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Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö SM048:00/2011 9.6.2011 
VALTIONEUVOSTON ASETUS LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA JA TER-
VEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN ILMOITUSOIKEUDESTA ASELUPA-
ASIOISSA; LAUSUNTO  

Sisäasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeu-
desta aselupa-asioissa. Asetuksella säädettäisiin ampuma-aselain 114 §:ssä olevan 
valtuutuksen nojalla ilmoitusmenettelystä, ilmoitusten sisällöstä sekä ilmoituksen kä-
sittelyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.    
 
Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta sinänsä.    
 
Ehdotettu asetus koskisi ampuma-aselain 114 §:n (124/2011) mukaisesti vain lääkä-
rin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta. 
Asetusluonnoksessa ehdotettu menettely voisi edellytysten täyttyessä tulla sovelletta-
vaksi myös puolustusvoimien järjestämien terveydenhuoltopalvelujen piirissä.  
 
Samanaikaisesti ampuma-aselain 114 §:n muutoksen kanssa on voimaan tullut myös 
asevelvollisuuslain uusi 97 a § (127/2011) ja poliisilain 35 ja 36 §:n muutos 
(126/2011). Myös nämä säännökset koskevat tietojen luovuttamista poliisille ampu-
ma-aselain mukaisen luvan hakijoista ja haltijoista sekä hyväksynnän saajaksi haetta-
vasta ja hyväksynnän saaneesta. Asevelvollisuuslain 97 a §:n mukaan oikeus tietojen 
antamiseen poliisille asevelvollisrekisteristä on sotilasviranomaisella. 
 
Vaikka kysymys onkin asetuksen antamisesta, voisi selvyyden vuoksi olla paikallaan 
tuoda esittelymuistiossa esiin myös asiakokonaisuuteen liittyviä muita laintasoisia 
säännöksiä. Puolustusvoimien osalta sekä ampuma-aselain 114 § että asevelvollisuus-
lain 97 a § voivat tulla sovellettavaksi samaan tapaukseen.  
 
Asetusluonnoksen mukaan kunkin terveydenhuollon toimintayksikön tulisi ratkaista 
omalta osaltaan tietojen luovuttamisen käytännön menettelytavat. Puolustusvoimissa 
on lisäksi menettelyt, joita noudattaen tietoja luovutetaan poliisille asevelvollisia kou-
luttavista joukko-osastoista. Lisäksi on tärkeää varmistaa puolustushallinnon eri yksi-
köiden välinen tiedonkulku niin, ettei poliisille tehdä samassa asiassa tarpeettomasti 
useita ilmoituksia.   
 
 
Hallitusneuvos, 
lainsäädäntöjohtajana  Seppo Kipinoinen 
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