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Jakelun mukaan 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain, 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 
§:n muuttamisesta

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta. 
Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 17.5.2017 annetun EU:n asedirektiivin 
vaatimat muutokset. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät lakiehdotukset on 
valmisteltu sisäministeriön 11.4.2017 asettamassa työryhmässä (SM011:00/2017) ja 
viimeistelty virkatyönä sisäministeriössä.

Kansalliseen lainsäädäntöön asedirektiivin perusteella tehtävillä muutoksilla 
edistettäisiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä muun muassa 
parantamalla ampuma-aseiden ja aseen osien jäljitettävyyttä ja tarkentamalla 
sääntelyä aselupaedellytysten voimassaolon seurannasta. Lisäksi sujuvoitettaisiin 
asealan elinkeinotoiminnan sääntelyä.

Muutoksilla ei kuitenkaan olisi vaikutuksia ampumaharrastuksen eri ammunnan 
lajeihin enempää kuin on tarpeellista asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että ampuma-aselaissa säädettäisiin aseluvan haltijoiden 
seurannasta ja aseluvan edellytysten voimassaolon säännöllisestä tarkastelusta. 
Ampuma-aselakiin lisättäisiin säännös ampuma-aseen ostajan henkilöllisyyden ja 
aseluvan tarkistamisesta luovutuksen ja lainaamisen yhteydessä. 

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevia säännöksiä 
esitetään muutettavaksi niin, että lupa tulee peruuttaa niissä tapauksissa, joissa luvan 
myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. 

Esitysluonnos sisältää myös ehdotukset säännöksiksi ampuma-aseiden ja aseen 
osien määritelmien tarkentamisesta, ampuma-aseiden luokittelusta erityisen 
vaarallisiin ampuma-aseisiin sekä asealan elinkeinotoiminnan seurantajärjestelmästä.

Ehdotuksen mukaan luvanhaltijan tulisi tehdä luovutustilanteiden lisäksi ilmoitus myös 
ampuma-aseen tai aseen osan lainaamisesta poliisille, jos lainaaminen kestäisi 
pitempään kuin 10 päivää. Säännöstä poikkeuksesta aseen osien luvanvaraisuuteen 
tarkennettaisiin niin, että luvanvaraista ei olisi osien hankkiminen, jos henkilöllä on 
oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon eikä hankittavista 
osista saa koottua toista ampuma-asetta. 

Esitetyillä muutoksilla pantaisiin täytäntöön ampuma-asedirektiivissä jäsenvaltioille 
säädetty mahdollisuus myöntää poikkeuslupia tiettyihin kiellettyjen ampuma-aseiden 
A-luokkaan siirrettyihin ampuma-aseisiin niiden hankkimista ja hallussapitoa varten 
esimerkiksi maanpuolustus, keräily tai urheiluammuntatarkoituksessa tai museoissa 
säilyttämiseksi. 

Laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksessa määriteltäisiin, että osana 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä annettavaa 
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi 
antaa myös ampumakoulutusta, jonka tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle säädettäisiin 
mahdollisuus saada aselupia tiettyihin erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin kyseisen 
koulutuksen järjestämistä varten. Ehdotuksessa ehdotetaan, että yksittäisille 
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henkilöille säädettäisiin tietyin edellytyksin mahdollisuus saada aselupa direktiivin 
tiettyihin A-luokan aseisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia 
palvelevassa ampumakoulutuksessa tapahtuvaa ampumakoulutuksen osallistumista 
varten.

Yksittäisten henkilöiden osalta reserviläisen ampumataitoa kehittävän toiminnan 
mahdollistamiseksi hallituksen esitykseen sisältyy säännöskokonaisuus, joka 
mahdollistaa ampumaharjoittelun nousujohteisesti. Lisäksi esitykseen sisältyy 
siirtymäsäännös, jonka mukaan ampuma-aselain muutoksen myötä erityisen 
vaaralliseksi ampuma-aseeksi luokiteltavan ampuma-aseen hallussapitoon 
oikeuttavan luvan voimassaolo jatkuu tietyin edellytyksin myös ampuma-aselain 
muutoksen voimaantulon jälkeen koko alkuperäisen voimassaoloajan. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018. 
Lainmuutokset tulisivat voimaan 14. päivänä syyskuuta 2018. 

Lausunto pyydetään toimittamaan sisäministeriön kirjaamoon sähköisessä muodossa 
(doc-tiedostona) sähköpostiosoitteisiin kirjaamo@intermin.fi ja 
johanna.puiro@intermin.fi viimeistään 1.6.2018. Lausunnonantajia pyydetään 
merkitsemään lausunnon viitekenttään hanketunnus SM011:00/2017. Perusteena 
lyhennetylle neljän viikon lausuntoajalle on asedirektiivin täytäntöönpanon aikataulu 
sekä se, että keskeisiä sidosryhmiä on jo kuultu hankkeen aikana järjestetyissä 
tilaisuuksissa sekä asedirektiivineuvottelujen aikana. Sisäministeriö järjestää 
hallituksen esitysluonnoksesta kuulemistilaisuuden lausuntokierroksen aikana, kutsu 
tilaisuuteen toimitetaan myöhemmin.  

Luonnos lähetetään lausunnolle myös Ahvenanmaalle ruotsinkielisen käännöksen 
valmistuttua ja Ahvenanmaa saa samanmittaisen lausuntoajan kuin suomenkieliselle 
luonnokselle on annettu. 

Ministeriöitä ja Poliisihallitusta pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö alaiselle 
hallinnolleen siinä laajuudessa kuin se katsotaan tarpeelliseksi.

Lisätietoja asiasta antaa johtava asiantuntija Johanna Puiro, p. 0295 488 584, 
johanna.puiro@intermin.fi sekä poliisitarkastaja Seppo Sivula, p. 0295488 591, 
seppo.sivula@intermin.fi. 

Osastopäällikkö Risto Lammi

Poliisijohtaja Petri Knape

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
04.05.2018 klo 10:01. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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