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Lausunto luonnoksesta HE:ksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun 
lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta 

Sisäministeriö on pyytänyt mm. valtiovarainministeriön lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi laiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta. Muutoksilla 
pantaisiin toimeen EU:n asedirektiiviin tehdyt muutokset. Laissa säädettäisiin 
ampuma-aseluvan haltijoiden seurannasta ja aseluvan säännöllisestä tarkas-
telusta. Ostajan henkilöllisyys ja aselupa tarkistettaisiin etäkaupan yhteydessä. 
Merkintää koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Asevälittäjän määritelmä tu-
lisi lakiin. Hallussapitolupa tulisi peruuttaa, jos luvan myöntämisen edellytyksiä 
ei enää ole. Aselain määritelmiä muutettaisiin, koska direktiivin myötä osa ai-
kaisemmin luvanvaraisista B-luokkaan kuuluvista aseista on siirretty 
A-luokkaan. Esitetyillä muutoksilla täytäntöönpantaisiin direktiivissä jäsenvalti-
oille säädetty mahdollisuus myöntää lupia kiellettyyn A-luokkaan siirrettyihin 
ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa varten esim. maanpuolustus-
tarkoituksessa, museoille ja keräilijöille sekä urheiluampujille. Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä olevan koulutuksen antaminen 
johdosta yhdistykselle säädettäisiin mahdollisuus saada lupia A-luokan asei-
siin sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen . Myös yksityisille tulisi 
mahdollisuus tietyin edellytyksin saada lupa tähän tarkoitukseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 14.9.2018. 

Valtiovarainministeriö toteaa lausuntonaan seuraavan. 

Lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan varsin nopealla aikataululla. Kuiten-
kin lausunnolla olevassa luonnoksessa vielä todetaan, että tässä vaiheessa 
vaikutuksia henkilöstön määrään ei voida arvioida. Esitysluonnokseen ei 
myöskään sisälly mitään euromääräisiä arvioita siitä, miten paljon ja mitä kus-
tannuksia (ml. tietojärjestelmämuutokset) esitys aiheuttaa valtiolle (poliisille, 
puolustusvoimille tai muille), Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle taikka yksi-
tyisille. Vaikutukset tulee selvittää ja sisällyttää ne lakiesitykseen. 

Lähtökohtaisesti poliisin lupahallinto hoidetaan kokonaisuudessaan suorittei-
den kustannuksia vastaavilla maksutuloilla. Poliisin maksuasetus tulee sa-
massa yhteydessä tarkistaa ja huomioida uudet maksulliset suoritteet. 

Valmistelussa pitää arvioida myös puolustusvoimien antamien lausuntojen 
määrä ja kustannukset sekä suhde resursseihin. 

Lakiesityksessä tulee varta vasten todeta seuraavaa: Ehdotuksen edellyttä-
mästä rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja valtion 
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talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoi-
tus toteutetaan valtiontalouden kehysten (sisäministeriön ja puolustusvoimien) 
puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. 

Osastopäällikkö, 
budjettipäällikkö 

Budjetti neuvos 

BO (Vallinheimo, Syrjänen) 
VO (Turunen) 
VKO (Riiski) 
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