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N:o 1

Ampuma-aselaki
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

2§

Soveltamisala

Ampuma-ase

1§

Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä,
jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla
voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita
ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle.
Ampuma-aseina ei pidetä seuraavia välineitä, elleivät ne ole ilman erityistietoja ja
-taitoja muutettavissa välineiksi, joilla voidaan ampua luoteja tai hauleja siten, että
siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle:
1) rakennustyössä käytettäviksi suunnitellut ja valmistetut naulaimet;
2) hengenpelastuksessa taikka tieteellisessä
tai teollisessa käyttötarkoituksessa käytettäviksi suunnitellut ja valmistetut välineet.

Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan ampuma-aseisiin,
aseen osiin, patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin.
Mitä tässä laissa säädetään ampuma-aseista, koskee myös ohjus- ja raketinheitinjärjestelmiä ja kaasusumuttimia. Kaasusumuttimiin ei kuitenkaan sovelleta 2—10, 12, 15,
31—33, 35, 36, 57—63, 68, 70—72,
74—77, 80—82, 110, 122, 124, 125 eikä
129 §:ää. Muista soveltamisalaa koskevista
poikkeuksista säädetään 17 §:ssä.
HE 183/1997
HaVM 29/1997
EV 236/1997
Neuvoston direktiivit 91/477/ETY ja 93/15/ETY
1—1998
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Ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi säädetään asetuksella.
3§
Aseen osa
Aseen osalla tarkoitetaan ampuma-aseesta
irrallisena olevaa patruunapesää ja sitä vastaavaa osaa, piippua ja putkea sekä sulkulaitetta.
Aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi säädetään asetuksella.
4§

kaasuksi muodostuvasta osasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa;
5) merkinantopatruunalla käyttövalmista,
merkinantoon ja valaisuun valmistettua, reunakantaista tai keskisytytteistä patruunaa,
joka koostuu hylsystä, ruudista, nallista ja
ammuttaessa valoa, savua tai ääntä synnyttävästä osasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa
patruunaa.
Patruunoiden osista, jotka ovat tai jotka
sisältävät räjähdysvaarallisia aineita, on voimassa, mitä niistä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja sen
nojalla säädetään.

Ammus

6§

Ammuksella tarkoitetaan ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun
räjähdyspaineen avulla ammuttavaa luotia,
haulia ja muuta tarviketta, joka voi aiheuttaa
vaaraa ihmiselle.

Ampuma-aseiden tyypit

5§
Patruuna
Patruunalla tarkoitetaan ampuma-aseessa
käytettäväksi soveltuvaa käyttövalmista hylsyn, nallin, ruudin ja ammuksen sekä nallin,
ruudin ja ammuksen yhdistelmää sekä vastaavaa tarviketta.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) haulikon patruunalla käyttövalmista reunakantaista patruunaa, joka koostuu hylsystä,
hylsyn kannasta, luodista tai hauleista, välitulpista, ruudista ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta nallista, sekä rakenteeltaan
vastaavaa patruunaa;
2) keskisytytteisellä patruunalla käyttövalmista patruunaa, joka koostuu hylsystä, luodista tai hauleista, ruudista ja patruunan kannan keskelle sijoitetusta nallista, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa;
3) reunasytytteisellä patruunalla käyttövalmista reunakantaista patruunaa, joka koostuu
hylsystä, luodista tai hauleista, ruudista ja
ruudin syttymisen aiheuttavasta, kannan reunaan sijoitetusta nallimassasta, sekä rakenteeltaan vastaavaa patruunaa;
4) kaasupatruunalla käyttövalmista, kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaannuttavaa
ainetta levittävää patruunaa, joka koostuu
hylsystä, ruudista, nallista ja ammuttaessa

Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden
tyypit ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri,
pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu ampuma-ase.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä
vasten tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 millimetriä sekä
jossa käytetään haulikon patruunaa;
2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä
vasten tuettavaksi valmistettua rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on
vähintään 840 millimetriä ja piipun tai putken pituus vähintään 400 millimetriä sekä
jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä
patruunaa;
3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
4) pistoolilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun
pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään
keski- tai reunasytytteistä patruunaa;
5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
6) revolverilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään pyörivään patruunarullaan ladattavaa
keski- tai reunasytytteistä patruunaa;
7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa
käytetään pyörivään patruunarullaan ladatta-
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vaa reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;
8) yhdistelmäaseella olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua ampuma-asetta, jossa on
ainakin kaksi piippua tai putkea ja jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja
piippuyhdistelmän pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa ja haulikon patruunaa;
9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;
10) merkinantopistoolilla ampuma-asetta,
jossa käytetään merkinantopatruunaa ja jolla
ei voida ampua muita patruunoita;
11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka
on suunniteltu ja valmistettu vain mustalla
ruudilla käytettäväksi;
12) muulla ampuma-aseella asetta, joka
rakenteeltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa tässä pykälässä määritellyistä ampuma-aseista.
7§
Ampuma-aseiden toimintatavat
Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden
toimintatavat ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli, itselataava kertatuli ja sarjatuli.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kertatulella toimintatapaa, jossa lippaattoman ampuma-aseen jokainen piippu tai
putki on laukauksen jälkeen ladattava uudella patruunalla ja jossa aseen laukaisukoneisto on jokaisen piipun tai putken osalta viritettävä ulkopuolisella voimalla uudestaan
laukauksen jälkeen;
2) lippaallisella kertatulella toimintatapaa,
jossa lippaalla varustetun ampuma-aseen
jokainen piippu tai putki on laukauksen jälkeen ladattava uudella patruunalla ja jossa
aseen laukaisukoneisto on jokaisen piipun tai
putken osalta viritettävä ulkopuolisella voimalla uudestaan laukauksen jälkeen;
3) itselataavalla kertatulella toimintatapaa,
jossa ampuma-ase latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän energian tai siihen liitetyn energialähteen avulla ja jossa aseella voidaan
laukaista yhdellä liipaisimen painalluksella
vain yksi patruuna kussakin patruunapesässä;
4) sarjatulella toimintatapaa, jossa ampuma-ase latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän
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energian tai siihen liitetyn energialähteen
avulla ja jossa aseella voidaan laukaista yhdellä liipaisimen painalluksella peräkkäin
useita patruunoita.
8§
Taskuase
Taskuaseella tarkoitetaan revolveria tai
pienoisrevolveria, joka mahtuu suorakulmaiseen, sisämitoiltaan 140 x 190 millimetrin
suuruiseen laatikkoon, sekä sellaista muuta
6 §:ssä mainittua ampuma-asetta, joka mahtuu suorakulmaiseen, sisämitoiltaan 130 x
180 millimetrin suuruiseen laatikkoon siten
asetettuna, että aseen piippu ja perä ovat
laatikon pohjan tason suuntaisina.
Ampuma-asetta laatikkoon asetettaessa
aseen lippaan tulee olla irrotettuna ja aseen
olla varustettuna sen tavanomaisella tähtäinlaitteella ja kahvalla tai perän sivulevyillä
sekä ilman aseen ulkoisia mittoja lisääviä
osia.
9§
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Erityisen vaarallisella ampuma-aseella tarkoitetaan:
1) sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tykkiä sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaa ampuma-asetta sekä
ohjus- ja raketinheitinjärjestelmää;
2) sarjatuliasetta;
3) muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi
naamioitua ampuma-asetta.
10 §
Erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset
Erityisen vaarallisilla patruunoilla tarkoitetaan:
1) panssarin lävistämiseen suunniteltuja ja
valmistettuja patruunoita;
2) räjähtävällä tai sytyttävällä ammuksella
varustettuja patruunoita;
3) pistoolissa tai revolverissa käytettäviksi
suunniteltuja ja valmistettuja keskisytytteisiä
patruunoita, joissa on reikäpäinen ammus tai
kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuva ammus;
4) sirpaloitumaan suunniteltuja ja valmistettuja patruunoita;
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5) patruunoita, joissa on nuoliammus;
6) patruunoita, joissa on useampi kuin yksi
luoti.
Erityisen vaarallisilla ammuksilla tarkoitetaan 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettujen patruunoiden ammuksia.

ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kauppaa ja valmistamista;
2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista.

11 §

Asekeräilijä

Kaasusumutin

Asekeräilijällä tarkoitetaan luonnollista
henkilöä, jonka lääninhallitus on hyväksynyt
asekeräilijäksi.

Kaasusumuttimella tarkoitetaan välinettä,
jolla voidaan levittää ilmaan kyynelkaasua
tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan
siihen verrattavaa lamaannuttavaa ainetta.
12 §
Ampuma-aseen ja aseen osan muuntaminen
Ampuma-aseen muuntamisella tarkoitetaan
toimenpidettä, jonka seurauksena aseen
tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuvat
taikka muusta aseesta kuin taskuaseesta tulee
taskuase.
Aseen osan muuntamisella tarkoitetaan
sellaista aseen osalle tehtyä toimenpidettä,
jonka seurauksena ampuma-ase muuttuu 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, jos kyseinen osa kiinnitetään aseeseen.
13 §
Kantaminen, kuljettaminen, säilyttäminen ja
hallussapito
Tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten:
1) kantamisella niiden käyttämistä 43 §:ssä
tarkoitettuun hyväksyttävään käyttötarkoitukseen;
2) kuljettamisella niiden siirtämistä paikasta toiseen;
3) säilyttämisellä niiden hallintaa silloin,
kun niitä ei kanneta tai kuljeteta;
4) hallussapidolla niiden kantamista, kuljettamista tai säilyttämistä.
14 §
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolla tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettavaa:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, pat-

15 §

16 §
Kuljettamiseen liittyvät määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) lähtömaalla maata, josta maiden välinen
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten kuljetus
alkaa;
2) määrämaalla maata, jonne maiden välinen ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kuljetus päättyy;
3) kauttakulkumaalla maata, jonka kautta
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia kuljetetaan
maasta toiseen;
4) ennakkosuostumuksella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion viranomaiselle esitettävää todistusta, josta ilmenee, ettei ampumaaseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kuljettamiselle
toiseen EU:n jäsenvaltioon ole estettä;
5) loppukäyttäjätodistuksella määrämaan
viranomaisen antamaa tai muuta luotettavaa
todistusta ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten lopullisesta käyttäjästä;
6) siirtoluvalla lupaa, joka annetaan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai
erityisen vaarallisten ammusten kuljettamiseen EU:n jäsenvaltiosta toiseen;
7) Euroopan ampuma-asepassilla aseiden
hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin (91/477/ETY),
jäljempänä asedirektiivi, 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua EU:n jäsenvaltion viranomaisen antamaa todistusta, josta ilmenee, että
todistuksessa nimetyllä on siinä valtiossa oikeus ampuma-asepassiin merkittyjen ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

N:o 1
Tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten:
1) tuonnilla kuljetusta Suomeen muualta
kuin EU:n jäsenvaltiosta;
2) viennillä kuljetusta Suomesta muualle
kuin EU:n jäsenvaltioon;
3) siirrolla kuljetusta EU:n jäsenvaltiosta
toiseen;
4) kauttakuljetuksella kuljetusta muualta
kuin EU:n jäsenvaltiosta Suomen kautta
muualle kuin EU:n jäsenvaltioon.
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10) vieraan valtion asevoimille kuuluvien
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa
Suomeen tai Suomesta, tuontia, vientiä, valmistamista, korjaamista, muuntamista ja hallussapitoa, jos toiminta perustuu Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta
tehtyyn sopimukseen (SopS 65/1997).
2 luku

17 §
Soveltamisalaa koskevat poikkeukset
Tämä laki ei koske:
1) valtion harjoittamaa ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa Suomeen tai Suomesta, tuontia, vientiä, hankkimista eikä luovuttamista valtion tarkoituksiin;
2) valtion omistamien ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoa, jos perusteena hallussapidolle on valtion palveluksessa olevien, valtion oppilaitoksissa opiskelevien tai asevelvollisuuteen perustuvaa asepalvelusta taikka vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavien henkilöiden tehtävien hoitaminen;
3) patruunoiden hankkimista 2 kohdassa
tarkoitettuihin ampuma-aseisiin, jos patruunoita hankkivat valtion palveluksessa
olevat tai valtion oppilaitoksessa opiskelevat;
4) puolustusvoimien järjestämiä, sen palveluksessa olevan johdolla tapahtuvia vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön liittyviä harjoituksia ja kilpailuja;
5) valtion omistamien ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kuljettamista eikä säilyttämistä;
6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
valmistamista valtion laitoksissa;
7) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista valtion laitoksissa;
8) valtion käytöstään poistamien ampumaaseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten luovuttamista;
9) valtion viranomaisten haltuun niiden
toimivaltaan kuuluvien tehtävien perusteella
tulleita ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia;

Luvanvaraisuus
18 §
Luvanvaraisuus
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain
mukaan luvanvaraista on:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirto ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituksessa, kauppa, hankkiminen, hallussapito ja
valmistaminen;
2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.
Lupa 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan voidaan antaa, jos luvan antamiselle on
hyväksyttävä peruste eikä ole syytä epäillä,
että lupaa tai sen nojalla hankittuja tai hallussapidettyjä esineitä käytetään väärin.
19 §
Poikkeukset luvanvaraisuudesta
Tämän lain mukaan luvanvaraista ei ole:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
vienti yksityistä tarkoitusta varten;
2) sellaisten aseen osien hankkiminen ja
hallussapito, joiden hankkijalla tai hallussapitäjällä on oikeus kyseisiä aseen osia vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen
hallussapitoon;
3) aseen osien hankkiminen ja hallussapito, jos hankkija tai hallussapitäjä on säädettyä tiedostoa pitävä asekeräilijä;
4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa ja
kuljettamisen suorittamiseksi välttämätön
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säilyttäminen, jos kuljettaja harjoittaa ammattimaista tavaroiden kuljettamista;
5) muiden kuin erityisen vaarallisten patruunoiden valmistaminen yksityistä tarkoitusta varten, jos valmistajalla on kyseisten
patruunoiden hallussapitoon oikeuttava lupa;
6) asianmukaisen luvan nojalla hallussa pidetyn ampuma-aseen tai aseen osan korjaaminen yksityistä tarkoitusta varten.
Ennen vuotta 1890 valmistettujen mustaruutiaseiden kuljettaminen ja säilyttäminen
ei ole luvanvaraista. Luvanvaraista ei myöskään ole tällaisten mustaruutiaseiden pitäminen museossa tai kokoelmassa, ellei aseilla
ammuta. Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö voi antaa säännöksiä muidenkin asehistoriallisesti arvokkaiden vanhojen ampuma-aseiden vapauttamisesta luvanvaraisuudesta tässä momentissa tarkoitetuin edellytyksin.
Asetuksella säädetään, mitä aseen osia pidetään 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla vastaavina aseen osina.

säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos ole
hyväksynyt ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystiloja.

