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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ampuma-aseista ja am
pumatarpeista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ampuma-aselainsäädän
nön rangaistussäännösten uudistamista kokonai
suudessaan. Esityksen antamisen syynä on tarve 
tehdä katkaistun haulikon hallussapito rangaista
vaksi, koska tämän hengenvaarallisen aseen käyt
tö ryöstöjen yhteydessä on huolestuttavasti lisään
tynyt. Samassa yhteydessä ampuma-aserikosten 
rangaistussäännökset ehdotetaan uudistettaviksi 
niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka on omak
suttu ampuma-aselainsäädännön kokonaisuudis
tuksen valmistelussa. 

Ampuma-aseiden luvaton hallussapito, am
puma-aseiden ja -tarvikkeiden luvaton luovutta
minen ja lainaaminen toiselle, valmistaminen, 
maahantuonti, maastavienti, kaupan pitäminen 
ja myyminen, ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden 
tarkastusta koskevien määräysten rikkominen 
sekä tarkastamattomien tarkastuspakon alaisten 
aseiden ja ampumatarvikkeiden kaupan pitämi
nen, myyminen ja muunlainen toiselle luovutta
minen ehdotetaan rangaistaviksi ampuma-aseri
koksena, josta voi seurata sakkoa tai vankeutta 
enintään yksi vuosi. Ampuma-aserikoksena ran
gaistaisiin myös ampuma-aseen luvaton muunta
minen niin, että se muuttuu rakenteeltaan tai 
ominaisuuksiltaan olennaisesti toisenlaiseksi, sekä 

näin muunnetun aseen tai muuntamiseen sopi
van vaihto-osan hallussapito. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös törkeän 
ampuma-aserikoksen rangaistussäännös. Sen tun
nusmerkistö on muutoin sama kuin ampuma
aserikoksen, mutta lisäksi edellytetään, että rikol
linen toiminta on ollut laajaa, ampuma-aserikok
sella on pyritty edistämään muunlaista vakavaa 
rikollisuutta tai muunnettu ampuma-ase on ollut 
erityisen sovelias rikoksentekovälineeksi ja että 
tekoa on tällaisen tai muun vastaavan seikan 
vuoksi ja myös kokonaisuutena arvostellen pidet
tävä törkeänä. Törkeän ampuma-aserikoksen vä
himmäisrangaistukseksi ehdotetaan kuutta kuu
kautta vankeutta ja enimmäisrangaistukseksi nel
jää vuotta vankeutta. 

Nykyisin ampuma-aseista ja ampumatarpeista 
annetussa asetuksessa olevat rangaistussäännökset 
ehdotetaan siirrettäviksi lakiin. Pääosin ne sijoi
tettaisiin laissa olevaan ampuma-aserikkomusta 
koskevaan säännökseen, mutta eräät nykyisin 
asetuksen nojalla rangaistavat teot tulisivat ran
gaistaviksi ampuma-aserikoksena. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun 
lain (33 133 ), jäljempänä ampuma-aselaki, ran
gaistussäännökset ovat sen 5 ja 6 §:ssä. Lain 
5 §:ää muutettiin lailla 655/82, joka tuli voi-
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maan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Muutos johtui 
siitä, että myyntiin tarkoitetut metsästys- ja ur
heiluaseet ja niiden patruunat säädettiin tarkas
tuspakon alaisiksi. 

Ampuma-aselain 5 §:n 1 momentin mukaan 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden luvattomasta 
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valmistamisesta, maahantuonnista, kaupan pitä
misestä ja myymisestä voidaan tuomita sakkoa tai 
enintään yksi vuosi vankeutta. Saman pykälän 2 
momentin mukaan ampuma-aseiden ja -tarvik
keiden tarkastusta koskevien säännösten rikkomi
sesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi 
kuukautta vankeutta. Lain 6 §:n mukaan taas 
ampuma-aseen tai -tarvikkeiden luvanomasta 
hallussapidosta voidaan tuomita sakkoa tai enin
tään kuusi kuukautta vankeutta. Sekä 5 että 
6 §:ssä on lisäksi säännökset aseiden ja ampuma
tarvikkeiden takavarikoimisesta ja valtiolle me
nettämisestä. 

