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KANNETTAVIEN AMPUMA-ASEIDEN TARKASTUSLEIMOJEN VASTAVUOROISTA
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN PYSYVÄN KANSAINVÄLISEN KOMISSION (C.I.P) XXXIV-ISTUNTOKAUDELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN XXXIV-26 - XXXIV-42 HYVÄKSYMINEN
Johdanto
Suomi on vuonna 1984 liittynyt kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen
vastavuoroista hyväksymistä koskevaan sopimukseen (SopS 40/1984, jäljempänä
C.I.P-sopimus). C.I.P-sopimuksen mukainen tarkastusjärjestelmä otettiin Suomessa
käyttöön 1.7.1983 ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta
annetulla lailla (655/1982) ja sen nojalla annetulla asetuksella ampuma-aseiden ja tarvikkeiden tarkastuksesta (656/1982).
C.I.P-sopimuksella perustettu pysyvä kansainvälinen komissio on 17-18. lokakuuta
2018 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt päätökset XXXIV-26 - XXXIV-42.
Komission ohjesäännön 8 artiklan 1 kohdan mukaan päätökset astuvat voimaan, jos
sen 5 artiklan 2 kohdassa mainitun ilmoituksen antamista seuraavan kuuden kuukauden kuluessa mikään sopimuspuoli ei esitä vastalausetta tai varauksia Belgian kuningaskunnan hallitukselle. Jos yksi sopimuspuoli vastustaa jotakin päätöstä, päätös ei
ole voimassa muihin sopimuspuoliin nähden. Mikäli yksi sopimuspuoli tekee varauksia päätökseen, päätös ei tule voimaan, jollei mainittu sopimuspuoli peruuta varauksiaan. Tallettajana toimiva Belgian hallitus on ilmoittanut päätöksistä nootillaan,
jonka mukaan kuuden kuukauden määräaika vastalauseiden tai varaumien esittämiselle päättyy 6.5.2019. Suomi on tehnyt päätösten osalta varauksen (varauman),
koska päätöksiä ei ole esitelty tasavallan presidentille vastustamiselle tai varauksen
tekemiselle varatun määräajan kuluessa. Varaus on tarkoitus poistaa siltä osin kuin
tasavallan presidentti päättää hyväksyä päätökset.
Päätösten sisältö
Päätös 26 koskee alun perin revolverille kehitetyn kaliiperin mittapiirustukseen tehtävää merkintämuutosta. Jos taulukossa IV määritelty revolverin patruuna on tarkoitettu käytettäväksi myös kiväärissä tai pistoolissa, päätösehdotuksen mukaan käytetään taulukossa merkinnän "(carb)" mukaista mitoitusta.
Päätös 27 koskee taulukossa käytettävien termien muutosta. Ranskankielinen termi
Cartouches à culot magnum muutetaan termiksi Cartouches à culot renforcé. Vastaavasti korjataan englanninkielinen ja saksankielinen termi. Uusi termi kuvaa paremmin patruunatyyppiä, koska kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat patruunat eivät ole
Magnum-patruunoita.
Päätös 28 koskee C.I.P:n sisäisessä käytössä käytettävän päätöskoosteen ylläpitämistä. Päätöksellä tarkennetaan aiempaa päätöstä, jonka mukaan pysyvä toimisto pitää voimassaolevista päätöksistä C.I.P:n sisäistä käyttöä varten niin kutsuttua har-
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maata kirjaa, johon on koottu voimassaolevat päätökset. Päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että harmaata kirjaa pidetään C.I.P:n intranetissä pdf-muotoisena tiedostona.
Päätös 29 koskee C.I.P:n ja yhdysvaltalaisen ampuma-aseiden käyttöturvallisuusorganisaation SAAMI:n välistä yhteistyötä kaliiperistandardien laatimisessa. Ehdotuksella laadittaisiin prosessi, jolla varmistetaan standardointia koskeva tietojenvaihto.
