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Kuulemistilaisuus 10.2.2015 

HE 20/2014 vp eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain 
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Lääkäriliitolta lausuntoa edellä mai-
nitusta hallituksen esityksestä. Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua 
asiasta ja toteaa, että se on antanut asiaan liittyviä lausuntoja jo aiemmin 
mm. viimeksi sisäasiainministeriölle 29.10.2013.  

Lääkäriliitto toteaa Hallituksen esityksestä Ampuma-aselain muuttamisesta 
ja siinä olevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuutta koskevista muutoksista (114 
§) kunnioittavasti seuraavaa: 

Nykyisessä ampuma-aselaissa on 114 §:ssä kirjattuna lääkärin ilmoitusvel-
vollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta kos-
kevat säännökset. Kun ko. pykälää muutettiin v. 2011, esitti Lääkäriliitto il-
moitusoikeutta kirjattavaksi lakiin myös lääkärien osalta, mutta se jäi valitet-
tavasti toteutumatta.  

Laissa olevasta lääkäreitä koskevasta suorasta ilmoitusvelvollisuudesta on 
aiheutunut käytännössä paljon hankaluuksia ja vaikeita tulkintatilanteita.  
Lääkäriliitto on tuonut esiin lääkärikunnalta saatujen kokemusten perusteel-
la, että ilmoitusvelvollisuus ei ole ollut onnistunut ratkaisu.  

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä asia on korjattu siten, että il-
moitusvelvollisuus koskee vain kahta laissa erikseen määrättyä tilannetta. 

Esityksessä114 §:n 1 momentissa todetaan, että lääkärillä on velvollisuus 
salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus (ampuma-
aseilmoitus) henkilöstä, joka on: 

1) todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oike-
uspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi; tai 

2) itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatri-
seen hoitoon mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 momentin 2 kohdan 
perusteella ja lääkäri tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn 
arvion perusteella katsoo hänen olevan sopimaton pitämään hallussaan 
ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia am-
muksia. 
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Lääkäriliitto toteaa, että on hyvä, että lakiin on nyt suoraan kirjoitettu ne ti-
lanteet, jolloin lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus. Lääkäriliitto katsoo, että ku-
vatuissa 1 ja 2 kohdan tilanteissa ilmoitusvelvollisuus on perusteltu eikä 
Lääkäriliitolla ole asiaan huomauttamista. 

Muutoin lääkärille esitetään 114 §:n 2 momentissa ilmoitusoikeutta salas-
sapitosäännön estämättä seuraavasti:  

”Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 
oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille am-
puma-aseilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja hen-
kilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä ole-
van terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopima-
ton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, pat-
ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.” 

Lääkäriliitto toteaa, että momentti sisältää lääkärien osalta nyt ilmoitusoi-
keuden mikä on hyvä asia.  On perusteltua, että ilmoitusoikeus on kaikille 
terveydenhuollon ammattihenkilöille saman sisältöinen. Lääkäriliitto kannat-
taa tehtyä esitystä ja pitää sitä perusteltuna. 

Hallituksen esityksen 114 §:n 3 momentin osalta todetaan vielä, että am-
puma-aseilmoituksen tulee sisältää sopimattomuutta koskeva kannanotto 
perusteluineen ja 4 momentissa, että valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa säännöksiä ilmoitusmenettelystä, ampuma-aseilmoitusten sisällöstä 
sekä niiden käsittelyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.  

Lääkäriliitto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa em. momenttien osalta, 
vaan se pitää perusteltuna, että valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia ohjeita käytäntöä varten. 
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