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ASIA: Hallituksen esitys luonnoksesta ampumaratalaiksi, sekti ampuma-aselain ja eriiiden siihen
liittyvien lakien muuttamiseksi.

Kiittimme mahdollisuudesta antaa lausunto yllii olevasta esityksestii ja lausumme seuraavaa:

Lain tarpeelli suudesta j a lain valmistelusta:

Ampumaratalaki on tarpeellinen selkiyttiimti2in kaupallisten toimijoiden osalta heidiin oikeuksiaan
ja velvollisuuksia, jotta viiltyttiiisiin Albertinkadun radalla 1999 tapahtuneiden murhien toistuminen.
Kaupallisen radan pitajtin vastuu ampuma-aseiden luowttamisesta valvomatta henkildille, joilla ei
ole ampuma-aseille hallussapitolupaa on vastuutonta ja edellyttiiii selkeiiii siiiintelyii.

Ampumaradat ovat tunnetusti turvallisia paikkoja ampujille ja heidtin seuralaisilleen, sillti ampuma-
radoilla kiivijiit tuntevat turvallisen aseen kiisittelyn perusteet. Kaikissa ampumasuorituksissa on
valvojia, joten yleinen jtirjestys ja turvallisuus ei ole ongelma.

Uusien perustettavien ampumaratojen ja ampumakeskusten osalta kyseessii on ensisijaisesti kaavoitus
ja ympiiristciasiat. Ratojen perustaminen ja valvonta kuuluu siten ainoastaan aluehallintovirastoille, ei
poliisille. (Pyydamme huomioimaan ylitarkastaja Koposen lausunto Poha)

Lain valmistelun ongelmana ntiemme intressipiirien heikon lain valmistelun tuntemuksen. Esityksen
perusteluosuus on tarkoituksella liian pitkii maavertailuineen. Valmistelijoiden olisi tullut ampuma-
ratalain valvonnan osalta ymmtirtiiii, ettii valvova viranomainen ja luvan antajaei voi olla poliisi,
vaan aluehallintovirasto. Ratojen teknisen valvonnan ja rakennussuunnittelun tehtAvAt olisi tullut
esityksen valmistelussa tarjota esim. Puolustusministeri<in alaiselle Materiaalilaitokselle, Matle.

114$ Terveydenhoidon ammattihenkilcistdn ilmoitusoikeus- ja velvollisuus on valmisteltu ilman
kaytiinndn tydtti tekevien lii:iktirien tietoja, joten liiiiktirin ilmoitusvelvollisuuden osalta uusi esitys
vaikeuttaa entisestiiiin tilannetta vuonna 2011,13.06 voimaan tulleeseen lakiin niihden.
Pakkohoitoon ohjaaminen voi tapahtua useista syistti, jotka syyt ovat kiiytiinncin lddkiirin tehtaviA
hoitavilla selvillti. Diagnoosin tekeminen ja sen arviointi on ainoastaan liiiikiirin tehtAviin kuuluva
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oikeus, sitA ei voida siirttiii poliisille. Tiedon saantioikeus potilaan sairauksista ja kiiyttiimistii
liiiikeaineista muulle kuin hoitavalle liiiikiirille ei ole potilasturvallisuuden kannalta oikein.
Tietosuojan kannalta esitys loukkaa potilas-liiiiktiri suhdetta ja liiiikiirin vaitiolovelvollisuutta.
Perusoikeussiinn<iksen kannalta tiirkeita kohtia ovat :

-rekisteniitiiviin henki lOn tietoj en sisEltd
-rekisteniinnin tarve
-luotettawus j a siiilyysaika rekisterissii
-rekisterdityj en oikeusturva
-rekisterin kdyttdj ien piiiisyoikeudet rekisteriin

Niiemme virheellisenii ampuratojen valvonnan perusteena YJT:n valvonnan. Jiirjestyslakia
siiiidettiiessii, lainsiiiitiijiit joutuivat hyviiksymiiiin liian vdljrin tulkinnan mahdollistavan lain. Poliisin
tehtiivien ulottaminen liihes kaikille inhimillisen eliimiin alueille ei voi johtaa muuhun kuin lain
kunnioituksen viihenemiseen yhteiskunnassartme.

Poliisin tehtAviikenttti on jo nykyisin liian laaja, joten ampumaratojen valvonnan liitttiminen poliisin
tehtAviin johtaa ainoastaan priorisointien muutokseen. Poliisin perustehtiiviit jiiiivdt hoitamatta.
Syrj[isten metsiistysseurojen yksityisillii maa-alueilla sijaitsevien ampumaratojen valvonta ei voi
olla mielek?lst?i resurssipulasta kiirsivtille poliisille.

Lakien valmistelussa esille tullut kiire on johtanut Suomessa lainsii[tiijien osalta huonosti
valmisteltujen lakien hyvtiksymiseen. Lain stitittijinii kansanedustajat joutuvat luottamaan lakeja
valmistelleiden virkamiesten ammattitaitoon. Valitettavasti Suomesta puuttuu edelleen
valtiosiiiint<ituomioistuin, sitti ei korvaa poliittinen perustuslakivaliokunta. Perusoikeustarkastelu ei
voi toteutua ilman valtio sii2intdtuomioi stuinta.

Yhteenveto:

NRA ry ei voi hyviiksyii esitystii ilman tiiydellistii uudelleen tarkastelua ja tarpeellisia korjauksia.
Niiemme esityksen edelleen kaventavan lainkuuliaisten kansalaisten mahdollisuuksia harrastaa
ampuma-aseilla metsiistystii, urheiluammuntaa ja reserviliiisammuntoja, kuten oli mahdollista ennen
vuoden 201I voimaan tullutta aselain muutosta.

Esittimme, ettii toimialaministeri kutsuu uuden tydryhmiin tekemiitin tarpeelliset korjaukset
esitykseen. Edellytiimme ohjausryhmiin ymmiirtiiviin ampumaratojen merkityksen suomalaisille.
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