Ampuma-aseista ja ampumatarvikkeista anne
tun asetuksen (34/33), jäljempänä ampuma-ase
asetus, 36 §:n 2 momentissa on säännös, jonka 
mukaan eräiden siinä lueteltujen asetuksen sään
nösten rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa tai 
enintään kolme kuukautta vankeutta. Kyseiset 
säännökset koskevat muun muassa erilaisia ilmoi
tusvelvollisuuksia. 

Poliisin lupahallinnon rationalisoimiseksi am
puma-aseasetusta muutettiin 1 päivänä elokuuta 
1983 voimaan tulleella asetuksella 470/83 niin, 
että ampumatarvikkeiden hankkimiseen ei tarvita 
enää erillistä lupaa, vaan aseen hallussapitolupa 
oikeuttaa myös aseeseen kuuluvien ampumatar
vikkeiden hankkimiseen ja hallussapitämiseen. 
Asetuksen muutos on muuttanut myös ampuma
aselain 6 § : n soveltamisalaa. 

2. Uudistuksen syyt 

Välittömimpänä syynä ampuma-aselain ran
gaistussäännösten uudistamiseen on katkaistun 
haulikon käytön huolestuttava yleistyminen ri
koksentekovälineenä. Vuoden 1979 alusta lukien 
katkaistulla haulikolla on tehty ainakin viisi tap
poa tai murhaa ja sitä on käytetty monissa posti
ja pankkiryöstöissä. Erään ryöstön yhteydessä täl
laisella aseella on ammuttu poliisia kohti. Piip
pua ja perää katkaisemalla lyhennetty haulikko 
on helppo kätkeä esimerkiksi vaatteisiin. Lähie
täisyydeltä ammuttaessa katkaistun haulikon 
hauleilla on ihmisen tappava iskuvoima. 

Haulikon katkaiseminen tai katkaistun hauli
kon hallussapito ei sinänsä ole rangaistavaa. Täl
laista asetta rikoksentekovälineenä käyttäneillä ei 
kuitenkaan ole yleensä ollut aseeseen hallussapi
tolupaa, jolloin heidät on voitu tuomita rangais
tukseen ampuma-aseen luvanomasta hallussapi
dosta. Siitä tuomittu rangaistus on alhaisen 
enimmäisrangaistuksen vuoksi kuitenkin yleensä 

epäsuhteessa sekä teon vaarallisuuteen että muis
ta rikoksista samalla kertaa tuomittuihin rangais
tuksiin. 

Tässä tilanteessa onkin välttämätöntä pyrkiä 
riittävillä rangaistuksilla ennalta estämään kat
kaistujen haulikoiden yleistymistä. Katkaistulla 
haulikolla ei ole mitään hyväksyttävää käyttöä. 
Joskus romutettavista haulikoista on tosin tehty 
katkaisemalla aseita, joita on käytetty valopistoo
lin korvikkeena, mutta turvallisuuden vuoksi ei 
niidenkään hallussapitoa voida pitää suotavana. 

Parhaillaan on valmisteilla ampuma-aselainsää
dännön kokonaisuudistus. Sitä koskeva hallituk
sen esitys ei ole kuitenkaan vielä annettavissa 
eduskunnalle. Katkaistun haulikon hallussapito 
olisi saatettava rangaistavaksi pikaisesti. Pelkäs
tään tällaista asetta koskeva erilliskriminalisointi 
ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen. Nykyi
sen lain mukaisia enimmäisrangaistuksia on pi
dettävä liian lievinä erityisesti niissä tapauksissa, 
joissa aseita on luvattomasti hankittu väkivaltari
koksia ja väkivallalla uhkaamista varten. Siksi 
ehdotetaankin ampuma-aselainsäädännön ran
gaistussäännösten uudistamista jo tässä vaiheessa 
niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka on omak
suttu suunniteltaessa lainsäädännön kokonais
uudistusta. Tämä merkitsee ampuma-aseen lu
vattoman muuntamisen kriminalisoimista, ran
gaistusasteikkojen tarkistamista sekä vähäisempiä 
rikkomuksia koskevien säännösten siirtämistä ase
tuksesta lakiin. 

