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Direktiivin reunaehdot

• Kaikki itselataavat kertatuliaseet isoilla latauslaitteilla kuuluvat erityisen vaarallisiin aseisiin, jotka on
lähtökohtaisesti kielletty
• Kansallisen puolustuksen kannalta tarpeellisia A-luokan aseita voidaan antaa yksityishenkilöille niin
sanotulla reserviläispoikkeuksella, mutta vain yksittäistapauksissa ja poikkeuksellisesti,
asianmukaisesti perustellusti ja edellyttäen, että yleinen järjestys ja turvallisuus ei vaarannu.
• Isojen lippaiden myyminen on kielletty henkilölle, jolla ei ole lupaa A-luokan aseeseen. Mikäli
henkilöllä on hallussaan iso latauslaite ilman A-luokan lupaa sekä mikä tahansa B-luokkaan kuuluva
ase, menettää hän aselupansa.
• Direktiivi edellyttää nykyistä tarkempaa aseiden seurantaa
(esim. luvan peruuttamista, jos ehdot eivät enää täyty, sekä lainaamisen kontrollointia)

Aseiden luokittelu asedirektiivissä
• Direktiivissä määritellään kielletyt aseet (Aluokka), jotka Suomessa luokiteltu nykyisessä
aselaissa erityisen vaarallisiksi aseiksi
̶ A1 ohjukset ja heittimet
̶ A2 sarjatuliaseet,
sinkot jne.
̶ A3 muuksi esineeksi muutetut
̶ A4, A5, A7 erilaiset räjähteet
̶ A6 puoliautomaattiset aseet, jotka muutettu
sarjatuliaseesta
̶ A7 puoliautomaattiset aseet
isolla latauslaitteella
̶ A8 erityisen lyhyet puoli-automaattiset aseet
(<600 mm)

• Direktiivi mahdollistaa poikkeuksia luokkiin A6-A7
esim. ampumaurheilun ja kansallisen poikkeuksen
perusteella
̶ Esitetään kansallisen puolustuksen
poikkeusta
A7 aseisiin yksityishenkilöille ja MPK:lle
̶ Esitetään ampumaurheilupoikkeusta
A7 aseisiin yksityishenkilöille ja
koulutustarkoitukseen yhteisöille
̶ Supistetaan kiellettyjen lyhyiden aseiden
määritelmää (jatkossa <300 piippu +
kokopituus < 600, nyt <400 + <840)
• Muut kuin erityisen vaaralliset aseet ("B-luokan
aseet") säilyvät normaalisti, edellyttää enemmän
seurantaa

Suurimmat sisältömuutokset
lausunnolla olleeseen versioon (1/3)

• Niin sanotun grandfathering poikkeuksen mukaan ennen 12.6.2017 hankittujen, jatkossa kiellettyjen
aseiden vanhat luvat ovat jatkossakin voimassa. Lisäksi ennen ko. päivää hankitut isot latauslaitteet
ovat jatkossakin luvallisia, mikäli omistajalla niihin sopiva ase.
• Toimimattomia latauslaitteita ja tiettyjä vanhoja latauslaitteita (Suomi konepistoolit, Emma
pikakivääri, Lahti-Saloranta pikakivääri) ei katsota aseen osiksi eikä niihin tarvita lupaa.
• 12.6.2017 jälkeen hankittujen kiellettyjen aseiden vanhat luvat ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi
lupahakemus on ratkaistu. Lupahakemus on ilmainen. Lupaa tulee hakea 6 kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta

Suurimmat sisältömuutokset (2/3)

• A-luokan aseissa 24 kuukauden harjoitteluvelvoite lyhennetty 12 kuukauteen, ikäraja tiputettu 20
vuodesta 18 vuoteen ja lupien 5 vuoden määräaikaisuus poistettu.
• A-luokan aseissa harjoittelun ei tarvitse erityisen vaarallisen aseen kohdalla tapahtua ko. aseella vaan
harjoittelu käy myös B-luokan aseella. Lisäksi harjoittelun ei tarvitse tapahtua kokonaisuudessaan
MPK:n toiminnassa vaan muullakin aktiivisella reserviläistoiminnalla voi osoittaa harrastuneisuuden.
MPK:n ampumakoulutuksessa vain ammunnan johtajalta edellytetään PV:n hyväksyntää (ei
kouluttajat).
• PV lausuntomenettelyä on selkeytetty. POHA pyytää lausuntoa A-luokan aseeseen vain henkilöistä,
joiden POHA on katsonut muuten olevan sopivia kyseisen aseen haltijoiksi ja jotka täyttävät
tarvittavat edellytykset.
• Kriteereitä henkilöistä, joihin reserviläispoikkeus kohdistuu (n. 900 000) on selkeytetty. Sijoitettavaksi
suunniteltujen sijaan puhutaan sijoituskelpoisuudesta.

