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JAKELUSSA MAINITUT

LAUSUNTOPYYNTÖ

Sisäasiainministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa oheisesta hallituksen esityksestä ampuma-aselain ja
eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta.

Aselainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistamista koskevan hankkeen tarkoituksena on
ensimmäisessä vaiheessa valmistella käsiaseiden luvansaannin edellytysten tiukentamisen sekä luvan hakijoiden ja
luvanhaltijoiden terveydentilan valvonnan tehostamisen edellyttämät muutokset. Toisessa vaiheessa valmistellaan
ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten
uudistaminen.

Ampuma-aselain muuttamisella saatetaan kansallisesti voimaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen
ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan
torjumista koskevan pöytäkirjan (YK:n tuliasepöytäkirja) ja aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta
annetun neuvoston direktiivin (91/477/EEC) muuttamisesta annetun direktiivin (2008/51/EY) edellyttämät
muutokset.

Hallituksen esityksen luonnos on valitettavasti taittamaton versio. Hallituksen esityksen yleisperustelut ovat
joltakin osin puutteelliset sekä keskeneräiset.

Tuliasepöytäkirjaa koskeva hallituksen esityksen luonnos liitetään tähän lausuntopyyntöön erillisenä. Lopulliseen
hallituksen esitykseen molemmat hallituksen esitykset yhdistetään. Tuliasepöytäkirjan voimaan saattamista
koskevasta hallituksen esityksestä on pyydetty lausunnot jo vuonna 2004.

Asiakirjat ovat sähköisessä muodossa internetosoitteessa www.intermin.fi.

Kirjalliset lausunnot tulee olla sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikössä viimeistään
22.4.2009.

Lisätietoja asiasta antavat projektipäällikkö Mika Lehtonen (p. 09 - 160 42353) ja hallitusneuvos Jouni Laiho
(p.09 - 160 42849).

Projektipäällikkö Mika Lehtonen

Ylitarkastaja Liisa Timonen
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LIITTEET:  1) Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien
säädösten muuttamisesta

2) Tuliasepöytäkirjan voimaan saattamista tarkoittava hallituksen esityksen luonnos

JAKELU:  Oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö, opetusministeriö, puolustusministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö

Lääkäriliitto
Tehy r.y.
Kuntaliitto
Tullihallitus

Lääninhallitukset, pääesikunta, Helsingin poliisilaitos, Maarianhaminan poliisilaitos,
keskusrikospoliisi, liikkuva poliisi, Poliisin tekniikkakeskus, Poliisiammattikorkeakoulu

Sotamuseo, Metsästäjäin keskusjärjestö, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y.

Suomen Ampumaurheiluliitto r.y., Suomen Ampumahiihtoliitto, Reserviläisurheiluliitto r.y.,
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys r.y., Asehistorian
Liitto r.y., Suomen Asehistoriallinen Seura r.y., Suomen Aseseppien Yhdistys r.y., Asealan
elinkeinonharjoittajat r.y., Asekauppiaiden Liitto r.y., Yhteistyöfoorumi Vastuulliset asekauppiaat,
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys r.y.

TIEDOKSI: Sisäasianministeri Anne Holmlund, valtiosihteeri Antti Pelttari, kansliapäällikkö Ritva Viljanen,
oikeusyksikkö lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, poliisiosaston
yksiköt