3. Uudistusehdotukset 

3.1. Aseen muuntaminen 

Aseen muuntamisella tarkoitetaan aseen osan 
vaihtamista toisenlaiseen sekä osan työstämistä 
tai muunlaista käsittelemistä niin, että ase muut
tuu rakenteeltaan tai käyttöominaisuuksiltaan 
toisenlaiseksi (esimerkiksi pistooli, jonka väljyys 
on 7,65 millimetriä, muuttuu väljyydeltään 9 
millimetriseksi). Lain voimaan tullessa on tarkoi
tus muuttaa ampuma-aseasetusta niin, että aseen 
olennaiseen muuntamiseen tai tätä varten tar
peellisen vaihto-osan hankkimiseen olisi haettava 
lupa, johon sovellettaisiin ampuma-aseen hank
kimislupaa koskevia säännöksiä. Aseen muunta
misen tai vaihto-osan hankkimisen jälkeen 
muunnettuun aseeseen olisi hankittava hallussa
pitolupa. Näin asianomaisen poliisipiirin am
puma-aserekisteristä kävisi ilmi, onko tiettyyn 
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aseeseen olemassa muuntamiseen sopivia vaihto
osia. 

Aseen muuntamista koskevat säännökset puut
tuvat lainsäädännöstämme kokonaan. Myöskään 
muuntamiseen soveltuvia vaihto-osia ei ole tois
taiseksi merkitty johdonmukaisesti rekisteriin, 
koska lainsäädännössä ei ole sitä nimenomaisesti 
edellytetty. Monet poliisipiirit ovat kuitenkin 
ryhtyneet oma-aloitteisesti rekisteröimään niitä. 

Aseiden rekisteröimisellä pyritään muun muas
sa siihen, että viranomaisilla olisi tiedot kaikista 
kansalaisten hallussa olevista aseista sen varalta, 
että asetta käytetään väärin. Väkivaltarikosta tut
kittaessa joudutaan joskus ottamaan selville jopa 
kaikkien maassa olevien tietyn tyyppisten aseiden 
haltijat. Tällöin voi ongelmaksi muodostua se, 
että moniin aseisiin on saatavissa vaihto-osia, 
joilla ase voidaan muuttaa esimerkiksi väljyydel
tään toisenlaiseksi. 

Yksityiskohtaisemmat säännökset ampuma
aseen muuntamisesta on tarkoitus ottaa am
puma-aseasetukseen. Tämä on välttämätöntä sik
si, että määritelmissä on käytettävä tulkintavai
keuksien välttämiseksi aseteknisesti varsin yksi
tyiskohtaisia kuvauksia. Lisäksi käyttöön voidaan 
ottaa uusia muuntamistapoja, joista olisi saatava 
pikaisesti säännöksiä. Asetusta voidaan muuttaa 
nopeasti. Vastaavantyyppinen asetuksenantoval
tuus on teräaselain 1 §:n 3 momentissa (39/79). 

Haulikon katkaiseminen on tyypillinen esi
merkki aseen olennaisesta muuntamisesta. Kun 
katkaistulla haulikolla ei ole hyötykäyttöä, vaan 
se on käytännössä vain vaarallinen rikoksenteko
väline, haulikon katkaisemiseen ja katkaistun 
haulikon hallussapitoon ei periaatteessa pitäisi 
myöntää lupaa. Joissakin erittäin harvinaisissa 
poikkeustapauksissa se voitaisiin teoriassa sallia 
(esimerkiksi ase- tai ampumatarviketehtaiden 
koe- ja mittaustoimintaa varten). Liioin ei lupaa 
tulisi yleensä myö~~ää aseen varustamiseen ää
nenvaimentimella. Aänenvaimentimella varustet
tuja aseita on käytetty esimerkiksi salametsästyk
sessä. Aseiden normaaleissa käyttömuodoissa, 
metsästyksessä ja urh~~luammunnassa, äänenvai
menninta ei tarvita. Aänenvaimentimella varus
tetun aseen käyttäminen riistaeläinten metsästyk
sessä kiellettiinkin metsästysasetuksen 15 §: n 
muutoksella (659/83), joka tuli voimaan 1 päivä
nä elokuuta 1983. 

Lupaa ei tulisi myöntää myöskään kertatuli
aseen muuntamiseen sarjatuliaseeksi. Ulkomailla 
on ollut markkinoilla puoliautomaattisia metsäs
tysluodikoita, jotka voidaan muuttaa sarjatuli
aseiksi pelkästään iskuria vaihtamalla. 

