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Sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa ampuma-
aseasetuksen (145/1998) muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuk-
sen luonnoksesta sekä luonnoksesta sisäministeriön asetukseksi teknisistä 
vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen 
toiminnan pysyvästä estämisestä. 
 
Poliisihallitus toteaa, että valtioneuvoston asetusluonnos on lähetetty lau-
sunnolle ennen kuin eduskunta on hyväksynyt sen ampuma-aselain muu-
toksen, johon nyt lausuttavana oleva asetusluonnos perustuu. Poliisihalli-
tuksella ei myöskään ole lausunnon laatimisajankohtaan mennessä ollut 
käytettävänään eduskunnan vastausta. Nämä seikat ovat yhdessä asetus-
luonnosten viimeistelemättömyyden kanssa vaikeuttaneet lausunnon an-
tamista ja Poliisihallitus varaakin mahdollisuuden muuttaa ja täydentää lau-
suntoaan myöhemmin. Poliisihallitus esittää, että sisäministeriö arvioi, onko 
asiassa tarpeen järjestää toinen lausuntokierros.  
 
Poliisihallitus esittää tässä vaiheessa asetuksittain seuraavat huomiot. Po-
liisihallituksella on lisäksi teknisluontoisia korjausehdotuksia, jotka se toi-
mittaa asian valmistelijalle erikseen. 
 
 

Ampuma-asetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetus 
 
Ehdotetussa 1 a §:ssä on momenttien välillä ristiriita aseen osien osalta. 
 
Poliisihallitus esittää, että 2 §:n 1 momentti poistetaan, jolloin aseen elin-
kaari päättyy lopullisesti ainoastaan joko deaktivoimiseen tai hävittämiseen. 
 
Yksilöinti-ilmoituksia koskevissa pykäläluonnoksissa käytetään rakennetta 
tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero, 
tehtaan merkki ja malli tai mallinumero. Koska ilmoitukset koskevat esi-
neyksilöitä, olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää muotoa, jossa tulisi il-
moittaa aseessa (tai aseen osassa silloin kun ilmoitusvelvollisuus koskee 
aseen osaa) oleva valmistus- tai täydennysmerkintä taikka sarja- tai tunnis-
tenumero sekä toisaalta tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinu-
mero. 
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Asetusmuutosta koskevassa perustelumuistiossa on selostettu, mitä tarkoi-
tettaisiin luotettavalla selvityksellä aktiivisesta reserviläisen ampumaharjoit-
telusta. Luotettaviksi selvityksiksi on mainittu esimerkiksi Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen jäsenjärjestön ja sen alaisen yhdistyksen edustajan al-
lekirjoittama tai leimaama selvitys. Kun Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
jäsenjärjestöinä on järjestöjä, joilla ei ole suoranaista yhteyttä ampuma-
aseiden ja ammunnan kanssa, kaipaisi muistio lisäperusteluja sen tueksi, 
miten tällaisen yhdistyksen tuntemattomaksi jäävän henkilön leimaama 
pyytäjän itsensä laatima todistus osoittaa luotettavasti harjoituskertojen ta-
pahtuneen. Muistiossa selostettu kriteeristö muun muassa asettaa Suomen 
Ampumaurheiluliitto ry:n erikoiseen asemaan, koska sen antamien todis-
tusten sisällölle on asetettu täysin toisistaan poikkeavat muotovaatimukset 
riippuen siitä, millä perusteella todistuksen pyytäjä ilmoittaa lupaa hake-
vansa.  Poliisihallitus katsoo, että perusedellytyksenä todistuksen luotetta-
vuuden hyväksymiselle tulee olla sen antajan allekirjoituksen, nimensel-
vennöksen ja yhteystietojen sisältyminen asiakirjaan. Lisäksi eri toimijoiden 
tasapuoliseen kohteluun tulisi kiinnittää tältä osin huomiota. 
 
 

Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estä-
miseksi ja latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä 

 
Ampuma-aseeksi muuttamisen estämisen osalta Poliisihallitus toteaa, että 
Euroopan komissio on 16 päivänä tammikuuta 2019 antanut komission täy-
täntöönpanodirektiivin (EU) 2019/69, hälytys- ja merkinantoaseita koske-
vien teknisten eritelmien vahvistamisesta aseiden hankinnan ja hallussapi-
don valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisesti. Di-
rektiivin 1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että patruunati-
lalla varustettujen laitteiden, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanos-
ten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten 
merkinantopatruunoiden ampumista varten, on aina täytettävä edellä mai-
nitun direktiivin liitteessä vahvistetut tekniset eritelmät, jotta kyseisiä laittei-
ta ei katsottaisi direktiivin 91/477/ETY mukaisiksi ampuma-aseiksi. 
 
Poliisihallitus katsoo, että pelkästään ehdotetussa 1 §:ssä olevat vaatimuk-
set eivät ole riittäviä vaan asetukseen tulisi sisällyttää EU:n täytäntöönpa-
nodirektiivin liitteen teknisiä määritelmiä huomattavasti kattavammin. Polii-
sihallitus liittää tähän lausuntoon koosteen niistä direktiivin liitteen kohdista, 
jotka sen käsityksen mukaan tulisi sisältyä asetustekstiin. Lisäksi jatkotyös-
sä on tarpeen arvioida, onko direktiivin teksti artiklatekstienkään osalta riit-
tävän kattavasti sisällytetty ehdotettuun asetustekstiin. 
 
 
Poliisijohtaja    Sanna Heikinheimo  
 
 
Asehallintopäällikkö  Mika Lehtonen 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
15.04.2019 klo 08:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
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Liitteet Luettelo sisäministeriön asetukseen mahdollisesti sisällytettävistä täytän-

töönpanoasetuksen artikloista 
  
  
  
  

 


