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ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 17 §:n 1 momentin 13 kohta, 36 §, 39 §:n 1 ja 2

momentti, 113 §:n 1 momentti, väliaikaisesti 117 § sekä 118 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 1 momentin 13 kohta laissa 485/2010, 36 § osaksi laissa

508/2009, 39 §:n 1 ja 2 momentti laissa 601/2001, 113 §:n 1 momentti laissa 180/2001, 117 §
laissa 601/2001 sekä 118 §:n 1 momentti laissa 508/2009, sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 601/2001, 428/2004,
485/2010 ja 124/2011, uusi 14 kohta sekä 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011 ja 1209/2011, siitä lailla 1209/2011 kumotun 3 mo-
mentin tilalle uusi 3 momentti ja pykälään uusi 4 momentti seuraavasti:

17 §

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset

Tämä laki ei koske:
— — — — — — — — — — — — —

13) Euroopan unionin jäsenvaltioiden
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehti-
van viraston perustamisesta annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 2007/2004 eikä
nopeiden rajainterventioryhmien perusta-
mista koskevan mekanismin käyttöön ottami-
sesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanis-
min sekä vierailevien virkamiesten tehtävien
ja toimivallan osalta annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
863/2007 tarkoitetuille Suomen alueella toi-
miville Euroopan unionin jäsenvaltioiden vir-
kamiehille kuuluvien ampuma-aseiden, aseen

osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten siirtoa Suomeen tai Suomesta ja
niiden hallussapitoa;

14) kansainvälisen järjestäytyneen rikolli-
suuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimusta täydentävän, ampuma-asei-
den, niiden osien ja komponenttien sekä am-
pumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja
laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöy-
täkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 ar-
tiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden,
niiden osien ja komponenttien sekä ampuma-
tarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kautta-
kuljetusmenettelyistä annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
258/2012 (asevientiasetus) soveltamisalaan
kuuluvien esineiden vientiä ja asetuksessa
tarkoitettua kauttakuljetusta.
— — — — — — — — — — — — —

Lupa- ja valvontaviranomaisena asevien-
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tiasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asiois-
sa toimii Poliisihallitus. Lupahakemuksen voi
jättää myös poliisilaitokseen.

Lupaviranomaisen on, jos lupa-asian käsit-
tely sitä edellyttää, selvitettävä ulkoasiainmi-
nisteriöltä, ettei luvan antamiseen ole ulko-
tai turvallisuuspoliittista estettä.

36 §

Kaupallinen kauttakuljetuslupa

Luvan ampuma-aseiden, aseen osien, pat-
ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kauttakuljetukseen kaupallista tarkoitusta
varten (kaupallinen kauttakuljetuslupa) antaa
ja peruuttaa Poliisihallitus.

Kaupallinen kauttakuljetuslupa voidaan
antaa hakijalle, joka esittää loppukäyttäjäto-
distuksen tai muun luotettavan selvityksen
siitä, ettei luvan antamiselle ole estettä.

Lupaviranomaisen on, jos lupa-asian käsit-
tely sitä edellyttää, selvitettävä ulkoasioita
käsittelevältä ministeriöltä, ettei luvan anta-
miseen ole ulko- tai turvallisuuspoliittista es-
tettä.

39 §

Kaupallisen ennakkosuostumuksen sekä
lupien raukeaminen ja peruuttaminen

Kaupallinen ennakkosuostumus, kaupalli-
nen tuontilupa, kaasusumuttimen kaupallinen
tuontilupa, kaupallinen siirtolupa, määräai-
kainen kaupallinen siirtolupa ja kaasusumut-
timen kaupallinen vientilupa raukeavat, jos
asealan elinkeinolupa raukeaa tai peruute-
taan.

Lupaviranomaisen on peruutettava anta-
mansa kaupallinen siirtolupa, määräaikainen
kaupallinen siirtolupa, kaupallinen kauttakul-
jetuslupa, kaasusumuttimen kaupallinen vien-
tilupa ja kaasusumuttimen kaupallinen kaut-
takuljetuslupa, jos siirrolle, viennille tai kaut-
takuljetukselle on määrämaan viranomaisen
ilmoituksen mukaan este taikka jos sille on
ulko- tai turvallisuuspoliittinen este. Kaupal-
linen siirtolupa ja määräaikainen kaupallinen
siirtolupa on peruutettava myös, jos siirto-
olosuhteet eivät enää ole turvalliset.
— — — — — — — — — — — — —

113 §

Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

Poliisin on pidettävä ampuma-aseista,
aseen osista, patruunoista ja erityisen vaaral-
lisista ammuksista lupa- ja valvontatehtävien
suorittamiseksi tarpeellisia tiedostoja. Tie-
dostoihin on merkittävä asevientiasetuksessa
säädettyjen lupa- ja valvontatehtävien suorit-
tamiseksi välttämättömät tiedot. Tiedostoihin
voidaan merkitä myös edellä tarkoitettujen
esineiden hankkimista, hallussapitoa, siirtoa,
tuontia ja vientiä koskevia tietoja asedirektii-
vissä, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdys-
tarvikkeiden markkinoille saattamista ja val-
vontaa koskevien säännösten yhdenmukaista-
misesta annetussa neuvoston direktiivissä
(93/15/ETY) ja Schengenin yleissopimuk-
sessa tarkoitettujen ilmoitusten tekemiseksi
muiden valtioiden viranomaisille.
— — — — — — — — — — — — —

117 §

Asiakirjojen ja aseiden esittäminen

Tässä laissa tai asevientiasetuksessa tarkoi-
tettu lupatodistus ja Euroopan ampuma-ase-
passi sekä lupatodistuksen tai Euroopan am-
puma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla
hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat,
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset
on pyynnöstä esitettävä poliisille, rajavartio-
ja tulliviranomaiselle sekä Metsähallituksen
hallinnassa olevalla valtion maalla erävalvon-
taa suorittavalle Metsähallituksen virkamie-
helle, jolle on myönnetty poliisilain 8 §:n
mukaiset erityiset poliisivaltuudet.

118 §

Muutoksenhaku

Poliisihallituksen tämän lain 32—35, 35 a,
37 ja 64 §:n nojalla antamaan päätökseen
sekä muuhun tämän lain tai asevientiasetuk-
sen nojalla annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oi-
keus myöntää valitusluvan.
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Tässä laissa tarkoitettu päätös luvan tai
hyväksynnän peruuttamisesta taikka haltuun-
otosta, väliaikaisesta haltuunotosta tai väliai-
kaisen haltuunoton voimassaoloajan jatkami-
sesta pannaan muutoksenhausta huolimatta
täytäntöön, jollei valitusviranomainen sitä
kiellä. Muutoksenhausta huolimatta pannaan
täytäntöön myös asevientiasetuksen 11 artik-
lassa tarkoitettu päätös vientiluvan mitätöimi-

sestä, keskeyttämisestä, muuttamisesta tai pe-
ruuttamisesta, jollei valitusviranomainen sitä
kiellä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä syys-
kuuta 2013. Sen 117 § on voimassa päivään,
jona ampuma-aselain muuttamisesta annettu
laki (893/2011) tulee voimaan.
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