
   
  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten 
kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 15.7.2019 voimaantulleen ampuma-aselain muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosäännöstä, ampuma-aselakia ja ampumaratalakia. Esityksessä 
ehdotetaan lisäksi kumottavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosään-
nöksen muuttamisesta vuonna 2018 annettu laki. 

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin asetietojärjestelmä-
hankkeen viivästyminen. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulisivat siten voimaan 
tai niitä sovellettaisiin, kun poliisin asetietojärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin 
käyttämisen, on otettu käyttöön. Lisäksi voimaantulosäännöksen muuttamisessa säädettäisiin 
menettelystä, jota sovellettaisiin ennen sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista. 

Ampuma-aselakiin ja ampumaratalakiin tehtäisiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia.   

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2020.  

————— 
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta  

Ampuma-aselakia (1/1998) muutettiin lailla 623/2017. Lain muutos tuli voimaan 1.12.2017. 
Lailla lisättiin ampuma-aselakiin muun muassa sähköistä asiointia koskevat säännökset. Ase-
tietojärjestelmän kehittämishankkeen suunniteltu toteutusaikataulu muuttui kuitenkin mainitun 
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain hyväksymisen jälkeen. Sähköistä asiointia ei voitu 
ottaa käyttöön voimaantulosäännöksen 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana, joka oli 
1.12.2018. Voimaantulosäännöstä jouduttiin muuttamaan lailla (896/2018) siten, että siirtymä-
aika sähköistä asiointia koskeville säännöksille on 1.3.2020.  

Ampuma-aselakia muutettiin vuonna 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2017/853/EU direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta, jäljempänä asedirektiivin muuttamisesta 
annettu direktiivi, johtuvista syistä lailla 724/2019. Lain muutos tuli voimaan 15.7.2019. Sa-
malla osa säännöksistä, jotka koskivat sähköistä asiointia, muuttuivat.  

Ampuma-aselain muuttamislain 724/2019 voimaantulosäännöksessä säädettiin vain yhdelle 
sähköistä asiointia koskevalle säännökselle siirtymäaika. Lain voimaantulosäännöstä jouduttiin 
korjaamaan lailla 867/2019 siten, että voimaantulosäännöksen 1 momenttiin lisättiin ne säh-
köistä asiointia koskevat säännökset, jotka olivat jääneet puuttumaan lain 724/2019 voimaantu-
losäännöksestä. Siirtymäaika säädettiin samaksi kuin lain 623/2017 voimaantulosäännöksessä. 
Voimaantulosäännöksen 2 momenttia muutettiin siten, että voimaantulosäännöksessä säädettiin 
menettelystä ennen sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista.  

2  Nykyt i lan arvio inti  ja  ehdotetut  muutokset  

Sähköisen asioinnin käyttöönottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmän uudistusta. Tä-
mänhetkisen tilannearvion mukaan asetietojärjestelmä ei valmistu 1.3.2020 mennessä ja siten 
siirtymäaikaa säännösten osalta pitää vielä kerran muuttaa vastaamaan tietojärjestelmämuutos-
ten arvioitua valmistumisaikaa. Lisäksi voimaantulosäännöksessä tulisi säätää sähköisen asioin-
nin soveltamisen alkamisesta ja myös siitä menettelystä, jota noudatetaan ennen sähköisen asi-
oinnin alkamista. 

Ampuma-aselaissa ja ampumaratalaissa on tällä hetkellä viittaussäännöksiä, jotka eivät enää 
15.7.2019 voimaan tulleen ampuma-aselain muutoksen jälkeen ole ajan tasalla. Viittaukset lain-
kohtiin ehdotetaan siten muutettaviksi. Lisäksi ampuma-aselain aseen ja sen yksilöintitietojen 
ilmoittamista koskevaa pykälää sekä luovutusilmoitusta koskevaa säännöstä ehdotetaan muu-
tettavaksi rakenteellisesti. 

3  Esityksen vaikutukset  

Ampuma-aselain 22, 25, 42, 42 c, 45, 70 ja 89 § sekä 103 §:n 3 kohta on sidottu tietyiltä osiltaan 
poliisin asetietojärjestelmän kautta tapahtuvaan sähköiseen asiointiin. Voimaantulosäännöksen 
muuttamisella vaikutetaan hyvän hallinnon toteutumiseen siten, että asetietojärjestelmä on toi-
miva ennen kuin se otetaan käyttöön.   

Edellä mainittu huomioiden lain 42 c §:n 3 momentin, 70 §:n 3 momentin ja 103 §:n 3 kohdan 
voimaantulolle on tarpeellista säätää siirtymäaika maaliskuun alkuun 2024 saakka, koska säh-
köistä asiointia ei voida sitä ennen käyttää. Lain 25 §:ssä tarkoitetun asealan elinkeinoluvan 
haltijan ilmoitusvelvollisuudelle puolestaan säädetään siirtymäaika 1.6.2020 saakka. Lain 22 
§:n 1 momentin ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitettua sähköistä asiointia sovellettaisiin kuitenkin 
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vasta 1.3.2024. Lain 42 c §:ssä ja 45 §:n 3 momentissa sekä 89 §:ssä säädettävien menettelyjen 
osalta on tarpeellista säätää voimaantulosäännöksissä siitä, mitä menettelyä noudatetaan ennen 
sähköisen asioinnin alkamista. 

Ampuma-aserikkomusta tarkoitetun 103 §:n muuttaminen selkeyttää asedirektiivin muuttami-
sesta annetun direktiivin tehokasta toimeenpanoa. 

