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Johdanto
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Pääesikunnalta lausuntoa
Hallituksen esityksestä 20/2014, joka koskee ampumaratalakia sekä
eräitä siihen liittyviä lakiesityksiä.
Pääesikunnan lausunto on valmisteltu Pääesikunnan koulutusosastolla,
joka vastaa PE:n osastojen keskinäisen työnjaon perusteella puolustusvoimien koulutusjärjestelmästä ja sotilaallisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen ohjauksesta.
Pääesikunta antoi asiassa 29.10.2013 aikaisemman lausuntonsa hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa Puolustusministeriölle.
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Pääesikunnan koulutusosaston lausunto säädösmuutosesityksiin
Lakiesitys ampumaratalaiksi
Yleisellä tasolla Pääesikunnan koulutusosasto pitää lausunnon kohteena olevaa esitystä ampumaratalaiksi kannatettavana nykymuodossaan.
Esitetty säädös ampumaratalaiksi tukee puolustusvoimien toimintaa
alueilla, joista puolustusvoimien toiminta on poistumassa, kuten Joensuusta, Hallilta, Kauhavalla ja Keuruulta. Laki myös tukee sitä, että ampumaradat poistuvat toimintaan sopimattomilta paikoilta kuten esim.
hiekkakuopilta. Lisäksi ampumaradat tukevat reserviläisten omatoimista harjoittelua ja ampumaurheiluun liittyvää ammunnan harrastamista.
Hallituksen esitykseen kirjatun ampumaratalain 2 §:n 3-kohdan mukaan
lakia ei sovellettaisi valtion viranomaisten hallinnassa olevien ampumaratojen perustamiseen tai ylläpitämiseen. Siten ehdotetun lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät edellä mainitun säännöksen nojalla puolustusvoimien hallinnassa olevat ampumaradat sekä ns. yhteiskäytössä
olevat ampumaradat, jos ampumaradan hallinta on puolustusvoimilla.
Tämä lain soveltamisalan rajaus on tarpeellinen ja perusteltu.
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Lakiesitys henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
Esitykseen sisältyy myös laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain muuttamisesta. Pääesikunnan koulutusosasto kiinnittää
lausunnossaan huomiota siihen, että tämän lain 19 § mahdollistaisi tietojen luovuttamisen poliisilta ainoastaan silloin, kun kysymys on puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvasta henkilöstä (virka- tai työtehtävässä palveleva).
Vastaavissa tilanteissa poliisin tulisi voida luovuttaa tietoja myös asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun
lain nojalla palvelevien ja reserviin kuuluvien asevelvollisten osalta. Erityisen tärkeää olisi, että puolustusvoimat saisi tiedon tilanteissa, joissa
asevelvollisen aselupa on peruutettu.
Nykyisin voimassaoleva ampuma-aselaki mahdollistaa asevelvollisten
palvelustietojen ja puolustusvoimissa luvanhaltijasta tehtyjen havaintojen luovuttamisen poliisille ampuma-aseluvan myöntämistä tai luvan
peruutusharkintaa varten.
Lupapäätöstä koskevan peruutustiedon saaminen poliisilta myös puolustusvoimien käyttöön voidaan katsoa parantavan puolustusvoimien
henkilöturvallisuutta erityisesti niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi puolustusvoimat hyväksyy vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun
lain (556/2007) mukaisia palvelussitoumuksia tai myöntää reserviläisille
ammunnanjohtajaoikeuksia.
Näissä tapauksissa reserviläiselle muodostuu käytännössä saman laajuisia oikeuksia puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön kuin palveluksessa olevilla ammattisotilailla.
Esitys
Esitetään, että lain 19 §:ään kirjattaisiin poliisin oikeus/velvollisuus luovuttaa tietoja puolustusvoimille myös asevelvollisesta (ei vain virka- tai
työtehtävässä palvelevasta).
Säännös voisi sisällöltään olla vastaava kuin asevelvollisuuslain 96 §:n
1 momentin 5-kohtaan kirjattu asevelvollisrekisterin pitäjän oikeus saada tietoja poliisiviranomaiselta (”jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi asevelvollisuuslain 38 §:ssä tarkoitettuun
koulutukseen ja tehtävään sekä asevelvollisen sijoitettavuuden arvioimiseksi ja hänen palveluksensa järjestämiseksi”).
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