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Lak i

N:o 601

ampuma-aselain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 43 §:n 1 momentin

8 kohta ja 3 momentti sekä 114 §,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 kohta, 14 ja 15 §, 17 §:n 10 ja 11 kohta, 18 §:n

1 momentti, 19 §:n 1 momentin 3 ja 6 kohta, 20 §:n 1 ja 2 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti,
25 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 ja 3 momentti, 27 ja 28 §, 39 §:n 1 ja 2 momentti, 42 §, 43
§:n 1 momentin 7 kohta, 45 §:n otsikko ja 3 momentti, 50 §:n 2 momentti, 52 §:n 1 momentti,
53 §:n 1 momentti, 54, 57, 61 ja 62 §, 65 §:n 2 momentti, 66 §:n 1 momentin 4 kohta ja
3 momentti, 68—70 ja 73 §, 74 §:n 1 momentti, 75 §, 76 §:n 1 momentti, 78 §, 80 §:n 2
ja 3 momentti, 81 §:n 1 momentti, 85 §:n 2 momentti, 87 §:n 1 momentin 3 kohta, 89, 90
ja 101 §, 103 §:n 2 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta, 110 §:n 1 momentti, 112 §,
116 §:n 2 momentti, 117 §, 118 §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 119 §:n 1 momentin
johdantokappale sekä 7 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 10 ja 11 kohta
laissa 180/2001, sekä
lisätään 19 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta, lakiin uusi 35 a, 45 a, 45 b, 55 a—55 c ja

59 a §, 67 §:n 2 momenttiin uusi 4 a ja 4 b kohta sekä pykälään uusi 3 momentti, lakiin uusi
67 a ja 83 a §, 106 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja
4 momentiksi, 110 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 112 a ja 117 a § sekä 119 §:n 1 momenttiin
uusi 8 kohta seuraavasti:

HE 110/2000
HaVM 13/2001
EV 61/2001
VJL 4/2001
EK 20/2001

85—2001 410301
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1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä laissa säädetään ampuma-aseis-

ta, koskee myös ohjus- ja raketinheitinjärjes-
telmiä ja kaasusumuttimia. Kaasusumuttimiin
ei kuitenkaan sovelleta 2—10, 12, 15,
31—33, 35, 35 a, 36, 42—45, 45 a, 45 b,
46—55 ja 56—63 §:ää, 66 §:n 1 momentin
1 ja 3 kohtaa eikä 68, 70—72, 74—77,
80—82, 89, 90, 110, 112 ja 112 a §:ää. Muista
soveltamisalaa koskevista poikkeuksista sää-
detään 17 §:ssä.

13 §

Kantaminen, kuljettaminen, säilyttäminen ja
hallussapito

Tässä laissa tarkoitetaan ampuma-aseiden,
aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten:
1) kantamisella niiden käyttämistä tässä

laissa säädettyihin hyväksyttäviin käyttötar-
koituksiin;
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Asealan elinkeino

Asealan elinkeinolla tarkoitetaan kaupalli-
sessa tarkoituksessa harjoitettavaa:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kauppaa ja valmistamista;
2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaa-

mista ja muuntamista;
3) ampumaradan pitämistä;
4) ampuma-aseiden käyttöön kouluttamis-

ta.

15 §

Asekeräilijä

Asekeräilijällä tarkoitetaan luonnollista
henkilöä taikka Suomessa rekisteröityä tai
julkista tehtävää hoitavaa yhteisöä tai säätiö-
tä, jonka sisäasiainministeriö on hyväksynyt
asekeräilijäksi.

17 §

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset

Tämä laki ei koske:
— — — — — — — — — — — — —
10) vieraan valtion asevoimille kuuluvien

ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden
ja erityisen vaarallisten ammusten siirtoa
Suomeen tai Suomesta, tuontia, vientiä, val-
mistamista, korjaamista, muuntamista tai hal-
lussapitoa, jos toiminta perustuu Pohjois-
Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja
muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien
valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta
tehtyyn sopimukseen (SopS 65/1997) tai
muuhun kansainväliseen rauhanturvaamisteh-
tävään taikka jos toimintaan on myönnetty
lupa aluevalvontalain (755/2000) nojalla;
11) tarkastusten asteittaisesta lakkauttami-

sesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopi-
muksen, jäljempänä Schengenin yleissopi-
mus, 40 tai 41 artiklassa tarkoitetuille Schen-
genin säännöstöä soveltavien valtioiden toi-
mivaltaisille virkamiehille kuuluvien ampu-
ma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja
erityisen vaarallisten ammusten siirtoa Suo-
meen tai Suomesta tuontia, vientiä ja hallus-
sapitoa, kun toiminta perustuu Schengenin
yleissopimuksen mainituissa artikloissa tar-
koitettuun tarkkailuun tai takaa-ajoon.

18 §

Luvanvaraisuus

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain
mukaan luvanvaraista on:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirto ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti
Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoi-
tuksessa, kauppa, hankkiminen, hallussapito
ja valmistaminen;
2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaa-

minen ja muuntaminen;
3) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitetta-

va ampumaradan pitäminen;
4) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitetta-

va ampuma-aseiden käyttöön kouluttaminen.
— — — — — — — — — — — — —
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19 §

Poikkeukset luvanvaraisuudesta

Tämän lain mukaan luvanvaraista ei ole:
— — — — — — — — — — — — —
3) ampuma-aseiden hallussapito sekä aseen

osien hankkiminen ja hallussapito, jos hank-
kija tai hallussapitäjä on säädettyä tiedostoa
pitävä asekeräilijä;
— — — — — — — — — — — — —
6) asianmukaisen luvan nojalla hallussa

pidetyn ampuma-aseen tai aseen osan kor-
jaaminen yksityistä tarkoitusta varten;
7) merkinantopistoolin hallussapito ulko-

maisessa kauppa- tai huvialuksessa, jos alus
on ainoastaan tilapäisesti Suomen aluevesillä.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Asealan elinkeinolupa

