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EHDOTUKSESTA AMPUMARATALAIKSi SEKA AMPUMA… ASELA:N JA ERA:DEN S‖ HEN
L::TTW:EN LAK!EN MUUTTAMISEKS!

Sisdasiainministeri6n poliisiosasto on pyytanyt rajavartio-osastolta lausuntoa
esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seka ampuma-aselain ja erdiden siihen
liittyvien lakien muuttamiseksi. Rajavartio-osasto toteaa lausuntonaan seuraavaa.

SisdasiainministeriOn johtoryhmdn kokouksessa 10.4.2013 kdsiteltiin ampuma-
aselain muuttamista koskevan saadoshankkeen asettamista siten, ettd tdssd
hankkeessa huomioitaisiin virka-aseita koskevat kysymykset. Virka-aseita
koskevat tiedot ovat talla hetkellei tallennettuina viranomaisilla omissa
tiedostoissaan eike toisella viranomaisella ole ldht6kohtaisesti pddsyd n6ihin
tietoihin. Rajavartio-osasto katsoo viranomaisten vdlisen tiedonvaihdon )a
tiedonkulun virka-asetiedoista tarpeelliseksi. Virka-asetietojen vaihtaminen
nopeasti, automaattisesti ja oikea-aikaisesti viranomaisten vdlillai katsotaan
tdrkedksi ja perustelluksi erilaisiin kiireellisiin tilanteisiin varautumiseksi sek6
vi rkam iesten tyotu rval I is u uden va rm istam iseksi.

Rajavartio-osaston ja sisdasiainministerion poliisiosaston kdymissd
keskusteluissa on kiisitelty virka-asetietojen vaihtamiseen ja -kulkuun liittyvistii
kysymyksistd ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisesta tiedonkulun
parantamiseksi. Talla hetkelld teknisen kdyttdyhteyden luominen nykyisiin
Rajavartiolaitoksen virka-aserekistereihin ei ole mahdollista. Uuden virka-
aserekisterin perustamista ja mydhemmin teknisen kdyttoyhteyden luomista
poliisille tdhdn rekisteriin selvitetddn parhaillaan. Virka-aserekisteritietojen
vaihtaminen viranomaisten viililld on oma kokonaisuutensa, joka vaatii
perusteellista jatkoselvittdmistd. Viitaten johtoryhmdn kokouksessa asian osalta
todettuun rajavartio-osasto esittdd erillisen hankkeen asettamista virka-
aserekisteritietojen vaihtamiseksi viranomaisten vililld, mikdli virka-
aserekistereiden tietojenvaihdosta sidtdminen ei ole mahdollista nyt esitetyn
ehdotuksen puitteissa.
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Rajavartio-osasto pitae kannatettavana nyt esitettyyn henkilotietojen kasittelysta
poliisitoimessa annetun lain 1 9 $:n 1 momenttiin ehdotettua lisaysta uudeksi 13
kohdaksi poliisin mahdollisuudesta luovuttaa muun muassa Rajavartiolaitokselle
poliisin henkilorekisterista tietoja, jotka ovat tarpeen ampuma-aseen kantamiseen
virkatehtavassaan oikeutetun henkil6n ampuma-aseen kantamista koskevan
sopivuuden arvioimista varten.

Muilta osin rajavartio-osastolla ei ole lausuttavaa esitysluonnokseen.

Matti MottOnen

Aino Salmi

Asiakirja on sahk6isesti allekirioitettu asiankasittelyiariestelmessa. Rajavartiolaitos 06.11.2013 klo
12.43. Allekirioituksen oikeellisuuden voi todentaa kirraamosta.
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