
Uudistuva lainsäädäntö  
  

Poliisitoiminnan näkökulma 

Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto 



Muutoksen tavoitteet 

•  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. 

•  Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia, henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, järjestyslakia ja 
rikoslakia. 

•  Samalla kumottaisiin ampumaratoja koskevat vanhat, 
Venäjän vallan aikaiset säädökset.  

•  Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista 
ampumaharrastusta.  

•  Lisäksi ehdotuksen tarkoitus on parantaa aseturvallisuutta. 
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Muutoksen tavoitteet 

•  Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttäisivät 
ampumaratalupaa lukuun ottamatta vähäisen ampumaradan 
perustamista ja ylläpitämistä, jotka olisivat 
ilmoituksenvaraisia toimia.  

•  Ampumarataluvan saamisen edellytyksiä olisivat, että luvan 
hakija olisi sopiva radan pitäjäksi ja että rata olisi turvallinen. 
Ampumaradalle tulisi vahvistaa järjestyssääntö. 

•  Ampumaradalle nimettäisiin ratavastaava, jonka tehtävä olisi 
valvoa, että rata olisi turvallinen.  

•  Vähäisen ampumaradan perustamisen edellytykset 
vastaisivat ampumaradan perustamisen edellytyksiä. 
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Ilma-aseet 
•  Tehokkaimmat ilma-aseet ehdotetaan sisällytettäviksi 

ampuma-aselain soveltamisalaan. 

•  Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden 
sijasta ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä olisi 
ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa. 
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Aseiden säilyttäminen 

•  Ampuma-aseen säilyttämistä koskevia säännöksiä 
ehdotetaan tiukennettaviksi ja tarkennettaviksi. Ampuma-
aseen säilytyspaikat ehdotetaan määriteltäviksi laissa. 

•  Ampuma-aselaista ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus 
säilyttää ampuma-asetta siten, että aseen osaa säilytetään 
ampuma-aseesta erillään ampuma-aseen ja sen osan ollessa 
säilytettyinä siten, että ne eivät ole helposti anastettavissa. 

•  Velvollisuutta säilyttää ampuma-ase hyväksytyssä 
turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä 
säilytystilassa laajennettaisiin koskemaan kaikkia sellaisia 
luvanhaltijoita, joilla on enemmän kuin viisi ampuma-asetta. 

•  Ampuma-aselakiin ehdotetaan lisäksi sisällytettäviksi 
ampuma-aseen tilapäistä säilyttämistä koskevat säännökset. 
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Aseiden säilyttäminen 

•  Muutokselle on tarvetta 

•  Varsin usein nousee esille väärää aseiden, aseen osien ja 
patruunoiden säilytystä 

–  Sängyn alla 
–  Yöpöydällä 
–  Huoneessa seinää vasten  
–  Lukitsemattomassa kaapissa jne.   

•  Tilanne nyt säilytyskaappien osalta:  
–  neljän standardin mukaiset turvakaapit ovat hyväksytty 

aseiden säilyttämiseen: SFS 5870, SS 3492, EN-1143-1 
luokasta III alkaen ja EN-14450 S1 ja S2. EN-14450:sta on 
annettu lausunto. 
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Lääkärin ilmoitusvelvollisuus 

•  Ampuma-aselain lääkärin ilmoitusvelvollisuutta koskevaan 
pykälään ehdotetaan tehtäväksi muutoksia.  

•  Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan rajattavaksi kahteen 
tilanteeseen, joista toinen koskee oikeuslääketieteellisiä 
tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä tahdosta 
riippumattomaan hoitoon määräämistä. Lääkärillä olisi 
jatkossa muun terveydenhuollon ammattihenkilön tapaan 
oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän potilasasiakirjojen ja 
henkilön tapaamisen perusteella katsoo henkilön olevan 
sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai 
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.  

•  Lisäksi ehdotetaan, että poliisi voisi säilyttää ilmoitusta 
enintään kolmen vuoden ajan. Ilmoitusta ei saisi käyttää 
muuhun tarkoitukseen kuin ampuma-aseen hallussapitoon 
oikeuttavaa lupaa koskevan asian käsittelyyn. 
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Ampumaradat 

•  Ampumaradalla tarkoitetaan sisällä olevaa tilaa tai ulkona 
olevaa aluetta, joka on ampuma-aseella maaliin ampumista 
varten. 

•  Ampumaurheilukeskuksella tarkoitetaan ampumarataa, jossa 
on useiden lajien ratoja ja jolla saadaan ampua yli 300 000 
laukausta vuodessa. 

•  Vähäisellä ampumaradalla tarkoitetaan ampumarataa, jolla 
on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta 
vuodessa. 
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Ampumaradat ja ampumaratalupa 

•  Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on 
luvanvaraista. 

•  Vähäisen ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on 
ilmoituksenvaraista. 

•  Luvan ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen 
(ampumaratalupa) antaa ja peruuttaa Poliisihallitus. 

•  Lupa annetaan toistaiseksi. 

•  Luvan antamisen edellytyksenä on, että:   
–  luvanhakijalla on hallintaoikeus rata-alueeseen 
–  ampumaradan pitämisestä ei aiheudu vaaraa yleiselle 

järjestykselle tai turvallisuudelle 
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Ampumarata-lupa 

•  Lisäksi edellytyksenä on, että  
–  hakija esittää ampumaradalle 9 §:n 1 momentin vaatimukset 

täyttävän järjestyssäännön 
–  luvanhakija ei ole konkurssissa eikä hänen 

toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu 
–  luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö tunnetaan 

rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva   

–  luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta 
–  luvanhakijana olevaa yhteisöä tai säätiötä on toimintansa 

tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella pidettävänä 
sopivana ampumaradan ylläpitämiseen 
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Ampumarata-lupa 

•  Lisäksi edellytyksenä on, että  
–  luvanhakijana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimiin 

kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä 
yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset 
yhtiömiehet täyttävät 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset 

–  hakija nimeää ampumaradalle sen toiminnasta ja 
turvallisuudesta vastaavan henkilön (ratavastaava), joka on 
suostunut tehtävään ja joka täyttää 4—6 kohdassa säädetyt 
vaatimukset. 

•  Poliisihallituksen on pyydettävä hakemuksesta 
poliisilaitoksen lausunto. Se voi tarvittaessa pyytää 
lausunnon myös muulta viranomaiselta.  
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Poliisin näkemykset   
•  Valmistelu tapahtunut laaja-alaisessa ryhmässä 

•  Vuorovaikutus ollut hyvää  
–  SM:n työryhmä on jatkanut YM:n työryhmän työtä 
–  ratojen jako kolmeen AMPY:n suosituksen mukaisesti 

•  Poliisille tulee uusia tehtäviä 

•  Turvallisuus parantuu 

•  Ampuma-ratojen sääntely nykyaikaistuu 

•  Terveydenhuollon ilmoitukset tulevat romahtamaan 

•  Ilma-aseiden luvitus ei muodostune ongelmaksi 

•  Uudistukset viedään käytäntöön hyödyntäen uutta 
organisaatiorakennetta  
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