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Hanketunnus SM011 :00/2017 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain, 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 
§:n muuttamisesta 

Patria 

Sisäministeriö on pyytänyt 4.5.2018 julkaistulla asiakirjalla SM1812147 nimetyiltä 
tahoilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-
aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 
97§:n muuttamisesta. 

Patria Land Systems Oy ei ole suoraan lausuntopyynnön jakelussa, eikä lausunto-
pyyntöä ole myöskään saatu esimerkiksi Asealan elinkeinonharjoittajat ry:n tai 
Suomen Puolustus- ja llmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n kautta. Toimintansa eri-
tyislaatuisuuden vuoksi Patria Land Systems Oy katsoo tässä yhteydessä tarpeel-
liseksi kuvata liiketoimintansa piirteitä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon lain val-
mistelussa. 

Patria Land Systems Oy: lla olevat asealan viranomaisluvat 

Patria Land Systems Oy:lla on liiketoimintansa harjoittamista varten seuraavat 
asealan luvat: 

Asealan elinkeinolupa (POHA Nro 98/27.12.2010 67/10/E, 2013/4635/ 
07.05.2014, 2016/63985/ 16.11.2016) sisältäen: 

ampuma-aseiden, aseen osien ja erityisen vaarallisten patruunoiden sekä 
ammusten kauppa sekä valmistus kaupallisessa tarkoituksessa; 
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen kaupalli-
sessa tarkoituksessa sekä 
ampuma-aseiden käyttöön kouluttaminen ampuma-aselaissa säädettyihin 
hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin 

aseenkäsittelyluvat 
Räjähteiden siirtotodistus {TUKES) 
räjähteiden vastaanottaminen ja varastointi 

Yleiskuvaus Patria Land Systems Oy:n asealan elinkeinoluvan mukaisesta liiketoimin-
nasta 

Elinkeinoluvan mukaisessa liiketoiminnassaan Patria Land Systems kehittää ja 
valmistaa asejärjestelmiä sekä käsittelee aseita ja räjähteitä Suomessa ja ulko-
mailla. Aseiden kaliiperi! vaihtelevat välillä 5.56-155 mm. 

Patria Land Systems Oy 
Autotehtaantie 6 P.0.Box 20 

F1·13101 Hämeenlinna 
Finland 

Tel. +356 (O) 20 4691 
info@patria.fi 

Copyright Patria. Ali rlghts reserved. 

Registered office Helsinki 
Business ID 2357098-9 



Patria 

1.6.2018 

Tällä hetkellä tuotannossa on kranaatinheitinjärjestelmiä ja elinkaaren ylläpidossa 
kenttätykkejä. Toimitushankkeissa Patria Land Systems integroi, todentaa ja toi-
mittaa asiakkailleen asejärjestelmiä ja niiden ampumatarvikkeita sekä ohjusjärjes-
telmiä. 

Toiminnassaan Patria Land Systems ampuu hallussaan olevilla asejärjestelmillä. 
Ammuntoja suoritetaan säännöllisesti koti- ja ulkomaalaisilla ampumakentillä Pat-
rian tuotekehitykseen ja eri asiakashankkeisiin liittyen Patrian henkilöstön tai mui-
den toimijoiden toimenpitein. 

Käytännössä lähes kaikki käytettävät ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet ovat 
erityisen vaaralliseksi luokiteltavia. Asejärjestelmät on tyypillisesti varustettu kone-
kivääreillä, konetykeillä, kranaattikonekivääreillä, ohjuksilla, omasuojajärjestelmillä 
(savu- ja sirpaleheitteet, sekä aktiivipanssarointi) ja kranaatinheittimillä. Käytettä-
vät ampumatarvikkeet ovat tyypillisesti panssaria läpäiseviä, sirpaloituvia tai sytyt-
täviä ja useat niistä varustettu valojuovalla. 

Asejärjestelmät ja niiden erilliset osat ovat Patrian omistamia, puolustusteollisuu-
den suomalaisilta tai ulkomaisilta yrityksiltä tai puolustusvoimilta tai muilta viran-
omaisilta lainaamia tai Patrialle eri toimenpiteitä varten toimitettuja. 

Asealan elinkeinoluvan voimassaolo. 

Hallituksen esityksen luonnoksen elinkeinoluvan sisältöä koskevien määräysten ja 
toisaalta lain siirtymäsäännösten perusteella jää epäselväksi kattaako Patria Land 
Systems Oy:n voimassa oleva asealan elinkeinolupa lakimuutoksen voimaan tule-
misen jälkeen aikaisemmin tässä dokumentissa kuvatulla tavalla harjoitetun elin-
keinotoiminnan. 

Esitys jatkotoimenpiteistä 

Patria Land Systems Oy:n toivomuksena on, että jatkossa se voisi sidosryhmänä 
osallistua lain säätämisen jälkeen toteutettavaan asetuksen valmistelutyöhön. 
Näin Patria Land Systems voisi saattaa tietoon elinkeinotoimintansa yksityiskohtia, 
joilla on vaikutusta säädettävään asetukseen, yrityksen toiminnan järjestämiseen 
ja asealan- puolustustarvikkeiden myynnin sekä viennin ja tuonnin valvontaa to-
teuttavien viranomaisten toimintaan. 
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