Suurimmat sisältömuutokset
lausunnolla olleeseen versioon (3/3)
• Keräilyaseiden kategorinen ampumakielto poistettu. Nykysäännös säilyy nykyisellään.

• Ilmoitusvelvollisuus lainaamisesta muutettiin koskemaan yli 10 päivää kestävän lainaamisen sijaan yli 30
päivän lainaamisia ja vasta siinä vaiheessa, kun asetietojärjestelmä on käytössä.
• Harrastuneisuuden jatkumisen osoittaminen 5 vuoden välein muutetaan koskemaan vain uusia lupia.
Asetietojärjestelmästä lähetetään muistutus aseluvan haltijalle.
• Harrastusperusteen täytyy olla muuttumaton vain erityisen vaarallisen aseen kohdalla, muuten riittää minkä
vain aselain mukaisen käyttötarkoituksen jatkuminen (esim. metsästyskortti), jos kyseisen
harrastuneisuuden perusteella voisi saada luvan mukaisen aseen.
• Luvan peruuttamista selkeytetty. Peruuttaminen aseen tai aseen osan katoamisen johdosta koskee vain,
tapauksia, joissa koko ase/aseen osa katoaa.

Lyhyen lippaan
reserviläiskivääri

Pitkän lippaan
reserviläiskivääri

ei erityisen vaarallinen ase
("B-luokan ase")

erityisen vaarallinen ase
("A-luokan ase")

Reserviläinen, joka on
sijoituskelpoinen ja
jolla vähintään 12 kk
kestänyt harrastus,
sekä PV:n puolto ja
suoritettuna MPK:n
ampumakoe

Reserviläistoiminta

Metsästys
Ampumaurheilu- ja
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Ennen 12.6.2017
hankitut aseet
(Grandfathering)

Sarjatuliaseesta muokatut aseet

• Osassa sotilaskäyttöön valmistetuista, sarjatuliaseesta muunnetuista ampuma-aseista piiput ja
patruunapesät eivät vastaa siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden vaatimuksia, etenkin mikäli
kyseessä on käytetty tai vanha ampuma-ase. Niiden siviilikäyttö on riski paitsi yleiselle järjestykselle
ja turvallisuudelle, myös käyttäjälle itselleen.
• Aseen mallista ja muunnoksen tasosta riippuen ko. aseet on mahdollista muokata takaisin sarjatulitoimiviksi-> valvonta vaikeaa -> riskit sarjatuliominaisuuden aktivoinnista suuret (riittävän luotettava
muuntaminen tekee aseista usein taloudellisesti kannattamatonta)
• Erityinen riski ostettaessa ulkomailta (tuetaanko laitonta asekauppaa, mikä on aseiden laatu, jos jo
poistettu sotilaskäytöstä)
• Nykykäytäntö ollut kirjavaa laitoksittain sarjatuli-ominaisuuden tarkastamisessa. Lähivuosina
sarjatuliaseesta muunnetuille aseille on voitu antaa lupa, mikäli muuntaminen kertatulelle on
hoidettu tarpeeksi vakuuttavasti. Vanhat luvat jatkuvat myös jatkossa (grandfathering). Estetään
kuitenkin uusien aseiden markkinoille tuonti.

