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Laki
ampuma-aselain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 112, 112 a, 112 b ja 115 §,
sellaisina kuin ne ovat, 112 ja 112 a § laissa 601/2001, 112 b § laissa 124/2011 ja 115 §

laissa 508/2009, seuraavasti:

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 toi-
mintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisi-
hallitukselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on samalla esitettävä
sekä pyydettäessä luovutettava poliisille.

112 a § 

Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen ja pysyvästi 
toimintakelvottomaksi 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 siir-
rosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle tar-
kastusta varten. 

112 b § 

Pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekeminen

Ampuma-aseen saa tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toi-
mintakelvottomaksi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on 20 §:n 2 momentin 2 tai 3 koh-
dassa tarkoitettu lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmis-
tamiseen taikka korjaamiseen ja muuntamiseen. Elinkeinonharjoittajan on annettava py-
syvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekemisestä todistus.

Deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistami-
sesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampuma-
kelvottomiksi annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2403 säädetään
henkilöistä ja yksiköistä, joilla on lupa ampuma-aseiden deaktivointiin, ampuma-aseen
deaktivointia koskevista teknisistä eritelmistä, deaktivoidun ampuma-aseen merkitsemi-
sestä, tarkastamisesta ja varmentamisesta, jäsenvaltion avunantopyynnöstä deaktivoinnin
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suorittamiseksi, täydentävistä deaktivointitoimenpiteistä sekä deaktivoitujen ampuma-
aseiden siirtämisestä Euroopan unionissa. 

115 §

Lain noudattamisen valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Poliisihallitus.
Rajavartiolaitos ja Tulli valvovat lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista
toimialallaan.

Tulli valvoo, että toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen siirrettävät deakti-
voidut ampuma-aseet ja aseen osat on merkitty deaktivointistandardeja ja -tekniikoita kos-
kevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut
ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun komission täytäntöön-
panoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisella merkinnällä ja että deaktivoidun ampuma-
aseen tai aseen osan mukana on asetuksen mukainen todistus.

————
Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2016.
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Tasavallan Presidentti
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