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Luonnokset ampuma-aseasetuksen (145/1998) muutokseksi ja sisäministeriön asetukseksi 
teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen toiminnan 
pysyvästä estämisestä 

Tulli on tutustunut asetusluom1oksiinja lausuu niistä seuraavaa. 

Tulli on ampuma-aselain ja ampuma-aseasetuksen kohdalla EU:n sisäisiä siirtoja, tuontia, 
vientiä ja kauttakuljetusta valvova viranomainen ja Tullia koskee näissä asetusluonnoksissa 
vain näihin toimintoihin vaikuttavat asiat ja niitä Tulli seuraavassa kommentoi. 

Sisäministeriön asetusluonnoksessa teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen 
estämiseksi ja latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä 1 §:ssä säädetään teknisistä 
vaatimuksista, joilla paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunnitellun esineen 
muuttamisen ampuma-aseeksi katsotaan olevan ampuma-aselain 2 §:n mukaisesti teknisesti 
estetty. Tässä yhteydessä on säädetty teknisistä vaatimuksista piipun tukkeelle sekä piipulle 
ja patruunapesälle. 

Tullilla ei sinänsä ole huomauttamista näihin teknisiin vaatimuksiin, eikä Tullilla ole esittää 
niihin muutoksia. Tulli haluaa kuitenkin tuoda esille, että näiden kaikkien 1 §:ssä 
säädettyjen teknisten vaatimusten valvonta Tullin toimesta ja käytännön kenttäolosuhteissa 
on mahdotonta. Erityisesti piipun tukkeen kovuuden toteaminen vaatimukset täyttäväksi, eli 
700 HV 30, ei ole mahdollista muualla kuin erillisessä asetekniikan keskuksessa. Tullin 
käsityksen mukaan tämän piipun tukkeen valvonta onkin tarkoitus käytännössä hoitaa siten, 
että mikäli Tullilla on perusteltua syytä epäillä piipun tukkeen olevan vaatimusten 
vastainen, niin Tulli pidättää kyseisen tavaran ja siirtää asian POHA:n Asehallintoon 
tarkempia tutkimuksia varten. 

Saman asetusluonnoksen 2 §:ssä säädetään niistä toimista,joilla latauslaitteen toiminta 
katsotaan pysyvästi estetyksi. Näihin luonnoksessa säädettyihin toimiin Tullilla ei ole 
kommentoitavaa, mutta tässä yhteydessä Tulli haluaa nostaa esille eduskunnan 
Hallintovaliokunnan mietinnön Ha VM372018 vp, joka julkaistiin tämän lausuntopyynnön 
jälkeen. Tässä mietinnössä Hallintovaliokunta on tehnyt HE 179/2018 vp:n nähden 
lisäyksen 3 §:ään, jossa säädetään latauslaitteen pysyvästä rajoittamisesta, josta annetaan 
tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella. Tämä asia tulee huomioida, kun ampuma-
aselain muutos hyväksyttiin eduskunnassa Hallintovaliokunnan esittämällä tavalla, niin sen 
myötä myös tässä tai erillisessä sisäministeriön asetuksessa tulee säätää niistä toimista, joilla 
latauslaite katsotaan pysyvästi rajoitetuksi. 

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa ampuma-aseasetuksen muuttamisesta 2 §:ssä säädetään 
deaktivoiduista ampuma-aseista. Tullin kannalta muutoksissa on kyse lähinnä 
terminologiasta ja Tulli kannattaa näitä muutoksia, koska muutosten myötä terminologia 
olisi yhteneväinen ampuma-aselainja EU:n deaktivointiasetuksen kanssa. 



Muilta osin Tullilla ei ole kommentoitavaa asetusten luonnoksiin. 
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