
1981 Vp. n:o 244 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi atnpuma-aseista ·:ja 
ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta 
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ESITYKSEN PÄM.SIALUNEN SISÄLTÖ 

·Esityksen tarkoituksena on järjestää myytä
viksi tarkoitettujen ampuma-aseiden ja -tarvik
keiden tarkastus. Ampuma-aseista ja ampuma~ 
tarpeista annettuun lakiin ehdotetaan lisättä~ 
väksi säännös, jonka mukaan tarkastus voidaan 
asetuksella säätää pakolliseksi. Tarkastamatto~ 
mien aseiden ja ampumatarvikkeiden myynti 
tulisi esityksen mukaan rangaistavaksi teoksi. 
Muutoksen tark~itus on sekä parantaa aseiden 

ja ampumatarvikkeiden käyttöturvallisuutta ett~ 
luoda tarkastusjärjestelmä, joka mahdollistaisi 
aseiden ja ampumatarvikkeiden maastaviennin 
ilman ulkomailla tapahtuvaa. t~rkastpsta. 

Laki on tarkoitus saattaa:· vöimaan aikaisin~ 
taan 1 päivänä heinäkuuta 198,2. 

Esitys liittyy vuoden 1981 lisämeno~ioq11 
ja oh tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydess~: 

:-.'! 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Voimassa olevassa laissa ampuma-aseista ja 
ampumatarpeista (33/33) ei ole säännöksiä 
ampqma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tarkas
t:uksesta. Tarkastusjärjestelmän puuttumisesta 
on ollut seurauksena, että vähittäismyynnissä 
olevien aseiden. ja ampumatarvikkeiden taso on 
ollut vaihteleva. Aseiden ja ampumatarvikkei
den laadun tarkkailu ja valvonta on ollut vain 
valmistajien, maahantuojien ja kauppiaiden 
mahdollisten toimenpiteiden varassa. Eräissä 
ulkomailta tuoduissa aseissa on voitu havaita 
virheellisyyksiä, jotka ovat olleet vaaraksi asei
den käyttäjille. Aseiden ja ampumatarvikkeiden 
laadusta johtuvia vakavia onnettomuuksia ei 
kuitenkaan ole viime vuosina sattunut. Am· 
puma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tarkas
tuksella voitaisiin varmistaa, että aseet ja am
pumatarvikkeet sekä niihin käytetyt raakil
aineet ovat sellaisia, että aseet ja ampuma
tarvikkeet ovat oikein käytettyinä turvallisia. 
Tarkastustoiminta estäisi myös vaarallisten ja 
huonolaatuisten tuotteiden maahantuonnin. 

1681001905 

Tarkastusjärjestelmän puuttuminen on myfu 
vaikeuttanut maamme amptima~aseiden ja -tar;; 
vikkeiden vientiä. Koska Suomessa ei ole asei, 
den ja ampumatarvikkeiden tarkastusta kos~~
vaa .lainsäädäntöä eikä tarkastuksia suorittava~ 
viranomaista, vientiin menevät aseet ja ampuma~ 
tarvikkeet on jouduttu erikseen tarkastamaan 
niissä maissa, joissa ei saa myydä tarkastamat7 
tornia tuotteita. Vientimaissa suoritetut tarka~; 
tukset ovat hidastaneet ja hankalöittaneet. ta~ 
varatoimituksia ja nostaneet valmistajien kus~ 
tannuksia. Jos Suomella olisi ampuma-aseit~ 
ja ampumatarvikkeita koskeva tarkastuslain
säädäntö ja tarkastukset suorittava viranomai
nen, Suomella olisi mahdollisuus liittyä . jäse~ 
neksi Commission Internationale Permanentc 
pour l'Epreuve des Armes a Feu Portatives 
( C.LP.) -mmtseen järjestöön, johon , tällä 
hetkellä kuuluu 11 merkittävää aseiden· val~ 
mistajamaata. Jäsenyys organisaatiossa merkit
sisi, että suomalaisen viranomaisen· suorittari:ur 
tarkastus ja leimaus hyväksyttäisiin sellaisenaan 
myös. muissa C.I.P:n jäsenmaissa. Tällä olis~ 
merkittävä vientiä edistävä vaikutus myös mbi~ 
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hin kuin C.I.P:n jäsenmaihin suuntautuvaa 
vientiä ajatellen. 

