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KANNETTAVIEN AMPUMA-ASEIDEN TARKASTUSLEIMOJEN VASTAVUOROISTA
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN PYSYVÄN KANSAINVÄLISEN KOMISSION (C.I.P) XXXV -ISTUNTOKAUDELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN XXXV-1 - XXXV-7 JA XXXV-9 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 22. toukokuuta
2019 pitämässään teknillisen alakomitean istunnossa hyväksynyt päätökset XXXV-1
- XXXV-7 ja XXXV-9. 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 19.12.2019.
Päätösten sisältö
Päätös 1 koskee uuden kaliiperin 6 mm Creedmoor hyväksymistä.
Päätös 2 koskee uuden kaliiperin 6,5 G.A.P. 4S hyväksymistä.
Päätös 3 koskee uuden kaliiperin 8,5 x 55 Blaser hyväksymistä.
Päätös 4 koskee uuden kaliiperin 224 Valkyrie hyväksymistä.
Päätös 5 koskee uuden kaliiperin 300 PRC hyväksymistä.
Päätös 6 koskee uuden kaliiperin 345 TK hyväksymistä.
Päätös 7 koskee kaliiperin 7 mm Zentile luodin maksimienergian EE pienentämistä
4830 joulesta 3700 jouleen.
Nootissa mainittua päätöstä 8, joka koskee kaliiperia 300 AAC Blackout, ei ole tehty.
Belgian suurlähetystön nootissa on tältä osin virhe.
Päätös 9 koskee kaliiperin 40 x 46 BDLR X hylsyn ja sen kannan maksimihalkaisijan
suurentamista 0,2mm:llä.

2
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 kannan mukaan
kansainvälisen komission päätökset XXXV-1 - XXXV-7 ja XXXV-9 ovat Suomen
hyväksyttävissä.
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.
Päätökset ovat nähtävinä ja saatavissa sisäministeriössä sekä Poliisihallituksessa,
joka antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Tästä 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.) XXXV istuntokaudella tehdyt
päätökset 1-7 ja 9.
Suomen delegaation mukaan kaliiperia 300 AAC Blackout koskevaa päätöstä ei ole
22. toukokuuta 2019 pidetyssä teknillisen alakomitean istunnossa tehty. C.I.P:n pysyvä toimisto on Suomen delegaation tiedusteltua asiaa ilmoittanut, että päätökseksi
numero 8 merkitty asia on virheellisesti sisällytetty Belgian suurlähetystön noottiin.
Sisäministeriö katsoo, että noottiin päätökseksi 8 merkittyä asiaa ei ole tarpeen vastustaa, koska komission ohjesäännön 8 artiklan mukaan voimaan voi tulla vain päätös, jota ei ole vastustettu. Tässä tapauksessa päätöstä ei ole.