3 luku

Ilmoitus asealan elinkeinoluvan sisältämien
tietojen sekä säilytystilojen muutoksesta

Asealan elinkeinon harjoittaminen

Asealan elinkeinoa harjoittavan (ase-elinkeinonharjoittaja) on ilmoitettava harjoittamansa asealan elinkeinon lopettamisesta,
ase-elinkeinonharjoittajan
yhtiömuodon
muutoksesta sekä liikkeen, tehtaan tai työpajan sijaintia koskevista muutoksista lupaviranomaiselle 30 päivän kuluessa asealan
elinkeinon
lopettamisesta,
yhtiömuodon
muutoksesta taikka liikkeen, tehtaan tai työpajan sijaintia koskevista muutoksista.
Ase-elinkeinonharjoittajan on viipymättä
ilmoitettava ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystiloja koskevista muutoksista
säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitokselle.

20 §
Asealan elinkeinolupa
Lääninhallitus, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan, antaa ja peruuttaa luvan
asealan elinkeinon harjoittamiseen (asealan
elinkeinolupa).
Lupa voidaan antaa:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kaupan harjoittamiseen;
2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
valmistamiseen kaupallisessa tarkoituksessa;
sekä
3) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen kaupallisessa tarkoituksessa
Lupa voidaan antaa hakijalle, joka on elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu, joka ilmoittaa 26 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön
sekä jolla taloudellisen tilansa puolesta on
riittävät edellytykset asealan elinkeinon
asianmukaiseen harjoittamiseen. Jos hakija
on luonnollinen henkilö, hänellä on lisäksi
oltava 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu
aseenkäsittelylupa. Lupaa ei anneta, ellei

21 §
Asealan elinkeinoluvan sisältö ja voimassaoloaika
Asealan elinkeinoluvassa on mainittava
toiminta, jota lupa koskee, sekä se, minkälaisia ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita
ja erityisen vaarallisia ammuksia lupa koskee. Lupa oikeuttaa harjoittamaan asealan
elinkeinoa vain luvassa mainitussa liikkeessä, tehtaassa tai työpajassa. Tilapäisesti elinkeinoa saa kuitenkin harjoittaa muuallakin.
Lupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.
22 §

23 §
Asealan elinkeinoluvan raukeaminen ja peruuttaminen
Asealan elinkeinolupa raukeaa, jollei luvassa tarkoitettua toimintaa ole aloitettu vuoden kuluessa päivästä, jona lupa on annettu.
Lupa on peruutettava, jos:
1) luvanhaltija sitä pyytää; taikka
2) luvanhaltija ei enää täytä 20 §:n 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

N:o 1
Lupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos:
1) luvassa tarkoitettu toiminta on keskeytettynä vähintään kolmen kuukauden ajan;
taikka
2) luvanhaltija tai 26 §:ssä tarkoitettu vastuuhenkilö on rikkonut tätä lakia, sen nojalla
annettuja säännöksiä tai lupaehtoja taikka
muuten osoittautunut sopimattomaksi harjoittamaan luvassa tarkoitettua toimintaa.
24 §
Ase-elinkeinonharjoittajan konkurssi tai
kuolema
Ase-elinkeinonharjoittajan konkurssi- tai
kuolinpesä saa jatkaa asealan elinkeinon harjoittamista ase-elinkeinonharjoittajalle annetun luvan nojalla vuoden ajan konkurssin
alkamisesta tai kuolinpäivästä. Konkurssitai kuolinpesän hoitajan on ilmoitettava aseelinkeinonharjoittajan konkurssista tai kuolemasta lupaviranomaiselle 30 päivän kuluessa
konkurssin alkamisesta tai kuolinpäivästä.
Mitä 1 momentissa säädetään ase-elinkeinonharjoittajan konkurssista ja kuolemasta,
on soveltuvin osin voimassa, kun yhteisö tai
säätiö on niitä koskevien säännösten mukaan
lakannut.
25 §
Velvollisuus tiedoston pitämiseen
Ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa ampuma-aseista, aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
Ase-elinkeinonharjoittajan on, siten kuin
asetuksella tarkemmin säädetään, vaadittaessa esitettävä tiedosto poliisille sekä luovutettava se lupaviranomaiselle, kun asealan
elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan.
Tiedosto on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siihen viimeksi tehdyn merkinnän
jälkeen.
26 §
Vastuuhenkilö
Ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa
on oltava asealalla harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta vastaava henkilö (vastuuhenki-
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lö), joka vastaa siitä, että toimintaa harjoitetaan tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten sekä lupaehtojen mukaisesti.
Vastuuhenkilö vastaa siitä, että ainoastaan ne
ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevat henkilöt, joilla on 27 §:n 1 momentissa
tarkoitettu aseenkäsittelylupa, ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan kuljettavat, säilyttävät tai muuten käsittelevät
27 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ampumaaseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen
vaarallisia ammuksia.
Vastuuhenkilön hyväksyy ja hyväksynnän
peruuttaa se lääninhallitus, joka antaa
asealan elinkeinoluvan. Jos se on ase-elinkeinonharjoittajan
toiminnan
laajuuden
vuoksi tarpeen, hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia, että vastuuhenkilöitä on
useampi kuin yksi.
Vastuuhenkilöksi voidaan hyväksyä luotettava ja asealan elinkeinon harjoittamiseen
sopivana pidettävä henkilö, jolla on:
1) sellainen perehtyneisyys ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin ja erityisen
vaarallisiin ammuksiin, jota asealan elinkeinon asianmukainen harjoittaminen edellyttää;
sekä
2) 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu aseenkäsittelylupa.
27 §
Aseenkäsittelylupa
Ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa
olevalla henkilöllä, joka kuljettaa, säilyttää
tai muuten käsittelee ampuma-aseita, aseen
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, on oltava siihen lupa (aseenkäsittelylupa). Lupa oikeuttaa luvanhaltijan kuljettamaan, säilyttämään ja muuten käsittelemään ase-elinkeinonharjoittajalla tämän lain
mukaisesti annetun luvan nojalla kuljetettavina tai säilytettävinä olevia ampuma-aseita,
aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia asealalla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvalla tavalla. Lupa
oikeuttaa esittely- tai kokeilutarkoituksessa
myös ampumaan edellä tarkoitetuilla ampuma-aseilla, jos se on asealalla harjoitettavan
elinkeinotoiminnan kannalta tarpeellista.
Aseenkäsittelylupa voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle 18
vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella
on pidettävä sopivana käsittelemään ampu-
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ma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia.
Aseenkäsittelyluvan antaa ja peruuttaa luvan hakijan kotikunnan poliisilaitos.

29 §

harjoittajalle varoituksen, jos luvanhaltija on
korjannut asealalla harjoitettavassa elinkeinotoiminnassa todetut puutteet ja luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta. Jos vastuuhenkilö on toiminut
23 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, lupaviranomainen voi määrätä aseelinkeinonharjoittajan ilmoittamaan uuden
vastuuhenkilön.
Lupaviranomainen voi luvan peruuttamisen
sijasta antaa aseenkäsittelyluvan haltijalle
varoituksen, jos luvan peruuttaminen olisi
olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

Aseenkäsittelyluvan raukeaminen ja peruuttaminen

31 §

28 §
Aseenkäsittelyluvan voimassaoloaika
Aseenkäsittelylupa annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Aseenkäsittelylupa raukeaa, kun luvanhaltija kuolee.
Lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä
pyytää.
Lupa voidaan peruuttaa, jos:
1) luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista
käyttäytymistä osoittaneeseen rikokseen, rikoslain (39/1889) 50 luvun 1—4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai muuhun rikokseen,
joka osoittaa hänet sopimattomaksi kuljettamaan, säilyttämään tai muuten käsittelemään
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia;
2) luvanhaltija on syyllistynyt ampumaaserikokseen, törkeään ampuma-aserikokseen
tai ampuma-aserikkomukseen taikka muuhun
ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rangaistavaan tekoon;
3) luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai
muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten noudattamisessa; taikka
4) luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa
taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä
vuoksi pidettävä sopimattomana kuljettamaan, säilyttämään tai muuten käsittelemään
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia.
30 §
Varoitus ja uuden vastuuhenkilön
nimeäminen
Lupaviranomainen voi 23 §:n 3 momentin
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luvan
peruuttamisen sijasta antaa ase-elinkeinon-

Muut patruunoiden kaupallista
valmistamista koskevat säännökset
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
patruunoiden ja räjähdysaineita sisältävien
erityisen vaarallisten ammusten valmistamisessa kaupallista tarkoitusta varten noudatetaan, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.
4 luku
Kaupallinen siirto, tuonti, vienti ja kauttakuljetus
32 §
Kaupallinen ennakkosuostumus
Ennakkosuostumuksen ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoon Suomeen kaupallista tarkoitusta varten (kaupallinen ennakkosuostumus) antaa ja peruuttaa ampumaaseasioita käsittelevä ministeriö.
Ennakkosuostumus voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa siirrettävillä ampumaaseilla, aseen osilla, patruunoilla ja erityisen
vaarallisilla ammuksilla. Ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksenä on, ettei
siirrosta aiheudu vaaraa yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitämiselle.
Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi edellyttää loppukäyttäjätodistuksen
esittämistä. Erityisen vaarallisesta ampumaaseesta on aina esitettävä loppukäyttäjätodistus.