Ehdotetun lainmuutoksen nojalla annettavas
sa asetuksessa on tarkoitus säätää pakollinen 
tarkastus- ja hyväksymismenettely metsästys- ja 
urheiluaseille sekä niissä käytettäville patruu
noille. Kysymyksessä olevien aseiden ja patruu
noiden keskimääräiset vuotuiset valmistus- ja 
maahantuontimäärät ovat seuraavat: 

Valmistus 
keskim. kpl/vuosi 

Tyyppi 

rihla-aseet . • .. .. . • .. .. 43 000 
baulikot + haulikkorihlat 9 000 
pistoolit • .. .. .. .. .. • • 3 000 
tarkastettavat osat . . • . 5 000 

Ampuma-aseet yhteensä . 60 000 
Ampumatarvikkeet . . . . . 85 X 10' 

2. A sian v a 1m i s t e 1 u 

Tuonti 
keskim. kpl/vuosi 

4400 
6000 
1800 

600 (n.5 %) 

12800 
12,6 X 10' 

Räjähdysvaarallisten aineiden lautakuntaan 
erityisesti tätä tehtävää varten muodostettu 
jaosto valmisteli luonnoksen asetukseksi ampu
ma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tarkastuk
sesta sekä tähän liittyväksi kauppa- ja teolli
suusministeriön päätökseksi. Ehdotus jätettiin 
kauppa- ja teollisuusministeriölle syyskuussa 
1978. Työryhmän ehdotus oli tämän jälkeen 
laajalla lausuntokierroksella. Teknillinen tarkas
tuslaitos asetti kesällä 1980 työryhmän selvit
tämään ase- ja ampumatarviketarkastuksen 
edellyttämiä laite- ja henkilökuntatarpeita. Työ
ryhmän selvitys valmistui syyskuussa 1980. 

Sisäasiainministeriössä on valmisteilla ampu
ma-aselainsäädännön kokonaisuudistus. On odo
tettavissa, että kestää vielä melko kauan en
nen kuin tätä koskeva hallituksen esitys on 
valmis annettavaksi. Koska nyt kysymyksessä 
olevia järjestelyjä on pidettävä kiireellisinä, on 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi antaa ampuma
aseista ja ampumatarvikkeista annetun lain osit
taisuudistusta koskeva esitys erillisenä. 

3. E s i t y k s en o r g a n i s a t o r i s et j a 
henkilöstövaikutukset 

Tarkastusviranomainen ;a tarkastushenkilöstö 

Liittyminen C.I.P:n jäseneksi edellyttää vi
rallisen tarkastuslaitoksen olemassaoloa. C.I.P:n 
säännöt edellyttävät lisäksi, että tarkastushen
kilöstön tulee olla tarkastusviranomaisen palve
luksessa. 

Erityisen aseita tarkastavan uuden laitoksen 
perustaminen ei olisi tarkoituksenmukaista, jo
ten tarkastustoimintaan tulisi käyttää valmiita 
organisaatioita. Maassamme on teknillistä tar
kastustoimintaa varten perustettu kauppa- ja 
teollisuusministeriön alaisuudessa toimiva tek
nillinen tarkastuslaitos, jonka toimialaan myös 
ampuma,aseiden ja ampumatarvikkeiden tar
kastustoiminta hyvin soveltuu. 

Kotimaan tuotannon tarkastus suoritettaisiin 
valmistajien tehtailla, jotka järjestäisivät myös 
tarvittavat laitteet ja tarvittavan apuhenkilös
tön sekä tarkastustilat. Tuontiaseiden ja ampu
matarvikkeiden tarkastusta varten tulisi Hel
sinkiin teknillisen tarkastuslaitoksen yhteyteen 
perustaa tarkastuspaikka. 

Toiminnan johtamista, koordinointia ja kan
sainvälisten yhteyksien hoitamista varten tek~ 
niilisen tarkastuslaitoksen keskushallintoon tu
lisi perustaa yksi uusi toimi. Suoritettujen ar
viointien mukaan tulisi laitoksen saada muuta 
henkilöstöä seuraavasti: 

Tuontitarvikkeiden tarkastusta varten Hel
sinkiin perustettava tarkastuspaikka: yhteensä 
5 henkeä; 

Lahden piiritoimisto: 2 henkeä; ja 
Jyväskylän piiritoimisto: 2 henkeä. 

