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Siseasiainministeri6 on pyytenyt Poliisihallitukselta lausuntoa Hallituksen
esitys luonnoksesta ampumaratalaiksi sekd ampuma-aselain ja erdiden sii-
hen liittyvien lakien muuttamiseksr.

Sisaasiainminisleri6 on pyytanyt toimittamaan lausunnon viimeistaan
31 10.2013.

Poliisihallltuksen lausunto

Poliisihallituksen niikemyksen mukaan Hallituksen esitys luonnos siihen liit-
tyvine liitanndislakeineen paaseantdisesti edistaa turvallista ampumahar-
rastusta ja ampuma-aseiden kayttOe. Keskeisin muutos on ampumaharras-
tukseen oleellisesti liittyvi ampumaratalain muuttaminen nykyaikaiseksi.
Voimassaoleva saantely on hyvin vanhaa ja puutteellista ampumaratoja
koskevan saantelyn osalta.

Tehokkaimpien ilma-aseiden luvanvaraiseksi saetaminen edistaa yleista
jarjestysta ja turvallisuutta. Ehdotettu muutos nehdaan positiivisena ja tur-
vallisuutta lisa5vena.

Tasmennykset ampuma-aseiden sailyttamiseen nahdaan turvallisuutta
edistevind.

Hallituksen esitysluonnoksessa on kuitenkin joitakin asioita, johon Poliisi-
hallitus kiinnittdd huomioita alla olevin kommentein,

Ampumaratoja koskeva lupaviranomainen

Hallituksen esitysluonnoksessa on todettu, eta Poliisihallitus toimisi am-
pumaratalupia kesittelevene viranomaisena. Poliisihallitus esittaa neke-
myksenaan, elte ampumaratojen lupatehtavat edellyttavat sellaista osaa-
mista, jota lupaviranomaisena toimiminen esitetysse muodossaan edellyt-
teisi, ei talla hetkella ole.

Poliisihallitus on arvioinut poliisin rakenneuudistukseen (PORA lll) liittyen
sen tehtevia, eika ampumaralalupia ole nahty poliisin taikka Poliisihallituk-
sen lupatehtavinti.

Ampumaratojen lupaviranomaisen tehtavat toimiminen edellyttae hyvin laa-
jaa osaamista rakentamisen, ymperistoasioiden, turvallisuusrakenteiden .ia
muihin alueen rakentamiseen liittyviin seikkoihin.
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Poliisihallituksen nekemyksen mukaan, tehtavissa olisi hyvin pienina osin

kyseessi yleiseen jJrjeslykseen ja turvallisuuteen liittyva. arviointi ja suurin

arviointi lupa-asiassa liittyy rakentamiseen, ympiiristoon ja alueiden kayt
t66n. Timbn perusteella; Poliisihallitus esitaa nekemyksenaen, ettei Polii-

sihallitus ole oikean lupaviranomainen ampumaratalupiin liittyen'

Poliisihallitus toimii tdlli hetkella 201O tapahtuneen tehtavasiirron vuoksi

lupaviranomaisena ampumaratalupaa koskevissa asioissa Poliisihallituk-

sen lupahallintoyksikOn asehallinto ei ole saanut tehtavien siirtyessa alue-

halliniovirastosti tehtavan mukana niiden suorittamiseen resurssia. Nyt

hallituksen esityksessa esitetyt lupatehtavet tulevat lisaamaen lupaviran-

omaisen tehtavia nykyisesta tasosta. Arvion mukaan ilmoitus ja lupatehta-

va seke toimintaan liittyva valvonta olisivat noin yhden henkildtydvuoden

kuluttavia toimia. Poliisihallitus edellyttaakin, etta jos uusi ja aikaisempaa

tydllistdv6mpi tehtiivd kuitenkin kohdennetaan Poliisihallituksen tehtivdksi,
lupaviranomaiselle tulee osoittaa tehtevaen taNittava resurssi.

