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AMPUMA‐ ASELAUTAKUNNAN LAUSUNTO AMPUMARATALA!N SEKA AMPUMA―
ASELAIN JA ERAIDEN S‖ HEN L‖ TTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA
Ampuma-aselautakunta on antanut nyt kyseessa olevasta
lainsaadantdprosessista aiemmin lausunnon, joka koski itse menettelytapaa ja
saad6svalmistelussa kdytettyd tyOryhmae. Lautakunta haluaa kiittdii
tydryhmiiii seka sita asettanutta sisdasiainministeridta. Tydryhmd on tuonut
oman asiantuntijuutensa lainvalmisteluun sekii samalla lisdnnyt
lainvalmistelun kipinekyvyyttS. Tdllainen menettelytapa vahvistaa
kansanvaltaista lainsaadant6tydta, minke tube olla aina ensis|ainen malli lain
valmistelutyOsse.
Uusi ampumaratalaki on paasisalldltaan hyvd. Vanha keisarillinen asetus oli jo
syytiikin uudistaa vastaamaan nykyaikaa. Ampumaratalaissa ollaan
asettamassa lisatehtavia Poliisihallitukselle. Lautakunta katsoo, ettd
lisatehtavat edellyftavet samalla sen, etta asiaa on hoitamassa riitteva maara
henkil6stde Poliisihallituksen organisaatiossa.
Lautakunta pitiia hyvana, ettd maakuntien liitoille ehdotetaan asetettavaksi
velvoite laatia ja pitiiii ajan tasalla kehifiamissuunnitelmaa ratojen riittavasta
mdd riistEi ja sijoitustarpeesta. Tulevaisuuden sdddOksissii olisi syyta
maerittaa tarkemmat vehimmaisvaatimukset maakunnallisten
ampumaurheilukeskusten maaralle esimerkiksi alueella toimivien
aseharrastajien tai asukkaiden suhteessa. T€im€in osalta tulisi harkita my6s
asetuksenantovaltuutta.
Edellisessd lainmuutoshankkeessa Hallintovaliokunta lausui mietinn6ssddn
(HaVM '16/2010 vp ) seuraavaa:
" Hallintovaliokunta edellyftiiiikin h allituksen edishven
keybtt1visse obvilla eri keinoilla riiftiivdn kattavan
am p u m a ratav e rko sto n tote utta m i sta".

Nykyaikaiset ampumaradat ovat lautakunnan ndkemyksen mukaan toimivin
tapa saada maahamme asianmukaiset ja turvalliset harrastuspaikat ampujille.
Ampuma-aselain muutoksen perusteet lautakunta nikee perusteltulna.
Lautakunnan nakemyksen mukaan on terkeee, ette sailytysmaarayksia on

selkiytetty ja linjattu laissa sopivalla tavalla. Erityisen hyvana lautakunta nakee
erilaisten siiilyttZimisperusteiden paremman huomioon ottamisen, esimerkiksi
pidemmtin ty6komennuksen, muuton tai vastaavan aikana. Nama edistavat
hyvalla tavalla turvallista aseiden sailyttamista siten, ettdi aseen haltijalla on
useampia elamantilanteeseen sopivia tapoja sailyftaa aseensa turvallisesti.
Lautakunta haluaa korostaa, ettdi viranomaiselle asetettu tiedottamisvelvoite
on keskeisessii osassa aseturyallisuuden parantamisessa niilta osin, mitka
koskevat uusia maarayksia siiil$amisesta, kantamisesta, kuliettamisesta ja
v6liaikaisesta siiilyttiimisestd. Lautakunnan mielestd uusista sdddoksistd tulee
tiedottaa riittiiviillii tavalla jolloin varmistetaan, etta ampuma-aseluvan hakijat
ja ampuma-aselupien haltijat saavat riitavasti tietoa asiasta.
Lautakunnan jdsentahoista Reservildisurheiluliitto r.y.:n edustaja on jattanyt
liitteend olevan eridvdn mielipiteen lautakunnan lausuntoon liittyen.
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Totean myonteisen6 seikkana,etta ta‖ a kerlaa saadoshankkeen valmisteluvalheeseen sloittuVassa
tyoryhmatyoskentelyssa,jonka tyon iatkum。 僣ma hal‖ tuksen estys on,on o‖ ut mukana e百 sidosryhmien edustalia
lntressip‖ nen mukaan Ottaminen parantaa valmiste un avoimuutta ja tyon laatua