4  Voimaantulosta säätäminen  

4.1 Voimaantulosta säätäminen valtioneuvoston asetuksella  

Poliisin asetietojärjestelmän hankinta on osoittautunut vuosien varrella vaativaksi ja aikaa vie-
väksi hankinnaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaan-
tulo tulisi olla säädetty niin, että asetietojärjestelmä olisi otettavissa käyttöön voimaantulosään-
nöksissä tarkoitettuina ajankohtina.  

Edellä mainittu huomioiden esityksen valmistelun aikana on arvioitu sitä, miten sähköistä asi-
ointia koskevien säännösten voimaantulosta olisi tarkoituksenmukaista säätää. Kyse on ollut 
ensisijaisesti siitä, voisiko kyseisten säännösten voimaantulon säätää lain sijasta valtioneuvos-
ton asetuksella. Koska kyse on perustuslain 79 §:n 3 momentista tarkoitetusta voimaantulosta 
säätämisestä, asiaa käsitellään jaksossa 8 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys.  

4.2 Asedirektiivistä johtuvat vaatimukset voimaantulolle 

Asedirektiivin asetietojärjestelmää koskevat säännökset edistävät aseiden jäljitettävyyttä. 

Asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin 4 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet asekauppiaat ja -välittäjät 
ilmoittavat ampuma-aseita ja olennaisia osia koskevista liiketoimista ilman aiheetonta viivy-
tystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, että asekauppiailla ja -välittäjillä on tietolii-
kenneyhteys kyseisiin viranomaisiin tällaisten ilmoitusten tekemistä varten ja että tietojen ar-
kistointijärjestelmät saatetaan ajan tasalle välittömästi sen jälkeen, kun tällaisista liiketoimista 
on saatu tieto. 

Asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin johdanto-osan 10 kappaleen mukaan tehokas 
tietojenvaihto asekauppiaiden ja -välittäjien sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vä-
lillä on tärkeää arkistointijärjestelmien tehokkaan toiminnan kannalta. Sen vuoksi asekauppiai-
den ja -välittäjien olisi annettava tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aihee-
tonta viivytystä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi tämän helpottamiseksi otet-
tava käyttöön asekauppiaiden ja -välittäjien saatavilla oleva tietoliikenneyhteys, johon voi si-
sältyä tietojen toimittaminen sähköpostitse tai suoraan tietokannan taikka muun rekisterin 
kautta.  

Asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatet-
tava direktiivin 4 artiklan 4 kohdan edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voi-
maan viimeistään 14.12.2019.  

Poliisin asetietojärjestelmähankkeen viivästyessä on nähty parhaaksi asedirektiivin muuttami-
sesta annetun direktiivin tavoiteaikataulua ajatellen se, että asealan elinkeinoluvan haltija voisi 
ampuma-aselain 25 §:n 3 momentissa tarkoittamassa ilmoittamisessa käyttää esimerkiksi suo-
jattua sähköpostia toimittaessaan tiedot poliisille. Tällainen menettely olisi asedirektiivin muut-
tamisesta annetun direktiivin perusteella mahdollista. 
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5  Asian valmiste lu ja  lausuntopalaute  

Esitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. 

Esityksestä on pyydetty lausunto maa- ja metsätalousministeriöltä, oikeusministeriöltä, puolus-
tusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, eduskunnan oikeusasiamie-
hen kanslialta, oikeuskanslerinvirastolta, Metsähallitukselta, Museovirastolta, Poliisihallituk-
selta, Pääesikunnalta, Rajavartiolaitoksen esikunnalta, Suomen riistakeskukselta, Sotamuseolta, 
Tullilta, Ampumaharrastusfoorumilta, Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:ltä, Asehistorian Liitto 
ry:ltä, Asekauppiaiden Liitto ry:ltä, Aseistakieltäytyjäliitolta, Aseseppien yhdistys ry:ltä, Kan-
sallinen kivääriyhdistys NRA ry:ltä, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ry:ltä, Oikeuspo-
liittinen yhdistys ─ Rättpolitiska föreningen – Demla ry:ltä, Reserviläisliitto ry:ltä, Reservi-
läisurheiluliitto ry:ltä, Suomen Asehistoriallinen Seura ry:ltä, Suomen Ampumaurheiluliitto 
ry:ltä, Suomen Ampumahiihtoliitto ry:ltä, Suomen ilma-aseharrastajat ry:ltä, Suomen Kotiseu-
tuliitolta, Suomen Metsästäjäliitolta, Suomen museoliitolta, Suomen Rauhanliitto ─ Finlands 
Fredsförbundetilta, Suomen Rauhanpuolustajilta, Suomen Reserviupseeriliitto ry:ltä ja Suomen 
Sadankomitea ry:ltä.  

Hallituksen esityksen sisällön pääasiallisesta teknisestä luonteesta johtuen lausuntoaika oli 
kolme viikkoa. Esitysluonnos, annetut lausunnot ja lausuntoyhteenveto ovat ministeriön inter-
netsivuilla.  

Esitysehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainsäädännön kehittäminen ja tarkas-
tus -yksikössä. 

6  Säännöskohta iset  perustelut  

6.1 Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttami-
sesta annetun lain kumoamisesta  

Vuoden 2017 ampuma-aselain muutoksella, säädösnumero 623/2017, muutettiin muun muassa 
lain 25 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta asetietojärjestelmään ja tiedoston pitämistä, 42 §:ssä tarkoi-
tettua aselupaa, 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aseluvan edellytyksiä luonnolliselle henki-
lölle, 70 §:ssä tarkoitettua aseen ja tehokkaan ilma-aseen hankinnasta ilmoittamista ja esittä-
mistä poliisille sekä 89 §:ssä tarkoitettua luovutusilmoitusta. 