N:o 1
33 §
Kaupallinen tuontilupa
Luvan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
tuontiin Suomeen kaupallista tarkoitusta varten (kaupallinen tuontilupa) antaa ja peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö.
Luvan antamisesta on voimassa, mitä
32 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.
Kaupallisen tuontiluvan haltijan on annettava tullilaitokselle selvitys siitä, onko tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu
niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin 110 §:n 1 momentissa tarkoitetaan.
34 §
Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa
Luvan kaasusumuttimien siirtoon ja tuontiin Suomeen kaupallista tarkoitusta varten
(kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa)
antaa ja peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö.
Luvan antamisesta on voimassa, mitä
32 §:n 2 momentissa säädetään.
35 §
Kaupallinen siirtolupa
Luvan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirtoon Suomesta kaupallista tarkoitusta varten (kaupallinen siirtolupa) antaa ja peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö.
Lupa voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan
elinkeinoa
siirrettävillä
ampuma-aseilla,
aseen osilla, patruunoilla ja erityisen vaarallisilla ammuksilla. Luvan antamisen edellytyksenä on, että siirtoon ei määrämaan viranomaisen antaman ilmoituksen perusteella
ole estettä ja että siirto-olosuhteet ovat turvalliset.
Kaupallista siirtolupaa koskeva lupatodistus on pidettävä mukana esineitä siirrettäessä.
36 §
Kaupallinen vientilupa ja kaupallinen
kauttakuljetuslupa
Luvan ampuma-aseiden, aseen osien, pat2
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ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
vientiin Suomesta kaupallista tarkoitusta varten (kaupallinen vientilupa) ja kauttakuljetukseen kaupallista tarkoitusta varten (kaupallinen kauttakuljetuslupa) antaa ja peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö.
Kaupallinen vientilupa voidaan antaa aseelinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa vietävillä ampumaaseilla, aseen osilla, patruunoilla ja erityisen
vaarallisilla ammuksilla. Kaupallisen vientiluvan antaja voi vaatia hakijaa esittämään
loppukäyttäjätodistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei luvan antamiselle
ole estettä.
Kaupallinen kauttakuljetuslupa voidaan antaa hakijalle, joka esittää loppukäyttäjätodistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä,
ettei luvan antamiselle ole estettä.
Lupaviranomaisen on, jos lupa-asian käsittely sitä edellyttää, selvitettävä ulkoasioita
käsittelevältä ministeriöltä, ettei luvan antamiseen ole ulko- tai turvallisuuspoliittista
estettä.
37 §
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa ja
kaasusumuttimen kaupallinen
kauttakuljetuslupa
Luvan kaasusumuttimien siirtoon ja vientiin Suomesta kaupallista tarkoitusta varten
(kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa)
sekä kauttakuljetukseen kaupallista tarkoitusta varten (kaasusumuttimen kaupallinen
kauttakuljetuslupa) antaa ja peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö. Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa
voidaan antaa myös sellaiseen kauttakuljetukseen, jossa lähtö- ja määrämaa tai jompikumpi niistä on EU:n jäsenvaltio.
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa
voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle,
jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa
vietävillä kaasusumuttimilla. Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan antaja voi vaatia
hakijaa esittämään loppukäyttäjätodistuksen
tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei
luvan antamiselle ole estettä.
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa voidaan antaa hakijalle, joka esittää
loppukäyttäjätodistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei luvan antamiselle
ole estettä.
Lupaviranomaisen on, jos lupa-asian käsit-
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tely sitä edellyttää, selvitettävä ulkoasioita
käsittelevältä ministeriöltä, ettei luvan antamiseen ole ulko- tai turvallisuuspoliittista
estettä.

Suomeen siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.

38 §

Puolustustarvikkeiden siirto, vienti ja
kauttakuljetus

Kaupallisen ennakkosuostumuksen sekä
lupien voimassaoloaika
Kaupallinen ennakkosuostumus sekä tässä
luvussa tarkoitetut muut luvat kuin kaupallinen siirtolupa annetaan asealan elinkeinoluvan voimassaoloajaksi. Ne annetaan kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi.
39 §
Kaupallisen ennakkosuostumuksen sekä
lupien raukeaminen ja peruuttaminen

41 §

Puolustustarvikkeiksi katsottavien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten siirrossa,
viennissä ja kauttakuljetuksessa noudatetaan,
mitä puolustustarvikkeiden maastaviennistä
ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa
(242/1990) ja sen nojalla säädetään.
5 luku
Hankkiminen, yksityinen valmistaminen ja
muuntaminen sekä hallussapito
42 §

Kaupallinen ennakkosuostumus, kaupallinen tuontilupa, kaasusumuttimen kaupallinen
tuontilupa, kaupallinen siirtolupa, kaupallinen vientilupa ja kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa raukeavat, jos asealan elinkeinolupa raukeaa tai peruutetaan.
Lupaviranomaisen on peruutettava antamansa kaupallinen siirtolupa, kaupallinen
vientilupa, kaupallinen kauttakuljetuslupa,
kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa ja
kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa, jos siirrolle, viennille tai kauttakuljetukselle on määrämaan viranomaisen ilmoituksen mukaan este. Kaupallinen siirtolupa
on peruutettava myös, jos siirto-olosuhteet
eivät enää ole turvalliset.
Lupaviranomainen ja kaupallisen ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi
peruuttaa antamansa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan ja
kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan,
jos siirrosta tai tuonnista voi aiheutua vaaraa
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.

Luvan ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen (hankkimislupa) antaa ja peruuttaa
hakijan kotikunnan poliisilaitos. Luvan erityisen vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan
hankkimiseen antaa ja peruuttaa kuitenkin
hakijan kotikunnan lääninhallitus. Hankkimislupa oikeuttaa myös aseen ja aseen osan
väliaikaiseen hallussapitoon. Hallussapitoluvasta säädetään 52 §:ssä.
Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa,
hänen on esitettävä asuinmaansa viranomaisen antama suostumus hakemuksessa tarkoitetun ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen. Hänen on lisäksi annettava kirjallinen selvitys aikomuksestaan pitää hallussa
ampuma-asetta ja aseen osaa Suomessa.
Lupahakemus jätetään kotikunnan poliisilaitokseen henkilökohtaisesti. Erityisestä
syystä sen voi jättää myös muuhun poliisilaitokseen tai Suomen ulkomaan edustustoon.

40 §

43 §

Tullilaitoksen ilmoittamisvelvollisuus

Hyväksyttävät käyttötarkoitukset

Tullilaitoksen on kolmen kuukauden välein ilmoitettava ampuma-aseasioita käsittelevälle ministeriölle kaupallisessa tuontiluvassa ja kaasusumuttimen kaupallisessa
tuontiluvassa mainittujen esineiden tuonnista

Hankkimislupa voidaan antaa seuraaviin
käyttötarkoituksiin:
1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittu
eläinten ampuminen;
2) ampumaurheilu ja -harrastus;

Hankkimislupa
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3) työ, jossa ase on välttämätön;
4) näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys;
5) museossa tai kokoelmassa pitäminen;
6) muistoesineenä säilyttäminen;
7) merkinanto;
8) henkilökohtaisen koskemattomuuden tai
omaisuuden suojeleminen.
Muistoesineenä säilyttämiseksi lupa voidaan antaa muun kuin erityisen vaarallisen
ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen
yksittäisessä tapauksessa, jos hakija osoittaa
ampuma-aseella tai aseen osalla olevan hänelle erityistä historiallista tai muuta muistoarvoa.
Henkilökohtaisen koskemattomuuden tai
omaisuuden suojelemiseksi lupa voidaan
antaa vain kaasusumuttimen hankkimiseen.
44 §
Hankittavaa ampuma-asetta ja aseen osaa
koskevat edellytykset
Hankkimislupa voidaan antaa vain sellaista
ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei
lippaan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella ole hakijan
ilmoittamaan käyttötarkoitukseen nähden
tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä
joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan
käyttötarkoitukseen. Jos hakijan ilmoittama
käyttötarkoitus on metsästyslainsäädännön
mukaan sallittu eläinten ampuminen, ampuma-aseen soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa (615/1993)
ja sen nojalla säädetään.
Lupa taskuasetta tai sen osaa varten voidaan antaa museossa tai kokoelmassa pitämiseen, muistoesineenä säilyttämiseen sekä
työhön, jossa ase on välttämätön.
Lupa sarjatuliasetta, sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tykkiä tai rakenteeltaan
ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaa ampumaasetta taikka ohjus- tai raketinheitinjärjestelmää taikka näiden aseiden osaa varten voidaan antaa vain, jos hakijan ilmoittama käyttötarkoitus on näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys taikka museossa tai kokoelmassa
pitäminen. Lupa edellä mainittuja ampumaaseita tai niiden osia varten voidaan erityisestä syystä antaa myös työhön, jossa ase on
välttämätön.
Lupa muuksi esineeksi kuin ampumaaseeksi naamioitua ampuma-asetta tai sen
osaa varten voidaan antaa vain erityisestä
syystä.

11
45 §
Hankkimisluvan saajaa koskevat
edellytykset

Hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18
vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella
on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Huoltajien suostumuksella lupa voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai
-harrastusta varten alle 18-vuotiaallekin mutta 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka
muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset.
Haettaessa lupaa:
1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys;
2) työtä varten hakijan on esitettävä selvitys siitä, että hän on koulutuksessaan tai
muuten riittävästi perehtynyt ampuma-aseen
turvalliseen käsittelemiseen ja että hänellä
on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen kantamiseen työssään.
Muuta ampuma-asetta kuin kaasusumutinta
sekä aseen osaa varten lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa vain
asekeräilijälle, jolla on lääninhallituksen hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen osien
keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen
osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt.
46 §
Hankkimisluvan voimassaoloaika ja
lupaehdot
Hankkimislupa annetaan enintään kuudeksi
kuukaudeksi. Lupa asekeräilijälle annetaan
kuitenkin enintään vuodeksi.
Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan
ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua.
47 §
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle
Ulkomailla asuvalle henkilölle luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten hankkimi-
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seen (hankkimislupa ulkomailla asuvalle) antaa ja peruuttaa hakijan oleskelupaikan tai
esineiden hankkimispaikan poliisilaitos. Lupa oikeuttaa hankkimaan luvassa mainitun
ampuma-aseen ja aseen osan sekä siinä mainitut patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset. Lupa ei oikeuta niiden hallussapitoon, eikä niitä saa Suomessa luovuttaa luvansaajalle, vaan ne on viipymättä toimitettava luvassa mainittuun osoitteeseen luvansaajan asuinmaahan.
48 §
Edellytykset hankkimisluvan antamiselle
ulkomailla asuvalle
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle voidaan antaa hakijalle, joka esittää asuinmaansa viranomaisen antaman suostumuksen hakemuksessa tarkoitetun ampuma-aseen tai
aseen osan taikka siinä tarkoitettujen patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen taikka muun selvityksen,
jonka perusteella luvan antamiselle ei ole
estettä.
Muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvalla,
muuhun kuin kaasusumuttimeen lupaa hakevalla henkilöllä tulee lisäksi olla Suomessa
annettu yksityinen siirtolupa esineen siirtämiseksi omaan asuinmaahansa.

edellytyksin noudattaen soveltuvin osin, mitä
42 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 43 ja
44 §:ssä säädetään.
51 §
Yksityisen valmistamisluvan voimassaoloaika ja lupaehdot
Yksityinen valmistamislupa annetaan enintään yhdeksi vuodeksi.
Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan
ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua.
52 §
Hallussapitolupa

50 §

Sen, joka on hankkimisluvan nojalla hankkinut taikka yksityisen valmistamisluvan nojalla valmistanut tai muuntanut ampuma-aseen
tai aseen osan, on luvan voimassa ollessa haettava lupaa ampuma-aseen tai aseen
osan hallussapitoon (hallussapitolupa). Lupaa on kuitenkin haettava viimeistään 30
päivän kuluessa hankkimisesta taikka valmistamisesta tai muuntamisesta. Luvan antaa
ja peruuttaa kotikunnan poliisilaitos.
Ampuma-ase ja aseen osa on esitettävä
poliisille hallussapitolupaa haettaessa. Lisäksi hankkimislupaa tai yksityistä valmistamislupaa koskeva lupatodistus on esitettävä sekä
pyydettäessä luovutettava poliisille. Sen, joka ei ole saamansa hankkimisluvan nojalla
hankkinut tai yksityisen valmistamisluvan
nojalla valmistanut tai muuntanut ampumaasetta tai aseen osaa, on 30 päivän kuluessa
luvan voimassaoloajan päättymisestä toimitettava lupatodistus kotikuntansa tai muulle
poliisilaitokselle.

Yksityinen valmistamislupa

53 §

Luvan ampuma-aseen ja aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä
tarkoitusta varten (yksityinen valmistamislupa) antaa ja peruuttaa 42 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viranomainen. Lupa oikeuttaa
väliaikaisesti pitämään hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa sekä hankkimaan ja pitämään hallussa ampuma-aseen ja aseen
osan valmistamiseen tai muuntamiseen tarpeellisia aseen osia. Hallussapitoluvasta säädetään 52 §:ssä.
Lupa voidaan antaa 45 §:ssä säädetyin

Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

49 §
Ulkomailla asuvalle annettavan
hankkimisluvan voimassaoloaika
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle annetaan enintään 30 päiväksi.

Hallussapitolupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. Kaasusumutinta sekä sellaista työtä
varten, jossa ampuma-ase on välttämätön,
lupa annetaan kuitenkin enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.
Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan
ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua.
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Sellaista työtä varten annettuun lupaan, jossa
ase on välttämätön, on sisällytettävä ehto,
jonka mukaan lupa on voimassa vain niin
kauan kuin luvansaaja toimii kyseisessä työtehtävässä.
54 §
Rinnakkaislupa
Ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon
toisella on hallussapitolupa, voidaan luvanhaltijan suostumuksella antaa rinnakkainen
oikeus hallussapitoon (rinnakkaislupa). Valtion suostumuksella rinnakkaislupa voidaan
antaa myös valtion omistamaan ampumaaseeseen tai aseen osaan. Keräilykokoelmaan
kuuluvaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan
rinnakkaislupa voidaan antaa vain asekeräilijälle. Luvan antaa ja peruuttaa 42 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen.
Lupa voidaan antaa 45 §:ssä säädetyin
edellytyksin noudattaen soveltuvin osin, mitä
42 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 43 ja
44 §:ssä säädetään.
Lupaa haettaessa on esitettävä joko hallussapitolupaa koskeva lupatodistus ja luvanhaltijan suostumus tai valtion suostumus rinnakkaisluvan antamiseen. Lupaviranomainen
voi lisäksi vaatia, että ampuma-ase tai aseen
osa esitetään poliisille.
55 §
Rinnakkaisluvan voimassaoloaika ja
lupaehdot
Rinnakkaislupa annetaan hallussapitoluvan
voimassaoloajaksi, jollei sitä erityisestä
syystä ole annettava lyhyemmäksi ajaksi.
Lupa annetaan kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi.
Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan
ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua.
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57 §
Asekeräilijäksi hyväksyminen

Asekeräilijän hyväksyy ja hyväksynnän
peruuttaa hakijan kotikunnan lääninhallitus.
Asekeräilijäksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka täyttää 45 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset ja joka ampumaaseita tai aseen osia museossa tai kokoelmassa pitääkseen esittää hyväksyttävän
suunnitelman järjestelmällistä asekeräilyä
varten sekä jolla on toiminnan harjoittamista
varten tarpeellinen asehistoriallinen ja asetekninen asiantuntemus.
Hakemus jätetään kotikunnan poliisilaitokseen henkilökohtaisesti. Erityisestä syystä
sen voi jättää myös muuhun poliisilaitokseen.
58 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän
sisältö ja voimassaoloaika
Asekeräilijälle annettavassa hyväksynnässä
on mainittava, minkälaisia ampuma-aseita ja
aseen osia hyväksyntä koskee. Hyväksynnän
antava viranomainen voi asettaa hyväksynnälle rajoituksia asekeräilijän asehistoriallisen ja aseteknisen asiantuntemuksen, keräilyalan sekä harrastuksesta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella.
Hyväksyntä annetaan toistaiseksi, jollei
sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.
59 §
Ilmoitus asekeräilijän ampuma-aseiden ja
aseen osien säilytystilojen muutoksesta
Asekeräilijän on viipymättä ilmoitettava
ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystiloja
koskevista muutoksista säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitokselle.

56 §

60 §

Ampuma-aseen kantaminen työtehtävässä

Tiedosto asekeräilijän aseen osista

Ampuma-aseen hallussapitoon työtä varten
annettu lupa oikeuttaa kantamaan kyseisessä
työtehtävässä vain ampuma-asetta tai sitä
ominaisuuksiltaan vastaavaa asetta, jonka
hallussapitoon lupa on annettu.

Asekeräilijän tulee pitää tiedostoa hankkimistaan ja hallussa pitämistään aseen osista
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään
tai hankkia aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttava lupa. Tiedostoa ei
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kuitenkaan tarvitse pitää tai lupaa hankkia,
jos asekeräilijällä on oikeus 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista vastaavista
aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.
Asekeräilijän on, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, vaadittaessa esitettävä
tiedosto poliisille sekä luovutettava se, kun
hänelle annettu hyväksyntä raukeaa tai jos
hyväksyntä peruutetaan.
61 §
Patruunoiden hankkiminen ja hallussapito
Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallussapitolupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat hankkimaan ja pitämään hallussa
luvassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita. Lupaviranomainen voi kuitenkin
sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan lupa
ei oikeuta hankkimaan ja pitämään hallussa
keräilykokoelmaan kuuluvaan aseeseen soveltuvia patruunoita.
62 §
Ampumatarvikelupa
Luvan patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen, valmistamiseen
ja hallussapitoon (ampumatarvikelupa) antaa
ja peruuttaa hakijan kotikunnan poliisilaitos.
Lupa voidaan antaa 45 §:n 1 momentissa
säädetyin edellytyksin noudattaen soveltuvin
osin, mitä ampuma-aseista ja aseen osista
42 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.
Lupa erityisen vaarallisten patruunoiden ja
ammusten hankkimiseen, valmistamiseen ja
hallussapitoon voidaan antaa vain erityisestä
syystä.
63 §
Ampumatarvikeluvan voimassaoloaika
Ampumatarvikelupa annetaan toistaiseksi,
jollei sitä erityisestä syystä ole annettava
määräajaksi.
64 §
Kansainvälisten valtiovierailujen
turvatehtäviin liittyvä lupa
Luvan ampuma-aseen, aseen osan, pat-

ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
hallussapitoon kansainvälisten valtiovierailujen turvatehtävien järjestämiseksi antaa ja
peruuttaa ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö.
Lupa voidaan antaa, jos se on tarpeen erityissuojelua nauttivien henkilöiden henkilökohtaisen koskemattomuuden tai omaisuuden suojelemiseksi.
Lupa annetaan määräajaksi.
65 §
Suostumus
Sille, jolla on kotikunta Suomessa, annetaan hänen pyynnöstään ulkomaan viranomaiselle esitettäväksi tarkoitettu suostumus
(suostumus), josta ilmenee, että hänelle voidaan antaa ulkomailla ampuma-aseen, aseen
osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten
ammusten hankkimiseen oikeuttava lupa.
Suostumuksen antaa kotikunnan poliisilaitos.
Suostumus annetaan henkilölle, jolla on
kyseistä ampuma-asetta tai aseen osaa koskeva hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa taikka oikeus kyseisten patruunoiden tai
erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon. Hankkimislupaa, yksityistä
valmistamislupaa
taikka
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on esitettävä
poliisille suostumusta haettaessa.
Suostumus annetaan 2 momentissa tarkoitettujen lupien voimassaoloajaksi. Se annetaan kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.
66 §
Lupien ja suostumuksen raukeaminen
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttava lupa raukeaa:
1) jos luvanhaltija luovuttaa toiselle pysyvästi ampuma-aseen tai aseen osan;
2) jos ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja
erityisen vaaralliset ammukset on tuomioistuimen päätöksellä tuomittu valtiolle menetetyiksi;
3) jos ampuma-ase on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osa pysyvästi
toimintakelvottomaksi;
4) kun luvanhaltija kuolee.
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Rinnakkaislupa raukeaa, kun hallussapitolupa raukeaa tai jos se peruutetaan.
Suostumus raukeaa, kun hankkimislupa
taikka patruunoiden tai erityisen vaarallisten
ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon
annettu lupa raukeaa tai jos se peruutetaan.
67 §
Lupien peruuttaminen
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa on
peruutettava, jos:
1) luvanhaltija sitä pyytää;
2) huoltajat peruuttavat 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen;
3) hallussapitoluvan haltija tai valtio peruuttaa 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun
suostumuksen.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan peruuttaa, jos:
1) luvanhaltija on syyllistynyt väkivaltaista
käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun 1—4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai muuhun rikokseen, joka osoittaa
hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia,
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;
2) luvanhaltija on syyllistynyt törkeään
ampuma-aserikokseen,
ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen taikka
muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn
rangaistavaan tekoon;
3) luvanhaltija on rikkonut lupaehtoja tai
muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten noudattamisessa;
4) luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa
taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä
vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan
tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;
5) ampuma-aseen hallussapito ei enää ole
työn vuoksi välttämätöntä; taikka
6) ampuma-ase tai aseen osa on kadonnut
tai anastettu.
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68 §

Asekeräilijälle annetun hyväksynnän raukeaminen ja peruuttaminen
Asekeräilijälle annettu hyväksyntä raukeaa,
kun asekeräilijä kuolee.
Asekeräilijälle annettu hyväksyntä on peruutettava, jos asekeräilijä sitä pyytää.
Asekeräilijälle annettu hyväksyntä voidaan
peruuttaa 67 §:n 2 momentin 1—4 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa.
69 §
Varoitus
Lupaviranomainen tai asekeräilijälle hyväksynnän antanut viranomainen voi ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen
tai hallussapitoon oikeuttavan luvan tai hyväksynnän peruuttamisen sijasta antaa varoituksen, jos luvan tai hyväksynnän peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.
70 §
Aseen osasta tehtävä ilmoitus ja aseen osan
esittäminen
Jos oikeus aseen osan hankkimiseen ja
hallussapitoon perustuu siihen, että jollakulla
on oikeus 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetuista vastaavista aseen osista kootun
ampuma-aseen hallussapitoon, hänen on 30
päivän kuluessa aseen osan hankkimisesta
tehtävä hankkimisesta ilmoitus kotikuntansa
poliisilaitokselle siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Aseen osa on samalla
esitettävä.
71 §
Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
asuvan ilmoittamisvelvollisuus
Muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvan, jolle
on Suomessa annettu ampuma-aseen tai
aseen osan hankkimiseen tai hallussapitoon
oikeuttava lupa, on viipymättä ilmoitettava
siitä asuinmaansa asianomaiselle viranomaiselle.
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72 §

Muut patruunoiden yksityistä valmistamista
koskevat säännökset
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
patruunoiden valmistamisessa yksityistä tarkoitusta varten noudatetaan, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja sen
nojalla säädetään.
6 luku
Yksityinen siirto ja tuonti
73 §
Siirto ja tuonti Suomeen hallussapitoon
annettujen lupien nojalla
Hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, hallussapitolupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat siirtämään ja tuomaan Suomeen
yksityistä tarkoitusta varten luvassa mainitun
ampuma-aseen ja aseen osan sekä luvassa
mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia
muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
Ampumatarvikelupa oikeuttaa siirtämään
ja tuomaan Suomeen luvassa mainitut patruunat ja ammukset.
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon annettu lupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan
Suomeen luvassa mainitun ampuma-aseen ja
aseen osan sekä tarpeellisen määrän luvassa
mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia
muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita
sekä pitämään niitä hallussa enintään kolme
kuukautta siitä, kun ne on siirretty tai tuotu
Suomeen. Edellytyksenä on, että siirron tai
tuonnin tarkoituksena on osallistuminen
Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa tai Suomessa
järjestettävään ampuma- tai metsästystapahtumaan. Lupa oikeuttaa myös siirtämään esineet takaisin Ruotsiin tai Tanskaan.
74 §
Euroopan ampuma-asepassi
Kotikunnan poliisilaitos antaa Euroopan
ampuma-asepassin sille, jolla on hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan nojalla oikeus
ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon.
Hallussapitolupaa tai rinnakkaislupaa koske-

va lupatodistus on esitettävä poliisille ampuma-asepassia haettaessa.
Euroopan ampuma-asepassin haltijan on
esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava
ampuma-asepassi kotikuntansa poliisilaitokselle tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi
seikoista, jotka koskevat:
1) ampuma-asepassin haltijan henkilötietojen muuttumista;
2) hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan
voimassaoloajan tai lupaehtojen muuttumista;
3) ampuma-aseen tai aseen osan muuntamista;
4) ampuma-aseen tai aseen osan luovuttamista, katoamista, anastetuksi tulemista sekä
ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemistä.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan ampuma-asepassi on esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava 30 päivän
kuluessa momentin 1—4 kohdassa mainituista tapahtumista.
Euroopan ampuma-asepassi on voimassa
siihen merkittyjen ampuma-aseiden tai aseen
osien hallussapitoon oikeuttavien lupien voimassaoloajan. Se on kuitenkin voimassa
enintään viisi vuotta päivästä, jona se on annettu. Ampuma-asepassin voimassaoloaikaa
voidaan jatkaa.
75 §
Siirto ja tuonti Suomeen sekä hallussapito
Euroopan ampuma-asepassin nojalla
Euroopan ampuma-asepassin haltija saa
siirtää ja tuoda Suomeen ampumaurheilussa
käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä
tarkoitettuun B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan
ja metsästyksessä käytettäväksi soveltuvan,
asedirektiivissä tarkoitettuun C- tai D-luokkaan kuuluvan, ampuma-asepassiin merkityn
ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia
muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
Ampuma-asepassin haltijalla on lisäksi oltava hallussaan kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee, että siirto tai
tuonti on tarpeellinen ampumaurheilu- tai
metsästystapahtumaan osallistumiseksi. Ampuma-asepassin haltija saa myös pitää hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa ja patruunoita niin kauan kuin se on välttämätöntä
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ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan
osallistumiseksi.
Euroopan ampuma-asepassi on pidettävä
mukana ampuma-asetta, aseen osaa tai patruunoita kannettaessa ja kuljetettaessa.
76 §
Yksityinen ennakkosuostumus
Ennakkosuostumuksen
ampuma-aseen,
aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoon Suomeen yksityistä
tarkoitusta varten (yksityinen ennakkosuostumus) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan
tai oleskelupaikan poliisilaitos.
Yksityinen ennakkosuostumus voidaan antaa sille, jolla on oikeus kyseisen ampumaaseen tai aseen osan taikka kyseisten patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Ennakkosuostumuksen
antamisen edellytyksenä on, ettei siirrosta
aiheudu vaaraa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.
77 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen voimassaoloaika
Yksityinen ennakkosuostumus annetaan
76 §:n 2 momentissa tarkoitettujen esineiden
hallussapitoon oikeuttavan luvan voimassaoloajaksi. Se annetaan kuitenkin enintään
yhdeksi vuodeksi.
78 §
Yksityinen tuontilupa
Luvan ampuma-aseen, aseen osan ja aseessa käytettäviksi soveltuvien muiden kuin
erityisten vaarallisten patruunoiden siirtoon
ja tuontiin Suomeen yksityistä tarkoitusta
varten (yksityinen tuontilupa) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai oleskelupaikan poliisilaitos. Lupa oikeuttaa pitämään
hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa sekä
tarpeellista määrää edellä tarkoitettuja patruunoita.
Lupa voidaan antaa 45 §:n 1 momentissa
säädetyin edellytyksin noudattaen soveltuvin
osin, mitä 43 ja 44 §:ssä säädetään. Sen, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on lisäksi
esitettävä asuinmaansa viranomaisen antama
todistus, josta ilmenee, että hänellä on asuin3
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maassaan oikeus kyseisen ampuma-aseen tai
aseen osan hallussapitoon.
79 §
Yksityisen tuontiluvan voimassaoloaika
Yksityinen tuontilupa annetaan enintään
kolmeksi kuukaudeksi.
80 §
Suomesta tapahtuvan siirron luvanvaraisuus
Jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu,
ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten siirto Suomesta yksityistä tarkoitusta varten edellyttää,
että siirtäjällä on Suomessa niiden siirtoon
annettu yksityinen siirtolupa.
Euroopan ampuma-asepassin haltija saa
kuitenkin siirtää Suomesta ampuma-urheilussa käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä
tarkoitettuun B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan
ja metsästyksessä käytettäväksi soveltuvan,
asedirektiivissä tarkoitettuun C- tai D-luokkaan kuuluvan, ampuma-asepassiin merkityn
ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia
muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.
Siirtäjällä on lisäksi oltava hallussaan kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta
ilmenee, että siirto on tarpeellinen ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten siirto Suomesta yksityistä tarkoitusta varten ei edellytä
erityistä lupaa, jos siirtäjällä on kunkin
EU:hun kuuluvan kauttakulkumaan ja määrämaan viranomaisen niiden hallussapitoon
antama lupa.
81 §
Yksityinen siirtolupa
Luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirtoon Suomesta yksityistä tarkoitusta varten (yksityinen siirtolupa) antaa ja peruuttaa
hakijan kotikunnan tai oleskelupaikan poliisilaitos.
Lupa voidaan antaa, jos siirtoon ei määrämaan viranomaisen antaman ilmoituksen
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perusteella ole estettä ja siirto-olosuhteet
ovat turvalliset.
Yksityistä siirtolupaa koskeva lupatodistus
on pidettävä mukana esineitä siirrettäessä.