Sisäasiainministeriö antaa ja peruuttaa lu-
van asealan elinkeinon harjoittamiseen
(asealan elinkeinolupa).
Lupa voidaan antaa:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kaupan harjoittamiseen;
2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
valmistamiseen kaupallisessa tarkoituksessa;
3) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaa-

miseen ja muuntamiseen kaupallisessa tar-
koituksessa;
4) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitetta-

vaan ampumaradan pitämiseen;
5) kaupallisessa tarkoituksessa harjoitetta-

vaan ampuma-aseiden käyttöön kouluttami-
seen tässä laissa säädettyihin hyväksyttäviin
käyttötarkoituksiin.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Asealan elinkeinoluvan sisältö ja voimassa-
oloaika

Asealan elinkeinoluvassa on mainittava
toiminta, jota lupa koskee, sekä se, minkä-
laisia ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita
ja erityisen vaarallisia ammuksia lupa koskee.

Lupa oikeuttaa harjoittamaan asealan elinkei-
noa vain luvassa mainitussa toimipaikassa.
Tilapäisesti elinkeinoa saa kuitenkin harjoit-
taa muuallakin.
Lupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä eri-

tyisestä syystä ole annettava määräajaksi.

22 §

Ilmoitus asealan elinkeinoluvan sisältämien
tietojen sekä säilytystilojen muutoksesta

Asealan elinkeinoa harjoittavan (ase-elin-
keinonharjoittaja) on ilmoitettava harjoitta-
mansa asealan elinkeinon lopettamisesta, ase-
elinkeinonharjoittajan yhtiömuodon muutok-
sesta sekä toimipaikan sijaintia koskevista
muutoksista lupaviranomaiselle 30 päivän
kuluessa asealan elinkeinon lopettamisesta,
yhtiömuodon muutoksesta taikka toimipaikan
sijaintia koskevista muutoksista.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Velvollisuus tiedoston pitämiseen

Kaupan harjoittamiseen, valmistamiseen,
korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun
ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tie-
dostoa ampuma-aseista, aseen osista, patruu-
noista ja erityisen vaarallisista ammuksista
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Vastuuhenkilö

— — — — — — — — — — — — —
Vastuuhenkilön hyväksyy ja hyväksynnän

peruuttaa sisäasiainministeriö. Jos se on ase-
elinkeinonharjoittajan toiminnan laajuuden
vuoksi tarpeen, hyväksynnän antava viran-
omainen voi vaatia, että vastuuhenkilöitä on
useampi kuin yksi.
Vastuuhenkilöksi voidaan hyväksyä luotet-

tava ja asealan elinkeinon harjoittamiseen
sopivana pidettävä henkilö, jolla on:
1) sellainen perehtyneisyys ampuma-asei-

siin, aseen osiin, patruunoihin ja erityisen
vaarallisiin ammuksiin, jota asealan elinkei-
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non asianmukainen harjoittaminen edellyttää,
ja joka on suorittanut hyväksytysti sisäasiain-
ministeriön järjestämän kokeen; sekä
2) 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu aseen-

käsittelylupa.

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 säi-
lytettävinä olevia ampuma-aseita, aseen osia,
patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia
asealalla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan
kuuluvalla tavalla. Lupa oikeuttaa esittely-,
kokeilu- tai koulutustarkoituksessa myös am-
pumaan edellä tarkoitetuilla ampuma-aseilla,
jos se on asealalla harjoitettavan elinkeino-
toiminnan kannalta tarpeellista.
Aseenkäsittelylupa voidaan antaa 1 mo-

mentissa tarkoitetun lisäksi myös henkilölle,
joka työssään tilapäisesti kuljettaa, säilyttää
tai muuten käsittelee ampuma-aseita, aseen
osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia am-
muksia.
Aseenkäsittelylupa voidaan antaa 18 vuotta

täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa
ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä
sopivana käsittelemään ampuma-aseita, aseen
osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia am-
muksia.
Aseenkäsittelyluvan antaa ja peruuttaa lu-

van hakijan kotikunnan poliisilaitos.

28 §

Aseenkäsittelyluvan voimassaoloaika ja
lupaehdot

Aseenkäsittelylupa annetaan enintään vii-
deksi vuodeksi kerrallaan.
Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan

ehdon, jonka mukaan ampuma-aseella ei saa
ampua tai jonka mukaan lupa oikeuttaa

käsittelemään vain lupaan merkittyjä ampu-
ma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen
vaarallisia ammuksia.

35 a §

Määräaikainen kaupallinen siirtolupa

Sisäasiainministeriö voi antaa useampaa eri
siirtoa varten määräaikaisesti voimassa ole-
van kaupallisen siirtoluvan (määräaikainen
kaupallinen siirtolupa). Luvan antamisen
edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 35 §:n 2
momentissa säädetään, että esineiden vastaan-
ottajana on sama toisessa EU:n jäsenvaltiossa
oleva ase-elinkeinonharjoittaja.
Siirroista on kirjallisesti ilmoitettava sisä-

asiainministeriölle ennen siirtoa siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään.