Lakiin lisättiin tuolloin uusi 42 c §, joka koski aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittamista 
poliisille ja 103 §:ään uusi 2 a kohta, jonka mukaan ampuma-aserikkomuksesta on tuomittava 
sakkoon se, joka ampuma-aselain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laimin-
lyö 42 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden. 

Lain 623/2017 voimaantulosäännöstä muutettiin lailla (896/2018) siten, että siirtymäaika säh-
köistä asiointia koskeville säännöksille on 1.3.2020.  

Ampuma-aselain 25, 42, 42 c, 45 ja 70 §:ää puolestaan muutettiin ampuma-aselain muuttami-
sesta annetulla lailla 724/2019. Koska kyseisillä lainkohdilla on muuttuneet sisällöt verrattuna 
lakiin 623/2017, ehdotetaan ampuma-aselain muuttamisesta annettu laki 896/2018 kumotta-
viksi.  Näin vältetään ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 623/2017 säännösten voi-
maan tuleminen 1.3.2020 tai niiden soveltaminen 1.3.2020 alkaen. 
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6.2 Ampuma-aselaki 

42 c §. Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi rakenteellisesti. Voimassa olevan lain 42 c §:ssä tarkoitetut asiat säädettäisiin siten vain 
eri momenteissa. 

Ehdotetun pykälän 1 momentti sisältäisi aseluvan haltijaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden. 
Kun ampuma-aselaki viimeksi muutettiin lailla 724/2019, tämä velvollisuus säädettiin pykälän 
2 momentin 2 kohdassa. Samassa momentissa säädettäisiin myös ilmoitustavoista, jotka ovat 
sähköinen tai kirjallinen, kuten voimassa olevan lain 42 c §:n 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kootusti niistä tiedoista, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. 
Voimassa olevan lain 42 c §:ssä nämä asiat ovat pykälän 1 momentissa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asealan elinkeinoluvan haltijan ilmoitusvelvollisuudesta. 
Ilmoitusvelvollisuus säädettäisiin siten eri momenttiin kuin muut pykälässä olevat asia. Elin-
keinoluvan haltijan ilmoitusvelvollisuus olisi näin selvästi havaittavissa pykälästä.  Voimassa 
olevan 42 c §:n 2 momentin 1 kohdassa on asealan elinkeinoluvan haltijaa koskeva ilmoitusvel-
vollisuus saman sisältöisenä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ilmoitusvelvollisuudesta poikkeamisesta. Voimassa olevan 
lain 42 c §:n 3 momentissa on vastaava sääntely. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella säädettävistä asioista. Voi-
massa olevan 42 c §:n 4 momentissa säädetään vastaava toimivaltuus. 

89 §. Luovutusilmoitus. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi rakenteellisesti siten, että voimassa 
oleva 1 momentti jaoteltaisiin kolmeen eri momenttiin.  

103 §. Ampuma-aserikkomus. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi viittaussäännösten osalta.  Sa-
malla myös rangaistaviksi säädetyt asiat tarkentuisivat. 

1) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen, viittausta lain 
24 §:n 1 momentista muutettaisiin lain 24 §:n 2 momenttiin.  

2) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen viittausta lain 
22 §:n 2 momentista muutettaisiin lain 22 §:n 1 momentiksi.  

3) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen 2 a kohta muu-
tettaisiin 3 kohdaksi ja viittaus lain 42 c §:n 1 momentin 1 kohtaan muutettaisiin lain 42 c §:n 3 
momentiksi.  

Voimassa olevan ampuma-aselain 103 §:n 2 a kohdassa viitataan 42 c §:n 1 momentin 1 koh-
dassa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen. Lain 42 c § on muuttunut lailla 724/2019. Viittauk-
sessa tarkoitetaan siten voimassa olevan lain 42 c §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua 
asealan elinkeinonluvan haltijan ilmoitusvelvollisuutta. Tässä esityksessä ehdotetaan vielä 
muutettavaksi kyseistä pykälää rakenteellisesti. Tällöin viittaus tulisi olla lain 42 c §:n 3 mo-
menttiin. 

4) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen, kohdassa 
oleva viittaus 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ilmoitusvelvollisuuden 
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laiminlyöntiin muutettaisiin 42 c §:n 1 momentissa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöntiin. Kohdan numero olisi nyt 4, kun se voimassa olevassa pykälässä on 3.  

5) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen, kohdassa ole-
vaa viittausta lain 96 §:ään muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin ne asiakirjat jotka ovat 
lainmuutoksella 724/2019 tulleet ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Nämä ovat kortti sekä hyväk-
syntä.  

6) Verrattuna voimassa olevaan ampuma-aserikkomusta koskevaan säännökseen, kohdassa ole-
vaa viittausta täydennettäisiin verrattuna voimassa olevan lain 70 §:ssä säädettyyn velvollisuu-
teen siten, että myös deaktivoidut aseet tulisivat ilmoitus- tai esittämisvelvollisuuden laimin-
lyönnin piiriin.  

Voimassa olevan pykälän kohtien 7, 8, 9, 10 ja 11 kohdan viittaukset ovat kunnossa eikä niihin 
tarvitse myöskään tehdä sisällöllisiä tarkistuksia.  Eli kyseiset kohdat ehdotetaan säädettäviksi 
sellaisina kuin niiden viittaukset ja sisältö ovat voimassa olevassa pykälässä.  

119 a §. Sähköinen asiointi. Pykälään lisättäisiin 22 §. Lisäksi pykälästä korjattaisiin 42 c §:ään, 
70 §:ään ja 89 §:ään liittyvä viittaus.  