kuuluu ampuma-aseita koskevien asioiden
käsitteleminen.

82 §

Pysyvään luovuttamiseen oikeutetut

Euroopan ampuma-asepassin voimassaolon
lakkaaminen ja ennakkosuostumuksen
raukeaminen

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia saa kaupallisessa tarkoituksessa luovuttaa pysyvästi vain
ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on siihen
asealan elinkeinoluvan nojalla oikeus.
Jollei tässä laissa toisin säädetä, ampumaaseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia saa yksityistä tarkoitusta varten luovuttaa pysyvästi vain hallussapitoluvan haltija ja patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia lisäksi rinnakkaisluvan
tai ampumatarvikeluvan haltija.

Euroopan ampuma-asepassin voimassaolo
lakkaa, kun oikeus kaikkiin siihen merkittyjen ampuma-aseiden ja aseen osien hallussapitoon lakkaa.
Yksityinen ennakkosuostumus raukeaa,
kun oikeus kaikkiin siihen merkittyjen ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon lakkaa.
83 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen,
tuontiluvan ja siirtoluvan peruuttaminen
Yksityinen ennakkosuostumus voidaan peruuttaa, jos siirrosta voi aiheutua vaaraa
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.
Yksityisen tuontiluvan peruuttamisesta on
soveltuvin osin voimassa, mitä 67 §:ssä säädetään.
Yksityinen siirtolupa on peruutettava, jos
siirrolle on määrämaan viranomaisen ilmoituksen mukaan este tai jos siirto-olosuhteet
eivät enää ole turvalliset.
7 luku

85 §

86 §
Luovutuksen vastaanottajaa koskevat
edellytykset
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia saa luovuttaa:
1) pysyvästi vain sille, jolla on oikeus esineen hankkimiseen;
2) kuljetettavaksi vain sille, jolla on oikeus
esineen kuljettamiseen;
3) säilytettäväksi vain sille, jolla on oikeus
esineen säilyttämiseen.
Ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on oikeus
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen, saa luovuttaa valmistetut esineet
pysyvästi vain ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen oikeutetulle
ase-elinkeinonharjoittajalle.

Luovuttaminen, lainaaminen ja valvottu
käyttö

87 §

84 §

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten
luovuttaminen

Ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraavasti:
1) haulikon saa lainata vain sille, jolla on
oikeus haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;
2) kiväärin tai yhdistelmäaseen saa lainata
vain sille, jolla on oikeus kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;
3) pienoiskiväärin tai mustaruutiaseen saa
lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon,

Ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita ja
erityisen vaarallisia ammuksia ei saa luovuttaa toiselle, ellei tässä laissa toisin säädetä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut esineet
saadaan kuitenkin luovuttaa poliisille ja
muulle viranomaiselle, jonka toimivaltaan
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kiväärin, pienoiskiväärin, pistoolin, revolverin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;
4) pistoolin tai revolverin saa lainata vain
sille, jolla on oikeus pistoolin tai revolverin
hallussapitoon;
5) pienoispistoolin tai pienoisrevolverin
saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hallussapitoon;
6) kaasuaseen saa lainata vain sille, jolla
on oikeus kaasuaseen hallussapitoon;
7) merkinantopistoolin saa lainata vain
sille, jolla on oikeus merkinantopistoolin
hallussapitoon;
8) 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitetun muun ampuma-aseen saa lainata vain
sille, jolla on oikeus vastaavan ampuma-aseen
hallussapitoon;
9) taskuaseen saa lainata vain sille, jolla
on oikeus taskuaseen hallussapitoon;
10) erityisen vaarallisen ampuma-aseen saa
lainata vain sille, jolla on oikeus toimintatavaltaan ja muuten vastaavan ampuma-aseen
hallussapitoon;
11) kaasusumuttimen saa lainata vain sille,
jolla on oikeus kaasusumuttimen hallussapitoon.
Sille, jolle ampuma-ase lainataan, saadaan
samalla luovuttaa myös tarpeellinen määrä
aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin
erityisen vaarallisia patruunoita.
Jos ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan on sisällytetty ehto, jonka mukaan aseella ei saa ampua, lainaksiantajan on
ilmoitettava siitä lainaajalle. Lainaajan on
noudatettava ehtoa.
Aseen osan saa lainata toiselle, jos hänelle
1 momentin mukaan saisi lainata ampumaaseen, jossa lainattava aseen osa on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi. Aseen osan
saa lisäksi lainata sille, jolla muuten on oikeus kyseisen aseen osan hallussapitoon.
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89 §
Luovutusilmoitus

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30
päivän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus (luovutusilmoitus) ampuma-aseen tai
aseen osan hankkimiseen oikeuttaneen luvan
antaneelle tai muulle poliisilaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus ei koske ase-elinkeinonharjoittajien
välisiä
luovutuksia.
Ilmoituksessa on mainittava asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot.
90 §
Hallussapitolupaa koskevan todistuksen
esittämis- ja luovuttamisvelvollisuus
Hallussapitoluvan haltijan on 30 päivän
kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan luovuttamisesta pysyvästi toiselle esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava hallussapitolupaa koskeva lupatodistus kotikuntansa poliisilaitokselle.
8 luku
Menettelytapasäännökset ja turvaamistoimenpiteet
91 §
Haltuunotto
Kun asealan elinkeinolupa tai yksityistä
käyttöä varten annettu hallussapitoon oikeuttava lupa raukeaa tai se peruutetaan, poliisin
on tehtävä päätös ampuma-aseiden, aseen
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten ottamisesta poliisin haltuun, jollei
niitä jo ole luovutettu asianmukaisen luvan
haltijalle.

88 §

92 §

Ampuma-aseen valvottu käyttö

Väliaikainen haltuunotto

Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu
vaaraa.

Jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin,
taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä
tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun.
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Poliisimiehen on otettava ampuma-ase,
aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset
ammukset pois niiden haltijalta, jos niiden
väärinkäytön vaara on ilmeinen. Poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava pois ottamisesta sen paikan poliisilaitokselle, jonka toimialueella esineet on otettu pois niiden haltijalta, tai luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle. Poliisin on 14 vuorokauden kuluessa esineiden pois ottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin päätöksen tekemiseksi esineiden
ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun tai
luovutettava pois otetut esineet takaisin niiden haltijalle.

Jos haltuun otetut esineet palautetaan luvanhaltijalle, niitä koskeva lupa tulee uudelleen voimaan.
Jos poliisin haltuun on väliaikaisesti otettu
rinnakkaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai aseen osa, ase tai aseen osa
voidaan 1 momentin estämättä luovuttaa
hallussapitoluvan haltijalle, jollei siitä aiheudu vaaraa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.

93 §

Haltuunottoa ja väliaikaista haltuunottoa
koskeva menettely

Väliaikaisen haltuunoton vaikutus luvan
voimassaoloon
Väliaikaisesti haltuun otettua ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia koskeva asealan elinkeinolupa tai yksityistä käyttöä varten annettu hallussapitoon oikeuttava lupa lakkaa olemasta voimassa.
Jos poliisin haltuun on väliaikaisesti otettu
rinnakkaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai aseen osa, ampuma-asetta tai
aseen osaa koskeva hallussapitolupa ja muut
rinnakkaisluvat ovat edelleen voimassa.
94 §
Väliaikaisen haltuunoton kesto
Päätös, jolla ampuma-ase, aseen osa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia
on väliaikaisesti otettu poliisin haltuun, on
voimassa enintään kolme kuukautta. Poliisi
voi erityisestä syystä jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan. Päätöksen voimassaoloaikana:
1) ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita
tai erityisen vaarallisia ammuksia koskeva
lupa on peruutettava;
2) poliisin on tehtävä päätös kuolinpesään
kuuluvien ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten haltuunotosta;
3) luvanhaltijalle on annettava varoitus ja
haltuun otetut esineet on palautettava hänelle; taikka
4) haltuun otetut esineet on palautettava
luvanhaltijalle tai sille, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on.

95 §

Poliisin on viipymättä ilmoitettava haltuunotosta, väliaikaisesta haltuunotosta ja
väliaikaisen haltuunoton voimassaoloajan
jatkamisesta tehdystä päätöksestä luvanhaltijalle tai sille, jonka hallussa kuolinpesän
omaisuus on. Jos poliisin haltuun on otettu
rinnakkaisluvan nojalla hallussa pidetty ampuma-ase tai aseen osa, päätöksestä on viipymättä ilmoitettava myös hallussapitoluvan
haltijalle. Haltuunottoa ja väliaikaista haltuunottoa koskevassa ilmoituksessa on mainittava haltuunoton syy sekä väliaikaista haltuunottoa koskevassa ilmoituksessa myös
sen vaikutus luvan voimassaoloon.
Poliisin on laadittava haltuunotosta, väliaikaisesta haltuunotosta ja väliaikaisen haltuunoton jatkamisesta pöytäkirja tai tehtävä
niistä merkintä muuhun asiakirjaan.

96 §
Lupatodistuksen ja suostumuksen
luovuttaminen, poliisin haltuun ottaminen ja
palauttaminen
Kun asealan elinkeinolupa tai yksityistä
käyttöä varten annettu hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa tai suostumus
lakkaa olemasta voimassa, lupatodistus tai
suostumus on viipymättä luovutettava poliisille. Poliisilla on oikeus ottaa lupatodistus
tai suostumus poliisin haltuun.
Jos 1 momentissa tarkoitettu lupa tulee uudelleen voimaan, lupatodistus on viipymättä
palautettava luvanhaltijalle.
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97 §
Kotietsintä
Oikeudesta päästä kotirauhan suojaamaan
paikkaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten haltuun ottamiseksi epäillyn rikoksen
johdosta taikka vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi säädetään pakkokeinolaissa
(450/1987) ja poliisilaissa (493/1995).
98 §
Poliisitutkinta
Tämän lain nojalla annetun luvan peruuttamista koskevassa tutkinnassa noudatetaan,
mitä poliisilain 4 luvussa säädetään.
99 §
Poliisin hallussa olevien esineiden
luovuttaminen
Ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla poliisin
hallussa, voidaan luovuttaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä omistajan ilmoittamalle tai hyväksymälle asianmukaisen luvan haltijalle. Poliisi voi erityisestä
syystä jatkaa määräaikaa enintään kolmella
kuukaudella.
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kaupassa myymättä, siirtyvät lunastuksetta
valtion omistukseen.
9 luku
Seuraamukset
101 §
Ampuma-aserikos
Joka tämän lain vastaisesti
1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan,
hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia,
2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai
muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,
3) lainaa ampuma-aseen tai aseen osan
sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,
4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle 25 §:n 1 momentissa
säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen
taikka
5) laiminlyö 110 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt
tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,
on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
102 §

100 §
Törkeä ampuma-aserikos
Myyminen omistajan lukuun ja siirtyminen
valtion omistukseen
Poliisi myy julkisella huutokaupalla omistajan lukuun ampuma-aseen, aseen osan, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka ovat haltuunotosta tehdyn päätöksen nojalla poliisin hallussa ja joita ei ole 99 §:n
nojalla luovutettu asianmukaisen luvan haltijalle. Myyntihinnasta saadaan vähentää huutokaupan toimittamisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset.
Ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, jotka ovat 1
momentin nojalla jääneet julkisessa huuto-

Jos ampuma-aserikoksessa
1) rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia,
2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
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103 §

aseen osat, patruunat tai erityisen vaaralliset
ammukset.