Sidosryhmien mukaan ottaminen noudattaa nlta‖ nlauksia,jotka on maaHtenyj。 。
ikeusm niste"on
saadose″ dOル ste″ 1/alk●
avlo"″ ja K17● lemlllen ttadosva″ η
lsreryssa■ ulkaiSuissa vuodena 2007,a2010
"sfe″
0n toivottavaa,etta sanOttula
ohleiStuksia,jotka omaka osaltaan‖

mentavat hyvaa hal‖ ntOa,noudatetaan myos

tulevaisuudessa
Kasitykseni rnukaan ha‖ ituksen esitykseen on,aanyt pykalakohtia,,Oita pitaisi muuttaa Valkkakaan ne kalkki eivat
kuulu tyoryhman saaman mandaain p"百 in,n‖ n pvka‖ n kohdistuu tode llnen muutostarve,ia ne pitaisi muuttaa

kansalaisten peruso keuksien.velvoltavan EU■

ainsaadannon.vhte skunna‖ isen valkuttavuuden,saannosten

keskinaisen ttippuvuuden ia hvvan lainvalmistelun vuoksi

」
avempana kas:te‖ aan Omina osioinaan:
1)
muutettavia pyka‖ a ha‖ luksen eslykseen ampumaratalaista,
2)
muutetav a pyka‖ a ha‖ nuksen estykseen ampuma― aselaista,seka
3)
nlta ampuma― aselain pykaha,jOtka eivat kuulu valmiste utyoryhman mandaaun p‖ 百in,muttajotka
kaslykseni mukaan vaatvat kolausta

Ampumaratalaki
4 Ampumaratalain tarkoluspy陽

￨●

●On muutettava Ampumaratalain ensislainen tarkolus on mahdol‖ staa

asianmukaisenia kattavan ampumarataverkoston luominen Suomeen Ampumaratolen perustaminenja ha‖

inta

On lahes kOkonaan kaavoitukse‖ nen ia maankavtO‖ inen asia Radan turva‖ isuutta saantelee rttttavasti sen

iattestyssaanto Ampuma― aselal● tehtava On turvata yleistaiaり estysta
mukaan ole o‖ ut ongelma ampumaradoi‖ a

la turVa‖ isuutta,loka ei saatuJen‖ etolen

2 Ampumaratalain 3§ vahaisen ampumaradan maatttelmaさ 。
lisi muutettava siteni etta vahaisella ampumarada‖ a
tarkoletaan ampumarataa,jo‖ a on tarkoitetlu ammuttavaksi enintaan 50 000 1aukausta vuodessa

3 Luvan ampumaradan perustamiseenja yllaplamiseen(5§ l mom)tulee antaa la peruuttaa Alueha‖ intovirasto
Oikea viranomainen on maa"tenava sen perustee‖ a.kenen osaamお alueeseen ia― prolmin ampumaratatoiminta
lahinna kuuluu Ampumaradan perustaminen on‖ ikuntapalkkarakentamista,ja ampumarata― asiat ovat ennen
muuta kaavolus― ia ympanstokysymyksia VranOmaistahoa ei voida saataa s‖ la perustee‖ a,kuka toimlnnan
valvonnan suostuu ottamaan vastuu‖ een Alueha‖ intovirasto muutetaan viranomaistahoksi myos muissa
pyka:issa

