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Jakelun mukaan 

Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta. Esityksen 
tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta.

Esitysluonnos sisältää ehdotukset koskien sähköisen asioinnin käyttöön ottamista 
aselupa-asioissa, kotipaikkasidonnaisuuden poistamista, soveltuvuustestistä 
luopumista ja aseen esittämisen rajoittamista. Kaksivaiheinen hankkimis- ja 
hallussapitolupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-
aseen hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen 
hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten. 

Muutokset vähentäisivät pakollista käyntiasiointia poliisilaitoksella ja joustavoittaisivat 
menettelyä. Sähköisen lupamenettelyn rinnalla säilyisi kuitenkin mahdollisuus hakea 
aselupaa poliisilaitoksella asioiden. 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että ase-elinkeinonharjoittajan tulisi 
ilmoittaa hallussaan olevien aseiden ja aseen osien yksilöintitiedot poliisin 
asetietojärjestelmään sähköisesti. Muutos parantaisi aseen elinkaaritietojen hallintaa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2016.
Lainmuutokset tulisivat pääosin voimaan mahdollisimman pian. Sähköiseen asiointiin 
liittyvät muutosehdotukset ovat sidoksissa poliisin asetietojärjestelmän 
uudistushankkeeseen ja tulisivat voimaan keväällä 2018. 

Lausunto pyydetään toimittamaan sisäministeriön kirjaamoon sähköisessä muodossa 
(doc-tiedostona) sähköpostiosoitteisiin osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi ja
elina.hirttio@intermin.fi viimeistään 19.8.2016.

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

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Elina Hirttiö (p. 0295 488 611) ja 
poliisitarkastaja Seppo Sivula (p. 0295 488 591). 

Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa

Ylitarkastaja Elina Hirttiö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
29.06.2016 klo 09:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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