39 §

Kaupallisen ennakkosuostumuksen sekä
lupien raukeaminen ja peruuttaminen

Kaupallinen ennakkosuostumus, kaupalli-
nen tuontilupa, kaasusumuttimen kaupallinen
tuontilupa, kaupallinen siirtolupa, määräai-
kainen kaupallinen siirtolupa, kaupallinen
vientilupa ja kaasusumuttimen kaupallinen
vientilupa raukeavat, jos asealan elinkeino-
lupa raukeaa tai peruutetaan.
Lupaviranomaisen on peruutettava anta-

mansa kaupallinen siirtolupa, määräaikainen
kaupallinen siirtolupa, kaupallinen vientilupa,
kaupallinen kauttakuljetuslupa, kaasusumut-
timen kaupallinen vientilupa ja kaasusumut-
timen kaupallinen kauttakuljetuslupa, jos siir-
rolle, viennille tai kauttakuljetukselle on
määrämaan viranomaisen ilmoituksen mu-
kaan este taikka jos sille on ulko- tai
turvallisuuspoliittinen este. Kaupallinen siir-
tolupa ja määräaikainen kaupallinen siirtolupa
on peruutettava myös, jos siirto-olosuhteet
eivät enää ole turvalliset.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Hankkimislupa

Luvan ampuma-aseen ja aseen osan hank-
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kimiseen (hankkimislupa) antaa ja peruuttaa
hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilai-
tos. Luvan erityisen vaarallisen ampuma-
aseen ja sen osan hankkimiseen antaa ja
peruuttaa kuitenkin sisäasiainministeriö.
Hankkimislupa oikeuttaa myös aseen ja aseen
osan väliaikaiseen hallussapitoon. Hallussa-
pitoluvasta säädetään 52 §:ssä.
Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa,

luvan antaa ja peruuttaa hakijan oleskelupai-
kan poliisilaitos. Hakijan on esitettävä asuin-
maansa viranomaisen antama suostumus ha-
kemuksessa tarkoitetun ampuma-aseen ja
aseen osan hankkimiseen. Hänen on lisäksi
annettava kirjallinen selvitys aikomuksestaan
pitää hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa
Suomessa.
Lupahakemus jätetään 1 ja 2 momentissa

tarkoitettuun poliisilaitokseen henkilökohtai-
sesti. Poliisilaitos voi oikeuttaa hakijan jät-
tämään hakemuksen myös muulla tavoin kuin
henkilökohtaisesti, jos poliisilaitos on jo
aikaisemmin antanut hakijalle ampuma-aseen
tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan
luvan. Yhteisön tai säätiön lupahakemuksen
jättää 45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava.
Erityisestä syystä hakemuksen voi jättää
myös muuhun poliisilaitokseen tai Suomen
ulkomaan edustustoon.

43 §

Hyväksyttävät käyttötarkoitukset

Hankkimislupa voidaan antaa seuraaviin
käyttötarkoituksiin:
— — — — — — — — — — — — —
7) merkinanto.

— — — — — — — — — — — — —

45 §

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset
luonnolliselle henkilölle

— — — — — — — — — — — — —
Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen

voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on
sisäasiainministeriön hyväksyntä ampuma-
aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka
ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilat
säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on
hyväksynyt.

45 a §

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset
yhteisölle ja säätiölle

Hankkimislupa voidaan antaa Suomessa
rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle
yhteisölle tai säätiölle, jota on toimintansa
tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella
pidettävä sopivana pitämään hallussa ampu-
ma-aseita ja aseen osia. Lupa voidaan antaa
vain hakijalle, jonka ampuma-aseiden ja
aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijain-
tipaikan poliisilaitos on hyväksynyt ja jolla on
45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava.
Hankkimisluvan saajaa koskevien edelly-

tysten osalta noudatetaan lisäksi soveltuvin
osin, mitä 45 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

45 b §

Yhteisön ja säätiön asevastaava

Edellä 45 a §:ssä tarkoitetulla yhteisöllä ja
säätiöllä on oltava ampuma-aseista, aseen
osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista
ammuksista huolehtiva henkilö (asevastaa-
va), joka vastaa siitä, että tässä laissa ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä säädettyjä
velvoitteita sekä lupaehtoja noudatetaan. Ase-
vastaavan on oltava yhteisön tai säätiön
palveluksessa taikka osallistuttava muuten
sen toimintaan.
Asevastaavan hyväksyy ja hyväksynnän

peruuttaa yhteisön tai säätiön kotipaikan
poliisilaitos. Poliisilaitos voi vaatia, että ase-
vastaavia on useampia kuin yksi, jos se
yhteisön tai säätiön toiminta huomioon ottaen
on tarpeen. Asevastaavaksi voidaan hyväksyä
sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jota
terveydentilansa, käyttäytymisensä ja pereh-
tyneisyytensä perusteella on pidettävä sopi-
vana pitämään hallussa ampuma-aseita ja
aseen osia.
Hyväksyntä oikeuttaa hankkimaan, hallus-

sapitämään ja luovuttamaan yhteisölle tai
säätiölle annetussa luvassa tarkoitettuja am-
puma-aseita, aseen osia, patruunoita ja eri-
tyisen vaarallisia ammuksia.
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50 §

Yksityinen valmistamislupa

— — — — — — — — — — — — —
Lupa voidaan antaa 45 tai 45 a §:ssä

säädetyin edellytyksin noudattaen soveltuvin
osin, mitä 42 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 43
ja 44 §:ssä säädetään.

