
LUONNOS 
 
 
 
 
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen  muuttamisesta 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, 
muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen (145/1998) 12 §:n 1 ja 3 
kohta, 13 §:n 1 ja 3 kohta ja 14 §:n 1 kohta sekä 
lisätään asetukseen uusi 1 b, 44 c  - 44 e sekä 61 a ja b § seuraavasti:  
 
 
1 b §  
Merkintöjen tekeminen 
 
 
Ampuma-aselain 110 a §:ssä tarkoitettu ampuma-aseen valmistus-, täydennys- ja 
maahantuontimerkintä on tehtävä pysyvästi ja näkyvään paikkaan. Merkintä on tehtävä aseen 
runkoon, piippuun tai sulkulaitteeseen taikka niitä toiminnallisesti vastaavaan osaan. 
 
Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.  
 
 
 
12 §  
Kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
 
 
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan 
harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 
 
1) hankittujen ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa 
oleva valmistus-, täydennys- ja tuontimerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai 
mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; 
 
------------------------------ 
 
3) hankittujen ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji, kaliiperi 
ja pakkausmerkintä; 
 
---------------------------------------- 
 

 
13 § 
 Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
 
 
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen 
oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 



 
1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, valmistusmerkintä, 
tehtaan merkki ja malli tai mallinumero; 
 
--------------------------------------------- 
 
3) valmistettujen patruunoiden pakkausmerkintä sekä patruunoiden ja erityisen vaarallisten 
ammusten määrä, laji ja kaliiperi; 
 
---------------------------------------------- 
 
 
 
14 §  
Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
 
 
Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-
elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 
 
1) korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, 
aseessa oleva valmistus-, täydennys- ja tuontimerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai 
mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
44 c § 
 Soveltuvuustestin sisältö ja suorittamisvelvollisuuden poikkeukset 
 
Ampuma-aselain 45 c §:ssä tarkoitetun luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta selvittävä 
soveltuvuustesti sisältää henkilön väkivaltaisuutta ja itsetuhoisuutta selvittävät osiot. Testin 
suorittaminen ei ole hakemuksen käsittelyn edellytys, jos luvanhakijan suorittamasta testistä on 
kulunut vähemmän kuin kolme vuotta taikka luvanhakijan henkilökohtainen sopivuus on tullut 
selvitetyksi lääkärin tai psykologin antamalla todistuksella, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi. 
 
 
44 d § 
 Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus 
 
Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi aktiiviseksi ampumaurheiluksi ja -
harrastukseksi katsotaan keskimäärin vähintään kerran kuukaudessa tapahtuva: 

1) ampumaharjoittelu pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla; 
2) ampumakilpailuihin osallistuminen kilpailijana pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai 

pienoisrevolverilla; 
3) ampumakilpailuihin osallistuminen tuomarina tai muuna toimitsijana; 
4) ampumavalmentajana toimiminen taikka 
5) ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen 



 
Aktiivisen harrastuksen on lupaa haettaessa sisällettävä vähintään 10 harjoittelu- tai kilpailukertaa 
siinä lajissa, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. Lupaa haettaessa katsotaan 1 momentin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuksi harrastamiseksi myös kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin 
harrastaminen ensimmäisen harrastusvuoden aikana.  
 
Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava 
syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen. 
 
Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin sääolosuhteiden tai muun vastaavan 
esteen vuoksi ei ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. 
 
 
44 e §  
Aktiivinen loukku- tai luolapyynti  
 
Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi loukussa, luolassa tai vastaavissa olosuhteissa 
tapahtuvaksi eläinten aktiiviseksi ampumiseksi katsotaan säännönmukaisesti metsästyskausittain 
jatkuva pyynti, joka on aktiivista kyseisen alueen olosuhteet huomioiden. Aktiivisuus on osoitettava 
riistanhoitoyhdistykselle todistuksella metsästysoikeudesta ja uskottavalla selvityksellä tai 
suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä. Metsästysoikeutta koskevan 
todistuksen tulee olla varmennettu metsästysseuran tai maanomistajan allekirjoituksella ja 
varustettu tämän yhteystiedoilla.  
 