Laekarien ilmoitusvelvollisuus

Poliisihallituksen nikemyksen mukaan Hallituksen esitysluonnos on ristirii-

tainen sen osalta, mitd siind todetaan sen tavoitteista aseturvallisuuden pa-

rantamisen osalta. Poliisihallituksen saamien kokemusten perusteella 201 'l

seadetty laakarien ilmoitusvelvollisuutta koskeva menettely on lisdnnyt ase-

turvallisuufta. Hallituksen esityksessa toimivaa ja aseturvallisuutta ediste-

nyttd hyvaa saentelya ollaan laventamassa sellaiseksi, etta muutos heiken-

tjisi oleellisesti olemassa olevaa ioimintamallia Ja aseturvallisuutta.

Ampuma-aselain 1 14 $ on tullut voimaan 13.6 2011 Site taydentava val-

tioneuvoston asetus laakarin ilmoitusvelvollisuudesta ia terveydenhuollon

ammattihenkilon ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa on tullut voimaan

1 .1 .2012. Hallituksen esityksessa 106/2009 vp edelld mainittua 114 pyka-

laa koskien on todettu, ette eraisiin sairauksiin ja mielenterveyden ongel-

miin liittyy kohonnut itselle tai toiselle arheutetun viikivallan riski'

Ampuma-aselain perusteella hankkimislupa ampuma-aseeseen voidaan

antaa vain sellaiselle henkil6lle, jota on muun muassa terveydentilansa pe-

rusteella pidettdvd sopivana pitamean hallussa ampuma-aseita ia aseen

osia ja toisaalta esimerkiksi ampuma-aseiden hallussapitolupa voidaan pe-

ruuftia, jos luvanhaltija on hiinen terveydentilansa perusteella sopimaton

pitamaair hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, palruunoita tai erityisen

vaarallisia ammuksia.

Hallituksen esityksessa todetaan, etta ilmoituksia on 26.4'2012 ia
27.8,2013 vilisind aikana tehdyn seurannan mukaan tehty yhteensa 1 231

kappaletta. Naista 16 perustui siihen, etta henkilo on otettu tahdosta riip-

pumattomaan psykiatiiseen hoitoon, ionka mielenterveyslain (1 1 16/1990) I
$:n 1 momentin i kohdassa tarkoitettuna perusteena on itsemurhayrityk-

ieen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta

hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle

Nyt voimassaolevan 114 S:n perusteella poliisiviranomainen.on saanut tie-

toa sellaisista henkiloista,loilla on ollut ampuma-aselupia ja joiden osalta

lddkSrilla on ollut perusteltu syy (esimerkiksi se, etta henkild on itselleen tai
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toisella vaarallinen) katsoa henkil6n olevan sopimaton pitdmdin hallussaan
ampuma-aseita. Poliisihallitus on tilastoinul2012 sille toimitetut lddkdrien
ilmoitusvelvollisu udet, mutta 26.4. 201 2 llthtien tilastointiin li itettii n m u kaan
tarkempi peruste, eli tilastoinnissa otettiin kiiytt66n myds ilmoituksen perus-
te.

Tilastoiduista ilmoituksista, joita oli tehty 31 .12.2012 mennessi yhteensi
969 kappaletta, on 142 ilmoitusta koskenut ampuma-aseluvanhaltijaa. Heil-
ld on ollut 478 ampuma-asetta.

Valtioneuvoston asetus lS6kdrin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuol-
lon ammattihenki l6n ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa ( 1 2231201 1) si-
sdltdd ilmoitusvelvollisuutta koskevat viisi luokkaa. Lidkdrien ilmoitukset
vuonna 2012 oval kohdittain olleet perusteiltaan seuraavanlaiset:

- perusteella 1 yhteensi 8 ilmoitusta, eli kyseessd on tahdosta riippumat-
tomaan psykiatriseen hoitoon, jonka mielenterveyslain (111611990) 8 $:n 1

momentin 2 kohdassa tarkoitettuna perusteena on itsemurhayritykseen
pohja utuva a rvio miel isairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta hoitoon
otetun terveydelle tai turvallisuudelle;

- perustella 2 yhteensd 24 ilmoitusta, eli henkilO on todettu mielentilatutki-
muksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuk-
sessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