6.3 Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttami-
sesta 

Ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 867/2019 
annetun lain 1 momentti sisältää 25 §:ssä tarkoitetun ilmoitusta ja tietojen tallentamisvelvolli-
suutta, 42 c §:n 2 momentin 1 kohdan asealan elinkeinoluvanhaltijan ilmoitusvelvollisuutta sekä 
70 §:n 3 momentissa tarkoitetun aseen osan, tehokkaan ilma-aseen ja deaktivoidun ampuma-
aseen hankinnasta ilmoittamista ja esittämistä poliisille koskevan sääntelyn. Momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että viittaus 42 c §:n 2 momentin 1 kohtaan poistettaisiin, koska 
kyseistä pykälää muutetaan tässä esityksessä ja siten sen voimaantulosta säädettäisiin esitetyn 
ampuma-aselain voimaantulon muuttamisen yhteydessä. 

Lisäksi voimaantulosäännöksen 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että voimaantulo-
säännöksessä säädettäisiin 22 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetun sähköisen 
asioinnin soveltamisen alkamisesta. Voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädettäisiin myös 
menettelystä ennen sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista 45 §:n 3 momentin osalta liit-
tyen asevelvollisen velvollisuuteen esittää tiettyjä selvityksiä aselupaa haettaessa.  Siirtymä-
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 45 §:n 3 momentissa säädettyä asevelvollisen 
velvollisuutta esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta 
ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palve-
lusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovellettaisiin vasta 1.3.2024 
alkaen. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen olisi esitettävä selvitys aselupaa haetta-
essa. 

6.4 Ampumaratalaki 

2 §. Soveltamisala. Pykälästä ehdotetaan muutettavaksi 4 kohta, jossa viitataan ampuma-aselain 
20 §:n 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun luvan saaneen asealan elinkeinonharjoittajan yk-
sinomaan tällaisessa elinkeinotoiminnassa käyttämän ampumaradan perustamiseen ja ylläpitä-
miseen. Tällainen viittaus ei ole enää mahdollinen, sillä ampuma-aselain 20 §:ää on muutettu 
lailla 724/2019 ja kyseisiä kohtia ei enää ole säännöksessä. Viittaus tulisi siten olla ampuma-
aselain (1/1998) 14 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtaan.  
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7  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.2.2020. Esityksen mukaan asealan elinkeinoluvan haltijaa 
koskeva 42 c §:n 3 momentti tulisi voimaan 1.3.2024. Samalla myös kyseistä ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyöntiä koskeva 103 §:n 3 kohta tulisi voimaan 1.3.2024.  Ampuma-aselain 89 
§:n sähköistä asiointia sovellettaisiin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tarkoi-
tetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista momentissa tarkoitetut luovutusil-
moitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella.  

Ennen ampuma-aselain 42 c §:ssä tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen 
yksilöintitiedot tulisi ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, teho-
kas ilma-ase tai aseen osa, jota ilmoitus koskee.  

8  Toimeenpano ja seuranta  

9  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Eri-
tyisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. 
Perustuslain esitöiden mukaan erityisestä syystä voi olla kyse, kun suuren lainsäädäntökokonai-
suuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädet-
täessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130/II).  

Perustuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitettuna erityisenä syynä on perustuslakivaliokunnan 
käytännössä yleisemminkin pidetty muun muassa sitä, että lainsäädäntö on sidoksissa kansain-
välisten velvoitteiden voimaantuloon tai Euroopan unionin oikeuteen (esimerkiksi PeVL 
36/2010 vp, s. 3/I ja PeVL 21/2007 vp, s. 2/II). 

Ajan varaaminen lain voimaantulosta johtuville hallinnollisille toimenpiteille ja käytännön jär-
jestelyille ei myöskään perustuslakivaliokunnan käytännön perusteella täytä erityisen syyn vaa-
timusta. Esimerkiksi hallituksen esityksen HE 204/2013 vp perusteluissa todetaan, että verovel-
karekisterin käyttöönotto ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tietojen luovuttamisen aloittami-
nen edellyttävät aikaa vieviä tietojärjestelmämuutoksia, minkä vuoksi käyttöönottoaikataulua 
ei ollut mahdollista ennakoida. Perustuslakivaliokunta katsoi, että tällaiset toimet ovat tavan-
omaisia lainsäädännössä, ja tarvittava aika niille voidaan varata päätettäessä lainvoimaantulosta 
lakia vahvistettaessa (PeVL 4/2014 vp, ks. lisäksi 7/2005 vp, s. 11 - 12). 

Edellä mainitun lisäksi tulee sähköisen asioinnin voimaantulosta säätämisessä ottaa huomioon 
perustuslain 80 §:n 1 momentti, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Läh-
tökohtana on, että julkisen vallan käytön tulee olla aina palautettavissa eduskunnan säätämässä 
laissa olevaan toimivaltaperusteeseen (HE 1/1998 vp, s. 74). Ampuma-aselain sähköistä asiointi 
koskevat säännökset asettavat asealan elinkeinoluvanhaltijalle velvollisuuden toimia sähköistä 
asiointia käyttäen, joten voimaantulosta ei voi säätää valtioneuvoston asetuksella.  

Perustuslakivaliokunnan käytäntö ja perustuslain säännökset huomioon ottaen tässä esityksessä 
on päädytty siihen, että voimaantulosta säädetään muuttamalla ampuma-aselaissa olevia säh-
köiseen asiointiin liittyviä siirtymäsäännöksiä ja säätämällä laissa tarkka päivämäärä voimaan-
tulolle, ennen sähköisen asioinnin alkamista edeltäville menettelyille ja soveltamiselle. Ehdote-
tut lait eivät siten ole perustuslaillisesti ongelmallisia. 
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Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta anne-
tun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta annettu laki (896/2018). 
 

2 § 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20  . 
————— 
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2.  

