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Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 
 
Viite: VN/18419/2020 
 
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 
annetun lain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista. 

Sisäministeriön poliisiosasto on tutustunut esitykseen yhdessä 
Poliisihallituksen asehallinnon kanssa ja lausuu siitä seuraavaa. 

Poliisihallitus toimii ampuma-aselain (1/1998) 110 §:ssä tarkoitettuna 
ampuma-aseiden ja patruunoiden käyttöturvallisuutta tarkastavana 
viranomaisena. Ampuma-aseiden ja patruunoiden 
tarkastuttamisvelvollisuus perustuu kannettavien ampuma-aseiden 
tarkastusleimojen vastavuoroisesta tunnustamisesta solmittuun 
sopimukseen (SopS 40/1984), johon on liittynyt 15 jäsenvaltiota, osa 
Euroopan unionin jäsenvaltioita ja osa kolmansia valtioita. 

Ampuma-aseet on jätetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/42/EY ja direktiivin 95/16/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle. Ampumatarvikkeet ja patruunat on suljettu siviilikäyttöön 
tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla 
ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin (2014/28/EU) 
soveltamisalan ulkopuolelle, lukuun ottamatta jäsenvaltioiden välisiä 
siirtoja. 

Poliisiosasto yhtyy Poliisihallituksen näkemykseen siitä, ettei ampuma-
aselaissa tarkoitettujen ampuma-aseiden ja patruunoiden 
sisällyttäminen markkinavalvonnasta annettuun lakiin (1137/2016) olisi 
tarpeen markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja 
asetuksen soveltamisen tueksi. 

Ampuma-aselain 116 §:n 1 momentissa säädetään muun muassa, että 
poliisin on vähintään kahden vuoden välein tarkastettava alueellaan 
toimivien asealan elinkeinoluvan haltijoiden 25 §:n 5 momentissa 
tarkoitetut tiedostot ja kirjanpito, varastot ja säilytystilat sekä 
ampuma-aseet ja luvanvaraiset aseen osat. Poliisilla on oikeus 
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tarkastusta suorittaessaan saada nähtäväkseen asealan elinkeinoluvan 
haltijan kirjanpito sekä päästä tiloihin, joissa edellä mainittuja esineitä 
säilytetään. 

Ampuma-aselain 117 §:ssä säädetään, että ampuma-aselaissa tai 
asevientiasetuksessa tarkoitettu lupatodistus ja Euroopan ampuma-
asepassi sekä lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin 
merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, 
patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on pyynnöstä esitettävä 
poliisille, rajavartioviranomaiselle ja tulliviranomaiselle sekä 
Metsähallituksen hallinnassa olevalla valtion maalla erävalvontaa 
suorittavalle Metsähallituksen virkamiehelle. 

Ampuma-aselain 110 §:n, 116 §:n ja 117 §:n vastaisesta menettelystä 
säädetyt seuraamukset sisältyvät ampuma-aselain 9 lukuun ja rikoslain 
(39/1889) 41 lukuun. 

Poliisiosasto kannattaa Poliisihallituksen esitystä siitä, että 
jatkovalmistelussa vielä selvitettäisiin, onko ampuma-aseiden ja 
patruunoiden käyttöturvallisuuden valvontaa koskevaa sääntelyä 
tarpeen joiltakin osin yhdenmukaistaa markkinavalvonnasta annetun 
lain kanssa. 
 
 
 
Yksikön päällikön sijainen, 
neuvotteleva virkamies  Heidi Kankainen 
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