Ampuma-aserikkomus
104 §
Jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai
määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat,
on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon.
Ampuma-aserikkomuksesta on tuomittava
myös se, joka tämän lain vastaisesti
1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n
1 momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,
2) laiminlyö 22 §:n 2 momentissa tai
59 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa
säilytystiloja koskevista muutoksista,
3) laiminlyö hallussapitoluvan hakemisen
52 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa,
4) kokonaan tai osittain laiminlyö asekeräilijälle 60 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,
5) laiminlyö 52 §:n 2 momentissa,
90 §:ssä tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi poliisille, 96 §:n 1 momentissa
säädetyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai suostumus poliisille taikka 114 §:ssä
säädetyn velvollisuuden esittää lupatodistus
poliisille,
6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuuden tehdä ilmoitus aseen osan hankkimisesta
tai esittää aseen osa poliisille,
7) laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen
käytettäväksi,
8) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa
taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta,
9) laiminlyö 108 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden
esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty
ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisille,
10) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa
ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan
110 §:n 2 momentin nojalla sisällytetyn ehdon mukaisesti taikka
11) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää lupatodistus tai Euroopan ampuma-asepassi taikka lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet,

Menettämisseuraamus
Joka on syyllistynyt ampuma-aserikokseen,
törkeään ampuma-aserikokseen tai ampumaaserikkomukseen, on tuomittava menettämään valtiolle esine, jonka osalta hän on
rikkonut tämän lain säännöksiä, taikka sen
arvo. Jos ampuma-ase tuomitaan menetetyksi, myös kyseisen aseen osat ja aseessa käytettäviksi soveltuvat patruunat ja ammukset
on tuomittava menetetyiksi.
Menetetyksi ei saa tuomita esinettä, joka
kokonaan tai osaksi kuuluu muulle kuin rikoksentekijälle, muulle kuin rikokseen osalliselle tai muulle kuin sille, jonka puolesta
tai suostumuksin rikos on tehty. Esine voidaan kuitenkin tuomita menetetyksi siltä,
jolle se on rikoksen jälkeen siirretty, jos hän
esineen vastaanottaessaan tiesi rikoksesta.
Jos menettämisseuraamus olisi olosuhteisiin nähden kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta tai menettämisseuraamusta koskeva vaatimus esittämättä. Menettämisseuraamuksen sijasta voidaan omistajan
suostumuksella määrätä ampuma-ase tehtäväksi pysyvästi ampumakelvottomaksi ja
aseen osa pysyvästi toimintakelvottomaksi.
10 luku
Erinäiset säännökset
105 §
Huolellisuusvelvollisuus
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on
velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen
osasta, patruunoista ja erityisen vaarallisista
ammuksista sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.
106 §
Säilyttäminen, kantaminen ja kuljettaminen
Ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa
paikassa tai muuten lukittuna taikka siten,
että ampuma-aseeseen kuuluvaa aseen osaa
säilytetään erillään. Ampuma-asetta ja aseen
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osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa.
Ampuma-asetta saa yleisellä paikalla sekä
tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa
vain lataamattomana suojuksessa sekä kantaa
ja kuljettaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna
suojattuun tilaan sekä kantaa vain silloin,
kun siihen on hyväksyttävä syy. Metsästysaseen kuljettamisessa noudatetaan lisäksi,
mitä metsästyslaissa ja sen nojalla säädetään.
Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisessä ja kuljettamisessa sovelletaan lisäksi, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa
laissa (719/1994) sekä niiden nojalla säädetään.
107 §
Säilyttämiseen ja kuljettamiseen sekä lupiin,
ennakkosuostumuksiin ja suostumukseen
liittyvät ehdot
Poliisi voi asettaa ampuma-aseiden, aseen
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten säilyttämiselle ja kuljettamiselle
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia ehtoja.
Lupaviranomainen ja ennakkosuostumuksen tai suostumuksen antava viranomainen
voi sisällyttää tämän lain nojalla annettaviin
lupiin, ennakkosuostumuksiin ja suostumukseen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi tarpeellisia ehtoja.
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kauden ajan luvanhaltijan kuolemasta. Hänen on tämän määräajan kuluessa:
1) hankittava ampuma-aseen, aseen osan,
patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttava lupa;
2) luovutettava ampuma-ase, aseen osa,
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset
niiden hankkimiseen oikeutetulle;
3) huolehdittava ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen
osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi sekä esitettävä ne poliisille; taikka
4) luovutettava ampuma-ase, aseen osa,
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset
poliisille.
Edellä 1 momentissa mainitun määräajan
jälkeen kuolinpesästä löydetyt ampuma-aseet,
aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on luovutettava viipymättä
poliisille.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poliisin
on tehtävä päätös ampuma-aseiden, aseen
osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten ottamisesta poliisin haltuun. Poliisin on laadittava haltuunotosta pöytäkirja tai
tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan.
109 §
Poliisille luovutetut kuolinpesään kuuluvat
ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja
erityisen vaaralliset ammukset
Kuolinpesään kuuluviin ampuma-aseisiin,
aseen osiin, patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin, jotka ovat haltuunotosta
tehdyn päätöksen nojalla poliisin hallussa, sovelletaan, mitä 99 ja 100 §:ssä säädetään.
110 §

108 §
Kuolinpesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen
osat, patruunat ja erityisen vaaralliset
ammukset
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan kuoltua
sen, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus
on, tulee ottaa ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa. Hänellä on oikeus säilyttää ja hyväksyttävästä syystä myös kuljettaa edellä tarkoitettuja esineitä kuuden kuu-

Ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastus
Myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt ja tuodut ampuma-aseet ja
patruunat on ennen kauppaan laskemista tai
muuta luovuttamista tarkastutettava niiden
käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin
asetuksella tarkemmin säädetään.
Yksityiseen valmistamislupaan voidaan sisällyttää ehto, jonka mukaan myös omaa
käyttöä varten valmistettu ampuma-ase on
tarkastutettava sen käyttöturvallisuuden toteamiseksi.
Ampuma-asetta tai patruunaa, jota ei ole
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tarkastuksessa hyväksytty, ei saa pitää kaupan eikä muuten luovuttaa.
111 §
Kadonnut tai anastettu ampuma-ase,
aseen osa, lupatodistus tai Euroopan
ampuma-asepassi
Jolta on kadonnut tai anastettu hänen hallussa pitämänsä ampuma-ase tai aseen osa,
on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä
poliisille. Ilmoituksen yhteydessä on esitettävä lupatodistus tai muu selvitys oikeudesta
ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon.
Luvanhaltijan, jolta on kadonnut tai anastettu lupatodistus tai Euroopan ampuma-asepassi ja joka on saanut kadonneen tai anastetun lupatodistuksen tai ampuma-asepassin
tilalle uuden lupatodistuksen tai ampumaasepassin, on viipymättä luovutettava myöhemmin löytynyt lupatodistus tai ampumaasepassi poliisille.
112 §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn
ampuma-aseen ja pysyvästi
toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan
esittäminen
Ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on 30 päivän
kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä
ase tai aseen osa kotikuntansa poliisilaitokselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on samalla esitettävä sekä
pyydettäessä luovutettava poliisille.

neuvoston direktiivissä (93/15/ETY) ja tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta
1990 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen
ilmoitusten tekemiseksi muiden valtioiden
viranomaisille.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedostot
ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä
ovat myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia
koskeva lupahakemus ja ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle annettavaa
hyväksyntää koskeva hakemus sekä asiassa
annettu päätös. Tiedostojen pitämiseen, käyttöön ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan
muuten mitä poliisin henkilörekistereistä
annetussa laissa (509/1995) ja sen nojalla
säädetään. Tiedostoissa olevien tietojen poistamiseen sovelletaan kuitenkin mitä 3 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tiedostoista on poistettava lupapäätöstä, ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle
annettua hyväksyntää koskevat tiedot 10
vuoden kuluttua luvan, ennakkosuostumuksen, suostumuksen tai hyväksynnän voimassaoloajan päättymisestä. Peruutettua tai rauennutta lupaa, ennakkosuostumusta, suostumusta tai asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää koskeva tieto on poistettava 10 vuoden kuluttua peruutusta koskevasta päätöksestä tai raukeamisesta. Hylättyä hakemusta
koskeva tieto on poistettava 10 vuoden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä. Este- tai
huomautustieto ja muut tiedostoihin merkittävät tiedot on poistettava 10 vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä.

113 §
Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

114 §

Poliisin on pidettävä ampuma-aseista,
aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tiedostoja. Tiedostoihin voidaan merkitä myös
edellä tarkoitettujen esineiden hankkimista,
hallussapitoa, siirtoa, tuontia ja vientiä koskevia tietoja asedirektiivissä, siviilikäyttöön
tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien
säännösten yhdenmukaistamisesta annetussa

Luvanhaltijan kotikunnan vaihtuminen
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, joka muuttaa asumaan toisen kihlakunnan alueelle, on
velvollinen kolmen kuukauden kuluessa kotikuntansa vaihtumisesta esittämään lupatodistuksensa uuden kotikuntansa poliisilaitokselle tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi
113 §:ssä tarkoitettuun tiedostoon.
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115 §

118 §

Lain noudattamisen valvonta

Muutoksenhaku

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten yleinen valvonta kuuluu ampumaaseasioita käsittelevälle ministeriölle. Lain ja
sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo poliisi. Rajavartiolaitos ja tullilaitos valvovat lain ja sen nojalla annettujen
säännösten noudattamista toimialallaan.

Muutoksen hakemisesta tämän lain nojalla
tehtyyn päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tässä laissa tarkoitettu päätös luvan tai hyväksynnän peruuttamisesta taikka haltuunotosta, väliaikaisesta haltuunotosta tai
väliaikaisen haltuunoton voimassaoloajan
jatkamisesta pannaan muutoksenhausta huolimatta täytäntöön, jollei valitusviranomainen
sitä kiellä.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimista tai hallussapitoa koskevaa valitusasiaa
lääninoikeudessa käsiteltäessä valtion puhevaltaa käyttää lääninhallituksen tehtävään
määräämä poliisin lääninjohtoon kuuluva
virkamies.
Valtionasiamiehellä on valitusoikeus lääninoikeuden päätöksestä.

116 §
Ase-elinkeinonharjoittajien ja asekeräilijöiden valvonta
Poliisin on tarkastettava asealan elinkeinoluvan hakijan ampuma-aseiden, aseen osien,
patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilat. Tarkastus on uusittava,
jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. Lisäksi poliisin on vähintään kerran vuodessa
tarkastettava alueellaan toimivien ase-elinkeinonharjoittajien 25 §:n 1 momentin nojalla pitämät tiedostot sekä kirjanpito, varastot
ja säilytystilat. Poliisilla on oikeus tarkastusta suorittaessaan saada nähtäväkseen aseelinkeinonharjoittajan kirjanpito sekä päästä
tiloihin, joissa edellä tarkoitettuja esineitä
säilytetään.
Poliisin on ennen luvan antamista ensimmäisen keräilykokoelmaan kuuluvan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen tarkastettava tilat, joissa aseita ja aseen osia
säilytetään. Tarkastus on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. Poliisi voi
myös tarvittaessa tarkastaa asekeräilijän
60 §:n 1 momentin nojalla pitämän tiedoston.
Poliisin on laadittava suorittamistaan tarkastuksista pöytäkirja tai tehtävä merkintä
muuhun asiakirjaan.
117 §
Asiakirjojen ja aseiden esittäminen
Tässä laissa tarkoitettu lupatodistus ja Euroopan ampuma-asepassi sekä lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen
vaaralliset ammukset on pyynnöstä esitettävä
poliisille sekä rajavartio- ja tulliviranomaiselle.
4
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119 §
Tarkemmat säännökset
Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
mittaamisesta;
2) siitä, mitkä ovat erityisen vaarallisia
patruunoita ja ammuksia;
3) lupien, ennakkosuostumusten, suostumuksen, asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja Euroopan ampuma-asepassin hakemisessa noudatettavasta menettelystä, hakemuksen sisällöstä sekä asioiden ratkaisemiseksi tarpeellisista selvityksistä;
4) lupatodistusten, ennakkosuostumusten,
suostumuksen, asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja Euroopan ampuma-asepassin
sisällöstä;
5) menettelystä, jota noudatetaan, kun valtiolle menetetyksi on tuomittu tai valtion
omistukseen on tämän lain nojalla tullut ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;
6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kuljettamisesta ja säilyttämisestä;
7) ampuma-aseiden ja aseen osien merkitsemisestä sarjanumerolla tai muulla vastaa-
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valla esineen yksilöintiin soveltuvalla merkinnällä.
Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö
voi antaa tarkempia säännöksiä:
1) tässä laissa tarkoitetuissa menettelyissä
käytettävistä lomakkeista;
2) valtiolle menetetyiksi tuomittujen tai
valtion omistukseen tämän lain nojalla tulleiden ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
hävittämisestä, käyttämisestä valtion tarpeisiin tai luovuttamisesta museossa tai kokoelmassa pitämistä varten;
3) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kuljettamisessa ja säilyttämisessä edellytettävistä teknisistä turvarakenteista sekä rakenteiden arvioimiseen liittyvästä menettelystä;
4) tässä laissa tarkoitetuista hyväksyttävistä ampuma-aseiden käyttötarkoituksista ja
näissä käyttötarkoituksissa käytettäviksi soveltuvista ampuma-aseista, aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista;
5) asekeräilijäksi hyväksymiselle säädettyjen edellytysten arvioimiseen liittyvästä menettelystä;
6) tämän lain nojalla annettavista yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
tarpeellisista ehdoista.
Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö
antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita ampumaaseiden pysyvästi ampumakelvottomiksi ja
aseen osien pysyvästi toimintakelvottomiksi
tekemiseen liittyvistä teknisistä seikoista.