- perustella 3 yhteensd 172 ilmoitusta, eli henkil6 on arvioitu itselleen tai
toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisdltyvdn vdkivaltaista tai uh-
kaavaa kdytdstii koskevan tiedon ja hinen henkilokohtaiseen tapaami-
seensa perustustuvan arvion perusteella;

- perustella 4 yhteensi 30 ilmoitusta, henkilo on kdyttdytynyt lidkArin tai
terveydenhuollon ammattihenkilon tapaamisen yhteydessd vdkivaltaisesti
tai vdkivallalla uhaten;

- perusteella 5 yhteensd 421 ilmoitusta, henkilon on katsottu jollakin muulla
ilmoituksessa yksil6idyllS perusteella sopimattomaksi pitdmidn hallussaan
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Tilastoinnin osalta on huomioitava, ettd erittely tilastoinnissa on aloitettu
vasta 26.4.2412. Lisirksi on tdrkedi huomata, ettd kohdissa 3 ja 4 on mu-
kana vdkivaltaisuutta koskevat ilmoitukset. Ndissd tapauksissa on voinut
olla kyseessd esimerkiksi dementoitunut henkilo. Dementikot aiheuttavat
viikoittain ongelmia muun muassa kodinhoitajille ja poliisi joutuu puuttu-
maan vanhusten ampuma-aseiden hallussapitoon. lkddntyv6 vdestO lisdd
oleellisesti muun muassa dementoituvia vanhuksia. Poliisihallituksen nd-
kemyksen mukaan tihdn tulee olla mahdollisuudet jatkossakin puuttua.
Esitetty muutos heikentdd aseturvallisuutta tdltd osin huomattavasti.

Suurin osa ilmoituksista on tehty dementiaa sairastavista vanhuksista ja al-
koholismista kdrsivistd potilaista. Toiseksi eniten ilmoituksia on tehty henki-
l6istd, jotka on aruioitu itselleen taitoiselle vaaralliseksi potilaskertomuk-
seen sisdltyvdn vikivaltaista tai uhkaavaa kiytOstd koskevan tiedon ja poti-
laan henkilokohtaiseen tapaamiseensa perustuvan arvion perusteella.
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Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito ja mielentilatutkimuksen, vaaralli-

suusarvion tai muun oikeuspsykiatrisen tutkimuksen perusteella todettu

vaarallisuus 1selle tai toiselie on tilastoituna yhteismAdrdltddnkin vasta si-

jalla kolme ja niiden mddri on ollut 32 ilmoitusta, kaikista ilmoituksista.
'ruara 

olisivat Hallituksen esityksen luonnoksen mukaisia ilmoitusvelvolli-

suuden piiriin kuuluvia ilmoituksia. Koska kyseessd on jo vakavaan tilan-

teeseen puuttuminen, ndilli tilanteilla ei endi ennaltaehkdistd ampuma-

aseilla tetrtyja tekoja. KyseessS voikin olla fo vakavan vSkivallanteon tehnyt

henki16,lofi on si1'oitettu tahdosta riippumattomaan hoitoon, Ndissd viki-
valtatilanteissa ilmoitus poliisille on todennak6isestitarpeeton, koska poliisi

on saattanut aloittaa asian tutkimisen jo itse vikivaltatapahtuman perus-

teella.

Lddkdrien ilmoitukset kuluvana vuonna, eli ajanjaksolla 1.1 - 7.10.2013,

ovat kohdittain olleet perusteiltaan seuraavanlaiset:

- perusteella 1 yhteens6 14 ilmoitusta, eli kyseessi on tahdggta riippumat-

tomaan psykiatriseen hoitoon, jonka mielenterveyslain (1116/1990) 8 $:n 1

momentin 2 kohdassa tarkoitettuna perusteena on itsemurhayritykseen
pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttam asta vakavasta vaarasta hoitoon

otetun terveydelle tai turvallisuudelle;

- perustella 2 yhteensd 11 ilmoitusta, eli henki16 on todettu mielentilatutki-

muksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuk-

sessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

- perustella 3 yhteensi '123 ilmoitusta, eli henkil6 on arvioitu itselleen tai

toiselle vaaraliiseksi potilaskertomukseen sisdltyvdn vdkivaltaista tai uh-

kaavaa kdytdstd koskevan tiedon ja hdnen henkil6kohtaiseen tapaami-

seensa perustustuvan arvion perusteella;