 

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain 42 c, 89, 103 ja 119 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 42 c § laissa 724/2019, 89 ja 119 a § laissa 623/2017 sekä 103 § laissa 

532/2007, 124/2011, 764/2015 ja 623/2017, seuraavasti: 
 

42 c § 

Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille. 

Aseluvanhaltijalla, joka on hankkinut, lainannut, valmistanut tai muuntanut aseen tai sen osan, 
on ilmoitusvelvollisuus poliisille 30 päivän kuluessa aseen tai sen osan hankkimisesta, lainaa-
misesta, valmistamisesta tai muuntamisesta. Ilmoittaminen on tehtävä poliisille kirjallisesti tai 
119 a §:ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut ilmoitettavat tiedot ovat: 
1) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot; 
2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi, osoite ja syntymäaika;  
3) korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi;  
4) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaksiantajan ja lainaksisaajan nimi, 

osoite ja syntymäaika;   
5) säilyttäjän ja säilytyspaikan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, jos ampuma-ase, tehokas 

ilma-ase tai ampuma-aseen kokoamisen mahdollistavat aseen osat säilytetään muutoin kuin ti-
lapäisesti 106 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla muun kuin ampuma-aseen hal-
lussapitoon oikeutetun luvanhaltijan luona; 

6) tieto ampuma-aseen muuntamisesta, jos ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi 
muuttuu tai ase deaktivoidaan tai hävitetään; ilmoituksessa on oltava ajankohta, jolloin toimen-
pide on tehty. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on myös ilmoitettava luovuttajan tai lainaksiantajan 
luovutuksen, lainaamisen tai lainasta palauttamisen yhteydessä, jos luovuttaja tai lainaksiantaja 
on 20 §:ssä tarkoitetun asealan elinkeinoluvan haltija.  

Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan lainaksiantaja voi poiketa 1 momentissa 
tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 
päivän ajan lainaksiantamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ampuma-aseen, tehokkaan ilma-
aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoitusten si-
sällöstä. 

 
89 § 

Luovutusilmoitus 

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päivän 
kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä sähköistä 
asiointia käyttäen.  
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Ase-elinkeinonharjoittajien välisestä luovutuksesta on tehtävä ilmoitus 10 päivän kuluessa 
sähköistä asiointia käyttäen poliisin asetietojärjestelmään.  

Äänenvaimentimen luovutuksesta on ilmoitettava vain, jos luovutuksensaajan oikeus hankkia 
äänenvaimennin perustuu äänenvaimentimelle annettuun aselupaan tai jos luovuttajan hallussa-
pito-oikeus perustuu äänenvaimentimelle annettuun ase- tai rinnakkaislupaan. 

Ilmoituksessa on mainittava valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot. 
 

103 § 

Ampuma-aserikkomus 

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 2 momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momentissa 

säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; 
2) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa tai 59 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säilytystiloja 

koskevista muutoksista;  
3) laiminlyö 42 c §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; 
4) laiminlyö 42 c §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 42 d §:n 1 momen-

tissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille ampuma-ase ja aseen osa tai ulkomailta hankittu 
tai yksityisesti valmistettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa taikka 42 d 
§:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas 
ilma-ase tai aseen osa; 

5) laiminlyö 42 d §:n 2 momentissa taikka 90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai 
luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää tai luo-
vuttaa Euroopan ampuma-asepassi poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuu-
den luovuttaa lupatodistus, kortti sekä hyväksyntä tai suostumus poliisille; 

6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuuden tehdä ilmoitus aseen osan, tehokkaan ilma-
aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta taikka esittää aseen osa, tehokas ilma-ase tai deak-
tivoitu ase poliisille; 

7) laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen käy-
tettäväksi; 

8) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta; 
9) tekee ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toiminta-

kelvottomaksi taikka laiminlyö 108 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi tehty aseen osa poliisille; 

10) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan 110 
§:n 2 momentin nojalla sisällytetyn ehdon mukaisesti; taikka 

11) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää lupatodistus tai Euroopan ampuma-
asepassi taikka lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hal-
lussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset 

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon.   
 

119 a § 

Sähköinen asiointi 

Edellä 22 ja 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 ja 3 momentissa, 70 §:n 3 momentissa 
ja 89 §:ssä tarkoitettu sähköinen asiointi edellyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistusvälinettä. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20   . Sen 42 c §:n 3 momentti ja 103 §:n 3 kohta 
tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2024.  

Mitä 89 §:ssä sähköisestä asioinnista säädetään, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maa-
liskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista 
momentissa tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Poiketen siitä, 
mitä 42 c §:ssä säädetään, aseen yksilöintitiedot on 29 päivään helmi kuuta 2024 asti ilmoitet-
tava poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esitettävä se ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen 
osa, jota ilmoitus koskee. Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan 
ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 
2024.  

————— 
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3. 

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksen 

1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 867/2019 seuraavasti: 
 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 25 § tulee kuitenkin voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2020 ja 70 §:n 3 momentti  vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024.  

Mitä 22 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa säädetään sähköisestä asioinnista sovelle-
taan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 momentissa 
säädetään, asevelvollisen on 29 päivään helmikuuta 2024 esitettävä selvitys suoritetusta varus-
mies- tai siviilipalveluksesta taikka, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus 
taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen kes-
keyttämisestä syineen aselupaa haettaessa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 20   .  

————— 
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4. 

