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rikoslain 41 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 41 luvun 1 § ja 2 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne

ovat, 1 § laeissa 531/2007, 125/2011 ja 691/2013 sekä 2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa
531/2007, sekä

lisätään 41 lukuun uusi 7 a § seuraavasti:

41 luku

Aserikoksista

1 §

Ampuma-aserikos

Joka ampuma-aselain (1/1998) vastaisesti
1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suo-

mesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kaut-
takuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan,
hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa am-
puma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityi-
sen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketin-
heitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka
tehokkaan ilma-aseen,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa am-
puma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketin-
heitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka
tehokkaan ilma-aseen taikka muuntaa am-
puma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, oh-
jus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumut-

timen taikka tehokkaan ilma-aseen sille, jolla
ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-
elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselain
25 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden
tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö ampuma-aselain 110 §:n 1
momentissa säädetyn velvollisuuden tarkas-
tuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut,
Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet
tai patruunat,

6) laiminlyö ampuma-aselain 112 a §:ssä
säädetyn velvollisuuden esittää Suomeen siir-
retty tai tuotu pysyvästi ampumakelvotto-
maksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toi-
mintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilai-
tokselle,

7) laiminlyö ampuma-aselain 110 b §:ssä
säädetyn velvollisuuden tehdä valmistus-,
täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän
taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallituk-
selle merkinnän tekemistä varten taikka

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-,
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tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka poistaa
tai muuttaa tällaisen merkinnän taikka sarja-
tai tunnistenumeron,

on tuomittava ampuma-aserikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi.

Ampuma-aserikoksesta on tuomittava
myös se, joka kansainvälisen järjestäytyneen
rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansa-
kuntien yleissopimusta täydentävän, am-
puma-aseiden, niiden osien ja komponenttien
sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmis-
tuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koske-
van lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytä-
kirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja am-
puma-aseiden, niiden osien ja komponenttien
sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja
tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 258/2012 4 tai 9 artiklan vastai-
sesti 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla vie am-
puma-aseen, sen osan tai olennaisen kompo-
nentin taikka ampumatarvikkeen.

Yritys on rangaistava.
Ampuma-aserikoksena ei pidetä 1 momen-

tin 1 kohdassa tarkoitettua ampuma-aseen,
aseen osan, patruunoiden, erityisen vaarallis-
ten ammusten, ohjus- tai raketinheitinjärjes-
telmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan
ilma-aseen hallussapitoa, jos tällaisen esineen
hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esi-
neestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin hal-
tuun.

2 §

Törkeä ampuma-aserikos

Jos ampuma-aserikoksessa
1) rikoksen kohteena on erityisen vaaralli-

nen ampuma-ase taikka suuri määrä am-
puma-aseita, tehokkaita ilma-aseita tai aseen
osia,
— — — — — — — — — — — — —

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-
len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vä-
hintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään nel-
jäksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §

Ampumaratarikos

Joka ampumaratalain (763/2015) vastai-
sesti

1) perustaa ampumaradan tai ylläpitää sitä
ilman mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tar-
koitettua lupaa taikka

2) perustaa vähäisen ampumaradan tai yl-
läpitää sitä tekemättä siitä mainitun lain 4 §:n
2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta,

on tuomittava ampumaratarikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2015.
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