Tarkastuslaitteet 

Kotimaassa valmistettujen aseiden ja ampu
matarvikkeiden tarkastus ei suunnitellun käy
tännön mukaan aiheuttaisi laite- ja välinehan
kintoja. 

Helsinkiin perustettavan tarkastuspaikan lait
teet on tarkoitus valita niin, että lisähenkilös
tön tarve olisi mahdollisimman pieni. Samalla 
tulee kuitenkin toteuttaa C.I.P:n vaatimuksia 
vastaava tarkastustaso. 

Tarkastustilat 

Kotimaisen tuotannon tarkastus suoritettai
siin valmistajan tiloissa. Helsinkiin perustet
tavaa tuontiaseiden ja -ampumatarvikkeiden 
tarkastusta varten tulisi saada noin 250 m2:n 
suuruinen tarkastustila. 

4. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Uudistuksen toteutumisesta aiheutuisi vuo
tuisia palkkakustannuksia noin 500 000 mk ja 
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arvioidut laitteistokustannukset olisivat noin 
350 000 mk. 

Teknillinen tarkastuslaitos on varannut 
Helsinkiin Lönnrotinkatu 37:ään rakennetta
vaan, laitoksen käyttöön tulevaan rakennukseen 
aseiden tarkastuspaikkaa varten tarvittavat 
tilat. 

Tarkastustoiminnasta aiheutuvat kustannuk
set on tarkoitus peittää aseiden ja ampumatar
vikkeiden tarkastuksesta perittävällä tarkastus
maksulla. Tarkastusmaksun suuruus määrättäi
siin aiheuttamisperusteisena teknilliselle tarkas
tuslaitokselle suoritettavista maksuista annetun 
asetuksen (903/80) muutoksella. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 a §. Ehdotuksen mukaan olisi asetuksella 
mahdollista säätää, että myyntiä varten val
mistetut, korjatut tai maahan tuodut ampuma
aseet ja ampumatarvikkeet olisi ennen kaup
paan laskemista hyväksyttävä niiden käyttö
turvallisuuden toteamiseksi toimitettavassa tar
kastuksessa. Lain voimaantulon jälkeen valmis
tettujen, maahantuotujen ja korjattujen aseiden 
kaupan pitäminen ja myynti olisi kielletty, jos 
aseita ei ole tarkastettu ja hyväksytty. 

Ehdotuksen nojalla annettavaksi tarkoitettu 
asetus koskisi lähinnä metsästys- ja urheilu
aseita sekä niissä käytettäviä patruunoita. 

Tarkastuttamisvelvollisuus ei koskisi puolus
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma-asei
ta ja ampumatarvikkeita eikä räjähdysaineella 
toimivia työ- ja tutkimusvälineitä, merkinauto
laitteita tai muita niihin verrattavia laitteita. 
Tarkastus ei myöskään koskisi naulaimia, joi
den tarkastuksesta on määrätty erikseen. Sa
moin on tarkoitus jättää niin sanotut keräily
aseet tarkastuspakon ulkopuolelle. Vientituot
teiden kohdalla tarkastusmenettelyä ei säädet
täisi pakolliseksi, vaan mahdollinen tarkastus 
jäisi valmistajan harkittavaksi. 

5 §. Voimassa olevan lain rangaistussään
nöksiä ei voitaisi sOveltaa tarkastusvelvollisuu
den laiminlyöjään. Koska rangaistusuhan ja 
menettämisseuraamuksen olemassaoloa on pi
dettävä välttämättömänä tarkastusjärjestelmän 
toimivuuden varmistamisen kannalta, ehdote-

taan ampuma-aseista ja ampumatarpeista an
netun lain 5 §:ää muutettavaksi siten, että 
tarkastusvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraisi 
sakkoa tai enintään kuuden kuukauden van
keusrangaistus. Rangaistukseen tuomittu voitai
siin myös tuomita menettämään hallussaan ole
vat aseet ja ampumatarvikkeet valtiolle. 

