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Valtioneuvoston asetus

1306/2015

lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeu-
desta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus-

oikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2011) nimike sekä 1–3 §
ja
lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma-ase-
lain (1/1998) 114 §:ssä tarkoitettua tervey-
denhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta
ja -velvollisuutta koskevasta ilmoitusmenet-
telystä, näiden ilmoitusten sisällöstä sekä il-
moitusten käsittelyyn oikeutetusta poliisin
henkilöstöstä.

2 §

Ilmoituksen sisältö

Sen lisäksi, mitä ampuma-aselain 114 §:n
3 momentissa säädetään, ilmoituksessa on ol-
tava seuraavat tiedot:
1) ilmoituksen tekijän nimi, suoritettu tut-

kinto tai ammattipätevyys tai ammattiasema
sekä toimipaikka yhteystietoineen;
2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot;

3) jos ilmoituksen perusteena olevasta ta-
pahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus,
tämän ilmoituksen yksilöivät tiedot.

2 a §

Ilmoituksen perustelut

Ampuma-aselain 114 §:n 3 momentissa
tarkoitetuissa perusteluissa on todettava, pe-
rustuuko ilmoitus siihen, että joku on:
1) todettu mielentilatutkimuksessa, vaaral-

lisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatri-
sessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaa-
ralliseksi;
2) itsemurhayrityksen vuoksi otettu tah-

dosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon
mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan perusteella ja lääkäri tah-
dosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn
arvion perusteella katsoo hänen olevan sopi-
maton pitämään hallussaan ampuma-asetta,
aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaaralli-
sia ammuksia;



Jos ilmoitus perustuu ampuma-aselain
114 §:n 2 momenttiin, on sen perusteluissa
todettava, perustuuko se siihen, että joku on:
1) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralli-

seksi potilaskertomukseen sisältyvän väkival-
taista tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon
ja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa
perustustuvan arvion perusteella;
2) käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuol-

lon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä
väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka
3) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa

yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitä-
mään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia,
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuk-
sia.

3 §

Terveydenhuollon toimintayksikön vastuu

Terveydenhuollon toimintayksikön on
määriteltävä ne menettelytavat, joilla varmis-
tetaan, että yksikössä työskentelevän lääkärin
ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-ase-
lain 114 §:n 1 ja 3 momentin mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 2015.
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