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
121 §
Aikaisemman lain nojalla annetut luvat
Aikaisemman lain nojalla annetut ampuma-aseisiin, aseen osiin ja patruunoihin liittyvät luvat jäävät lupaehtoineen voimaan.
122 §
Asealan elinkeinoluvan hankkiminen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kaupalliseen valmistamiseen
Sen, joka tämän lain voimaan tullessa kaupallisessa tarkoituksessa valmistaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, on hankittava toiminnan harjoittamiseen oikeuttava
asealan elinkeinolupa kuuden kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.
123 §
Aseenkäsittelyluvan hankkiminen
Sen, joka tämän lain voimaan tullessa toimii ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa
kuljettaakseen, säilyttääkseen tai muuten
käsitelläkseen
ase-elinkeinonharjoittajalla
olevia ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, on vuoden kuluessa lain voimaantulosta hankittava
aseenkäsittelylupa.

11 luku
124 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
120 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.
Tällä lailla kumotaan ampuma-aseista ja
ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta
1933 annettu laki (33/1933) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lain nojalla ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta
27 päivänä elokuuta 1982 annettu asetus
(656/1982) jää kuitenkin edelleen voimaan.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

Luvan hankkiminen ampuma-aseita ja aseen
osia varten
Ennen tämän lain voimaantuloa sellaisen
ampuma-aseen hankkineen, jonka hallussapito ei lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaan ole edellyttänyt lupaa,
on vuoden kuluessa lain voimaantulosta hankittava lupa aseen hallussapitoon.
Ennen tämän lain voimaantuloa 1 momentissa tarkoitetun aseen osan hankkineen
on vuoden kuluessa lain voimaantulosta hankittava lupa aseen osan hallussapitoon. Luvan
hankkimisen sijasta:
1) asekeräilijä voi laatia 60 §:ssä tarkoite-
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tun tiedoston hallussa pitämistään aseen
osista; ja
2) se, jolla on oikeus 19 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetuista vastaavista aseen
osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon,
voi tehdä 70 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kotikuntansa poliisilaitokselle.
Ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä lupaa haettaessa, jollei lupaviranomainen
katso sitä tarpeettomaksi.
125 §
Luvan hankkiminen erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia varten
Sen, joka ennen tämän lain voimaantuloa
on hankkinut erityisen vaarallisen patruunan,
jonka hallussapitoon hänellä on oikeus, tai
erityisen vaarallisen ammuksen, on hankittava patruunan tai ammuksen hallussapitoon
oikeuttava ampumatarvikelupa kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Patruuna tai ammus on esitettävä lupaa
haettaessa, jollei lupaviranomainen katso sitä
tarpeettomaksi.
126 §
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pykälässä mainitussa määräajassa luovuttaa
esineen sille, jolla tämän lain nojalla on oikeus esineen hankkimiseen. Esineet voidaan
myös luovuttaa poliisille, jolloin ne siirtyvät
lunastuksetta valtion omistukseen.

128 §
Luvan antamisen edellytykset ja lupamaksut
Lupa, jota haetaan:
1) 122 §:n nojalla, annetaan hakijalle, joka
on elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu,
joka ilmoittaa 26 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön, jolla on 20 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa aseenkäsittelylupa ja
jonka patruunoiden tai erityisen vaarallisten
ammusten säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt;
2) 123 §:n nojalla, annetaan ilman
27 §:ssä säädettyä luvan antamisen edellytysten arviointia;
3) 124—126 §:n nojalla, annetaan ilman
45 §:ssä säädettyä luvan antamisen edellytysten arviointia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut luvat annetaan ilman lupamaksua.

Puolustushallinnon alalla annetun luvan
nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet
Sen, jolle on annettu puolustuslaitoksessa
palvelevien ja suojeluskuntiin kuuluvien
henkilöiden ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen (128/1933) nojalla
oikeus ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon, on vuoden kuluessa tämän lain
voimaantulosta hankittava tämän lain mukainen hallussapitolupa.
Ampuma-ase on esitettävä lupaa haettaessa, jollei lupaviranomainen katso sitä tarpeettomaksi.

129 §
Asekeräilyyn liittyvä siirtymäsäännös
Lupa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon keräilykokoelmassa pitämistä varten voidaan antaa
kuuden kuukauden ajan tämän lain voimaantulosta, vaikkei hakijalla ole 57 §:n 1 momentissa tarkoitettua hyväksyntää.

127 §

130 §

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten luovuttaminen toiselle tai valtiolle

Aikaisemman lain aikana kuolinpesään
tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja
erityisen vaaralliset ammukset

Sen, joka ennen tämän lain voimaantuloa
on hankkinut ampuma-aseen, aseen osan,
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, joiden hallussapitoon hänen olisi
124—126 §:n mukaan hankittava lupa, voi
luvan hankkimisen sijasta asianomaisessa

Jos tämän lain voimaan tullessa jakamatta
olevaan kuolinpesään kuuluu ampuma-aseita,
aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, noudatetaan, mitä 108 §:ssä
säädetään. Pykälän 1 momentissa mainittu
määräaika alkaa lain voimaantulopäivänä.
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131 §
Aikaisemman lain aikana vireille tullut
lupa- tai valitusasia

koskevaan lupa- tai valitusasiaan, joka on
tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa,
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Ampuma-aseita, aseen osia tai patruunoita
Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
poliisilain 23 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 23 § seuraavasti:
23 §
Vaarallisten esineiden ja aineiden
haltuunotto
Sen lisäksi, mitä tässä tai muussa laissa
säädetään, poliisimiehellä on oikeus ottaa
tilapäisesti poliisin haltuun räjähdysaineet ja
muut vaaralliset esineet tai aineet siltä, jonka
voidaan perustellusti epäillä ikänsä, päihtymyksensä, mielentilansa tai muiden olosuhteiden perusteella aiheuttavan välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.
Koko esineen sijasta saadaan ottaa haltuun

sellainen esineeseen kuuluva tai siihen liittyvä osa, jonka poistamisella 1 momentissa
tarkoitetun vaaran aiheuttaminen voidaan
estää.
Omaisuuden haltuunotosta on laadittava
pöytäkirja tai tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten haltuunotosta säädetään ampuma-aselaissa (1/1998).
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam

HE 183/1997
HaVM 29/1997
EV 236/1997
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Laki
poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)
19 §:n 4 kohta ja
lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
19 §

20 §

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille

Tietojen luovuttaminen ulkomaille

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekistereistä teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, jotka ovat tarpeen:
— — — — — — — — — — — — —
4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;
— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus luovuttaa ampumaaseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimista, hallussapitoa, siirtoa, tuontia ja vientiä koskevia
poliisin henkilörekisterin tietoja muun valtion asevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle, jos tietojen luovuttaminen on asevalvonnan kannalta tarpeellista.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
HE 183/1997
HaVM 29/1997
EV 236/1997
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Laki
poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)
24 §:n 2 momentti,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentin 2—4 ja 6 kohta, 15 §, 17 §:n 2 ja 4 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §, 23 §:n 1, 2 ja 4
momentti, 6 luvun otsikko, 24 ja 25 §:n otsikko sekä
lisätään lakiin uusi 1 a, 1 b, 9 a ja 13 a §, 14 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 16 a §,
17 §:ään uusi 4 momentti, jolloin muutettu 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 20 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 3/1998, uusi 5 ja 6 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti
siirtyy 7 momentiksi, lakiin uusi 24 a—24 e §, 25 §:n edelle uusi 6 a luvun otsikko ja
25 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
1§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin
henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojärjestelmä,
hallintoasiain
tietojärjestelmä,
epäiltyjen tietojärjestelmä ja suojelupoliisin
toiminnallinen tietojärjestelmä sekä 2 luvun
mukaisesti perustetut rekisterit.

8) tuntomerkkirekisteri;
9) tekotaparekisteri;
10) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri; sekä
11) sanomanvälitysrekisteri.
Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan
saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja
henkilöistä poliisilain 1 §:n 1 momentissa
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

1 a§
Poliisiasiain tietojärjestelmä
Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin
valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.
Poliisiasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:
1) rikosilmoitushakemisto;
2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmä;
3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemisto;
4) etsintäkuulutusrekisteri;
5) tunnistettavien rekisteri;
6) omaisuusrekisteri;
7) pidätettyjen rekisteri;
HE 133/1997
HaVM 30/1997
EV 237/1997

1 b§
Hallintoasiain tietojärjestelmä
Hallintoasiain tietojärjestelmä on poliisin
valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.
Hallintoasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:
1) aseluparekisteri;
2) henkilökorttirekisteri;
3) passirekisteri;
4) tarkastuskorttirekisteri;
5) ulkomaalaisten tunnistamisrekisteri;
6) vartijarekisteri; sekä
7) järjestyksenvalvojarekisteri.
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Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja henkilöistä poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista
säädetään tarkemmin asetuksella.
2§

5§
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön
tarkoitetut henkilörekisterit
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetuista pysyvistä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä säädetään 1 luvussa.
— — — — — — — — — — — — —

Epäiltyjen tietojärjestelmä
9 a§
Epäiltyjen tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.
Epäiltyjen tietojärjestelmän osarekistereitä
ovat:
1) epäiltyjen rekisteri; sekä
2) Europol-talletusrekisteri.
Epäiltyjen rekisteriin saa kerätä ja tallettaa
rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on
syytä epäillä:
1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen,
josta saattaa seurata vankeutta; tai
2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen
rikokseen, josta saattaa seurata enemmän
kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Europol-talletusrekisteriin saa kerätä ja
tallettaa 3 momentissa tarkoitettuja tietoja
henkilöistä Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi
ja selvittämiseksi.
Epäiltyjen rekisteriä saavat käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla tarkkailutehtäviin
määrätyt poliisin henkilöstöön kuuluvat.
4§
Henkilörekisterin perustaminen
Muu kuin 1 a, 1 b, 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu
poliisin henkilörekisteri voidaan käyttötarkoituksesta riippuen perustaa:
1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön;
2) useamman kuin yhden poliisiyksikön
käyttöön;
3) poliisiyksikön käyttöön; tai
4) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman
työryhmän käyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

Poliisin muiden pysyvien henkilörekisterien
tiedot
Muihin kuin 1 a §:ssä tarkoitettuihin esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten
perustettuihin poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa poliisilain
1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien
suorittamiseksi tarpeellisia tietoja.
Muihin kuin 1 b §:ssä tarkoitettuihin hallintoasiain käsittelyä varten perustettuihin
poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa
kerätä ja tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi
tarpeellisia tietoja.
13 §
Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä
— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus saada, siten kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan,
teknisen käyttöyhteyden avulla:
— — — — — — — — — — — — —
2) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä
tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapäätöksistä;
3) ulkomaalaisviraston tietojärjestelmistä
ulkomaalaislaissa (378/1991) tarkoitettujen
asioiden käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattamisen valvonnassa tarvittavia tietoja;
4) lääninhallitusten liikennelupatietojärjestelmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa tarvittavia tietoja;
— — — — — — — — — — — — —
6) väestötietojärjestelmästä väestötietolain
(507/1993) 4 ja 5 §:ssä säädetyt tiedot.
— — — — — — — — — — — — —
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13 a §

16 a §

Poliisin tietojen saanti Euroopan
poliisiviraston atk-tietojärjestelmästä

Tarkastusoikeuden toteuttaminen Euroopan
poliisiviraston atk-tietojärjestelmään

Poliisilla on oikeus saada Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan
rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.
Tiedot on hankittava keskusrikospoliisin
välityksellä. Tietojen hankkimiseen keskusrikospoliisi saa käyttää myös teknistä käyttöyhteyttä.

