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ampuma-aselain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 1 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti, 14 §, 18 §:n 1

momentti, 19 §:n 1 momentin 7 kohta, 20 §:n 2 momentti, 34 ja 40 §, 55 b §:n 1 momentin 3
kohta, 70 §, 87 §:n 1 momentin 11 kohta, 103 §:n 6 kohta, 106 ja 114 § sekä 116 §:n 1 ja 2
momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 114 § laissa 124/2011, 14 §, 18 §:n 1
momentti, 19 §:n 1 momentin 7 kohta, 20 §:n 2 momentti, 55 b §:n 1 momentin 3 kohta, 70 §
ja 116 §:n 2 momentti laissa 601/2001, 34 § osaksi laissa 508/2009, 40 § laissa 508/2009,
103 §:n 6 kohta laissa 532/2007 ja 106 § osaksi laissa 601/2001, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a §, 11 §:ään uusi 2 momentti, 19 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se
on osaksi laeissa 601/2001 ja 124/2011, uusi 8 kohta, 55 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se
on laissa 601/2001, uusi 4 kohta, 87 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa
601/2001, uusi 12 kohta sekä lakiin uusi 106 a ja 106 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

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

aseista, koskee myös ohjus- ja raketinheitin-
järjestelmiä, kaasusumuttimia ja tehokkaita
ilma-aseita. Kaasusumuttimiin ei kuitenkaan
sovelleta 2—10, 12, 15, 31—33, 35, 35 a, 36,
42—45, 45 a, 45 b, 45 d, 46—53, 53 a, 54,
55, 56—59, 59 a ja 60—63 §:ää, 66 §:n 1
momentin 1 ja 3 kohtaa, 67 b, 68, 70—72,
74—77, 80—82, 89, 90 ja 106 §:ää,
106 a §:n 2 ja 3 momenttia, 106 b, 110,
110 a—110 c, 112, 112 a ja 112 b §:ää. Te-

hokkaisiin ilma-aseisiin ei sovelleta 3—12,
31—33, 35, 35 a, 36, 45 c, 45 d, 53 a,
55 a—55 c, 60—63, 67 b, 72, 106 b, 110 ja
110 a—110 c §:ää. Muista soveltamisalaa
koskevista poikkeuksista säädetään 17 §:ssä.

2 a §

Tehokas ilma-ase

Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan
vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua,
ilman tai muun kokoon puristetun kaasun
paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pie-
nin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja
joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan
metalliluoteja.
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5 §

Patruuna

— — — — — — — — — — — — —
Patruunoiden osista, jotka ovat tai jotka

sisältävät räjähdysvaarallisia aineita, on voi-
massa, mitä niistä vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta anne-
tussa laissa (390/2005) ja sen nojalla sääde-
tään.

11 §

Kaasusumutin

— — — — — — — — — — — — —
Suomeen maahantuotavan tai siirrettävän

taikka Suomessa kaupan pidettävän kaasu-
sumuttimen tulee olla sisällöltään sellainen,
ettei sen käytöstä synny pysyviä vammoja
käytön kohteelle. Kaasusumuttimen sisältä-
mistä aineista ja niiden enimmäispitoisuuk-
sista sekä käyttöturvallisuuden osoittamisesta
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella.

14 §

Asealan elinkeino

Asealan elinkeinoja ovat kaupallisessa tar-
koituksessa harjoitettava:

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-
noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kauppa, säilyttäminen ja valmistaminen;

2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaa-
minen ja muuntaminen.

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 Suo-
mesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituk-

sessa, kauppa, kaupallinen säilyttäminen,
hankkiminen, hallussapito ja valmistaminen;

2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaa-
minen ja muuntaminen.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Poikkeukset luvanvaraisuudesta

Tämän lain mukaan luvanvaraista ei ole:
— — — — — — — — — — — — —

7) merkinantopistoolin hallussapito ulko-
maisessa kauppa- tai huvialuksessa, jos alus
on ainoastaan tilapäisesti Suomen aluevesillä;

8) tehokkaan ilma-aseen vienti, siirto Suo-
mesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituk-
sessa eikä hankkiminen ja hallussapito, jos
hankkijalla tai hallussapitäjällä on oikeus am-
puma-aseen hallussapitoon.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Asealan elinkeinolupa