Laki 

ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampumaratalain (763/2015) 2 § seuraavasti: 

 
2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ampumaratojen perustamiseen ja ylläpitämiseen. 
Tätä lakia ei sovelleta: 
1) rikoslain (39/1889) 24 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun kotirauhan suojaamaan paikkaan; 
2) satunnaista tai pienimuotoista ampuma-aseella ampumista varten olevaan tilaan tai aluee-

seen; 
3) valtion viranomaisen hallinnassa olevan ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen; 
4) ampuma-aselain (1/1998) 14 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun luvan saaneen 

asealan elinkeinonharjoittajan yksinomaan tällaisessa elinkeinotoiminnassa käyttämän ampu-
maradan perustamiseen ja ylläpitämiseen. 

Ampumaradan perustamisessa ja ylläpitämisessä on noudatettava lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20   . 

————— 
 
Helsingissä   päivänä     kuuta 20   

 
Pääministeri 

Antti Rinne 

Sisäministeri Maria Ohisalo 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta anne-
tun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 

103 §:n 2 a kohta tulevat kuitenkin voimaan 
vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020. 

Edellä 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa, 70 §:n 2 momentissa sekä 
89 §:n 1 momentissa sähköisestä asioinnista 
säädettyä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päi-
västä maaliskuuta 2020. Ennen 42 c §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen 
asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksi-
löintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella 
asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, 
tehokas ilma-ase ja aseen osa. Ennen 89 §:n 
1 momentissa tarkoitetun sähköisen ilmoitus-
menettelyn soveltamisen alkamista momen-
tissa tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään 
asioimalla poliisilaitoksella. Mitä lain 45 §:n 
1 momentissa säädetään asevelvollisen vel-
vollisuudesta pyydettäessä esittää selvitys 
suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluk-
sesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, 
määräys aloittaa palvelus taikka päätös pal-
veluksesta vapauttamisesta, palvelusajan-
kohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämi-
sestä syineen, sovelletaan vasta 1 päivästä 
maaliskuuta 2020. Ennen soveltamisen alka-
mista asevelvollisen on esitettävä selvitys 
aselupaa haettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaan 
tullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus 
pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallus-
saan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä 
ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee 

 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 ha-
kea näille ampuma-aseille ja aseen osille 
aselupaa. Jos asekeräilijän oikeus aseen 
osan hankkimiseen ja hallussapitoon on pe-
rustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 
19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oi-
keus vastaavista aseen osista kootun am-
puma-aseen hallussapitoon, aseen osista tu-
lee tehdä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 
2019 70 §:n mukainen ilmoitus poliisille ja 
esittää pyynnöstä osat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2.  

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain 42 c, 89, 103 ja 119 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 42 c § laissa 724/2019, 89 ja 119 § laissa 623/2017 sekä 103 § laissa 

532/2007, 124/2011, 764/2015 ja 623/2017, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

42 c §  

Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoitta-
minen poliisille 

Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja 
aseen osan yksilöintitiedot ja luovuttajan ja 
luovutuksensaajan nimi, osoite ja syntymä-
aika, korjaamista tai muuntamista koskevan 
toimeksiannon antajan nimi sekä ampuma-
aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan 
lainaksiantajan ja lainaksisaajan nimi, osoite 
ja syntymäaika tulee ilmoittaa poliisille kir-
jallisesti tai 119 a §:ssä tarkoitettua sähköistä 
asiointia käyttäen. Jos ampuma-ase, tehokas 
ilma-ase tai ampuma-aseen kokoamisen 
mahdollistavat aseen osat säilytetään muu-
toin kuin tilapäisesti 106 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetulla tavalla muun kuin am-
puma-aseen hallussapitoon oikeutetun luvan-
haltijan luona, poliisille tulee ilmoittaa säilyt-
täjän ja säilytyspaikan yksilöimiseksi tarvit-
tavat tiedot. Lisäksi tulee ilmoittaa tieto am-
puma-aseen muuntamisesta, jos ampuma-
aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muut-
tuu tai ase deaktivoidaan tai hävitetään. Il-
moituksesta on käytävä ilmi ajankohta, jona 
toimenpide on tehty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot il-
moittaa: 

1) luovuttaja tai lainaksiantaja luovutuk-
sen, lainaamisen tai lainasta palauttamisen 
yhteydessä, jos luovuttaja tai lainaksiantaja 
on 20 §:ssä tarkoitetun asealan elinkeinolu-
van haltija; tai 

2) muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa ta-
pauksessa esineen hankkinut, lainannut, val-
mistanut tai muuntanut aseluvanhaltija 30 

42 c § 

Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoitta-
minen poliisille 

Aseluvanhaltijalla, joka on hankkinut, lai-
nannut, valmistanut tai muuntanut aseen tai 
sen osan, on ilmoitusvelvollisuus poliisille 
30 päivän kuluessa aseen tai sen osan hank-
kimisesta, lainaamisesta, valmistamisesta tai 
muuntamisesta. Ilmoittaminen on tehtävä po-
liisille kirjallisesti tai 119 a §:ssä tarkoitettua 
sähköistä asiointia käyttäen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut ilmoitetta-
vat tiedot ovat: 

1) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja 
aseen osan yksilöintitiedot; 

2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi, 
osoite ja syntymäaika;  

3) korjaamista tai muuntamista koskevan 
toimeksiannon antajan nimi;  

4) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja 
aseen osan lainaksiantajan ja lainaksisaajan 
nimi, osoite ja syntymäaika;   

5) säilyttäjän ja säilytyspaikan yksi-
löimiseksi tarvittavat tiedot, jos ampuma-ase, 
tehokas ilma-ase tai ampuma-aseen kokoa-
misen mahdollistavat aseen osat säilytetään 
muutoin kuin tilapäisesti 106 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla muun kuin 
ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun lu-
vanhaltijan luona; 

6) tieto ampuma-aseen muuntamisesta, jos 
ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kalii-
peri muuttuu tai ase deaktivoidaan tai hävite-
tään; ilmoituksessa on oltava ajankohta, jol-
loin toimenpide on tehty. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

päivän kuluessa esineen hankkimisesta, lai-
naamisesta, valmistamisesta tai muuntami-
sesta. 

