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Hallintovaliokunta
 
Päivi Parviainen
 
 
Kommenttipyyntö 4.5.2009 ampuma-asetuksen muutosluonnoksesta
 
 
Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi, sen 45 §:n 2 mom:n 1 kohdan mukaan, johon myös saman pykälän 4 momentissa
viitataan, hakijan on esitettävä, jos hakemus koskee 6 §:n 2 momentin  5 tai 7 kohdassa tarkoitettua pienoispistoolia tai
pienoisrevolveria, riistanhoitoyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksestaan.
 
Ampuma-asetuksen muuttamiseksi valmistellun asetusluonnoksen 44e §:n mukaan ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa
tarkoitetuksi loukussa, luolassa tai vastaavissa olosuhteissa tapahtuvaksi eläinten aktiiviseksi ampumiskeksi katsotaan
säännönmukaisesti metsästyskausittain jatkuva pyynti, joka on aktiivista kyseisen alueen olosuhteet huomioiden. Aktiivisuus on
osoitettava riistanhoitoyhdistykselle todistuksella metsästysoikeudesta ja uskottavalla selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai
luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä. Metsästysoikeutta koskevan todistuksen tulee olla varmennettu metsästysseuran tai
maanomistajan allekirjoituksella ja varustettu tämän yhteystiedoilla.
 
Mitä on pidettävä uskottavana selvityksenä tai suunnitelmana loukulla, luolakoiralla tai vastaavanlaisella tavalla tapahtuvasta
metsästyksestä, asetuksessa ei kuitenkaan ole tarkemmin säädetty. Voisiko po. asetuksen kohtaa täsmentää siten, että myös
selvityksen tai suunnitelman tulee olla metsästysseuran tai maanomistajan tarkastama tai varmentama niin, ettei selvitystä tai
suunnitelmaa ole perusteltu selvästi paikkansa pitämättömillä tiedoilla po. metsästysalueella. Esim. loukuilla tai luolakoirilla
metsästettävien eläinlajien puuttuminen po. metsästysalueelta tms. Pelkät suunnitelmat eivät myöskään voine olla jatkuvasti
kelpaavia osoituksia aktiivisesta loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä, koska ampuma-aselakiesityksen 45 §:n 4
momentin mukaan harrastusta voidaan pitää aktiivisena, jos eläinten ampuminen on metsästyskausittain jatkuvaa pyyntiä.
Pyyntisuunnitelmia ilman pyyntiä ei voida pitää aktiivisena pyyntiharrastuksena.  Suunnitelma voisi olla riittävä esim. jos hakija on
vasta aloittamassa loukku- tai luolakoirametsästystä tai jos alueen olosuhteista johtuen pyynti ei voi olla kovin aktiivista. Myös näitä
koskevat täsmennykset voisi ottaa po. asetuksen kohtaan.
 
Vaikka ampuma-asetusluonnoksen 44e §:n mukaan aktiivisuuden osoittamiseksi tarvittavat todistukset, selvitykset ja suunnitelmat
esitetään riistanhoitoyhdistykselle, on selvitysten ja suunnitelmien uskottavuuden tarkastaminen käsittääkseni kuitenkin
viimekädessä riistanhoitoyhdistyksen vastuulla. Näin koska ampuma-aselakiesityksen 45 §:n 2 mom:n 1 kohdan mukaan hakijan on
esitettävä riistanhoitoyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksesta. 
 
 
Suomen Kuntaliitto
Alf Henriksson
Johtava lakimies
 
PL 200, 00101 Helsinki
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puh. (09) 771 2451, 050 3031825
Faksi(09) 771 2229
alf.henriksson@kuntaliitto.fi
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Hei,
 
Alla olevaan asiaan viitaten lähetämme ohessa vielä sisäasiainministeriön valmisteleman asetusmuutosluonnoksen mahdollisia
kirjallisia kommenttejanne varten. Kommentit pyydetään toimittamaan sähköpostitse hav@eduskunta.fi viimeistään keskiviikkona
17.3.2010.
 
yst. Päivi = )
Päivi Parviainen
osastosihteeri
Hallintovaliokunta
tel: 09-432 2054
fax: 09-432 2641
00102 Eduskunta
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JAKELU: 
PLM
MMM
STM
Tietosuojavaltuutettu
Suomen Kuntaliitto
 
Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää Teidät/asiantuntijanne kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoanne kokoukseensa
keskiviikkona 24.2.2010 kello 11.30.
 
Asia: HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen
rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä
ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?
${APPL}=akirjat&${BASE}=akirjat&${THWIDS}=0.53/1266397313_96844&${TRIPPIFE}=PDF.pdf
 
Valiokunta pyytää asiantuntijatahoa lähettämään viimeistään päivää ennen
kokousta sähköpostitse (hav@eduskunta.fi) kirjallisen lausunnon, jonka
ensimmäisen sivun ylälaidasta tulee käydä ilmi asian tunnistetiedot ja
lausunnonantajataho.
 
Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan asiantuntijanne nimen ja virka-aseman/tittelin viimeistään päivää ennen kokousta osoitteeseen
hav@eduskunta.fi.
 
 
Ystävällisin terveisin
Mia Nordlund
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