Tiedot tarkastamista varten antaa Euroopan
poliisiviraston tehtävien suorittamista varten
perustetusta atk-tietojärjestelmästä Euroopan
poliisivirasto. Tätä tarkoittava pyyntö on
esitettävä poliisille, joka saattaa asian viipymättä Euroopan poliisiviraston käsiteltäväksi. Poliisin on ilmoitettava pyynnön tehneelle henkilölle, että Euroopan poliisivirasto
vastaa hänelle suoraan.
Jokaisella on oikeus maksutta pyytää tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että keskusrikospoliisin häntä koskevien tietojen
Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään tallentaminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon sekä tietojen käyttö on
lainmukaista.
Jokaisella on lisäksi oikeus pyytää Euroopan poliisiviraston yhteistä valvontaviranomaista varmistamaan, että häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja käyttö Euroopan poliisivirastossa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein.
Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle tai poliisille, jonka on
saatettava asia viipymättä Euroopan poliisiviraston yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastuspyyntö ja 3 momentissa tarkoitettu poliisille
esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin luona ja samalla
pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

14 §
Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen
— — — — — — — — — — — — —
Tulli- ja rajavartioviranomaiset sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosasto
voivat tallettaa tietoja henkilöistä suorakäyttöisesti 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin Euroopan poliisiviraston
toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi.
15 §
Tarkastusoikeuden rajoitukset
Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain
12 §:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua
tarkastusoikeutta ei ole myöskään:
1) epäiltyjen tietojärjestelmään;
2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään; eikä
3) muihin poliisin henkilörekistereihin sisältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin.
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn
pyynnöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden. Tietosuojavaltuutetulla on myös
oikeus päästä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun Europol-talletusrekisteriin valvoakseen, että henkilötietojen tietojärjestelmään tallentaminen, käyttäminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon tapahtuu
lainmukaisesti ja siten, ettei yksilön oikeuksia loukata.
5

480301/1

17 §
Tietojen luovuttaminen poliisille tietojen
keräämis- ja tallettamistarkoitusta
vastaavaan tarkoitukseen
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa
kuitenkin luovuttaa vain silloin, kun se on
tarpeen:
1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi;
3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi
tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta; taikka
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4) Euroopan poliisiviraston toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa
Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän
tietoja poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle Euroopan poliisiviraston
toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.
Tietojen luovuttaminen saa tapahtua myös
teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoitettuja tietoja.
18 §
Tietojen luovuttaminen poliisille muuhun
tarkoitukseen
— — — — — — — — — — — — —
Epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja, suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän
tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä
olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.
Epäiltyjen tietojärjestelmän Europol-talletusrekisterin tietoja ei myöskään saa luovuttaa
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.
— — — — — — — — — — — — —

4) tuomioistuimille
ja
syyttäjäviranomaisille ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;
5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalaisuutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja
turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä
varten;
6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin ylläpitoa varten;
7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset poliisivaltuudet omaavalle virkamiehelle poliisilain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §:ssä
säädetään; sekä
8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.
Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa
Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän
tietoja rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi. Tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa suoraan teknisen käyttöyhteyden avulla.
20 §

19 §
Tietojen luovuttaminen ulkomaille
Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille
Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekistereistä teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, jotka ovat tarpeen:
1) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edustustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai
työluvan myöntämistä varten;
2) rajavartio- ja tulliviranomaiselle rajojen
ja raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen
valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja
selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja
maastalähdön valvontaa varten;
3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille etsintäkuulutusten seuraamista varten,
vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevien etsintäkuulutusten seuraamista varten sekä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisille näiden omien etsintäkuulutusten seuraamista varten;

— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus luovuttaa poliisin henkilörekisterin tietoja Euroopan poliisivirastolle ja Euroopan poliisiviraston jäsenvaltioiden kansallisille yksiköille sekä Euroopan
poliisiviraston atk-tietojärjestelmään talletettavaksi Euroopan poliisiviraston toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi. Tiedot on luovutettava keskusrikospoliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi
saa luovuttaa tietoja Euroopan poliisiviraston
atk-tietojärjestelmään myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
Poliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan
poliisivirastolle, Euroopan unionin toimielimille ja Euroopan yhteisöjen virastoille ja
laitoksille luotettavuuslausuntoja noudattaen
soveltuvin osin, mitä 23 §:n 1 momentin 2
kohdassa säädetään lausunnon antamisen
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edellytyksistä ja 2—4 momentissa lausunnon
antamisessa noudatettavasta menettelystä.
— — — — — — — — — — — — —
23 §
Luotettavuuslausunnot
Poliisilla on oikeus käyttää poliisin henkilörekisterin tietoja tarpeellisessa laajuudessa
annettaessa lausuntoa:
1) valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:ssä
tarkoitettua virkaa hakeneen tai sanotunlaiseen virkaan nimitetyn henkilön luotettavuudesta;
2) henkilön luotettavuudesta tehtävään, johon liittyy pääsy valtiosalaisuuksiin taikka
sellaisiin yrityssalaisuuksiin tai tietoihin,
joiden luvattomasta ilmaisemisesta voisi aiheutua vaaraa valtion turvallisuudelle taikka
huomattavalle yleiselle edulle tai huomattavalle yksityiselle taloudelliselle edulle; taikka
3) henkilön luotettavuudesta päästä kohteeseen, jolla on merkitystä valtion turvallisuudelle taikka huomattavalle yleiselle edulle tai
huomattavalle yksityiselle taloudelliselle
edulle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa
annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja.
— — — — — — — — — — — — —
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä,
onko hänestä annettu 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lausunto, ja hänelle on ilmoitettava 1 momentin 2—3 kohdassa tarkoitetun lausunnon pyytämisestä tai antamisesta,
jollei tästä aiheudu ilmeistä vaaraa valtion
turvallisuudelle.
6 luku
Tietojen poistaminen henkilörekistereistä
24 §
Virheelliseksi todettu tieto
— — — — — — — — — — — — —

35
24 a §
Tietojen poistaminen epäiltyjen
tietojärjestelmästä

Epäiltyjen tietojärjestelmän tietokannasta
ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot
seuraavasti:
1) epäiltyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä sekä
2) Europol-talletusrekisteristä, kun tiedot
eivät enää ole Euroopan poliisiviraston tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia. Europoltalletusrekisterin tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden tallentamisesta
tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta
tehdään merkintä. Jos Europol-talletusrekisteristä poistetaan henkilötietoja, joita on luovutettu Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään, on tietojen poistamisesta ilmoitettava Euroopan poliisivirastolle.
24 b §
Tietojen poistaminen suojelupoliisin
toiminnallisesta tietojärjestelmästä
Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä
25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä. Luotettavuuslausunnot poistetaan
kuitenkin 10 vuoden kuluttua niiden antamisesta.
24 c §
Tietojen poistaminen poliisiasiain
tietojärjestelmästä
Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokannasta
ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot
seuraavasti:
1) rikosilmoitushakemistosta yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta;
2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä rikosilmoitustiedot yhden vuoden kuluttua
epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta ja muut ilmoitustiedot viiden vuoden
kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;
3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemistosta 50 vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;
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4) etsintäkuulutusrekisteristä kolmen vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta;
5) tunnistettavien rekisteristä yhden vuoden kuluttua henkilön löytämisestä tai tuntemattoman vainajan tunnistamisesta, jollei ole
perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;
6) omaisuusrekisteristä yhden vuoden kuluttua omaisuuden palauttamisesta haltijalleen, huutokauppaamisesta tai hävittämisestä,
viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua
tiedon merkitsemisestä, jollei ole perusteltua
syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;
7) pidätettyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä;
8) tuntomerkkirekisteristä ja tekotaparekisteristä yhden vuoden kuluttua:
a) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole
tehty;
b) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain
(449/1987) 2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi
syytteeseen;
c) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt
ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;
d) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka
mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai
näyttöä rikoksesta; taikka
e) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu
syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty;
9) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteristä yhden vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta tai viimeistään kuitenkin
10 vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen; sekä
10) sanomanvälitysrekisteristä kahden vuoden kuluttua sanoman välittämisestä.
Alle 15-vuotiaasta henkilöstä tehdyt merkinnät poistetaan tietojärjestelmästä yhden
vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on
täyttänyt 18 vuotta. Tietoja ei kuitenkaan
tällä perusteella poisteta, jos jokin merkinnöistä koskee rikollista tekoa, josta ei ole
säädetty rangaistukseksi muuta kuin vankeutta, tai jos alle 15-vuotiaana rekisteröidystä tehdään uusia merkintöjä ennen
kuin hän on täyttänyt 18 vuotta.
Edellä 1 ja 2 momentissa mainituilla perusteilla henkilötietoja ei poisteta, jos henki-

lön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia
hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin
työturvallisuuteen liittyviä tietoja.
Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan
järjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden
vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.
24 d §
Tietojen poistaminen hallintoasiain
tietojärjestelmästä
Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan
tiedot seuraavasti:
1) henkilökortti-, passi-, vartija- ja järjestyksenvalvojarekisteristä luvan tiedot 10
vuoden kuluttua luvan voimassaolon päättymisestä sekä hakemuksen hylkäämistä koskevat tiedot, peruutus-, este- ja huomautustiedot sekä lausuntoa koskevat tiedot 10
vuoden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä,
peruutus-, este- tai huomautustiedon merkitsemisestä taikka lausunnon antamisesta;
2) tarkastuskorttirekisteristä viiden vuoden
kuluttua tiedon merkitsemisestä; sekä
3) ulkomaalaisen tunnistamisrekisteristä 10
vuoden kuluttua rekisteröinnistä tai yhden
vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on
saanut Suomen kansalaisuuden.
Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan
tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.
24 e §
Tietojen poistaminen muista pysyvistä
henkilörekistereistä
Muista esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 a §:ssä säädetystä poliisiasiain
tietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:
1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustetuista manuaalisesti ylläpidettävistä rekistereistä yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta;
2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden
poliisiyksikön käyttöön perustetuista henkilörekistereistä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnin aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai
tapahtuman merkitsemisestä; sekä
3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai polii-
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sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman
työryhmän käyttöön perustetuista pysyvistä
henkilörekistereistä silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeettomaksi.
Edellä 1 momentissa säädetyistä rekistereistä tiedot poistetaan kuitenkin yhden vuoden kuluttua:
1) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole
tehty;
2) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain
2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen;
3) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt
ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;
4) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka
mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai
näyttöä rikoksesta; tai
5) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu
syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä 2
momentissa mainituilla perusteilla ei henkilötietoja poisteta, jos henkilön tietoihin on
liitetty henkilöä koskevia hänen omaan tur-
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vallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen
liittyviä tietoja.
Muista hallintoasiain käsittelyä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 b §:ssä
tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä
poistetaan tiedot yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.
6 a luku
Erinäiset säännökset
25 §
Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet
— — — — — — — — — — — — —
Poliisin ylijohto voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Poliisin ylijohto vahvistaa näissä toimenpiteissä
käytettävien lomakkeiden kaavat.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam

38

N:o 5

Asetus
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen
perustuvien velvoitusten täyttämisestä
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja
Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967
annetun lain (659/1967) 1 ja 5 §:n nojalla:
1§
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 8 päivänä lokakuuta 1997 hyväksymästä päätöslauselmasta 1132 (1997) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi
aseiden ja sotatarvikkeiden, mukaan luettuna
ampuma-aseet, ammukset, sotilasajoneuvot
ja -varusteet ja puolisotilaalliset varusteet sekä niihin tarkoitetut varaosat, myynti ja luovuttaminen Sierra Leoneen on kielletty.
2§
Edellä 1 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin
sitoumuksiin.
3§
Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen
säännösten rikkomisen rankaisemisesta ja

muista seuraamuksista on voimassa, mitä
eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien
velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4
§:ssä (824/1990) säädetään.
4§
Taloudellisten suhteiden rajoittamisesta
Sierra Leoneen on tämän asetuksen lisäksi
voimassa, mitä siitä säädetään neuvoston
asetuksessa (EY) 2465/97 tiettyjen taloussuhteiden katkaisemisesta Sierra Leoneen.
5§
Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia
säännöksiä tämän asetuksen soveltamisesta.
6§
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Paavo Lipponen
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N:o 6

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräistä päätöksistä
Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräyskokoelman
n:o

antopäivä

voimaantulopäivä

MMMp naudanlihan merkitseminen . . . . . . . . .

163/97

7.1.1998

1.4.1998

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.
Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila
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N:o 7

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
eräistä päätöksistä
Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräyskokoelman
n:o

antopäivä

voimaantulopäivä

MMMp kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03/1998

9.1.1998

16.1.1998

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.
Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Timo Rämänen

N:o 1—7, 5 arkkia
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