvallisuuden kannalta on erittiiin olennaista se, ettii kaupallista ampumaaseen kiiytt<ikoulutusta jdrjestet?i6n sellaisten henkikiiden toimesta, joiden asenne ampumaaseen kiiytt66n vastaa ampuma-aselainsiiiidiinnrjn sekii rikoslain siiiinn<iksiii sekii niiden
taustalla olevia periaatteita.
Ampumaradan ylliipitliminen kaupallisessa tarkoituksessa edellyttiiii toiminnalta kiiyt[nndssii
sellaista laajuutta, ettii toiminta olisi ehdotetun ampumaratalain mukaan luvanvaraista.
Ampumaradan ylliipittijtin sopivuuden valvonta tehostaisi sekii kaupallisessa ettii muussa kuin
kaupallisessa tarkoituksessa pidettiivien ampumaratojen valvontaa. Lisiiksi lupaviranomaisen
hyviiksym[ ratavastaava valvoisi radan teknistli turvallisuutta. Lisiiksi hiinellii olisi oikeus
tarkastaa ampumaradan kiiyttiijiin oikeus ampua radalla. MikA[ kaupallisessa tarkoituksessa
tapahtuva toiminta olisi niin viihiiistii, ettA sitA voitaisiin harjoittaa vtihiiisellii ampumaradalla,
josta on tehty ilmoitus, tehttiisiin vastaavaa valvontaa ilmoituksen perusteella.
Voimassa olevan ampuma-aselain mukaan kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva
ampumaradan ylliipitiiminen edellyttii2i asealan elinkeinolupaa. Listiksi elinkeinonharjoittajalla
tulee olla palveluksessaan vastuuhenkil<i. Sek[ asealan elinkeinoluvan antaminen ja siihen
liittyva valvonta vastaisi piiiipiirteissiiiin ehdotettua ampumaratalupaa tai -ilmoitusta ja siihen
liittyvaa valvontaa. Asealan elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilcin nimeiiminen ja henkilcin
valvonta vastaisivat piiiipiirteissiiiin ampumaradan vastuuhenkildn valvontaa.
Ampumaratalupia ja ratoja koskevia ilmoituksia kiisitteleviiksi viranomaiseksi ehdotetaan
Poliisihallitusta, joka on mycis asealan elinkeinolupien lupaviranomainen.
Valvontaviranomaisen ollessa sama ja valvonnan kohdistuessa piiiillekkiiisiin toimintoihin on
asealan elinkeinoluvasta kaupallisen ampumaradan ylltipitiimisen ja osalta ehdotettu
luovuttavaksi. Vastaava valvonnan ja lupaharkinnan sis[lttj olisi uudella rataluvalla ja
toisaalta valvontaa uudessa rataluvassa voitaisiin kohdistaa aiempaa tehokkaammin myds
radan kayttajiin.
Kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva ampuma-aseen kayttoon kouluttaminen kohdistuu
liihes kokonaan yksityisellii turva-alalla tydskenteleviin henkildihin. Vartijan ampuma-aseen
kay'tt66n oikeuttavan erityisen voimankiiltt<ikoulutuksen kouluttajana toimiminen edellyttiiii
yksityisista turvallisuuspalveluista annetun lain (28212002) 23 a $:n mukaista hyvtiksyntaii.
Hyviikslttiiviin on oltava viihintiiiin 18-vuotias, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu sekii
henkilokohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtavaan sopiva.
Kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan yksityisen turvallisuusalan vartijoiden ja
j6rjestyksenvalvojien voimankiiyttcikoulutus edellytttU kouluttajalta voimankiiytt<ikouluttaja
koulutuksen hyviiksyttyii suorittamista. Lisiiksi heidiin tulee saada erillinen
kouluttajahyvtiksyntii Poliisihallitukselta. Kyseinen hyviiksyntii on miiiiriiaikainen ja voimassa
piilisiitintd isesti vi i si vuotta. Vo imankiiyttdko ul uttaj i i n I i ittyvfl ko ul utus j a
hyviiksymismenettely ovat kehittyneet voimakkaasti ampuma-aselain kdytt<i<in kouluttamista
koskevan siiiintelyn sliiitiimisen jiilkeen. Huomioiden Poliisihallituksen myrintiimiin luvan ja
sen edellytyksenii olevan lupaharkinnan sekii kouluttajiin kohdistuvan valvonnan, ei asealan
elinkeinolupaa kaupallisessa kAytt66n koulutuksessa pidettiiisi entiii tarkoituksenmukaisena
hyvin paljon piiiillekkiiisen viranomaistoiminnan johdosta. Lupahallinnon lupaharkinnan ja
siihen liittyviin valvonnan sekii tehtiiviin liittyvrin hyviiksyntdjen ja lupien piiiillekkiiisyyden
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johdosta, asealan elinkeinoluvasta kaupallisessa aseiden kdytt<idn kouluttamisesta ehdotetaan
luovuttavaksi. Muille kuin yksityisen turva-alan ammattilaisille annettavan koulutuksen mtiiirii
on ollut miiiiriillisesti pieni. Lisiiksi koulutusta ovat tosiasiallisesti antaneet samat kouluttajat
joilla on jo kouluttajahyv[ksyntii, ei muiden koulutettavien miiiiriin johdosta voida siiiintelyii
pitiiii tarkoituksenmukaisena erityisesti, kun oikeushenkikin palveluksessa olleita kouluttajia
on ollut vaikea valvoa.
Ehdotettujen muutosten jiilkeen kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan ampumaradan
yll[pitiimisen ja kaupallisen ampuma-aseen kiiyttri<in kouluttamisen s?iiintelemiseen ja
valvontaa erillisinii ase-elinkeinon muotoina ei eniiii olisi tarvetta. Ampumaradalla tapahtuvaa
toimintaa valvottaisiin kuitenkin ase-elinkeinonakin esimerkiksi silloin, jos kaupallisen
ampumaradan pitiimiseen liittyisi patruunoiden myyntiii.

RKP:n ldsityl<sen mukaan ase-elinkeinoon liittyvcit ehdotul<set ovat perusteltuja
s t ci tul i s i luopua

ja mainitusta

p cicil I e klaii syyde

Ehdotul<sen muilta osin RKP:lla ei ole lausuttavaa.

Helsinki 30.10.2013

Magnus Oster

Poliittinen sihteeri
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