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puolustusministeriiin tausunto hatlituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi
sek5 ampuma-aselain ja eriiden siihen liittyvien lakien muuttam'seksi

1. Yleiste

Sisaasiainministerion poliisiosasto on pyytanyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi ampumaratalaiksi seka ampuma-aselain ja erAiden siihen liittyvien lakien

muuttamisesta. Esityksen paaasiallisena tavoitteena on uudistaa ampumaratojen
perustamista ja yliepitoa koskeva lainsdadanto ja tehda ereitii tarkennuksia
aselainsaadantdOn.

puolustusministerio lausuu alla olevan mukaisesti. Lausunto on valmisteltu
yhteistoiminnassa Paaesikunnan kanssa.

2. Ampu maratalaista

Esitykseen sisSltyviillS ampumaratalailla korvattaisiin vuodelta 1915 oleva suppea ja
vanhentunut asetuksen tasoinen sa;ntely, Ehdotettua ampumaratalakia ei kuitenkaan
sovellettaisi valtion viranomaisen hallinnassa olevien ampumaratojen perustamiseen

eikii ylliipitoon, joten ehdotuksella ei olisi erityisia vaikutuksia puolustusvoimien

toimintaan'

Hallituksen esitysluonnokseen kirjatun ampumaratalain 2 5:n 2 momentin 3-kohdan
mukaan lakia ei sovellettaisi valtion viranomaisten hallinnassa olevien ampumaratojen
perustamiseen tai yllepitamiseen. Siten ehdotetun lain soveltamisalan ulkopuolelle jai-
sivet edella mainitun saennoksen nojalla puolustusvoimien hallinnassa olevat ampuma-
radat seka ns. yhteiskaytoss5 olevat ampumaradat, jos ampumaradan hallinta on puo-

lustusvoimilla. Tama lain soveltamisalan raiaus on tarpeellinen ja perusteltu'

puolustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla on myos sellaisia ampumaratoia, ioita
puolustusvoimat ei kayta varusmiesten ja ampuma-aseen kantamiseen oikeutettujen
virkamiesten ampumataidon yllapitamiseen, mutta joiden kiiytOstii on tehty keyttdoi-
keussopimuksia esimerkiksi paikallisten urheilu/a mpu maseurojen kanssa, Kayttdoike-
ussopimuksilla naiden ratojen yllapito/kustannusvastuuta on voitu siiftei, kayttajelle.
Nyt luonnoksessa ehdotettu s56nn<is jattaii tulkinnanvaraiseksi, ovatko tellaiset radat
ehdotetun sdSnn<jksen mukaisia valtion viranomaisten hallinnassa olevia ampumarato-
ja. joihin ei sovelleta ehdotettua lakia vai tuleeko ko. ampumaratoihin soveltaa ampu-
maratalakia ja siten hakea esimerkiksi ampuma ratalu paa. Ehdotetun lain jatkovalmiste-
lussa t6ta tu lisi tarkentaa.
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Lakiesitys sisiiltiiii vShdisen ampumaradan m5iiritelmijn. Vihdinen ampumarata olisi ra-

ta, jolla olisi tarkoitettu ammuttavan enintddn 10 000 laukausta vuodessa. Sen perus-

taminen olisi ilmoituksenvaraista. Puolustusministeri6n nikemyksen mukaan suunnitel-
tu 10 000 laukauksen vuosiraja on pEitiosin toimiva, mutta PLM tukee my6s reservil6is-
jiirjest6jen esityksiii laukausmiiirdn korottamiseksi. Korottaminen edesauttaisi reservi-
tiiisten lmpumataidon ylliipidon ja kenttiikelpoisuustestien jiirjestaimisen my6s pienillii

radoilla useammalla paikkakunnalla.