52 §

Hallussapitolupa

Sen, joka on hankkimisluvan nojalla hank-
kinut taikka yksityisen valmistamisluvan no-
jalla 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 30 päivän
kuluessa hankkimisesta taikka valmistamises-
ta tai muuntamisesta. Luvan antaa ja peruut-
taa hakijan kotikunnan tai kotipaikan polii-
silaitos.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja
lupaehdot

Hallussapitolupa annetaan toistaiseksi,
jollei sitä erityisestä syystä ole annettava
määräajaksi. Sellaista työtä varten, jossa
ampuma-ase on välttämätön, lupa annetaan
kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Rinnakkaislupa

Ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon
on annettu hallussapitolupa, voidaan luvan-
haltijan suostumuksella antaa rinnakkainen
oikeus hallussapitoon (rinnakkaislupa). Val-
tion suostumuksella rinnakkaislupa voidaan
antaa myös valtion omistamaan ampuma-
aseeseen tai aseen osaan. Keräilykokoelmaan
kuuluvaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan
rinnakkaislupa voidaan antaa vain asekeräi-

lijälle. Luvan antaa ja peruuttaa 42 §:n 1 tai
2 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 luvanhalti-

jan suostumus tai valtion suostumus rinnak-
kaisluvan antamiseen. Lupaviranomainen voi
lisäksi vaatia, että ampuma-ase tai aseen osa
esitetään poliisille.

55 a §

Kaasusumutinlupa

Luvan kaasusumuttimen hankkimiseen ja
hallussapitoon (kaasusumutinlupa) antaa ja
peruuttaa hakijan kotikunnan tai kotipaikan
poliisilaitos noudattaen soveltuvin osin, mitä
42 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Lupa
annetaan enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan. Lupa museossa tai kokoelmassa pitä-
miseen voidaan antaa myös toistaiseksi.
Lupa oikeuttaa luvan voimassaoloaikana

hankkimaan, hallussapitämään ja vaihtamaan
lupaan merkityt kaasusumuttimet. Yhteisölle
annettava lupa oikeuttaa luvansaajan palve-
luksessa olevan 18 vuotta täyttäneen henki-
lön, joka on riittävästi perehtynyt kaa-
susumuttimen turvalliseen käsittelemiseen,
kantamaan luvassa tarkoitettua kaasusumu-
tinta työssä, jos se on oman tai toisen
henkilökohtaisen koskemattomuuden taikka
omaisuuden suojelemiseksi välttämätöntä.

55 b §

Kaasusumutinluvan antamisen edellytykset

Kaasusumutinlupa voidaan antaa seuraa-
viin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin:
1) koulutus taikka näytös, kuvaus tai muu

vastaava esitys;
2) museossa tai kokoelmassa pitäminen;
3) oman tai toisen henkilökohtaisen kos-

kemattomuuden taikka omaisuuden suojele-
minen.
Lupa voidaan antaa luonnolliselle henki-

lölle, joka täyttää 45 §:n 1 momentissa
säädetyt edellytykset. Lupa voidaan antaa
myös yhteisölle tai säätiölle, joka täyttää
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45 a §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.
Yhteisön ja säätiön asevastaavan osalta nou-
datetaan, mitä 45 b §:ssä säädetään.
Luvanhakijan, joka on luonnollinen hen-

kilö, sekä asevastaavan on osoitettava, että
hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi
perehtynyt kaasusumuttimen turvalliseen kä-
sittelemiseen.

55 c §

Kaasusumutinluvan lupaehdot

Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan
ehdon, jonka mukaan lupa ei oikeuta hank-
kimaan tai vaihtamaan sumutinta taikka jonka
mukaan yhteisölle annettava lupa ei oikeuta
luvansaajan palveluksessa olevaa henkilöä
kantamaan sumutinta työssä.
Lisäksi lupaviranomainen voi sisällyttää

lupaan ehdon, jonka mukaan lupa oikeuttaa
kantamaan kaasusumutinta vain lupaan mer-
kityssä työtehtävässä tai paikassa.

57 §

Asekeräilijäksi hyväksyminen

Asekeräilijän hyväksyy ja hyväksynnän
peruuttaa sisäasiainministeriö.
Asekeräilijäksi voidaan hyväksyä luonnol-

linen henkilö, joka täyttää 45 §:n 1 momen-
tissa säädetyt edellytykset. Asekeräilijäksi
voidaan hyväksyä myös Suomessa rekisteröi-
ty tai julkista tehtävää hoitava yhteisö tai
säätiö, jota on toimintansa tarkoituksen ja
muiden seikkojen perusteella pidettävä sopi-
vana pitämään hallussa ampuma-aseita ja
aseen osia ja jolla on 45 b §:ssä tarkoitettu
asevastaava. Hyväksyntä voidaan antaa ha-
kijalle, joka ampuma-aseita tai aseen osia
museossa tai kokoelmassa pitääkseen esittää
hyväksyttävän suunnitelman järjestelmällistä
asekeräilyä varten. Hakijana olevalla luon-
nollisella henkilöllä ja asevastaavalla on
oltava toiminnan harjoittamista varten tar-
peellinen asehistoriallinen ja asetekninen asi-
antuntemus.
Hakemus jätetään hakijan kotikunnan tai

kotipaikan poliisilaitokseen henkilökohtaises-
ti. Yhteisön tai säätiön hakemuksen jättää
asevastaava. Erityisestä syystä hakemuksen
voi jättää myös muuhun poliisilaitokseen.

59 a §

Tiedosto asekeräilijän ampuma-aseista

Sisäasiainministeriö voi hakemuksesta oi-
keuttaa asekeräilijän pitämään hallussapitolu-
van hakemisen sijasta tiedostoa hankkimis-
taan, valmistamistaan tai muuntamistaan am-
puma-aseista siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädetään. Oikeus lakkaa
olemasta voimassa ja ampuma-aseiden osalta
menetellään siten kuin 8 luvussa säädetään,
jos asekeräilijälle annettu hyväksyntä raukeaa
tai se peruutetaan.
Tiedostoa pitävän asekeräilijän on 60 päi-

vän kuluessa ampuma-aseen hankkimisesta,
valmistamisesta tai muuntamisesta palautet-
tava hankkimislupa tai yksityinen valmista-
mislupa luvan antaneelle viranomaiselle.
Tiedoston esittämisestä ja luovuttamisesta

poliisille on voimassa, mitä 60 §:n 2 mo-
mentissa säädetään.