3.2. Rikosten törkeysporrastus 

Useimmissa ehdotuksissa ampuma-aselainsää
dännön kokonaisuudistukseksi rangaistussään
nökset on ehdotettu porrastettaviksi niin, että 
ampuma-aserikoksena rangaistaisiin muun muas
sa ampuma-aseen luvaton hallussapito, luovutta
minen, lainaarnineo ja muuntaminen sekä asei
den lainvastainen kauppa, maahantuonti, maas
tavienti ja muut vastaavat teot. 

Eräitä tärkeimpiä tapauksia varten - esimer
kiksi, jos ryöstöjen tai muiden vakavien rikosten 
tekemistä varten varustaudutaan suunnitelmalli
sesti katkaistulla haulikolla tai jos ryhdytään 
aseiden laajamittaiseen luvattomaan maahan
tuontiin rikollisia tarkoitusperiä varten - tarvit
taisiin myös törkeän ampuma-aserikoksen ran
gaistussäännös. 

Ampuma-aseen säännösten vastainen säilyttä
minen ja kuljettaminen sekä erilaisten ilmoitus
ten laiminlyöminen ja muut vastaavat järjestys
määräysten rikkomiset puolestaan rangaistaisiin 
ampuma-aserikkomuksena. 

Esityksessä ehdotetaan, että ampuma-aselain 
5 §:ään otettaisiin ampuma-aserikoksen, törkeän 
ampuma-aserikoksen ja ampuma-aserikkomuksen 
rangaistussäännökset. Ampuma-aserikoksesta voi
si ehdotuksen mukaan seurata sakkoa tai van
keutta enintään yksi vuosi. Törkeästä ampuma
aserikoksesta taas voisi seurata vankeutta vähin
tään kuusi kuukautta ja enintään neljä vuotta. 
Ampuma-aserikkomuksen rangaistusasteikko on 
siirretty lakiin muuttamattomana nykyisestä am
puma-aseasetuksen 36 §:n 2 momentista, jossa 
rangaistukseksi on säädetty sakkoa tai vankeutta 
enintään kolme kuukautta. 

3.3. Konfiskaatiosäännökset 

Nykyisin lain 5 ja 6 §:ssä olevat säännökset 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tuomitsemises
ta valtiolle menetetyiksi ehdotetaan korvattaviksi 
ampuma-aserikoksille yhteisillä konfiskaatiosään
nöksillä, jotka otettaisiin lain 6 §:ään. Ampuma
aselainsäädäntöön tarvitaan asiasta erillissäännök
set, koska rikoslain 2 luvun yleissäännökset kos
kevat vain rikoksentekovälineiden sekä yksin
omaan tai pääasiallisesti rikoksen tekemistä var
ten valmistetun tai hankitun esineen tai muun 
omaisuuden menetetyksi tuomitsemista. Sen si
jaan yhteiskunnan kannalta vaarallisiksi katsotta
vien esineiden ja aineiden, joiden hallussapito on 
joko kokonaan kielletty tai erilaisten rajoitusten 
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alaista, menetetyksi tuomitsemista koskevat sään
nökset on otettu asianomaisiin erityislakeihin. 

Ampuma-aselain konfiskaatiosäännöksiin eh
dotetaan nyt otettavaksi erityinen kohtuullista
missäännös, jonka mukaan menettämisseuraamus 
voitaisiin jättää kokonaan tai osittain tuomitse
matta, milloin kohtuussyyt sitä vaativat. Lakiin 
ehdotetaan myös lisättäväksi säännös, jonka mu
kaan esineen sijasta sen arvo voidaan tuomita 
valtiolle menetetyksi, jos menetetyksi tuomittava 
esine on jo ehditty siirtää toiselle, hävittää tai 
hukata. 

3.4. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Erityisiä organisatorisia vaikutuksia ei esityksel
lä ole. 

Lain tultua voimaan ampuma-aseiden muun
tamista ja vaihto-osien hankkimista ja hallussapi
toa koskevien lupahakemusten käsittely aiheuttaa 
poliisille vähäisen työmäärän lisäyksen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 §. Ampuma-aserikoksena ehdotetaan ran
gaistaviksi kaikki vakavarumat ampuma-aselain
säädännön rikkomiset; sekä yksittäisten aseenhal
tijoiden tekemät että sellaiset, joihin voivat syyl
listyä vain aseiden valmistuksen, kaupan tai 
muun vastaavan toiminnan piirissä toimivat. 