 
61 a §  
Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoituksen toimittaminen ja käsittely 
 
Aseluvanhaltijan henkilökohtaista sopivuutta koskevat terveydenhuollon ammattihenkilön 
ilmoitukset on toimitettava Poliisihallitukseen. Poliisihallituksessa ilmoituksia saavat käsitellä vain 
ne Poliisihallituksen viranhaltijat, joiden virkatehtäviin kuuluu ampuma-aseita koskevien lupa-
asioiden käsittely. 
 
61 b § 
 Säilytyksen tarkastuspöytäkirja 
 
Säilytyksen tarkastuspöytäkirjaan on merkittävä: 
1) luvanhaltijan nimi, 
2) luvanhaltijan ampuma-aseluvat, 
3) ampuma-aseen säilytystä koskevan tarkastuksen kohde ja tarkastuspaikan osoite, 
4) tarkastuksesta ilmoittamista koskevat tiedot, 
5) ampuma-aseen säilytystä koskevat tarkastushavainnot, 
6) tarkastuksessa läsnä olleet henkilöt sekä  
7) tarkastuksesta päättäneen henkilön ja tarkastuksen tekijän nimi ja virka-asema. 
 
Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava pöytäkirja ja toimitettava siitä jäljennös luvanhaltijalle 
viimeistään kuukauden kuluttua tarkastuksesta. 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 



 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
 
 
 
 
 
PERUSTELUT: 
 
1 b § Merkintöjen tekeminen 
 
Maahantuontimerkinnän tarkoituksena on tehostaa ampuma-aseen jäljittämistä tapauksissa, joissa 
ampuma-ase on viety pysyvästi valtiosta toiseen. Maahantuontimerkinnän on siten oltava sellainen, 
että se on eri valtioiden viranomaisten ymmärrettävissä. Suomen maatunnuksena käytettäisiin ISO 
3166 -standardin mukaista Suomen englanninkielistä maatunnusta.  
 
12 § Kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
 
 
Ase-elinkeinonharjoittajan tiedostonpitovelvollisuudesta säädetään ampuma-aselain 25 §:ssä. 
Ampuma-aselain 110 a §:ään on lisätty ampuma-aseiden ja patruunapakkausten merkintöjä 
koskevat vaatimukset. Merkintävaatimusten tarkoituksena on turvata ampuma-aseiden ja 
patruunapakkausten jäljitettävyys. Tämä ei toteutuisi, mikäli merkintöjä ei rekisteröitäisi. Tämän 
vuoksi ampuma-aseasetuksen 12 §:ää muutettaisiin siten, että tiedostoon tulisi merkitä myös 
ampuma-aseen yksilöintiä koskevat merkinnät sekä patruunapakkausten valmistuserää koskeva 
merkintä. Ampuma-aseen valmistus- ja täydennysmerkinnät sisältävät osin samoja tietoja kuin 
merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero. Koska vain ampuma-aselain 
muutoksen voimaantulon jälkeen valmistettujen ja maahantuotujen aseiden on täytettävä 
merkintävaatimukset, on tarpeen säilyttää myös merkkiä, mallia tai mallinumeroa sekä sarja- tai 
tunnistenumeroa koskevat vaatimukset. Samoja tietoja ei edellytettäisi merkittäviksi kahteen 
kertaan.  

 
 

13 § Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa 
 
 
Ampuma-aseen valmistajan on ampuma-aselain muutoksen voimaantulon jälkeen tehtävä aseeseen 
valmistusmerkintä ja patruunoiden valmistajan pakkausmerkintä. Ampuma-aseen valmistava ase-
elinkeinonharjoittaja voidaan siten velvoittaa merkitsemään tiedostoon valmistusmerkintä ilman 
täydennysmerkintävaihtoehtoa. Suomessa valmistettuun aseeseen ei valmistaja ole velvollinen 
tekemään maahantuontimerkintää. Perustelujen osalta viitataan muutoin 12 §:ää koskeviin 
perusteluihin. 
 
 
14 § Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää 
tiedostoa 
 



Korjaamista ja muuntamista tekevä ase-elinkeinonharjoittaja velvoitettaisiin merkitsemään 
tiedostoon ampuma-aseen valmistus-, täydennys-, ja tuontimerkintä, mikäli sellainen ampuma-
aseeseen on merkitty. Perustelujen osalta viitataan 12 §:ää koskeviin perusteluihin. 
 
 
 
 
 