- perustella 4 yhteensd 39 ilmoitusta, henki16 on kdyttiytynyt lddkdrin tai

terveydenhuo[lon am matti henkil6n tapaamisen yhteydessd vdkivaltaisesti

tai vdkivallalla uhaten;

- perusteella 5 yhteense 608 ilmoitusta, henkilOn on katsottu jollakin muulla

ilmoituksessa yksilOidylld perusteella sopimattomaksi pitdmddn hallussaan

ampuma-aseitl, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

llmoitukset ovat koskeneelT4S henkil6d, joista 134 henkildlld on ollut asei-

ta. Kyseisten aseiden midrd on ollut 437 kappaletta.

Erityisen mielenkiintoista on se, ettd tilastoitujen tapausten mddrissd on

suhieellista kasvua vuonna 2013 edelliseen vuoteen ndhden erityisesti pe-

rusteen 5 kohdalla eli esimerkiksi alkoholisoituneiden ja dementikkojen

mdir6ssd.

Huomionarvoista on lisAksi se, etta 114 $:n mukaisia ilmoituksia ovat teh-

neet lddkdrit esimerkiksi sairaaloiden psykiatrisilta osastoilta ja poliklinikoil-

ta, terveyskeskuksista, nuorisopsykiatrian osastoilta, ylioppilaiden tervey-

denhoitosddti$stii, m ielenterveysasemilta, keskussairaa loista ja

I
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yliopistollisista sairaaloista. Ndin ollen ilmoitusten voidaan todeta pddasias-
sa tulleen julkisen terveyden- ja sairaanhoidon puolelta.

Poliisihallituksen asehallinto on kysynyt poliisilaitosten edustajilta joulu-
kuussa 201 2 pidetyssd asehallinnon koulutustilaisuudessa, mihin toimenpi-
teisiin he ovat ryhtyneet, kun 114 $:n mukainen ilmoitus on saapunut polii-
silaitokselle. Vastauksien perusteella on pddteltdvissd, ettd ldhes kaikissa
tapauksissa on aloitettu lupaharkinta, joka on pdidsddnt6isestijohtanut am-
puma-aselupien peruuttamiseen.

Sellaiset henkil6t, joilla on erdisiin sairauksiin ja mielenterveyden ongelmiin
liittyvd kohonnut itselle tai toiselle aiheutetun vdkivallan riski. Lidkdrin arvi-
ointi henki16n sopivuudesta pitdd hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa,
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, perustuu potilastietoihin ja
henkil6n tapaamiseen. Aseturvallisuuden ndkdkulmasta kysymys on erit-
tdin merkittf,vdstd asiasta. Muutosta siten, ettd merkittdvi mddrd nykyisistd
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista muuttuisi ilmoitusoikeudeksi
eli heikommaksi, ei voida pitdd hyvind ja aseturvallisuuden ndk6kulmasta
riittivdnd.

Hallituksen esitys luonnoksen perusteella ampuma-aselain 114 $ ehdote-
taan muutettavaksi siten, ettd aseturvallisuus tilti osin nykyisestd heiken-
tyy ja vaarantuu. Poliisi ei uuden lain mydti saisi tietoja sellaisista vdkival-
taan taipuvaisista tai muulla tavalla ldikdrin arviointiin perustuen ampuma-
aseiden hallussapitoon sopimattomista henkildistd, joista ei muutoin poliisil-
la ole tietoa.

2011 muutetun ampuma-aselain my6td voimaan tullut 114 $ on kohtuulli-
sen uusi. Muutostarpeet tiltd osin ampuma-aselainsdddintddn ja erityi-
sesti sddnnoksen toimivuus sekd tehokkuus voidaankin todeta sen vaiku-
tusten arvioinnin osalta vasta hetkellS, kun tilastoituja ilmoituksia on saatu
riittdvdn pitkliltii ajalta ja keskusteltua asiasta sen perusteella muun muas-
sa lddkdrikunnan edustajien kanssa on tehty.