61 §

Patruunoiden hankkiminen ja hallussapito

Hankkimislupa, yksityinen valmistamislu-
pa, hallussapitolupa ja rinnakkaislupa oike-
uttavat hankkimaan ja pitämään hallussa
sellaisia muita kuin erityisen vaarallisia pat-
ruunoita, jotka soveltuvat käytettäviksi am-
puma-aseessa, jonka lainaamiseen luvanhal-
tijalla on oikeus siten kuin 87 §:n 1 momen-
tissa säädetään. Lupaviranomainen voi kui-
tenkin sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan
lupa ei oikeuta hankkimaan ja pitämään
hallussa keräilykokoelmaan kuuluvaan tai
muistoesineenä säilytettävään aseeseen sovel-
tuvia patruunoita.

62 §

Ampumatarvikelupa

Luvan patruunoiden ja erityisen vaarallis-
ten ammusten hankkimiseen, valmistamiseen
ja hallussapitoon (ampumatarvikelupa) antaa
ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai kotipaikan
poliisilaitos.
Lupa voidaan antaa 45 §:n 1 momentissa
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tai 45 a §:n 1 momentissa säädetyin edelly-
tyksin noudattaen soveltuvin osin, mitä am-
puma-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.

65 §

Suostumus

— — — — — — — — — — — — —
Suostumus annetaan luonnolliselle henki-

lölle, jolla on kyseistä ampuma-asetta tai
aseen osaa koskeva hankkimislupa, yksityi-
nen valmistamislupa, kaasusumutinlupa taik-
ka oikeus kyseisten patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hal-
lussapitoon. Suostumus annetaan myös 45 b
§:ssä tarkoitetulle asevastaavalle, jolla on
yhteisölle tai säätiölle annetun luvan nojalla
oikeus esineen hankkimiseen ja hallussapi-
toon. Hankkimislupaa, yksityistä valmista-
mislupaa, kaasusumutinlupaa taikka patruu-
noiden tai erityisen vaarallisten ammusten
hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavaa
lupaa koskeva lupatodistus on esitettävä
poliisille suostumusta haettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

66 §

Lupien ja suostumuksen raukeaminen

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hallussa-
pitoon oikeuttava lupa raukeaa:
— — — — — — — — — — — — —
4) kun luvanhaltija kuolee taikka yhteisö tai

säätiö on niitä koskevien säännösten mukaan
lakannut.
— — — — — — — — — — — — —
Suostumus raukeaa, kun hankkimislupa,

yksityinen valmistamislupa, kaasusumutinlu-
pa taikka patruunoiden tai erityisen vaaral-
listen ammusten hankkimiseen ja hallussapi-
toon annettu lupa raukeaa tai jos se peruu-
tetaan.

67 §

Lupien peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden

ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimi-
seen tai hallussapitoon oikeuttava lupa voi-
daan peruuttaa, jos:
— — — — — — — — — — — — —
4 a) yhteisö tai säätiö taikka sen 45 b §:ssä

tarkoitettu asevastaava on rikkonut tätä lakia,
sen nojalla annettuja säännöksiä tai lupaehtoja
taikka muuten osoittanut piittaamattomuutta
ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai
erityisen vaarallisia ammuksia koskevien
säännösten noudattamisessa;
4 b) yhteisö tai säätiö ei enää täytä 45 a §:n

1 momentissa säädettyjä edellytyksiä;
— — — — — — — — — — — — —
Rinnakkaisluvan peruuttavan viranomaisen

on ilmoitettava rinnakkaisluvan peruuttami-
sesta hallussapitoluvan haltijalle.

67 a §

Asevastaavalle annetun hyväksynnän
raukeaminen ja peruuttaminen

Asevastaavalle annettu hyväksyntä rau-
keaa, kun asevastaava kuolee taikka yhteisö
tai säätiö on niitä koskevien säännösten
mukaan lakannut.
Asevastaavalle annettu hyväksyntä on pe-

ruutettava, jos yhteisö tai säätiö taikka ase-
vastaava sitä pyytää.
Asevastaavalle annettu hyväksyntä voidaan

peruuttaa 67 §:n 2 momentin 1—4 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa taikka jos yhteisölle
tai säätiölle annetut ampuma-aseen, aseen
osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten hallussapitoon oikeuttavat luvat
raukeavat tai ne peruutetaan.

68 §

Asekeräilijälle annetun hyväksynnän
raukeaminen ja peruuttaminen

Asekeräilijälle annettu hyväksyntä raukeaa,
kun asekeräilijä kuolee taikka yhteisö tai
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säätiö on niitä koskevien säännösten mukaan
lakannut.
Asekeräilijälle annettu hyväksyntä on pe-

ruutettava, jos asekeräilijä sitä pyytää.
Asekeräilijälle annettu hyväksyntä voidaan

peruuttaa 67 §:n 2 momentin 1—4, 4 a ja
4 b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

69 §

Varoitus

Lupaviranomainen taikka asevastaavalle
tai asekeräilijälle hyväksynnän antanut viran-
omainen voi ampuma-aseen, aseen osan,
patruunoiden tai erityisen vaarallisten am-
musten hankkimiseen tai hallussapitoon oi-
keuttavan luvan tai hyväksynnän peruuttami-
sen sijasta antaa varoituksen, jos luvan tai
hyväksynnän peruuttaminen olisi olosuhtei-
siin 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, tämän on 30
päivän kuluessa aseen osan hankkimisesta
tehtävä hankkimisesta ilmoitus kotikuntansa
tai kotipaikkansa poliisilaitokselle siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään. Aseen osa on samalla esitettävä.