Kuten yleisperusteluissa jo todettiin, muun 
muassa ampuma-aseen hallussapidosta tuomitta
via rangaistuksia olisi eräissä tapauksissa korotet
tava nykyisestään. Kuitenkin ampuma-aserikok
sen rangaistusasteikon on oltava väljä, koska teot 
ovat hyvin erilaisia. Ampuma-aseen luvattomaan 
hallussapitämiseen syyllistyy sekä vailla aseenkan
tolupaa oleva nuorukainen, joka isänsä tietämät
tä ottaa tämän omistaman haulikon kodin seinäl
tä, että ammattirikollinen, joka hankkii itselleen 
aseen laittomilta markkinoilta. Vaikka ampuma
aserikoksen enimmäisrangaistukseksi ehdotetaan
kin yhtä vuotta vankeutta, siitä voitaisiin tuomita 
myös sakkoa. Sakkorangaistus olisi jopa ensisijai
nen, mitä osoittaa se rangaistussäännöksissä täl
laisissa yhteyksissä perinteisesti käytetty kirjoitus
tapa, että sakkorangaistus mainitaan ensiksi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
tyhjentävä luettelo ampuma-aserikoksen tekota
voista. Momentin 1 kohdan mukaan tähän rikok
seen syyllistyisi se, joka pitää luvattomasti hallus
saan ampuma-asetta. Vastaava säännös on nykyi
sin lain 6 §:ssä. Luvattoman hallussapidon käsi
tettä ei tässä yhteydessä muutettaisi, mutta teon 
enimmäisrangaistu sta korotettaisiin. 

Ampuma-aserikoksena ehdotetaan momentin 
2 kohdassa rangaistavaksi ampuma-aseen tai -tar
vikkeiden myyminen tai muunlainen pysyväksi 
tarkoitettu luovuttaminen taikka lainaarnineo 
toiselle ampuma-aselain tai sen nojalla annettu
jen säännösten vastaisesti. Ampuma-aseasetuksen 
26 §:n mukaan ampuma-aseen saa luovuttaa toi
selle pysyvästi vain sillä edellytyksellä, että aseen 
saaja esittää poliisin antaman hankkimisluvan. 
Lainaksi aseen saa antaa vain sellaiselle, jolla on 
ampuma-aseen hallussapitolupa. Taskuaseen ja 
kaasuaseen saa lainata vain sille, jolla on lupa 
tällaisen aseen hallussapitoon. 

Ampuma-aseen ja -tarvikkeiden luvattomasta 
luovuttamisesta tai lainaamisesta rangaistaan ny
kyään ampuma-aseasetuksen 36 §:n 2 momentin 
nojalla sakolla tai enintään kolmen kuukauden 
vankeudella. Suurin osa lainaamisista onkin rik
komuksina vähäisiä, koska lainaaja käyttää 
useimmiten asetta jopa sen omistajan valvonnas
sa. Jos ampuma-aseen lainaksi antanut kuitenkin 
esimerkiksi tietää, ettei lainaksi saajalla ole aseen 
hallussapitolupaa ja että asetta tullaan käyttä
mään rikollisiin tarkoituksiin, hänen tekonsa on 
yhtä tuomittava kuin se luvaton hallussapito, 
johon aseen lainaksi ottanut syyllistyy. Vastaisuu
dessa onkin perusteltua rangaista myös ampuma
aseen tai -tarvikkeiden luvaton luovuttaminen ja 
lainaarnineo ampuma-aserikoksena. Esimerkiksi 
aseen lainaksi antaneen vähäisempi syyllisyys voi
daan väljän rangaistusasteikon puitteissa aina 
ottaa riittävässä määrin huomioon lieventävänä 
seikkana rangaistusta mitattaessa. 
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Säännökset ampuma-aseen luvattomasta 
muuntamisesta sekä luvattomasti muunnetun 
aseen tai tällaiseen muuntamiseen soveltuvan 
vaihto-osan hallussapidosta ehdotetaan otettavik
si momentin 3 kohdaksi. Yleisperusteluissa mai
nituista syistä tarkemmat säännökset muuntamis
tavoista annettaisiin asetuksella. Tarkoitus on 
kieltää vain sellaiset luvattomat muuntamiset, 
joilla ase muuttuu rakenteeltaan tai ominaisuuk
siltaan olennaisesti toisenlaiseksi. 