Nyt, tdssd vaiheessa, voidaan kuitenkin todeta, ettd useimmissa tapauksis-
sa ilmoitusten perusteella on seurannut ampuma-aselupien peruuttaminen.
llmoituksen jdlkeen poliisi on ryhtynyt asianmukaisiin ja kussakin tapauk-
seen erikseen harkittaviin lupatoimenpiteisiin, my6s luvanhaltijoiden henki-
lOkohtaisiin kuulemisiin. Kysymys on siis vasta vakiintumassa olevasta
lainsddddnt6dn perustuvasta kdytdnn6std eikd sitd tulisi ndin nopeasti nyt
muuttaa.

Aseturvallisuuden kannalta, tdlld uudella ehdotetulla pykdldll;i ei endd ndh-
dd olevan merkitystd aseturvallisuudelle, vaan pikemminkin on kyseessd
aseturvallisuuden heikentyminen.

Lainsdiddnnon nykyisend ldhtdkohtana on, ettd ampuma-aseiden lupahar-
kinta on aloitettava, jos on edes todennikdistd, ettd lupien peruuttamispe-
ruste olisi olemassa. Ampuma-aselain voimassaolevan 92 $:n mukaan, jos
on perusteltu syy epailla, etta ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia kdytetdin vdirin, taikka jos niitd koskevan
luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymdttd tehtAvd pddt6s
esineiden ottamisesta vdliaikaisesti poliisin haltuun.
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Poliisimiehen on otettava ampuma-ase, aseen osa' patruunat ja erityisen

vaaralliset ammukset pois niiden haltijalta, jos niiden vaarinkaytdn vaara on

ilmeinen. Poliisimiehen on viipymatta ilmoitettava pois ottamisesta sen pai-

kan poliisilaitokselle, jonka toimialueella esineet on otettu pois niiden halti-

jalta, tai luvanhaltuan kotikunnan poliisilaitokselle. Poliisin 0n.14 vuorokau-

den kuluessa esineiden pols ottamisesta ryhdytteva toimenpiteisiin peetdk-

sen tekemiseksi esineiden ottamisesta valiaikaisesti poliisin haltuun tai luo-

vutettava pois otetut esineet takaisin niiden haltiialle

Toisaalta voimassaolevan ampuma-aselain 67 S:n 2 momentin 'l kohdan

mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten

ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruut.

taa, jos luvanhaltija on syyllistynyt vakivaltaista kayttaytymistd osoittavaan

rikoliseen, rikoslain 50 luvun 1-4 S:ssa tarkoitettuun rikokseen tai muuhun

rikokseen, joka osoittaa hanet sopimattomaksi hankkimaan tai pitemaan

hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoila tai erityisen vaarallisia

ammuksia.

Sama on tilanne, jos luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai muuten osoitta-

nut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen

vaarallisia ammuksia koskevien saannosten noudattamisessa.

Lisdksi 4 kohdan mukaan luvanhaltiiaa on hanen terveydentilansa taikka

omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elamantapansa tai kaytiaytymi-

sense vuoksi pidettdvi sopimattomana hankkimaan tai pitamaan hallussa

ampuma-aseiia, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;

Poliisilla on edella mainittujen seikkojen perusteella mahdollisuus alolttaa

ampuma-aseiden lupien peruuttamismenettely tekemiensd havaintojen pe-

rusieella muun muassa terveydentilan johdosta taikka vaarallisen kayttay-

tymisen johdosta. Name vastaavat havainnot tulee olla mahdollisia my6s

ennen kuin jotakin on taPahtunut.

Usein laAkerin tekemat havainnot ajoittuvat aikaan, joka on ennen poliisille

esille tulevaa tapahtumaa. LSikdri voi havaita vakivaltaisuutta, mutta nyt

esitetty muutos on poistamassa laaikarien ilmoitusvelvollisuuteen liittyviii

asioita siten, ettd muun muassa vakivaltaisuusilmoitukset oleellisesti vd-

hentyisivat.