Reserviläistoiminta

• Kiellettyjen aseiden luokkaan siirtyi reserviläistoiminnan kannalta merkityksellisistä aseista vain
ns. puoliautomaattiaseet kapasiteetiltaan isolla latauslaitteella.
• Reserviläisjärjestöt ja yksityishenkilöt voivat jatkossakin saada puoliautomaattiaseisiin kohtuullisen kokoisilla
latauslaitteella ("B-luokan aseet"). Tähän tarvittavia lupia saa jatkossa myös reserviläistoiminnan perusteella,
joka nostetaan yhdeksi harrastusperusteeksi ehdotettavan lain perusteluissa
• Reserviläisjärjestöt voivat saada A-luokan aseita ampumaurheilukoulutukseen esimerkiksi sovellettuun
reserviläisammuntaan.
• Yksityishenkilöt voivat saada lupia kiellettyihin A-luokan aseisiin kansallisen poikkeuksen perusteella
̶ poikkeuksellisesti,
̶ asianmukaisesti perustellulla tavalla
̶ yksittäistapauksessa ja
̶ edellyttäen, että yleinen järjestys ja turvallisuus ei vaarannu.
• Lisäksi ns. grandfathering clause mahdollistaa vanhojen lupien jatkumisen

Yhteisöluvat

• Kaikkiin B-lupiin saa luvat jatkossakin normaalisti aivan kuten tähänkin asti
• Kaikki yhteisöjen ennen 12.6.2017 ostettujen aseiden luvat jatkuvat normaalisti,
olipa kyseessä iso latauslaite tai ei
• MPK:lle on annettu uusi julkisoikeudellinen tehtävä myös sotva-koulutuksena annettavaan
ampumakoulutukseen -> MPK saa myös A-lupia kansallisen puolustuksen poikkeuksen perusteella
• Lisäksi muutkin yhteisöt, kuten reserviläisjärjestöt ja ampumaurheilujärjestöt voivat saada lupia
A-luokan aseisiin ampumaurheilukoulutusta (esim. SRA) varten

Asehankintaprosessi tavallisesti ("B-lupa")

Ampumaurheilija/reserviläinen/metsä
stäjä voi hakea lupaa.
Ampumaurheiluharrastajalta/
reserviläiseltä vaaditaan aktiivista
harjoittelua (käsiaseissa 2 vuotta)
reserviläisjärjestössä,
ampumaurheilujärjestössä.
Lupahakemus poliisilaitokselle, jossa
poliisi tarkistaa yleiset
aselupaedellytykset (mukana
harrastustodistus)
Aseen hankkimisoikeus, jossa kaliiperi,
malli ja toimintatapa
Aseharrastaja menee asekauppaan

Kaupat tehdään ja asekauppias siirtää
aseen asetietojärjestelmässä omasta
tiedostostaan asiakkaan luvalle (aseesta
sarjanumero,
merkki, malli)

Myynnistä lähtee poliisille
luovuttamisilmoitus

Poliisi tarkistaa asian (aseen vastaavan
lupaa jne.) ja tarvittaessa pyytää ostajaa
käymään poliisilaitoksella näyttämässä
asetta
Virallinen aselupa

Asehankintaprosessi erityisen vaarallisiin aseisiin ("A-lupa")
Vuoden harjoittelu A7-asetta vastaavalla aseella (myös pienemmällä
latauslaitteella) ja luotettava selvitys siitä

Lupahakemus Poliisihallitukselle (ei laitokselle), jossa poliisi tarkistaa
yleiset aselupaedellytykset ja että aseeseen on mahdollista saada lupa
(huom. sarjatuliaseesta muunnetut kiellettyjä)

Ampumaurheilijat:
Esitettävä perusteet
ko. asetyypille,
todistus seuraan
kuulumisesta ja 12 kk
harjoittelusta
(käsiaseet 24 kk)

Reserviläiset:
12 kk harrastuneisuus** MPK:ssa*,
PV:n perusteltu puoltolausunto
yksittäistapauksellisuudesta ja
poikkeuksellisuudesta, jota edellyttää
MPK:n ampumakoe sekä sijoitettu tai
suunniteltu sijoitus

Aseharrastaja ostaa aseen ja prosessi jatkuu normaalisti, aselupaan
maininta reserviläiselle, että lupa sallii pitkät lippaat

*Hav-mietinnön
mukaan aktiivinen
harrastuneisuus on 10
harrastuskertaa /2 v
**MPK:ssa ja osin
muussa
reserviläistoiminnassa