2. T a r k e m m a t sää n n ö k se t 

Aseiden ja ampumatarvikkeiden tarkastami
nen edellyttää niin laajaa ja itsenäistä säädös
töä, että on tarkoituksenmukaista antaa tarkas
tustoimintaa koskeva erillinen asetus. Asetus
luonnos on esityksen liitteenä. Se on valmis
teltu kauppa- ja teollisuusministeriössä, ja se 
on tarkoitus myös esitellä kauppa- ja teollisuus
ministeriöstä. 

3. Voimaan t u 1 o 

Lain voimaantulo edellyttää muun muassa 
henkilökuntaa ja laitteita koskevia ennakko
valmisteluja. Valmistelutoimet olisi voita
va suorittaa ennen lain voimaantuloa. Tästä 
syystä ehdotetaan, että laki tulisi voimaan ai
kaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 1982. 

Edellä olevan perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ampunta-aseista ja. ampuntatarpeista annetun lain muuttantisesta 

Eduskunnan. päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aseista ja· ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun 

lain (33/33) 5 § sekä · 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

1 a § 
Asetuksella voidaan säätää, että myyntla 

varten valmistetut, korjatut tai maahan tuodut 
ampuma-aseet ja -tarvikkeet on ennen kaup
paan laskemista tai muuta luovuttamista hy
väksyttävä niiden käyttöturvallisuuden totea
miseksi toimitettavassa tarkastuksessa. 

Ta11kastettavaksi säädettyä ampuma-asetta tai 
-tarviketta, jota ei ole tarkastettu ja hyväksytty, 
ei saa pitää kaupan eikä myydä tai muutoin · 
luovuttaa. 

5 § 
··Joka ilman lupaa ammattimaisesti valmistaa, 

tuo maahan, pitää kaupan . tai myy ampuma
~seita tai -tarvikkeita, on tuomittava ampu
ma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistusta, maa
h(mtuontia ja kauppaa koskevien säänn9sten 
rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

Ampuma-aseiden tai -tarvikkeiden valmistaja, 
korjaaja tai maahantuoja, joka rikkoo ampuma
aseiden tai -tarvikkeiden tarkastuksesta 1 a §:n 
nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastusta 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1981 

koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Samoin on tuomittava se, joka pitää kaupan, 
myy tai muutoin luovuttaa sellaisia 1 a § :n no
jalla tarkastettaviksi säädettyjä ampuma-aseita 
tai -tarvikkeita, joita ei ole tarkastettu ja hy
väksytty. 

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän hallus
sa olevat luvattomasti valmistetut, maahantuo
dut . tai kaupan pidetyt ampuma-aseet ja -tar
vikkeet ·voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi. 
Sama koskee ampuma-aseita ja -tarvikkeita, 
joiden 1 a § :n nojalla säädetty tarkasttittami
nen on laiminlyöty, 

Tämä laki tulee voimaan päivänä. 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan lain voimaantu~ 
lon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai 
maahantuotuihiri ampuma-aseisiin ja -tarvikkei~ 
siin. · · 

Ennen . tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäfltöönpanon edellyttämiin toi
menpite~siin. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 
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Liite 1 

Laki 
·; ' ·. ampi.nna·äSeista ja. atnt>uni'atarpeista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti • 
muutetaan ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain 

(-33/33} 5 § sekä · 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Joka ilman lupaa ryhtyy ampuma-aseiden tai 

ampumatarpeiden ammattimaiseen valmistuk
seen, maahantuontiin tai kauppaan, rangaista
koon sakolla tai vankeudella korkeintaan yh
deksi vuodeksi. Samalla hänet voidaan tuomi
ta valtiolle menettämään hallussaan olevat 
ampuma-aseet ja -tarpeet, jotka poliisiviran
omaisen on heti otettava takavarikkoon. 

Ehdotus 

1 a § 
Asetuksella voidaan säätää, että myyntiä 

varten valmistetut, korjatut tai maahan tuodut 
ampuma-aseet ja -tarvikkeet on ennen kaup
paan laskemista tai muuta luovuttamista hy
väksyttävä niiden käyttöturvallisuuden totea
miseksi toimiteltavassa tarkastuksessa. 

Tarkastettavaksi säädettyä ampuma-asetta tai 
-tarviketta, jota ei ole tarkastettu ja hyväksytty, 
ei saa pitää kaupan eikä myydä tai muutoin 
luovuttaa. 