 
 
 
Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai 

aseen osan lainaksiantaja voi poiketa 1 mo-
mentissa tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuu-
desta, jos esine on lainaksisaajan hallussa 
enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta. 

 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset ampuma-aseen, tehok-
kaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitieto-
jen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja 
ilmoitusten sisällöstä. 

 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 
myös ilmoitettava luovuttajan tai lainaksian-
tajan luovutuksen, lainaamisen tai lainasta 
palauttamisen yhteydessä, jos luovuttaja tai 
lainaksiantaja on 20 §:ssä tarkoitetun asealan 
elinkeinoluvan haltija.  

Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai 
aseen osan lainaksiantaja voi poiketa 1 mo-
mentissa tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuu-
desta, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan 
hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksian-
tamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset ampuma-aseen, tehok-
kaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitieto-
jen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja 
ilmoitusten sisällöstä. 

 
89 § 

Luovutusilmoitus 

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle am-
puma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päi-
vän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus 
poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä säh-
köistä asiointia käyttäen. Ase-elinkeinonhar-
joittajien välisestä luovutuksesta on tehtävä 
ilmoitus kuitenkin 10 päivän kuluessa säh-
köistä asiointia käyttäen poliisin asetietojär-
jestelmään. Äänenvaimentimen luovutuk-
sesta on ilmoitettava vain, jos luovutuksen-
saajan oikeus hankkia äänenvaimennin pe-
rustuu äänenvaimentimelle annettuun aselu-
paan tai jos luovuttajan hallussapito-oikeus 
perustuu äänenvaimentimelle annettuun ase- 
tai rinnakkaislupaan.  

 
Ilmoituksessa on mainittava valtioneuvos-

ton asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot. 
 

89 § 

Luovutusilmoitus 

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle am-
puma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päi-
vän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus 
poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä säh-
köistä asiointia käyttäen.  

Ase-elinkeinonharjoittajien välisestä luo-
vutuksesta on tehtävä ilmoitus 10 päivän ku-
luessa sähköistä asiointia käyttäen poliisin 
asetietojärjestelmään.  

Äänenvaimentimen luovutuksesta on il-
moitettava vain, jos luovutuksensaajan oi-
keus hankkia äänenvaimennin perustuu ää-
nenvaimentimelle annettuun aselupaan tai 
jos luovuttajan hallussapito-oikeus perustuu 
äänenvaimentimelle annettuun ase- tai rin-
nakkaislupaan. 

Ilmoituksessa on mainittava valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot. 

 
103 §  

Ampuma-aserikkomus 

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 1 
momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momen-
tissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 

103 § 

Ampuma-aserikkomus 

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 
2 momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momen-
tissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

2) laiminlyö 22 §:n 2 momentissa tai 59 
§:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säily-
tystiloja koskevista muutoksista, 

2 a) laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 1 koh-
dassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,  

3) laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 2 koh-
dassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 42 
d §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden 
esittää poliisille ampuma-ase ja aseen osa tai 
ulkomailta hankittu tai yksityisesti valmis-
tettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas 
ilma-ase ja aseen osa taikka 42 d §:n 2 mo-
mentissa säädetyn velvollisuuden esittää po-
liisille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas ilma-
ase tai aseen osa, (8.9.2017/623) 

5) laiminlyö 42 d §:n 2 momentissa taikka 
90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esit-
tää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 
3 momentissa säädetyn velvollisuuden esit-
tää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi 
poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai 
suostumus poliisille,  

 
6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuu-

den tehdä ilmoitus aseen osan tai tehokkaan 
ilma-aseen hankkimisesta taikka esittää 
aseen osa tai tehokas ilma-ase poliisille,  

 
7) laiminlyö valvontavelvollisuutensa an-

nettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen 
käytettäväksi, 

8) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa 
taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta, 

9) tekee ampuma-aseen pysyvästi ampu-
makelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi 
toimintakelvottomaksi taikka laiminlyö 108 
§:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä sää-
detyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampu-
makelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysy-
västi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa 
poliisille,  

10) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa 
ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan 
110 §:n 2 momentin nojalla sisällytetyn eh-
don mukaisesti taikka 

11) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden esittää lupatodistus tai Euroopan am-
puma-asepassi taikka lupatodistuksen tai Eu-
roopan ampuma-asepassiin merkittyjen 

2) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa tai 59 
§:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säily-
tystiloja koskevista muutoksista;  

3) laiminlyö 42 c §:n 3 momentissa sääde-
tyn ilmoitusvelvollisuuden; 

4) laiminlyö 42 c §:n 1 momentissa sääde-
tyn ilmoitusvelvollisuuden tai 42 d §:n 1 mo-
mentissa säädetyn velvollisuuden esittää po-
liisille ampuma-ase ja aseen osa tai ulko-
mailta hankittu tai yksityisesti valmistettu tai 
muunnettu ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja 
aseen osa taikka 42 d §:n 2 momentissa sää-
detyn velvollisuuden esittää poliisille pyyn-
nöstä ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai 
aseen osa; 

5) laiminlyö 42 d §:n 2 momentissa taikka 
90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esit-
tää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 
3 momentissa säädetyn velvollisuuden esit-
tää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi 
poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus, 
kortti sekä hyväksyntä tai suostumus polii-
sille; 

6) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden tehdä ilmoitus aseen osan, tehokkaan 
ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimi-
sesta taikka esittää aseen osa, tehokas ilma-
ase tai deaktivoitu ase poliisille; 

7) laiminlyö valvontavelvollisuutensa an-
nettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen 
käytettäväksi; 

8) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa 
taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta; 

9) tekee ampuma-aseen pysyvästi ampu-
makelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi 
toimintakelvottomaksi taikka laiminlyö 108 
§:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä sää-
detyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampu-
makelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysy-
västi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa 
poliisille; 

10) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa 
ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan 
110 §:n 2 momentin nojalla sisällytetyn eh-
don mukaisesti; taikka 

11) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden esittää lupatodistus tai Euroopan am-
puma-asepassi taikka lupatodistuksen tai Eu-
roopan ampuma-asepassiin merkittyjen 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-
aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaa-
ralliset ammukset, 

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta 
sakkoon. 