4 Radan perustamista koskevan ampumaratalain 5§

lmom 2‑kohdan mukaan luvan antamisen edellytyksena

on,etta"ampumaradan pitamisesta ei aiheudu vaaraa yleise‖

eiarlestykse‖ e tai turva‖ isuude:lei"Tama kohta on
poた tettava tai muotoiLava uude‖ een Ampumaradan siiainl selvitetaan kaav。 崚uksen ia maankavt6n aVu‖ a.iossa
tulee arviolavaksi mvos vleinen ia
estvs ia turva‖ isuus Tuo‖ aisenaan saannos On‖ ian vaJa,ampumaurhe‖ uun

kielteisesti suhtautuvan viranomaisen ei halutessaan tarvitse antaa yhteenkaan rataan lupaa Eduskunnan tahdon
vastaisesta viranomaistoiminnasta on esimerkkina aselupaviranomaisen kategorinen lupakielto muu ase―
ase‖ le

5 Ampumaratalain 7§ :n mukaan Alueha‖ ntovirasto(muutettuna Pomsiha‖ luksesta)voi kielね a toiminnan,jos
‖moluksen tekua● ei voida pnaa sOpivana ampumaradan pitamiseen taitama ei noudata lupaehtola Vatuutus on
ta‖ aisenaan‖

enda r

ian va‖ a.Alueha‖ intoviraston on maa‖ teltava sopimattOmuus On onava ykSi16idyt syyt,miksi ei ole
ttavan sopiva soveltuvuus on aぃ ′
ioitava vain naiden sviden kautta

6 Ampumaratalain ll§ in mukaan"Po‖ isi valvoo ampumaratolen turvalisuutta seka " Saannos On pansiturha
n‖ n

myos yksityisyyden suolan vastainen,s‖ la se mahdo‖ istaa poliisin palka‖ e tulon vksitvisvvden suoiaama‖ e

aluee‖ e pelkkana ha‖ inno‖ isena toimenpiteena Pollsi‖ a On po‖ islaissa annettu riltlavat olkeudet rnenna

ampumarada‖ e ios siella tapahtuu iotain ooikkeukselnsta

Ampumarada‖ e on paasy vain n‖ l a henkilo‖ la,jol e radan omistala on antanut ku kuoikeuden Pois luettuna
julksyhteた Oradat ampumaradat ovat vksitvisen omistama la rakentama rakennelma Kun Suomessa on voimassa
yksityinen omistusolkeusperiaate,nin omistalan va‖ intaoikeuden raloitukset ovat kalkki taSta periaatteesta
poikkeuksia la n‖ ta On tulk ttava suppeasti

2

Arnpuma― aselaki

7 Ampuma― aselain

1 06§ on sa‖ ytettava

nykysaannoksen mukainen mahdo‖ isuus sa‖ yttaa

asetta ttipaisinluko‖

a

lukittuna tai purettuna asunnossa‖ man etta osat olisivat viela erikseen asunnossa eri‖ isen lukon takana
Aikaisempl perustelu aseen ottamisesta es‖ n plkaistukslssa on muuttunut‖ man sylta murtO/kuorisuolausasiaksi
sailvtyssaannosten kristys‖ man taustaselvlvsta anawvsia la perusteluia muutokselle on kiusantekoa ammunnan
harrasta‖ le Ampuma‐ aseen lukon tai muun olennaisen osan puutuminen aseesta tekee aseesta
ampumakelvottomania se On slen anastala‖ een tarkolukseensa ketpaamaton El oie osoitettu eta nvkvinen
saⅣ tvstapa o‖ sl Jheuttanut pdkkeukse‖ sta nskla elka perusteLua svyta muuttaa pvkttba nvk輌 sesta