On kuitenkin olemassa sellaistakin aseen 
muuntamista, jonka seurauksena aseen ominai
suudet eivät muutu olennaisesti. Tällainen 
muuntaminen ei vaaranna aseen käyttöturvalli
suutta eikä ole omiaan edistämään aseen käyttä
mistä rikollisiin tarkoituksiin. Tarvetta tällaisten 
muuntamisten rekisteröimiseen ei ole. Niinpä 
tarkoitus on vastaisuudessakin sallia ilman lupaa 
esimerkiksi sääntöjen saliimien muutosten teke
minen ampumaurheiluun käytettäviin aseisiin 
(esimerkiksi laukaisupainon keventäminen, pis
toolin perän vaihtaminen ampujan käden mitto
jen mukaiseen niin sanottuun ortopediseen pe
rään ja aseen piipun varustaminen hidastimelia 
eli suujarrulla). 

Vaihtopiippujen hankkiminen aseisiin ja sellai
nen vaihto-osien hankkiminen, että ase muuttuu 
yhdistelmäaseeksi (esimerkiksi haulikko-luodik
koyhdistelmä) olisi luvanvaraista, mutta tällainen 
osien hankkiminen on tarkoitus sallia käytännös
sä samassa laajuudessa kuin tähänkin asti. 

Myös aseen piipun tai patruunapesän muunta
minen siten, että aseessa voidaan käyttää erlaista 
patruunaa tai haulien sijasta luoteja tai muita 
vastaavia ammuksia, olisi katsottava aseen olen
naiseksi muuntamiseksi. 

Momentin 4 kohdan mukaan olisi rangaistavaa 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistaminen, 
maahantuonti, maastavienti sekä kaupan pitämi
nen annettujen säännösten vastaisesti. Ampuma
aseasetuksessa on yksityiskohtaiset säännökset täl
laisen toiminnan harjoittamisesta. Yleensä siihen 
vaaditaan viranomaisen antama lupa. 

Ilman lupaa tapahtuneesta ammattimaisesta 
ampuma-aseiden tai -tarvikkeiden valmistamises
ta, maahantuonnista, kaupan pitämisestä ja myy
misestä voidaan nykyisin ampuma-aselain 5 §:n 1 
momentin (655/82) mukaan tuomita sakkoa tai 
vankeutta enintään yksi vuosi. Sen sijaan rangais
tus luvattomasta aseen osien kaupan pitämisestä, 
luvattomasta mutta ei ammattimaisesta am
puma-aseiden tai -tarvikkeiden maahantuonnista 
sekä annettujen säännösten vastaisesta ampuma
aseiden tai -tarvikkeiden maastaviennistä tuomi-

taan ampuma-aseasetuksen 36 §:n 2 momentin 
nojalla. Näistä teoista voidaan tuomita sakkoa tai 
vankeutta enintään kolme kuukautta. 

Ehdotuksen mukaan myös viimeksi mainitut, 
nykyisin lievemmin rangaistavat teot rangaistai
siin ampuma-aserikoksina. Jos aseita pyritään 
hankkimaan nimenomaan rikollisia tarkoituksia 
varten, se pyritään usein tekemään viranomaisten 
valvoman toiminnan ulkopuolella. Tämän vuoksi 
ei ole syytä tehdä jyrkkää eroa esimerkiksi am
mattimaisen (kaupallisen) ja muun toiminnan 
välillä. Kunkin teon luonne voidaan joka tapauk
sessa ottaa riittävästi huomioon rangaistusta mi
tattaessa. 

Ampuma-aseen osien valmistamiseen ja maa
hantuontiin samoin kuin ampuma-aseen sellai
seen valmistamiseen, jota ei ole pidettävä am
mattimaisena, vaaditaan nykyisin lupa, mutta 
näiden toimintojen luvatoma harjoittamista ei 
ole kriminalisoitu ampuma-aseasetuksen 36 §:n 2 
momentin rangaistussäännöksessä. Kun kuiten
kin tällaista toimintaa luvattomasti harjoitettaes
sa voidaan esimerkiksi valmistaa tai tuoda maa
han luvattomaan muuntamiseen soveltuvia aseen 
osia, kriminalisointi on perusteltu. 

