
Valtioneuvoston asetus
lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta

aselupa-asioissa

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011  
—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään ampuma-aselain (1/1998) 114 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2011:

1 § 

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma-
aselain (1/1998) 114 §:ssä tarkoitettua lääkä-
rin ilmoitusvelvollisuutta ja terveydenhuol-
lon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta koske-
vasta ilmoitusmenettelystä, näiden ilmoitus-
ten sisällöstä sekä ilmoitusten käsittelyyn oi-
keutetusta poliisin henkilöstöstä. 

2 §

Ilmoituksen sisältö

Sen lisäksi, mitä ampuma-aselain 114 §:n 1 
momentissa säädetään, ilmoituksessa on ol-
tava seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen tekijän nimi, koulutus tai 
ammattiasema sekä toimipaikka yhteystietoi-
neen;

2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot; ja
3) jos ilmoituksen perusteena olevasta ta-

pahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus, 
tämän ilmoituksen yksilöivät tiedot.

Ampuma-aselain 114 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuissa perusteluissa on todettava, pe-
rustuuko ilmoitus siihen, että joku on:

1) otettu tahdosta riippumattomaan psykiat-
riseen hoitoon, jonka mielenterveyslain 
(1116/1990) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuna perusteena on itsemurhayrityk-
seen pohjautuva arvio mielisairauden aiheut-
tamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun 
terveydelle tai turvallisuudelle;

2) todettu mielentilatutkimuksessa, vaaral-
lisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrises-
sa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaral-
liseksi;

3) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi 
potilaskertomukseen sisältyvän väkivaltaista 
tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon ja hä-
nen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perus-
tustuvan arvion perusteella;

4) käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuol-
lon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä 
väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka

5) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa 
yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pi-
tämään hallussaan ampuma-aseita, aseen 
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia am-
muksia.

3 §

Terveydenhuollon toimintayksikön vastuu

Terveydenhuollon toimintayksikön on 
määriteltävä ne menettelytavat, joilla varmis-
tetaan, että yksikössä työskentelevän lääkärin 
ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-
aselain 114 §:n 1 momentin mukaisesti.

4 § 

Ilmoitusmenettely

Ilmoitus tulee tehdä lomakkeella, jossa on 
2 §:ssä tarkoitetut tiedot. Poliisihallitus vah-
vistaa lomakkeen kuultuaan sosiaali- ja ter-
veysministeriötä.

Ilmoitus on toimitettava Poliisihallitukseen 
kirjallisesti tai erikseen ohjeistettua sähköistä 
menettelyä käyttäen. Poliisihallituksen on 
toimitettava ampuma-aseen, aseen osan, pat-
ruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten 
hallussapitoon oikeuttavan luvan hakijoita 
sekä tällaisten lupien luvanhaltijoita koskevat 
ilmoitukset henkilön kotikunnan poliisilai-
tokselle.



2

5 § 

Ilmoitusten käsitteleminen

Ilmoituksia saa käsitellä Poliisihallitukses-
sa ja poliisilaitoksissa ainoastaan aselupa-
asioiden käsittelyyn oikeutettu henkilöstö.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.
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