5 § 
Joka ilman lupaa ammattimaisesti valmistaa, 

tuo maahan, pitää kaupan tai myy ampuma
aseita tai -tarvikkeita, on tuomittava a m p u
m a - a s e i d e n j a -t a r v i k k e i d e n v a l
m i s t u s t a, m a a h a n t u o n t i a j a 
kauppaa koskevien säännösten 
r i k k o m i s e s t a sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi. 

Ampuma-aseiden tai -tarvikkeiden valmistaja, 
korjaaja tai maahantuoja, joka rikkoo ampuma
aseiden tai -tarvikkeiden tarkastuksesta 1 a §:n 
nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava 
a m p u m a - a s e i d e n j a -t a r v i k k e i
d e n t a r k a s t u s t a k o s k e v i e n s ä ä n
n ö s t e n r i k k o m i s e s t a sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Samoin on tuomittava se, joka pitää kaupan, 
myy tai muutoin luovuttaa sellaisia 1 a §:n 
nojalla tarkastettaviksi säädettyjä ampuma-asei
ta tai -tarvikkeita, joita ei ole tarkastettu ja 
hyväksytty. 

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän hallus
sa olevat luvattomasti valmistetut, maahantuo
dut tai kaupan pidetyt ampuma-aseet ja -tar-
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Ehdotus 

vikkeet voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi. 
Sama koskee ampuma-aseita ja -tarvikkeita, 
joiden 1 a §:n nojalla säädetty tarkastuttami
nen on laiminlyöty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan lain voimaantu
lon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai 
maahantuoluihin ampuma-aseisiin ja tarvikkei
siin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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Liite 2 

Asetus 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden· tarkastuksesta 

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään ampuma-aseista ja ampumatarpeista 
27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain 1 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 198 annetussa laissa ( 1 ) . 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
Tämä asetus koskee 2 §: ssä säädetyin poik

keuksin maassa valmistettuja tai ammattimai
sesti korjattuja ja maahan tuotuja ampuma
aseista ja ampumatarpeista annetussa laissa ( 3 31 
33) tarkoitettuja ampuma-aseita ja -tarvikkeita, 
jotka on tarkoitettu täällä myytäviksi. 

2 § 
Tämän asetuksen säännökset eivät koske: 
1 ) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 

ampuma-aseita ja -tarvikkeita; 
2) räjähdysaineella toimivia työ- ja tutki

musvälineitä, merkinautolaitteita tai muita nii
hin verrattavia laitteita; 

3) naulaimia, joiden tarkastuksesta on mää
rätty erikseen; eikä 

4) vanhoja ampuma-aseita, joita muisto- tai 
koriste-esineinä säilytetään julkisissa kokoel
missa tai yksityisissä kodeissa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä 
syistä määrätä tarkastettavaksi 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun laitteen tai välineen, jol
lei laitteen tai välineen tarkastuksesta ole muu
ta säädetty tai määrätty. Tarkastus voidaan 
suorittaa myös tyyppitarkastuksena. 

3 § 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) ampuma-aseella pistoolia, revolveria, hau

likkoa ja kivääriä, joka ladataan patruunalla tai 

luodilla, ruudilla ja nallilla ja jolla ammutaan 
kädestä tai käsillä tukien; 

2) räjähdysaineella toimivalla työ- ja tutki
musvälineellä naulainta, teurastusasetta ja pai
neasetta sekä niihin verrattavaa välinettä; 

3) merkinantolaitteella ja -välineellä kädestä 
tai maasta laukaistavaa hätä-, savu- tai valaisu
rakettia taikka heitettä sekä muuta näihin ver
rattavaa laitetta ja välinettä; 

4) ampuma-aseen olennaisella osalla piippua, 
sulkulaitetta ja patruuna- tai kartussipesää sekä 
muita välittömästi kaasun paineen alaisena ole
via osia; 

5) ladatulla ampumatarvikkeella ampuma
aseen patruunaa, joka sisältää luodin tai hauleja 
sekä hylsyn, ruudin ja nallin, sekä käyttöval
mista patruunaa, jossa ei ole luotia; 

6) puoliladatulla ampumatarvikkeella ampu
matarviketta, joka sisältää ainoastaan hylsyn, 
ruudin ja nallin tai hylsyn ja nallin; 