 

lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-
aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaa-
ralliset ammukset 

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta 
sakkoon.   

119 a §  

Sähköinen asiointi 

Edellä 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 42 c 
§:n 1 momentissa, 70 §:n 2 momentissa ja 89 
§:ssä tarkoitettu sähköinen asiointi edellyttää 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä luottamuspalveluista annetussa 
laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistusväli-
nettä. 

119 a § 

Sähköinen asiointi 

Edellä 22 ja 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 
42 c §:n 1 ja 3 momentissa, 70 §:n 3 momen-
tissa ja 89 §:ssä tarkoitettu sähköinen asiointi 
edellyttää vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista an-
netussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnis-
tusvälinettä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20   . Sen 42 c §:n 3 momentti ja 103 §:n 3 
kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä 
maaliskuuta 2024.  

Mitä 89 §:ssä sähköisestä asioinnista sää-
detään, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päi-
västä maaliskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tar-
koitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn sovel-
tamisen alkamista momentissa tarkoitetut 
luovutusilmoitukset tehdään asioimalla polii-
silaitoksella. Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä 
säädetään, aseen yksilöintitiedot on 29 päi-
vään helmi kuuta 2024 asti ilmoitettava po-
liisilaitoksella asioimalla ja samalla esitet-
tävä se ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai 
aseen osa, jota ilmoitus koskee. Poiketen 
siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, ampuma-
aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan 
lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta en-
nen 1 päivää maaliskuuta 2024.  

————— 
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 3. 

Laki 

ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksen 

1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 867/2019 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinä-
kuuta 2019. Sen 25 §, 42 c §:n 2 momentin 1 
kohta ja 70 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin 
voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020.  

 
Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, 

aseen yksilöintitiedot tulee 29 päivään helmi-
kuuta 2020 asti ilmoittaa poliisilaitoksella 
asioimalla ja samalla esittää se ampuma-ase, 
tehokas ilma-ase tai aseen osa, jota ilmoitus 
koskee. Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä sääde-
tään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen 
ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2020. 
Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 momentissa sää-
detään, asevelvollisen on 29 päivään helmi-
kuuta 2020 asti esitettävä selvitys suorite-
tusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, 
jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloit-
taa palvelus taikka päätös palveluksesta va-
pauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta 
tai palveluksen keskeyttämisestä syineen 
aselupaa haettaessa. 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinä-
kuuta 2019. Sen 25 §, tulee kuitenkin voi-
maan 1 päivänä kesäkuuta 2020  ja 70 §:n 3 
momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 
päivänä maaliskuuta 2024.  

Mitä 22 §:n 1 momentissa ja 42 §:n 2 mo-
mentissa säädetään sähköisestä asioinnista 
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maa-
liskuuta 2024. Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 
momentissa säädetään, asevelvollisen on 29 
päivään helmikuuta 2024 asti esitettävä sel-
vitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalve-
luksesta taikka, jos palvelusta ei ole suori-
tettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös 
palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajan-
kohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämi-
sestä syineen aselupaa haettaessa. 

 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 

20   . 
————— 
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4. 

 

Laki 

ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampumaratalain (763/2015) 2 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ampumaratojen pe-
rustamiseen ja ylläpitämiseen. 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) rikoslain (39/1889) 24 luvun 11 §:ssä 

tarkoitettuun kotirauhan suojaamaan paik-
kaan; 

2) satunnaista tai pienimuotoista ampuma-
aseella ampumista varten olevaan tilaan tai 
alueeseen; 

3) valtion viranomaisen hallinnassa olevan 
ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämi-
seen; 

4) ampuma-aselain (1/1998) 20 §:n 2 mo-
mentin 1—3 kohdassa tarkoitetun luvan saa-
neen asealan elinkeinonharjoittajan yksin-
omaan tällaisessa elinkeinotoiminnassa käyt-
tämän ampumaradan perustamiseen ja ylläpi-
tämiseen. 

Ampumaradan perustamisessa ja ylläpitä-
misessä on noudatettava lisäksi, mitä muualla 
laissa säädetään. 

2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ampumaratojen pe-
rustamiseen ja ylläpitämiseen. 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) rikoslain (39/1889) 24 luvun 11 §:ssä 

tarkoitettuun kotirauhan suojaamaan paik-
kaan; 

2) satunnaista tai pienimuotoista ampuma-
aseella ampumista varten olevaan tilaan tai 
alueeseen; 

3) valtion viranomaisen hallinnassa olevan 
ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämi-
seen 

4) ampuma-aselain (1/1998) 14 §:n 1 mo-
mentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun luvan 
saaneen asealan elinkeinonharjoittajan yksin-
omaan tällaisessa elinkeinotoiminnassa käyt-
tämän ampumaradan perustamiseen ja ylläpi-
tämiseen. 

Ampumaradan perustamisessa ja ylläpitä-
misessä on noudatettava lisäksi, mitä muualla 
laissa säädetään. 

 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20   . 
————— 

 

 