C.I.P:n osalta vastuullinen taho olisi teknisen alakomitean puheenjohtaja.
Päätös 30 koskee C.I.P:n presidenttiyden järjestämistä. Päätöksellä hyväksyttäisiin
kullekin jäsenvaltiolle vuoro, jona sen edustaja hoitaa C.I.P:n kaksivuotista presidentin tointa 2020 alkavan 28-vuotisjakson aikana. Suomi hoitaisi presidentin tointa
vuosina 2022-2024.
Päätös 31 koskee uuden kaliiperin 6,5 PRC hyväksymistä.
Päätös 32 koskee uuden kaliiperin 7 mm Zentile hyväksymistä.
Päätös 33 koskee uuden kaliiperin 500 TLD hyväksymistä.
Päätös 34 koskee uuden kaliiperin 12/55 hyväksymistä.
Päätös 35 koskee uuden kaliiperin 12/32 SAPL Blanc hyväksymistä.
Päätös 36 koskee kaliiperin 300 AAC Blackout muuttamista siten, että patruunan ja
patruunapesän säteet r1 ja r2 muutetaan vastaamaan tarkemmin SAAMI-mitoitusta.
Päätös 37 koskee kaliiperin 50 Browning muuttamista mittojen L3 ja L3+G osalta.
Päätös 38 koskee kaliiperin 45-120 Sharps 3’’1/4 muuttamista siten, että patruunapesän kaulan virheellinen mitta H2 oikaistaan.
Päätös 39 koskee kaliiperin 257 Weath. Mag. muuttamista siten, että patruunan kokonaispituutta L6 pidennetään vastaamaan SAAMI:n mitoitusta.
Päätös 40 koskee kaliiperin 12/50 SAPL siirtämistä taulukkoon X.
Päätös 41 koskee kaliiperin 44/83 aiemmin virheellisesti laskettujen mittojen oikaisemista.
Päätös 42 koskee kaliiperin 44/83 SP aiemmin virheellisesti laskettujen mittojen oikaisemista.
Lausunnot
Poliisihallitus, Nammo Lapua Oy ja Sako Oy ovat osallistuneet päätösten valmisteluun Suomen delegaation jäseninä. Sisäministeriö ei ole pyytänyt näiltä enää erillistä
lausuntoa.
Suomen kanta
Suomen delegaatio on osallistunut valmisteluun. Sisäministeriön käsityksen mukaan
kansainvälisen komission päätökset XXXIV-26 - XXXIV-42 ovat Suomen hyväksyttävissä.
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Päätökset 26 ja 27 ovat luonteeltaan asiantilaa selkeyttäviä päätöksiä. Päätökset 2830 koskevat C.I.P:n sisäisen hallinnollisen toiminnan järjestämistä.
Kaliiperien mitoituksissa tai nimikkeissä ei ole ongelmallisia kohtia käyttöturvallisuuden kannalta.
Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla.
Hyväksyttävänä olevat päätökset ovat luonteeltaan teknisiä mitoitusstandardeja, jotka
ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. Koska päätökset eivät edellytä myöskään
eduskunnan hyväksymistä, päätösten teksti on tarkoitus jättää julkaisematta Suomen
säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 9 §:n nojalla. Päätösten voimaantulon
yhteydessä on tarkoitus julkaista sisäministeriön ilmoitus, jonka mukaan päätökset
ovat nähtävinä ja saatavissa sisäministeriön määräyskokoelmassa www.finlex.fi sekä
sisäministeriössä, joka antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Siitä syystä teknistä
tekstiä ei ole suomennettu vaan se on liitetty esittelylistan liitteeksi alkuperäiskielellä.
Tarkoituksena on, että tasavallan presidentti nyt hyväksyisi kannettavien ampumaaseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission (C.I.P.) XXXIV istuntokaudella tehdyt
päätökset 26-42.