Toimintaymparisto ssa ei Ole tapahtunut mittan olennaisia kielteisia muutOksia Jos sa‖

ytyssaannokset ovat

valavaisia,n‖ n on perustelua,etta valavaisuus toteennaytetaan

8 Ampuma― aseen

sa‖ ytyssaannoksissa Hnnastetaan aseen osala tOimiva ampumanse toisnnsa Tama on

kohtuutonta,s‖ an‖ den vaara‖ suustasot ovatihan e百 laiset Esimerkiksi revolvenn ru‖ an sailytyksen on oltava
samaa turvatasoa kuin kokonaisen ampuma― aseen sailytyksen Asiattomissa kasissa rev。 lverin ru‖ a‖ a tal kivaarin

a ampuma― asee‖ a Sanktiot ovat samat,unohtaa
ei saada alkaan samanlalsla pahaa kuin toimintakuntoise‖
povda‖ e kivaann lukOn tai slta puretun paineenalaisen osan tal kokonaisen toimintavalm‖
n amouma‐ aseen
Kuitenkin viimeksi mainlun vaara‖ isuustaso on ihan toinen SankuOt rlkkomustapauksissa pnaa erOttaa Teon
moitittavuuden e‖ sa‖ vtvksen laiminivOnnin vakavuuden ia siltt alheutuvan riskin on ko「 reloitava toisiaan
luko‖ a

9 Arnpuma― aselain 106 a§ 3 rnomentln loppu・ snen,etta ase ei Ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta"on

‖
ian

ankara ja johtaa s‖ hen,ettajoitain aloneuvola ei volane kayttaa lainkaan metsastyksessa

Kulkuneuvossa ampuma― aseen tulee esityksen mukaan o‖ a lukitussa palkassa tai muuten lukittuna siten,ettt ase
ei ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta Aseen sallyttaminen asepussissa vaattee‖ a tms peitettyna autOn
takapenki‖ a ei olisi enaa mahdO‖ ista,vaan se on aina oLava lkkunatlomassa takat‖ assa Saannoksen mvOta
ettla sinansa soveiaka aloneuvotvvppeia kuten av。 lavapakethautola ei enaa volaも l kavttta metsastvksessa
saannos esitetvssa muodOssa ei huomioi olosuhteita elka e雨 laisia‖ lanteita On en asia lattaa asepussi
takapenk‖ le nakyv‖ n kahvittelun alaksi v‖kkaastl‖ ikennoidyn huoltoaseman parkk,palka‖ a kuin Lapin ettmaassa
」alkimmaisessa tapauksessa‖ itaa nykyinen suolaustaso,semminkin kun ei ole osonetu etta nvkvinen
sailvtvstaoa o‖ si aiheuttanut polkkeukse‖ isia riskeia Myoskaan tOimintaymparistoissa ei。 le tapahtunut mitaan
olennaisia kielteisia muutOksia

10 Ampuma― aselain l1 4§ saann6sta terveydenhuollon ammatahenk‖ on‖ molusoikeudestaia― Veivol‖ suudesta
isi saisi
is‖ le,vaan se tulee tehda terveydenhoidon jarlestelmaan PO‖
moitusta eitule tehda p。 ‖
tulee muutlaa ‖
kyselymahdo‖ isuuden iattestelmaan,kun s‖ a on edessaan vire‖ la oleva hakemus Muussa tapauksessa
terveysletola lahtee po‖ is‖ e myos henkiloista,joiden Osalta ei koskaan tule vire‖ le aselupaa koskevaa hakemusta
Tassa on kvse kansalaisten vkslvisvvden suoiaSta ia perusoikeuksista Lainsaadannon tulee vahvistaa nata
olkeuksia sen s‖ aan etta niita rapautetaan Jos letoteknilkka ei sal‖ tata,nln tekn‖ kkaa on muutetava sa‖