— — — — — — — — — — — — —
Lupa voidaan antaa:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruu-

noiden ja erityisen vaarallisten ammusten
kaupan harjoittamiseen ja säilyttämiseen kau-
pallisessa tarkoituksessa;

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 tarkoi-
tuksessa.
— — — — — — — — — — — — —

34 §

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen
kaupallinen tuontilupa

Luvan kaasusumuttimen ja tehokkaan
ilma-aseen siirtoon ja tuontiin Suomeen kau-
pallista tarkoitusta varten (kaasusumuttimen
ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuonti-
lupa) antaa ja peruuttaa Poliisihallitus.
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Luvan antamisesta on voimassa, mitä
32 §:n 2 momentissa säädetään.

40 §

Tullin ilmoittamisvelvollisuus

Tullin on kolmen kuukauden välein ilmoi-
tettava Poliisihallitukselle kaupallisessa tuon-
tiluvassa sekä kaasusumuttimen ja tehokkaan
ilma-aseen kaupallisessa tuontiluvassa mai-
nittujen esineiden tuonnista Suomeen. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
ilmoituksen sisällöstä.

55 b §

Kaasusumutinluvan antamisen edellytykset

Kaasusumutinlupa voidaan antaa seuraa-
viin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin:
— — — — — — — — — — — — —

3) oman tai toisen henkilökohtaisen kos-
kemattomuuden taikka omaisuuden suojele-
minen;

4) erityisestä syystä eläinten karkottami-
nen.
— — — — — — — — — — — — —

70 §

Aseen osasta ja tehokkaasta ilma-aseesta
tehtävä ilmoitus ja esineiden esittäminen

Aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hank-
kineen on 30 päivän kuluessa hankkimisesta
tehtävä hankinnasta ilmoitus kotikuntansa tai
kotipaikkansa poliisilaitokselle, jos oikeus:

1) aseen osan hankkimiseen ja hallussapi-
toon perustuu siihen, että hankkijalla on oi-
keus 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tuista vastaavista aseen osista kootun am-
puma-aseen hallussapitoon; tai

2) tehokkaan ilma-aseen hankkimiseen ja
hallussapitoon perustuu 19 §:n 1 momentin 8
kohtaan.

Aseen osa tai tehokas ilma-ase on esitet-
tävä ilmoitusta tehtäessä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tekemisestä.

87 §

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

Ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraa-
vasti:
— — — — — — — — — — — — —

11) kaasusumuttimen saa lainata vain
sille, jolla on oikeus kaasusumuttimen hallus-
sapitoon;

12) tehokkaan ilma-aseen saa lainata vain
sille, jolla on oikeus ampuma-aseen tai tehok-
kaan ilma-aseen hallussapitoon.
— — — — — — — — — — — — —

103 §

Ampuma-aserikkomus

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —

6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden tehdä ilmoitus aseen osan tai tehok-
kaan ilma-aseen hankkimisesta taikka esittää
aseen osa tai tehokas ilma-ase poliisille,
— — — — — — — — — — — — —

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta
sakkoon.

106 §

Säilyttäminen

Kun ampuma-asetta säilytetään muuten
kuin tilapäisesti, on se säilytettävä:

1) luvanhaltijan vakituisessa asunnossa,
muussa paikassa, jossa hän pysyvästi oleske-
lee, tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa,
joka turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vas-
taa näitä;

2) toisen, kyseisen ampuma-aseen lainaa-
miseen oikeutetun henkilön luona 1 kohdassa
tarkoitetussa paikassa tai tilassa;

3) 14 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun
asealan elinkeinon harjoittamiseen luvan saa-
neen elinkeinonharjoittajan hallussa; taikka

4) poliisilaitoksen hyväksymissä säilytys-
tiloissa.

Jos ampuma-asetta säilytetään 1 momentin
1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa paikassa, se on
säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 kohdan
nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa
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määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa
turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten
lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa
ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa
luvattomasti käyttöön. Ampuma-ase voidaan
tällöin säilyttää myös siten, että muu aseen
osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään
lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput
aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anas-
tettavissa tai otettavissa luvattomasti käyt-
töön.

Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen
ampuma-ase tai yli viisi ampuma-asetta, on
aseet säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 koh-
dan nojalla annetussa sisäministeriön asetuk-
sessa määritellyssä murtoturvallisessa ja luki-
tussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuiten-
kaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan
poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

106 a §

Ampuma-aseen kantaminen ja kuljettaminen
sekä väliaikainen säilyttäminen

Ampuma-asetta saa yleisellä paikalla sekä
tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa
vain lataamattomana suojuksessa sekä kantaa
ja kuljettaa vain silloin, kun siihen on hyväk-
syttävä syy. Moottorikäyttöisessä ajoneu-
vossa ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataa-
mattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojat-
tuun tilaan sekä kantaa vain silloin, kun sii-
hen on hyväksyttävä syy. Metsästysaseen
kuljettamisessa noudatetaan lisäksi, mitä met-
sästyslaissa ja sen nojalla säädetään.

Jos ampuma-asetta säilytetään väliaikai-
sesti muutoin kuin 106 §:ssä edellytetään,
ampuma-ase tai muu sen osa kuin äänenvai-
mennin tulee säilyttää lukitussa paikassa,
muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-
ase tai sen osa on luvanhaltijan tai muun
kyseisen ampuma-aseen hallussapitoon oi-
keutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Kulkuneuvossa ampuma-asetta saa säilyt-
tää vain väliaikaisesti aseen käyttö- tai kulje-
tustapahtumaan liittyen. Ampuma-aseen tulee
tällöin olla lukitussa paikassa tai muuten lu-
kittuna ja säilytettynä siten, että ase ei ole
havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta.

106 b §

Patruunoiden ja erityisen vaarallisten
ammusten säilyttäminen ja kuljettaminen

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttä-
vää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten
ammusten säilyttämisestä ja kuljettamisesta
säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta anne-
tussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta annetussa laissa (719/1994) sekä niiden
nojalla.

114 §

Terveydenhuollon ammattihenkilön
ilmoitusoikeus ja -velvollisuus

Lääkärillä on velvollisuus salassapitosään-
nösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus
(ampuma-aseilmoitus) henkilöstä, joka on:

1) todettu mielentilatutkimuksessa, vaaral-
lisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatri-
sessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaa-
ralliseksi; tai

2) itsemurhayrityksen vuoksi otettu tah-
dosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon
mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan perusteella ja lääkäri tah-
dosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn
arvion perusteella katsoo hänen olevan sopi-
maton pitämään hallussaan ampuma-asetta,
aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaaralli-
sia ammuksia.

Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon am-
mattihenkilöllä on oikeus salassapitosäännös-
ten estämättä tehdä poliisille ampuma-aseil-
moitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen
ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo pe-
rustellusta syystä olevan terveydentilansa tai
käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitä-
mään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa,
patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuk-
sia.

Ampuma-aseilmoituksen tulee sisältää so-
pimattomuutta koskeva kannanotto peruste-
luineen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
säännöksiä ilmoitusmenettelystä, ampuma-
aseilmoitusten sisällöstä sekä niiden käsitte-
lyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.
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116 §

Ase-elinkeinonharjoittajien ja
asekeräilijöiden valvonta

Asealan elinkeinonharjoittajan ampuma-
aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityi-
sen vaarallisten ammusten säilytystilojen tu-
lee olla rakenteellisesti turvalliset. Tämän
varmistamiseksi poliisin on tarkastettava säi-
lytystilat. Tarkastus on uusittava, jos säilytys-
tiloissa tapahtuu muutoksia. Lisäksi poliisin
on vähintään kerran vuodessa tarkastettava
alueellaan toimivien ase-elinkeinonharjoitta-
jien 25 §:n 1 momentin nojalla pitämät tie-
dostot sekä kirjanpito, varastot ja säilytystilat.
Poliisilla on oikeus tarkastusta suorittaessaan
saada nähtäväkseen ase-elinkeinonharjoitta-
jan kirjanpito sekä päästä tiloihin, joissa
edellä tarkoitettuja esineitä säilytetään.