3. Henkil6tietojen kiisittelystii poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Esitykseen sisiiltyy laki henkildtietojen kdsittelystii poliisitoimessa annetun lain

muuttamisesta. Tietojen luovuttamista muille viranomaisille koskevaan 19 $:iiiin
ehdotetaan lisiittijvtiksi uusi 13 kohta, joka mahdollistaisi aselupatietojen luovuttamisen
puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle henki16n virka-aseen kantamista koskevan

oikeuden arvioimista varten. Puolustusministeri6 pitiiii lisSysti perusteltuna, sill6 se

mahdollistaa tiedonkulun puolustusvoimille tilanteessa, jossa poliisi on peruuttanut
puolustusvoimien henkilciltii aseen tai siihen liittyvien osin ja tarvikkeiden
i"rallussapitoon oikeuttavan luvan. Tiedon pohjalta puolustusvoimat voi arvioida henkil6n
sopivuutta kantaa tai muutoin kiisitellii virka- tai ty6tehtiviss66n ampuma-aseita,
niiden osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Parantuva tiedon kulku

viranomaisten viilillii vihentSd mahdollisen riskikiiyttiiytymisen uhkaa ja parantaa siten
turvallisuutta.

Hallituksen esityksen luonnoksessa (sivu 48) tetA on perusteltu seuraavasti:
"On tiirkedi, etti jos henkiloltd peruutetaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden

tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttava lupa, arvioidaan samalla

hdnen sopivuutensa kantaa tai muutoin kiisitelli virka- tai ty6tehtSvissiiiin ampuma-
aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia."

puolustusministeri6 ja Pdiiesikunta pitiiviit tiitii ehdotettua sdinn6std, erityisesti palve-

lusturvallisuuden niik6kulmasta, erittdin perusteltuna uutena siiSntelynS. Vallitseva oi-
keustila ei tiitd mahdollista.

Lisiiksi puotustusvoimissa on kiinnitetty huomiota siihen, ettd ehdotettu sdiinnos mah-
dollistaisi tietojen luovuttarnisen ainoastaan silloin kun kysymys on puolustusvoimien
henkilokuntaan kuuluvasta henkil6st6 (virka- tai tytitehtdviissd palveleva). Vastaavissa

tilanteissa poliisin tulisi voida luovuttaa tietoja my0s asevelvollisuuslain ja naisten va-
paaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla palvelevien ja reserviin kuuluvien
asevelvollisten osalta. Erityisen tiirkeiii olisi, etti puolustusvoimat saisi tiedon tilanteis-
sa, joissa asevelvollisen aselupa on peruutettu'

Tiedon saamisella on keskeinen merkitys palvelusturvallisuuden toteutumisen kannalta.
Tiedon saamisella viiltettdisiin tilanne, jossa asevelvollisen aselupa on peruutettu sivii-
liss6, mutta varusmiespalveluksen tai kertausharjoituksen alkaessa hiin saa kiiyttodnsii
puolustusvoimien ampuma-aseen. Lisiiksi vastaavan tiedon saaminen poliisista puolus-

tusvoimien k5yttoon lisdisi puolustusvoimien palvelus- ja henkiloturvallisuutta my6s sil-
loin kun puolustusvoimat hyvdksyy vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain
(556/2007) mukaisia palvelussitoumuksia. Niimii havainnot tulisi ottaa huomioon asian
jatkovalm istelussa.
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Esitys:

Esitetii6n, ettd lain 19 $:iitin kirjattaisiin poliisin oikeus/velvollisuus luovuttaa tietoja
puolustusvoimille myris asevelvollisesta (ei vain virka- tai ty6tehtdvdssd palvelevasta).

S55nn6s voisi sis6lloltddn olla vastaava kuin asevelvollisuuslain 96 $:n 1 momentin 5-
kohtaan kirjattu asevelvollisrekisterin pitiijiin oikeus saada tietoja poliisiviranomaiselta
(Jos tiedoilla on merkitystd asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi asevelvollisuuslain
38 5:ssii tarkoitettuun koulutukseen ja tehtiiviiiin sek6 asevelvollisen sijoitettavuuden
a rvioi m iseksi ja hiinen palvelu ksensa jii rjestiim iseksi ").
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