Lainkohta on valmistenava uudelleen Kansala sen oeruso,keudet eivat saa vaarantua valkun tekn‖
Tekn‖ kka on tehtava oikeudel‖ sten vaatimusten mukaiseksi elka painvastOin

maan

kan vuoksi

n,muttajotka kastykseni
Ne ampuma― aselain pykalat,jotka eivat kuulu valmistelutyOryhman mandaaun pi「 ‖
mukaan vaativat korlausta

ll Kaasusumuttim sta saadetaan ampuma― aselaissa Ne eivat kuitenkaan yimman oikeuden taannoisen
paatoksen mukaan ole ampuma― aseita Sen vuoksi n‖ ta kOskeva saantely on poistetava ampurna‐ aselaista
Spravpurkk eivat kuulu ampuma― aselak

n,vaan ennemminkin esimerkiksiiattestySiak‖ n

12 Ampuma̲aselaissa eilupien harkintaperusteena tule kayttaa termia sopimaton,vaan se tulee korvata EUin
asedirekjivissa kayletylla kasitee‖ ●'vaaraksiitselleen tai mu‖ le" Sonimaton on term na‖ ian arvosidonnainen ia
tulkinnanvarainen Kaikki direk‖ ivln olennaiset sanamuodot on‖ mettava kansa‖ isessa laissa Arnouma― aselaki ei
vastaa talta osin direkt‖ via

13 Ampuma― aselakitulee saataa vastaamaan EUin asedirek‖
Asedrektivissa ampuma― aseet on iaoteLu plk‖
ei vastaa talta Osin direktiivia

n ia lyhyis‖

ivia myos asetyypplen maa面 ttelyn osaLa

n ampuma― aseisiin,ralana on 60 cm Ampuma‐ aselaki

14 Arnpuma― aselain

l 1 9§ in mukaan sisaaslainministerion asetukse‖

a voldaan antaa tarkempia saannoksia

ampuma― aseiden,aseen osien sbilyttamisessa ede‖ ytettavista teknisistt turvarakenteista seka rakenteiden
arvioim seen‖ ntyvasta menettelysta Saannos On arviolava uude‖ een Saannokse‖ a mahdOlnstetaan se etta
asetukse‖ a voidaan maarte‖ a lukkoien ominaisuudet n‖ n korkeiksi.etta esirnerk:ksi tava‖ isista huonekaluista on
turha se‖ aisia etsia

45 Ampuma― asekouluttalainStttuutton kumoaminen ampuma― aselalsta Ampuma‐ asekouluttala

ei,toisin kuin nimi

antaa ymmartaa,anna mitaan kOulutusta,vaan hanen tehtavansa On antaa aseluvan hakJoi‖ e pyynnOsta
harrastustodistuksia,loka tOdiStus on tarpee‖ inen haettaessa pistoo‖ lupaa Tassa on kysejulkisen
ha‖ intotehtavan siinamisesta lal‖ a yksityis‖ le henkio‖ le,loiden oikeude‖ inen asema mukaan luettuna oikeudetia
velvo‖ isuudet ovat ennOmaisen epaselvia Se,etb ampuma―
asekouluttala voi mahdo‖ isestt antaa
harrastetodistuksen‖ man harrasteen vう ‖
tё nta todistamista,helkentaa merkntavas
aseturva‖ isuutta verratuna
alempaa kaytantooni missa esimerkiksi seuran,ohto antaa harrastetodistuksen jasenesttan,joka on oikeastt nahty

ampumarada‖ a
Lopuksi k‖

nntan huOmiOta ampuma‐ aselain uudistuksen synnytamaan Ongelmakimppuun,joka kohdistuu

seka ampuma● seiden vaihtop ppuihin Sisaasiainministerio on tehnyt huonoa lainvaimistelua,
epaselvan lainsaadannon ia asedirekgivin tulkinnan seuraukset kantavat kansalaiset Starttiaseita omistavista
kansalaisista on viranomaisten Ottama‖ a tulkinna‖ a tehty nko‖ isia ongelma kohdistuu entvisesl asekauppiais‖ n
ia merkttavaan maaraan metsastalia,iOtka kaytめ vat startupistOOlena koi"en koulutuksessa Ampuma〜 aselaki
vaali myos tatta osin k‖ ree‖ ses‖ uudistamista Lainsaadannon plaisi。 1la selkeaa vmmarretlavaa ia
sta■ ‖
aseisln

vksise itteista Tassa naln ei。 le asianlana

Har‖

Kastepohla
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