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1NRIKESMINISTERIET

Sisiasiainministeri6 on pyytanyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi
sek6 ampuma-aselain ji braiaen siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Suomen Kuntaliitto
kiittiia mahdollisuudesta lausua asiassa'

Kuntien kannalta merkittiiviii ovat erityisesti ampuma-aselain luonnoksen 114 5 ja ampuma-
ratalain 12 5, joista lausumme seuraavaa:

Ampuma-aselain 114 g:sse erotettaisiin jatkossa toisistaan tilanteet, joissa liiiikiirillii on vel-
vollisuus tehdii ampuria-aseilmoitus poliisille ja toisaalta tilanteet, joissa liiiikSrillii ja muulla

terveydenhuollon ammattihenkilostollS on oikeus salassapitos6Snn6sten estSmiittii tehdii po-

liisille ampuma-aseilmoitus.

pidiimme erittdin hyviinii si6, eftA Eiiikiirin ilmoitusvelvollisuus rajataan tilan-
teisiin, jossa hiinetiii on realistinen mahdollisuus perustellusti esittee aruio hen'
kit6n sopivuudesta aseen hallussapitdjdiksi. Aikaisempi velvoite oli ongelmallinen
ja kiiytdnnossd epdrealistinen. Ilmoitusoikeuden siiilytttiminen kuitenkin mah'
dollistaa vaarallisiksi havaituista henkil6istii ilmoittamisen.

Ampumaratalain 12 g:ssii sEiiidetttiisiin ampumarataverkoston kehittdmisen suunnittelusta.
Maakunnan liiton tulGi laatia ja pitaa ajan tasalla kehiftAmissuunnitelma, jossa esitetSSn arvio
maakunnallisten ampumaurhlilukeskusten sek5 muiden ampumaratojen riittdvdstii miiiiriistii
ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa.

Parhaillaan kuntien tehtiiviii pyritiiiin karsimaan. Tiimtin tavoitteen kannalta on ristiriitaista,
ettii tiissa vaiheessa kunnallishallintoon kuuluville maakuntien liitoille esitetiiiin uusia tehtiivii.
Ehdotetun kehittiimissuunnitelman laatiminen vaati resursseja ja liittojen kustannuksista vas-
taavat viimek6dessd kunnat. Ampumarata verkostojen suunnittelu tulee ratkaista maankdyt-
to- ja rakennuslain sddnnosten puitteissa eikii luoda erillislakiin perustuvaa suunnitteluvelvoi-
tetta.

Ampumaradat, kuten muutkin seudulliset tarpeet otetaan huomioon sen mukaan kuin liitot
katsovat tarpeelliseksi. Kehiftamissuunnitelmien laatimisella ei vielii ratkaista sitd, osoitetaan-
ko liiton alueelle ampumaratoja vai ei. Kehittiimissuunnitelmaan kiiytetyt resurssit voivat
mennd kokonaan hukkaan, koska ehdotuksen velvoite hyddyntdEi jokin suunnitelma
selvitysaineistona ei ohita maakuntakaavan laissa olevia sisdlt6vaatimuksia ja liittojen
oikeutta itse paattAa maakuntakaavaan otettavista asioista.
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Kuntaliitto ei puolla ehdotusta ampumaratalain 12 9:n osalta, jossa maakuntien
I i itoi I le osoitetaa n u usi tehtii ve.
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