7) pyroteknisellä ampumatarvikkeella pat
ruunaa tai rakettia, josta ammuttaessa lentää 
valoa, ääntä, savua tai sumua synnyttävä kap
seli; 

8) tyyppitarkastuksella laitteen tai välineen 
käyttöturvallisuuden toteamiseksi tehtävää lai
te- tai välinetyypin rakennetta koskevaa tarkas
tusta; 

9) yleistarkastuksella ampuma-aseelle ennen 
koeammuntaa suoritettavaa tarkastusta, jossa 
todetaan, että ampuma-ase vastaa siitä annet
tuja tietoja ja että sen mekanismit toimivat 
tarkoitetulla tavalla; sekä 

10) kansainvälisellä tarkastusjärjestöllä Com
mission Internationale Permanente pour 
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l'Epteuve des Armes a Feu Portatives 
( C.I.P.) -nimistä järjestöä, joka on julkaissut 
ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita koskevat 
mittataulukot, tarkastusohjeet ja tulosten käsit
telyohjeet. 

4 § 
Käyttöturvallisuuden toteamiseksi on ampu

ma-aseet sekä 1 §:ssä mainittujen ampuma
aseiden ladatut amputatvikkeet ennen kaup
paan laskemista tai muuta luovuttamista 
tarkastettava ja hyväksyttävä siten kuin tässä 
asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään. 

Mitä tässä asetuksessa on säädetty ampuma
aseista, koskee, mikäli kauppa- ja teollisuus
ministeriö niin määrää, myös ampuma-aseiden 
viimeisteltyjä olennaisia osia, niiden puolila
dattuja ampumatarvikkeita ja pyroteknisiä am~ 
pumatarvikkeita. 

5 § 
Teknillinen tarkastuslaitos voi hyväksyä 

myyntiä varten maahan tuodun ampuma-aseen 
ja -tarvikkeen ulkomailla suoritetun tarkastuk
sen, jos tarkastuksen voidaan katsoa täyttavan 
tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa mää
räyksissä asetetut vaatimukset. 

2 luku 

Valvontaviranomaiset 

6 § 
Tämän asetuksen noudattamista valvovat 

teknillinen tarkastuslaitos ja poliisi. 
Lisäksi tullilaitos valvoo amp-uma-aseiden ja 

-tarvikkeiden maahantuontia. 

7 § 
Ampum;:t-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuk

sen suorittaa teknillinen tarkastuslaitos. 
Teknillinen tarkastuslaitos voi hakemuksesta 

hyväksyä valmistajan palveluksessa olevan hen
kilön suorittamaan ampumatarvikkeiden tar
kastuksen tarkastuslaitoksen valvonnan alaise
na. 

8 § 
Tarkastusta suorittavan henkilön on ·.oltava 

Suomen kansalainen ja hänellä on· oltava riitc 
tava aseiden ja ampumatarvikkeiden tuntemus 
sekä tehtävän edellyttämät ,teknilliset tiedot~ 

9 § 
Valvontaviranomaisten on.· ·pidettävä luet-

teloa tai kottistoa tämän asetuksen nojalla an
tamistaan luvista ja saamistaan ilmoituksista 
sekä suorittamistaan tarkastuksista. 

10 § 
Jos valvontaviranomaisen suorittamassa tar

kastuksessa on havaittu, ettei tätä asetusta tai 
sen nojalla annettuja määräyksiä ole noudatet
tu, eikä asianomainen viivytyksettä ryhdy tode
tun epäkohdan korjaamiseen, valvontaviran
omaisen on annettava kirjallinen määräys täl
laisen toimenpiteen suorittamisesta määräajan 
kuluessa. 

11 § 
Tässä asetuksessa tarkoitetut luvat ja hyväk

symiset voidaan tarvittaessa antaa m~äräaikai
sina. 