Keräilykokoelmaan kuuluvien ampuma-
aseiden ja aseen osien säilytystilojen tulee
olla rakenteellisesti turvalliset. Tämän var-
mistamiseksi poliisin on ennen luvan anta-
mista ensimmäisen keräilykokoelmaan kuu-
luvan ampuma-aseen tai aseen osan hankki-
miseen tarkastettava säilytystilat. Tarkastus
on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu
muutoksia. Poliisi voi myös tarvittaessa tar-
kastaa asekeräilijän 59 a §:n 1 momentin ja
60 §:n 1 momentin nojalla pitämän tiedoston.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruu-
noihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin liit-
tyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elin-
keinoluvat sekä asekeräilijälle annetut hyväk-
synnät jäävät ehtoineen voimaan.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa har-
joittaa 20 §:ssä tarkoitettua asealan elinkei-
noa tehokkailla ilma-aseilla, on hankittava
toiminnan harjoittamiseen oikeuttava asealan
elinkeinolupa vuoden kuluessa tämän lain
voimaantulosta. Lupa annetaan hakijalle,
joka on elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu,
joka ilmoittaa 26 §:ssä tarkoitetun vastuuhen-
kilön, jolla on 20 §:n 3 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa aseenkäsittelylupa, ja jonka
ampuma-aseiden säilytystilat säilytystilojen

sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt.
Ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on tämän lain
voimaan tullessa oikeus harjoittaa 20 §:ssä
tarkoitettua asealan elinkeinoa ampuma-
aseilla, on oikeutettu harjoittamaan sitä myös
tehokkailla ilma-aseilla.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa toi-
mii ase-elinkeinonharjoittajan palveluksessa
kuljettaakseen, säilyttääkseen tai muuten kä-
sitelläkseen ase-elinkeinonharjoittajalla ole-
via tehokkaita ilma-aseita ja jolla ei ole am-
puma-aseen käsittelyyn oikeuttavaa lupaa, on
vuoden kuluessa lain voimaantulosta hankit-
tava aseenkäsittelylupa. Lupa annetaan ilman
27 §:n 3 momentissa säädettyä edellytysten
arviointia. Lupaan on lisättävä ehto, jonka
mukaan lupa oikeuttaa käsittelemään ainoas-
taan tehokkaita ilma-aseita.

Sen, joka ennen tämän lain voimaantuloa
on hankkinut sellaisen tehokkaan ilma-aseen,
jonka hallussapito ei lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan ole
edellyttänyt lupaa, on vuoden kuluessa lain
voimaantulosta hankittava lupa kyseisen
aseen hallussapitoon. Lupa annetaan ilman
45 tai 45 a §:ssä säädettyä edellytysten arvi-
ointia.

Luvan hankkimisen sijasta:
1) se, jonka oikeus tehokkaan ilma-aseen

hallussapitoon perustuu 19 §:n 1 momentin 8
kohtaan, voi tehdä 70 §:ssä tarkoitetun ilmoi-
tuksen edellä tässä pykälässä mainitussa mää-
räajassa kotikuntansa tai kotipaikkansa polii-
silaitokselle;

2) se, joka ennen tämän lain voimaantuloa
on hankkinut tehokkaan ilma-aseen, jonka
hallussapitoon hänen olisi tämän lain sään-
nösten mukaan hankittava lupa, voi luvan
hankkimisen sijasta edellä tässä pykälässä
mainitussa määräajassa luovuttaa tehokkaan
ilma-aseen sille, jolla tämän lain nojalla on
oikeus sen hankkimiseen;

3) tehokas ilma-ase voidaan luovuttaa po-
liisille, jolloin se siirtyy korvauksetta valtion
omistukseen.

Tehokas ilma-ase on esitettävä lupaa haet-
taessa tai ilmoitusta tehtäessä, jollei lupavi-
ranomainen tai ilmoituksen vastaanottava vi-
ranomainen katso sitä tarpeettomaksi.

Sen, jolle tämän lain voimaan tullessa syn-
tyy velvollisuus säilyttää ampuma-aseensa
106 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on
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säilytettävä ampuma-aseensa mainitussa mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään vii-
den vuoden kuluttua tämän lain voimaantu-
losta.

Tässä pykälässä tarkoitetut luvat annetaan
ja ilmoitukset käsitellään maksutta.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri Petteri Orpo
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