73 §

Siirto ja tuonti Suomeen hallussapitoon
annettujen lupien nojalla

Hankkimislupa, yksityinen valmistamislu-
pa, hallussapitolupa, rinnakkaislupa ja kaa-
susumutinlupa oikeuttavat siirtämään ja tuo-
maan 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 pat-
ruunat ja ammukset.
Norjassa, Ruotsissa, Islannissa tai Tans-

kassa ampuma-aseen tai aseen osan hallus-
sapitoon annettu lupa oikeuttaa siirtämään ja
tuomaan Suomeen luvassa mainitun ampuma-
aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän
luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi so-
veltuvia patruunoita sekä pitämään niitä hal-
lussa enintään kolme kuukautta siitä, kun ne
on siirretty tai tuotu Suomeen. Edellytyksenä
on, että siirron tai tuonnin tarkoituksena on
osallistuminen Norjassa, Ruotsissa, Islannis-
sa, 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 luonnolliselle henkilölle,
jolla on hallussapitoluvan tai rinnakkaisluvan
nojalla oikeus ampuma-aseen tai aseen osan
hallussapitoon. Hallussapitolupaa tai rinnak-
kaislupaa koskeva lupatodistus on esitettävä
poliisille ampuma-asepassia haettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

75 §

Siirto ja tuonti Suomeen sekä hallussapito
Euroopan ampuma-asepassin nojalla

Euroopan ampuma-asepassin haltija saa
siirtää ja tuoda Suomeen ampuma-urheilussa
käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä tar-
koitettuun B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan ja
metsästyksessä käytettäväksi soveltuvan, ase-
direktiivissä tarkoitettuun C- tai D-luokkaan
kuuluvan, ampuma-asepassiin merkityn am-
puma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen
määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia pat-
ruunoita. Ampuma-asepassin haltijalla on
lisäksi oltava hallussaan kirjallinen kutsu tai
muu luotettava selvitys, josta ilmenee, että
siirto tai tuonti on tarpeellinen ampumaur-
heilu- tai metsästystapahtumaan osallistumi-
seksi. Ampuma-asepassin haltija saa myös
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pitää hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa ja
patruunoita niin kauan kuin se on välttämä-
töntä ampumaurheilu- tai metsästystapahtu-
maan osallistumiseksi.
Euroopan ampuma-asepassi on pidettävä

mukana ampuma-asetta, aseen osaa tai pat-
ruunoita kannettaessa ja kuljetettaessa.

76 §

Yksityinen ennakkosuostumus

Ennakkosuostumuksen ampuma-aseen,
aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaaral-
listen ammusten siirtoon Suomeen yksityistä
tarkoitusta varten (yksityinen ennakkosuostu-
mus) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai
oleskelupaikan taikka kotipaikan poliisilaitos.
— — — — — — — — — — — — —

78 §

Yksityinen tuontilupa

Luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirtoon ja tuontiin Suomeen yksityistä tar-
koitusta varten (yksityinen tuontilupa) antaa ja
peruuttaa hakijan kotikunnan tai oleskelupai-
kan poliisilaitos. Lupa oikeuttaa pitämään
hallussa ampuma-asetta, aseen osaa, patruu-
noita ja erityisen vaarallisia ammuksia.
Lupa voidaan antaa luonnolliselle henki-

lölle 45 §:n 1 momentissa säädetyin edelly-
tyksin noudattaen soveltuvin osin, mitä 43 ja
44 §:ssä, 55 b §:n 1 momentissa ja 62 §:n 3
momentissa säädetään. Sen, jolla ei ole
kotikuntaa Suomessa, on lisäksi esitettävä
asuinmaansa viranomaisen antama todistus,
josta ilmenee, että hänellä on asuinmaassaan
oikeus kyseisen ampuma-aseen tai aseen osan
hallussapitoon.

80 §

Suomesta tapahtuvan siirron luvanvaraisuus

— — — — — — — — — — — — —
Euroopan ampuma-asepassin haltija saa

kuitenkin siirtää Suomesta ampuma-urheilus-
sa käytettäväksi soveltuvan, asedirektiivissä
tarkoitettuun B-, C- tai D-luokkaan kuuluvan
ja metsästyksessä käytettäväksi soveltuvan,

asedirektiivissä tarkoitettuun C- tai D-luok-
kaan kuuluvan, ampuma-asepassiin merkityn
ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen
määrän aseessa käytettäviksi soveltuvia pat-
ruunoita. Siirtäjällä on lisäksi oltava hallus-
saan kirjallinen kutsu tai muu luotettava
selvitys, josta ilmenee, että siirto on tarpeel-
linen ampumaurheilu- tai metsästystapahtu-
maan osallistumiseksi.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden

ja erityisen vaarallisten ammusten siirto Suo-
mesta yksityistä tarkoitusta varten ei edellytä
erityistä lupaa, jos siirtäjällä on kunkin
EU:hun kuuluvan kauttakulkumaan ja mää-
rämaan viranomaisen niiden hallussapitoon
antama lupa tai siirto ei näiden maiden
säännösten mukaan edellytä lupaa.