3 luku 

Aseiden tarkastus 

Yleistä 

12 § .. 
Jokaiselle ampuma-!ls~elle su.oritetaan yleis

tarkastus, koeammunta sekä koeammunnan jäl-
keinen tarkastus. · · 

Koeammunnalla ja tarkastuksilla on todetta. 
va, että: 

1) ampuma-ase kestää sitä rasitusta, joka 
kohdistuu aseeseen siihen tarkoitettuja hyväk
syttyjä ampumatarvikkeita käytettäessä; 

2) ampuma-ase on lataus-, sulkemis-, · var
mistus- ja laukaisuvarma; 

3 ) patruuna- tai panospesän sulkuvälili. ja 
ylimenokartion mitat, rihlatuissa piipuissa rih
lan pohja- ja harjaläpimitta tai tihlaosan poik
kileikkaus. ja sileissä piipuissa piipun läpimitta 
vastaavat vahvistettuja mittoja; ja että 

4) ampuma-aseessa on säännösten ja mää
räysten mukaiset merkinnät. 

13§ 
Jos ampuma-aseeseen on vaihdettu uusi olen

nainen osa tai jos ·sen olennaista osaa on kor
jattu tai rakenteellisesti muutettu, on aSe tar
kastettava ennen sen myyntiä. 'Ampuma-aseen 
toimittaa tarkastettavaksi sen <korjaaja. 

14 § 
Ampuma-aseiden koeammunnassa · käyteitä

vien pattuonoiden kustannuksista vastaa se, 
joka toimittaa aseen tatkastettavaksi. 
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Hylkääminen 

15 § 
Tarkastuksessa on hylättävä ampuma-aseet, 

jotka ovat vaurioituneet tai joissa on todettu 
toiminta- tai rakennevikoja taikka mittavir
heitä. 

Koko tarkastettava erä voidaan hylätä, jos 
on perusteltua syytä olettaa, että ampuma
aseen valmistuksessa on käytetty sopimatonta 
raaka-ainetta tai että erän aseissa on valmistus
tekninen virhe. 

4 luku 

Ampumatarvikkeiden tarkastus 

16 s 
Ampumatarvikkeet tarkastetaan kansainväli

sen tarkastusjärjestön ( C.I.P.) kehittämää ti
lastollista laaduntarkastusmenetelmää käyttäen. 

Tarkastuksessa on todettava, että: 
1) ampumatarvikkeet ovat käyttöturvallisia; 
2) ampumatarvikkeet ja niiden elementit 

täyttävät niille asetetut mittavaatimukset; 
3) ampumatarvikkeiden kehittämä keskipai

ne on vaatimusten mukainen; ja että 
4) ampumatarvikkeissa ja niiden pakkauk

sissa on säännösten ja määräysten mukaiset 
merkinnät. 

17§ 
Kaikki tarkastuksessa ja koeammunnassa 

käytettävät ampumatarvikkeet on luovutetta
va korvauksetta tarkastuksen suorittajalle. 

5 luku 

Ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin sekä 
ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin 

tehtävät merkinnät 

18 § 
Ampuma-aseissa ja -tarvikkeissa vaadittavis

ta merkinnöistä, tarkastuksessa ja painekokees
sa hyväksyttyjen aseiden leimaamisesta sekä 
ampumatarvikkeiden myyntipakkausten mer
kinnöistä annetaan tarkempia määräyksiä 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä. 

19 § 
Ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin 

määrätyt merkinnät ja ohjeet on tehtävä suo
men ja ruotsin kielellä. 
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Alkuperämaata koskevan merkinnän saa kui
tenkin tehdä alkuperämerkintöjä koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

6 luku 

Tarkastustodistukset 

20 § 
T arkastuksesta pidetään tarkastusviranomai

sen vahvistaman kaavan mukaista kirjaa. 

21 § 
Sillä, joka toimittaa aseen tai ampumatar

vikkeen tarkastettavaksi, on oikeus pyynnöstä 
saada erillinen todistus suoritetusta tarkastuk
sesta. 

7 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

22 § 
Maahantuojan tulee ennakolta antaa tarkas

tusviranomaiselle kirjallinen selvitys ampuma
aseiden ja -tarvikkeiden tuontierän laadusta, 
valmistajasta ja alkuperämaasta sekä siitä, onko 
ampuma-aseet ja -tarvikkeet tarkastettu tämän 
asetuksen 5 §:n mukaisesti. 

23 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvit

tavat ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden 
pakkaamista, merkitsemistä ja tarkastamista sekä 
muuta tämän asetuksen soveltamista koskevat 
tarkemmat määräykset. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa lisäksi 
tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen sovelta
misesta. 

8 luku 

Voimaantulo 

24 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . Sitä sovelletaan 
jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maa
han tuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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