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Vastaus kirjalliseen kysymykseen asekaappien turvallisuustason säilyttämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katri Kulmunin /kesk näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 290/2016 vp:
Aikooko ministeriö huolehtia siitä, että uudella asetuksella ei alenneta asekaappien turvallisuustasoa SFS 5870 -standardin tasosta, kuten eduskunta on hallituksen esityksen
perusteella lakia hyväksyessään olettanut ja
siirtyykö Suomi yhteispohjoismaiseen normiin, kuten muutkin EU:n pohjoismaiset jäsenmaat (Tanska, Ruotsi), ja jos ei siirry, mitkä ovat perustelut siirtymisen estämiselle?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sisäministeriö on 11.4.2016 asettanut hankkeen sisäministeriön ampuma-aseiden säilyttämiseen
tarkoitetusta turvakaapista (jäljempänä turvakaappiasetus) annetun asetuksen muuttamiseksi.
Hankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset asetukseen erityisesti liittyen turvakaappistandardin päivittämiseen.
Ampuma-aselain (1/1998) säilyttämistä koskevan säännöksen mukaan jos ampuma-asetta säilytetään luvanhaltijan tai toisen, kyseisen ampuma-aseen lainaamiseen oikeutetun henkilön luona
tämän vakituisessa asunnossa, muussa paikassa, jossa hän pysyvästi oleskelee, tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa, se on säilytettävä sisäministeriön asetuksella määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase
tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Ampumaaselaissa on selkeästi säädetty, kuinka sisäministeriön asetuksella voidaan määritellä hyväksyttävä turvataso.
Ampuma-aselain tarkempia säännöksiä koskevan säännöksen nojalla on annettu sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista (163/2002). Sen mukaan ampuma-aselaissa tarkoitetulta turvakaapilta vaaditaan, että sen on osoitettu täyttävän
standardin SFS 5870 taikka turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vähintään sitä vastaavan muun Euroopan talousalueella hyväksytyn turvakaappeja koskevan standardin vaatimukset.
Turvakaappiasetuksen mukaan Poliisihallitus voi antaa lausunnon siitä, onko muuta Euroopan
talousalueella hyväksyttyä standardia pidettävä sellaisena, että se turvallisuustasoa koskevilta
vaatimuksiltaan vastaa vähintään standardia SFS 5870. Ennen 1.1.2010 voimaan tullutta 3 §:n
muutosta lausunnonantajana toimi sisäministeriö.
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Euroopan standardointikomitea CEN - European Committee for Standardization, on Euroopan
unionin ja Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA:n virallisesti tunnustama standardointijärjestö,
joka laatii ja kehittää eurooppalaisia standardeja. CEN on julkaissut vuonna 1997 turvakaappeja
koskevat standardit EN 14450 ja standardin EN 1143. Euroopan unionin toimeksiannosta laadittavien standardien tärkein tehtävä on varmistaa tuotteiden vapaa liikkuminen Euroopassa.
CEN:n jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti
ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat
siis voimassa kaikissa CEN:n jäsenmaissa.
Sisäministeriö ja Poliisihallitus ovat antaneet turvakaappiasetuksen mukaisia lausuntoja seuraavasti:
- 1.3.2002 on annettu lausunto standardien EN-1143-1:1997 ja SS 3492 vastaavuudesta
- 7.12.2010 on annettu kolme lausuntoa standardin EN 14450:2005(E) vastaavuudesta.
Jälkimmäisessä kohdassa mainittujen lausuntojen mukaan EN 14450:2005(E) luokat S1 ja S2
täyttävät vähintään standardin SFS 5870 vaatimukset.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry kutsui sisäministeriön, Poliisihallituksen asehallinnon,
harrastajajärjestöjen sekä asekaappivalmistajien edustajat kokoukseen, joka pidettiin lokakuussa
2015. Kokouksen aiheena oli standardin kehittäminen tai kumoaminen ottaen huomioon, että
EN-standardin kanssa ei saa olla samalla soveltamisalalla kansallista standardia. Kokouksessa
todettiin, että Ruotsi oli jo kumonnut kansallisen standardinsa SS 3492, mutta laatinut sen tilalle
teknisesti täysin vastaavan normin (SSF 3492). Kokouksessa todettiin lisäksi, että Suomessa ei
ole laitosta, joka pystyisi antamaan standardia koskevan hyväksynnän. Siten markkinoilla ei
myöskään ole yhtään standardin mukaan hyväksyttyä turvakaappia.
Kokouksessa päädyttiin siihen, että Standardisoimisliitto pyytää muun muassa sisäministeriöltä
ja Poliisihallitukselta lausuntoa siitä, tulisiko SFS 5870 -standardi kumota. Standardisoimisliitto
lähetti lausuntopyynnön 26.11.2015, johon Poliisihallitus vastasi muun muassa toteamalla, että
Poliisihallituksen asehallinnon käsityksen mukaan kansallinen standardi SFS 5870 on samalla
soveltamisalalla kuin EN-standardi EN 14450 ja ristiriidassa sen kanssa. Poliisihallitus ja sisäministeriö lausuivat hyväksyvänsä kansallisen standardin SFS 5870 kumoamisen. Standardisoimisliitto on todennut, että standardia ei kumota niin pitkään, kuin siihen viitataan sisäministeriön asetuksessa.
Vireillä olevassa turvakaappiasetuksen muuttamista koskevassa hankkeessa ei tulla alentamaan
ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitettujen turvakaappien turvallisuustasoa tämän hetkisen
asetuksen ja sen nojalla annettujen standardien vastaavuutta koskevien lausuntojen määrittelemästä turvallisuustasosta.
Ruotsi on kumonnut turvakaappeja koskevan kansallisen standardin SS 3492 19.12.2014 ja julkaissut maaliskuussa 2015 sen tilalle vaatimuksiltaan identtisen normin SSF 3492. Kyseessä ei
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ole yhteispohjoismainen normi, eikä sisäministeriön tiedossa ole, että Tanska olisi ottanut kyseistä normia käyttöön.
Direktiivi EU 2015/1535 koskee teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevien
tietojen toimittamisesta noudatettavaa menettelyä. Jäsenvaltioilla on direktiivin mukaan velvollisuus ilmoittaa teknisiä määräyksiä sisältävistä tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista uusista kansallisista lainsäädäntöluonnoksista etukäteen komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla on tämän jälkeen mahdollisuus esittää huomionsa luonnoksen sisällöstä. Tietojenvaihtomenettelyn tavoitteena on taata kansallisen säädösvalmistelun
avoimuus sekä estää tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden esteiden syntyminen etukäteen. Ilmoitusvelvollisuus ja sen määräajat ovat velvoittavia, ja niiden noudattamatta jättäminen
voi johtaa toimenpiteisiin perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla. Sisäministeriön käsityksen mukaan turvakaappiasetuksen muutosehdotuksesta tulee luonnoksen valmistuttua notifioida
komissiota ja muita jäsenvaltioita.
Helsingissä 1.6.2016

Sisäministeri Petteri Orpo