81 §

Yksityinen siirtolupa

Luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
siirtoon Suomesta yksityistä tarkoitusta var-
ten (yksityinen siirtolupa) antaa ja peruuttaa
hakijan kotikunnan tai oleskelupaikan taikka
kotipaikan poliisilaitos.
— — — — — — — — — — — — —

83 a §

Tullilaitoksen ilmoittamisvelvollisuus

Tullilaitoksen on kolmen kuukauden välein
ilmoitettava sisäasiainministeriölle hankki-
misluvassa, yksityisessä valmistamisluvassa,
kaasusumutinluvassa ja yksityisessä tuontilu-
vassa mainittujen esineiden tuonnista Suo-
meen siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

7 luku

Luovuttaminen, lainaaminen ja valvottu
käyttö

85 §

Pysyvään luovuttamiseen oikeutetut

— — — — — — — — — — — — —
Jollei tässä laissa toisin säädetä, ampuma-
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aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia saa yksityistä tarkoitus-
ta varten luovuttaa pysyvästi vain hallussa-
pitoluvan tai kaasusumutinluvan haltija ja
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia
lisäksi rinnakkaisluvan tai ampumatarvikelu-
van haltija.

87 §

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

Ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraa-
vasti:
— — — — — — — — — — — — —
3) pienoiskiväärin tai mustaruutiaseen saa

lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon,
kiväärin, pienoiskiväärin, pistoolin, revolve-
rin, yhdistelmäaseen tai mustaruutiaseen hal-
lussapitoon;
— — — — — — — — — — — — —

89 §

Luovutusilmoitus

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle am-
puma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30
päivän kuluessa luovuttamisesta asiasta il-
moitus (luovutusilmoitus) ampuma-aseen tai
aseen osan hankkimiseen oikeuttaneen luvan
antaneelle tai muulle poliisilaitokselle. Ilmoi-
tusvelvollisuus ei koske ampuma-aseiden tai
aseen osien kaupan harjoittamiseen tai val-
mistamiseen luvan saaneiden ase-elinkeinon-
harjoittajien välisiä luovutuksia, joissa luo-
vutuksen kohteena on ampuma-ase tai aseen
osa, jolle ei ole annettu hallussapitolupaa.
Ilmoituksessa on mainittava valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot.

90 §

Hallussapitolupaa koskevan todistuksen
esittämis- ja luovuttamisvelvollisuus

Hallussapitoluvan haltijan on 30 päivän
kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan luo-
vuttamisesta pysyvästi toiselle esitettävä sekä
pyydettäessä luovutettava hallussapitolupaa
koskeva lupatodistus kotikuntansa tai koti-
paikkansa poliisilaitokselle.

101 §

Ampuma-aserikos

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan
1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomes-

ta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kautta-
kuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan,
hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampu-
ma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityi-
sen vaarallisia ammuksia,
2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai

muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan, pitää
ampumarataa taikka kouluttaa ampuma-asei-
den käyttöön,
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,
5) laiminlyö 110 §:n 1 momentissa sääde-

tyn velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä var-
ten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai
tuodut ampuma-aseet tai patruunat taikka
6) laiminlyö 112 a §:ssä säädetyn velvol-

lisuuden esittää pysyvästi ampumakelvotto-
maksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toi-
mintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisi-
laitokselle,
on tuomittava ampuma-aserikoksesta sak-

koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi.
Yritys on rangaistava.

103 §

Ampuma-aserikkomus

— — — — — — — — — — — — —
Ampuma-aserikkomuksesta on tuomittava

myös se, joka tämän lain vastaisesti tahallaan
— — — — — — — — — — — — —
4) kokonaan tai osittain laiminlyö aseke-

räilijälle 59 a §:n 1 momentissa tai 60 §:n 1
momentissa säädetyn velvollisuuden tiedos-
ton pitämiseen,
5) laiminlyö 52 §:n 2 momentissa, 90 tai

112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai
luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3
momentissa säädetyn velvollisuuden esittää
tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi po-
liisille taikka 96 §:n 1 momentissa säädetyn
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velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai
suostumus poliisille,
— — — — — — — — — — — — —

106 §

Säilyttäminen, kantaminen ja kuljettaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen

ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoo-
lia, revolveria, itselataavalla kertatulella toi-
mivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella
toimivaa 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa
tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on aseet
säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen
mukaisessa lukitussa turvakaapissa. Turva-
kaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden
säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on
hyväksynyt säilytystilat.
— — — — — — — — — — — — —

110 §

Ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkastus

Myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suo-
meen siirretyt ja tuodut ampuma-aseet ja
patruunat on ennen kauppaan laskemista tai
muuta luovuttamista tarkastutettava niiden
käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään. Tarkastuttamisvelvollisuus ei koske
sellaisia keräilyllisesti arvokkaita ampuma-
aseita ja patruunoita, jotka valmistetaan,
korjataan taikka siirretään tai tuodaan Suo-
meen museossa tai kokoelmassa pitämistä
varten.
— — — — — — — — — — — — —
Sisäasiainministeriö voi antaa patruunoi-

den valmistajalle tai maahantuojalle patruu-
noiden tarkastusmerkinnän käyttöoikeuden.
Tarkastusmerkinnän käyttöoikeuden antami-
sen edellytyksistä ja peruuttamisesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

112 §

Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn
ampuma-aseen ja pysyvästi toimintakelvotto-

maksi tehdyn aseen osan esittäminen

Ampuma-aseen tai aseen osan hallussapi-

toon oikeuttavan luvan haltijan on 30 päivän
kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampuma-
kelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toi-
mintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase
tai aseen osa kotikuntansa tai kotipaikkansa
poliisilaitokselle. Hallussapitoon oikeuttavaa
lupaa koskeva lupatodistus on samalla esitet-
tävä sekä pyydettäessä luovutettava poliisille.

112 a §

Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn
ampuma-aseen ja pysyvästi toiminta-
kelvottomaksi tehdyn aseen osan siirto

ja tuonti Suomeen

Sen, joka siirtää tai tuo Suomeen pysyvästi
ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen
tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn
aseen osan, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai
tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisi-
laitokselle tarkastusta varten.