Suunniteltu muutos 114 S:n osalta on poikkeuksellinen, koska nyt kaytossa

olevien tietojen valossa, voimassaoleva seentely on lisennyt aseturvalli-

suutta ja puuttumista ennakolta. Suunniteltu muutos muuttaisi tilanteen sel-

laiseksi, eftii poliisi saisi ongelmista eli peruuttamistilanteet tietoonsa vasta

poliisille esille tulleen kiyttAytymisen taikka muun tapahtuman perusteella'

Laararien ilmoitusvelvollisuus kaventuisi samalla vastaamaan iilanteita,

loissa suoritetaan esimerkiksi mielentilatutkimus vakavan vakivaltarikoksen

perusteella. Naisse vekivaltatilanteissa pyytejena selvitykseen on tuomiois-

iuin, joka kasitellessaan vakavaa rikosta voi pyytaa selvityste tuomioistuin

,enett"lyyn liittyen. Naissa tilanteissa ennalta estavyys puuttuu kokonaan

ja laakarien ilmoitusmenettely velvollisuutena on kaytennosse turhaa'
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Laekarit kohtaavat tyossdan my6s viikivaltaa ja erialisia uhkatilanteita ter-
veydenhuollossa ilmoitetaan keskitettyyn rekisteriin noin 400 kappaletta
paivessa. Vdkivaltaa on pidetty aiemmin terveydenhuollon toimipisteissd
niin merkittavana, ette larjestyslain 22 S:n tehtiin muutos 20.8.2010 voi-
maantulleella lainmuutoksella. Muutoksen perusteella muun muassa ter-
veyden- tai sosiaalihuollon loimipisteen poliisilaitos voi paikan yllepitejan taa

haltijan hakemuksesta antaa luvan asettaa terveyden- tai sosiaalihuollon
toimipisteeseen jarjestyksenvalvoiista annetussa laissa (533/1999) ta*oi-
tettuja jdrjestyksenvalvojia yllepitemeen poliisin apuna jerjestysta ja turval-
lisuufta, jos jdrjestyksen ja turvallisuuden yllapitaminen ei muulla tavalla ole
tarkoituksenmukaista seke jarjestyksen ja turvallisuuden yllepiteminen sita
perustellusta syysta edellyttaa.

Jarjestyksenvalvojien asettamiseen oikeuttavassa luvassa jirjestyksenval-
vojien toimialue on rajattava siina tarkoitettujen paikkojen alueelle taikka
niiden velitt6meen leheisyyteen. Sosiaalihuollon toimipisteelld ei tarkoiteta
koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia.

Hallituksen esityksessa 23912009 vp. on jarjestyslain muuttamisen yhtey-
desse todettu, ette esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiris-
sa oli yhteensa 12 69'l ia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirisse yhteen-
sa 6 059 uhka- ja vakivaltatilannetta, jotka ovat edellyttaneet turvallisuus-
henkilost6n toimenpiteita vuoden 2008 aikana. Pelk5staan edelle mainittu-
jen sairaanhoitopiirien pddtoimipaikkoja tarkastellessa uhka- ja vakivaltati-
lanteita vastaavana aikana oli Helsingin alueella 2 611 ja Oulun yliopistolli-
sessa sairaalassa 2 394. Niissa noin 10 % uhkaaja vakivaltatilanteista koh-
distui muihin kuin sairaanhoitopiirien tydntekijoihin.

Vakivallasta ilmoitlaminen ja sen uhka on merkittdvd asia ja vdkivalta koh-
disluu suoraan henkil0iden terveyteen ia henkeen. Yhteiskunnan tehtavene
on huolehtia perustuslaillisen koskemattomuuden suojan toteutumisesta ja
nykyinen toimintamalli ja sdintely on aseturvallisuutta liseava.

Poliisihallitus pitaa kuitenkin eriftein hwana leakarien ilmoitusvelvollisuu-
teen liittyvae tasmennysta, jonka mukaan tehtye ilmoitusta voitaisiin sailyt-
tae kolme vuotta. Tama helpottaa sek5 lupaviranomaisen ett5 laekerien
tyota seka selkeyttaa,m‖。in ‖moitus tu‖ si tehda

Poliisiylijohtaja

Lupahallintojohtaja eヾぶえよ
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