Aseen osien luvanvaraisuus

• Useat aseen osat, kuten aseesta irrallisena oleva aseen runko, piippu, patruunapesä, sulkulaite ja sen
runko, sulkukappale, äänenvaimennin ja näitä toiminnallisesti vastaavat osat ovat jo nyt
luvanvaraisia.
• Jatkossa myös kapasiteetiltaan iso latauslaite kuuluisi luvanvaraisiin osiin ja sen hankinta olisi
sallittu vain erityisen vaarallisen aseen luvan haltijalle ("A-lupa"), jolla on lippaaseen sopiva ase (tulee
direktiivistä).
• Luvanvaraisuus voi tarkoittaa sitä, että
a. joko myyjä tarkistaa, että aseen osan ostajalla on sopivan aseen aselupa, osa numeroidaan ja
ostettaessa myyjä tekee luovutusilmoituksen, asetietojärjestelmään merkitään aseluvan
haltijan alle osan tiedot ja osa pitää oston jälkeen käydä näyttämässä poliisilaitoksella
pyydettäessä (kaikki muut osat paitsi äänenvaimennin ja iso latauslaite) tai
b. myyjä tarkistaa, että aseen osan ostajalla on sopivan aseen aselupa (äänenvaimennin, iso
latauslaite), osaa ei rekisteröidä eikä käydä näyttämässä
c. lisäksi jatkossa tarkistettava, ettei osista saa uutta asetta

Mitä teen, jos minulla on hallussani
pitkä latauslaite? (1/2)
Mikäli kyseessä on koriste- tai muistoesineenä käytettävä lipas
̶

Mikäli latauslaite on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 eikä
sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen
(=käytännössä Suomi-konepistoolin, Emma pikakiväärin tai Lahti-Saloranta pikakiväärin latauslaitteet)
-> latauslaite ei ole aseen osa, ei edellytä toimenpiteitä, voit pitää hallussa normaalisti

̶

Mikäli kyseessä on koristeena käytettävä, toimimaton lipas -> kuten yllä, voit pitää hallussa normaalisti
̶

Mikäli kyseessä on koristeena käytettävä, toimiva lipas, voit tehdä siitä toimintakyvyttömän
(sisäministeriö ohjeistaa asetuksella) -> voit pitää hallussa normaalisti

Mitä teen, jos minulla on hallussani
pitkä latauslaite? (2/2)
• Mikäli kyseessä on ampumiseen käytettävä lipas

̶ Mikäli sinulla voimassaoleva aselupa kapasiteetiltaan ison latauslaitteen ja itselataavan
kertatuliaseen yhdistelmään ja ase on ostettu ja ilmoitettu poliisille viimeistään 12.6.2017
-> voit pitää hallussa normaalisti ja myös ostaa vastaavia lippaita jatkossa.
̶ Mikäli sinulla on voimassaoleva aselupa kapasiteetiltaan ison latauslaitteen ja itselataavan
kertatuliaseen yhdistelmään, mutta asetta ei ole ostettu ja rekisteröity viimeistään 12.6.2017,
mutta kuitenkin ennen aselain voimaantuloa -> 6 kk kuluessa uusi lupahakemus poliisille,
vanha lupa on voimassa kunnes uusi on käsitelty, ilman maksua.
̶ Mikäli aiemmin mainitut poikkeukset eivät päde latauslaitteeseesi -> palauta lipas poliisille tai
luovuta se toiselle harrastajalle /asealan elinkeinonharjoittajalle, jolla on tähän lupa.

Asetusluonnokset

• Asedirektiivin täytäntöönpanoon liittyen valmistellaan uudet asetukset ja asetusmuutokset
̶ VNA Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta:
ampumakoulutuksen sisältö, käytettävät aseet, ampumakoulutettavien määrä
koulutustapahtumassa, ampumakoe
̶ VNA ampuma-aseasetuksen muutos:
mm. tekniset muutokset ampuma-aselain muutosten johdosta, tarkemmat säännökset
deaktivoituja aseita koskevista ilmoituksista
̶ SMA teknisistä vaatimuksista ampuma-aseen muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen
toiminnan pysyvästä estämisestä:
miten ampuma-aseen muuttaminen estetään, latauslaitteen toimintakelvottomaksi
tekemisestä tarkemmat säännökset.
• Asetusluonnokset toimitetaan eduskuntaan valiokuntakäsittelyjä varten ja ne
lähetetään myös lausuntokierrokselle
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