116 §

Ase-elinkeinonharjoittajien ja ase-
keräilijöiden valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Poliisin on ennen luvan antamista ensim-

mäisen keräilykokoelmaan kuuluvan ampu-
ma-aseen tai aseen osan hankkimiseen tar-
kastettava tilat, joissa aseita ja aseen osia
säilytetään. Tarkastus on uusittava, jos säi-
lytystiloissa tapahtuu muutoksia. Poliisi voi
myös tarvittaessa tarkastaa asekeräilijän 59 a
§:n 1 momentin ja 60 §:n 1 momentin nojalla
pitämän tiedoston.
— — — — — — — — — — — — —

117 §

Asiakirjojen ja aseiden esittäminen

Tässä laissa tarkoitettu lupatodistus ja
Euroopan ampuma-asepassi sekä lupatodis-
tuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin mer-
kittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt am-
puma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen
vaaralliset ammukset on pyynnöstä esitettävä
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poliisille, rajavartio- ja tulliviranomaiselle
sekä Metsähallituksen hallinnassa olevalla
valtion maalla erävalvontaa suorittavalle Met-
sähallituksen virkamiehelle, jolle on myön-
netty poliisilain 8 §:n mukaiset erityiset
poliisivaltuudet.

117 a §

Ampuma-aselautakunta

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii
ampuma-aselautakunta, joka antaa ministe-
riön pyynnöstä lausuntoja tämän lain sovel-
tamisalaan kuuluvista asioista. Tarkemmat
säännökset ampuma-aselautakunnasta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.

118 §

Muutoksenhaku

Sisäasiainministeriön tämän lain 32—35,
35 a, 36, 37 ja 64 §:n nojalla antamaan
päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta
hallinto-oikeudelta sekä muuhun tämän lain
nojalla annettuun päätökseen hallinto-oikeu-
delta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden

tai erityisen vaarallisten ammusten hankki-
mista tai hallussapitoa koskevaa valitusasiaa
hallinto-oikeudessa käsiteltäessä valtion pu-
hevaltaa käyttää lääninhallituksen tehtävään
määräämä poliisin lääninjohtoon kuuluva vir-
kamies.
Valtionasiamiehellä on valitusoikeus hal-

linto-oikeuden päätöksestä.

119 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:
— — — — — — — — — — — — —
7) ampuma-aseiden ja aseen osien merkit-

semisestä sarjanumerolla tai muulla vastaa-
valla esineen yksilöintiin soveltuvalla mer-
kinnällä;
8) 26 §:n 3 momentin 1 kohdassa sääde-

tystä kokeesta.
— — — — — — — — — — — — —
Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tar-

kempia ohjeita ampuma-aseiden pysyvästi
ampumakelvottomiksi ja aseen osien pysy-
västi toimintakelvottomiksi tekemiseen liitty-
vistä teknisistä seikoista sekä 112 a §:ssä
säädetyssä esittämisessä noudatettavasta me-
nettelystä.

1. Voimaantulo. Tämä laki tulee voimaan
1 päivänä maaliskuuta 2002.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
2. Aikaisemman lain nojalla annetut luvat,

ennakkosuostumukset ja asekeräilijälle anne-
tut hyväksynnät. Ampuma-aselain (1/1998)
sekä ampuma-aseista ja ampumatarpeista an-
netun lain (33/1933) nojalla annetut ampuma-
aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja
erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät lu-
vat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat
sekä asekeräilijälle annetut hyväksynnät jää-
vät ehtoineen voimaan.
Aikaisemman lain nojalla annettu kaa-

susumuttimen hallussapitoon oikeuttava lupa
raukeaa, jos luvanhaltijalle annetaan 55 a
§:ssä tarkoitettu kaasusumutinlupa.
3. Asealan elinkeinoluvan hankkiminen

kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettavaan
ampumaradan pitämiseen ja kouluttamiseen
ampuma-aseiden käyttöön. Sen, joka tämän
lain voimaan tullessa kaupallisessa tarkoituk-
sessa pitää ampumarataa tai kaupallisessa
tarkoituksessa kouluttaa ampuma-aseiden
käyttöön, on hankittava toiminnan harjoitta-
miseen oikeuttava asealan elinkeinolupa vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta.
4. Ampuma-aseiden säilyttäminen turva-

kaapissa. Edellä 106 §:n 2 momentissa
tarkoitetut ampuma-aseet on säilytettävä mai-
nitussa momentissa säädetyssä turvakaapissa
tai poliisilaitoksen hyväksymässä säilytysti-
lassa kahden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta.
5. Aikaisemman lain aikana vireille tullut

lupa- tai valitusasia taikka asekeräilijälle
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annettavaa hyväksyntää koskeva hake-
musasia. Ampuma-aseita, aseen osia, patruu-
noita tai erityisen vaarallisia ammuksia kos-
kevaan lupa- tai valitusasiaan taikka aseke-

räilijälle annettavaa hyväksyntää koskevaan
hakemusasiaan, joka on tullut vireille ennen
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Ville Itälä
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 602

Maailmanmatkailujärjestön (WTO) perussäännön voimaansaattamisesta annetun asetuksen
kumoamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan Maailman mat-

kailujärjestön (WTO) perussäännön voimaan-
saattamisesta 19 päivänä helmikuuta 1982
annettu asetus (148/1982).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä

huhtikuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 603

Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2000

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan
yhdysvaltain hallituksen välillä tehty ja tasa-
vallan presidentin 15 päivänä joulukuuta
2000 hyväksymä lentoturvallisuuden edistä-
mistä koskeva sopimus, jonka hyväksymistä
koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä
kesäkuuta 2001, tulee Suomen osalta kan-

sainvälisesti voimaan 8 päivänä heinäkuuta
2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä

heinäkuuta 2001.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 47/2001)
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