Momentin 5 kohta vastaa nykyistä 5 §:n 2 
momenttia. Sen mukaan olisi rangaistavaa am
puma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta an
nettujen säännösten rikkominen sekä tarkastetta
vaksi säädettyjen ampuma-aseiden ja -tarvikkei
den kaupan pitäminen, myyminen ja muunlai
nen luovuttaminen, milloin niitä ei ole asianmu
kaisesti tarkastettu ja hyväksytty. Tarkastusta kos
kevien säännösten rikkomiseen voi syyllistyä vain 
ampuma-aseiden tai -tarvikkeiden valmistaja, 
maahantuoja ja korjaaja, mikä on nimenomaan 
todettu nykyisen 5 §:n 2 momentin alussa. Sää
dösteknisistä syistä tämän luettelon ottaminen 
ehdotettuun 5 §:n 1 momentin 5 kohtaan on 
vaikeaa. Sitä ei välttämättä tarvitakaan, koska 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta 
annetusta asetuksesta (656/82) asia käy riittävän 
selvästi ilmi. Tekojen enimmäisrangaistus nousisi 
kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen vankeutta. 
Teot voidaan kuitenkin perustellusti rinnastaa 
muihin ampuma-aserikoksiin, koska ampuma
aseiden tarkastusta koskevien säännösten tahalli
nen rikkominen merkitsee vastuuntunnotoma 
suhtautumista muiden ihmisten turvallisuuteen. 

Törkeän ampuma-aserikoksen tekotavat olisi
vat samat kuin ampuma-aserikoksenkin. Teko 
voitaisiin kuitenkin katsoa tärkeäksi ampuma
aserikokseksi vain, jos rikollinen toiminta on 
ollut laajaa, ampuma-aserikoksella on pyritty 
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edistämään muunlaista vakavaa rikollisuutta, ase 
on muunnettu niin, että se on erityisen sovelias 
rikoksentekovälineeksi, tai on olemassa muu vas
taava raskauttava seikka. Lisäksi edellytetään ai
na, että teko on myös kokonaisuutena arvostellen 
törkeä. On korostettava, ettei edellä oleva esi
merkkiluettelo ole tyhjentävä. Tätä osoittaa mo
mentin kirjoitustapa '' .... ja tekoa on näissä tai 
muissa tapauksissa ottaen huomioon rikokseen 
johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudes
saan, pidettävä törkeänä''. Samanlaista kirjoitus
tapaa on käytetty esimerkiksi rikoslain 28 luvun 
2 §:ssä olevassa törkeän varkauden rangaistus
säännöksessä. 

Säännöksellä pyritään ennen muuta estämään 
ampuma-aseiden käyttämistä rikollisiin tarkoi
tuksiin. Jos esimerkiksi aseseppä on useiden vuo
sien ajan vaihtanut korjattaviin aseisiin olennaisia 
osia toimittamatta aseita sen jälkeen tarkastetta
viksi, mutta aseet ovat tulleet metsästyskäyttöön 
ja olleet sellaisia, jotka olisivat mitä todennäköi
simmin läpäisseet tarkastuksen, tekoa ei tarvitse 
pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä, vaik
ka toimintaa olisikin pidettävä laajana. Sen sijaan 
jo muutaman luvattoman pistoolin suunnitel
mallisesti tapahtunutta myyntiä Iaittornilla mark
kinoilla, jossa niiden on syytä pelätä joutuvan 
rikollisten haltuun, voidaan pitää Jaajana ja sillä 
perusteella törkeänä ampuma-aserikoksena. 

Katkaistu haulikko on tyypillinen säännöksessä 
tarkoitettu muunnettu ampuma-ase, joka on eri
tyisen sovelias rikoksentekovälineeksi. Katkaistun 
haulikon hallussapito voidaankin yleensä katsoa 
tärkeäksi ampuma-aserikokseksi, milloin asetta 
on käytetty rikoksentekovälineenä tai se on tavat
tu olosuhteissa, jotka selvästi viittaavat rikollisen 
toiminnan valmisteluun. Samoin esimerkiksi pis
toolin luvatonta hallussapitoa henki-, pahoinpi
tely- tai ryöstörikoksen välineenä käytettäväksi on 
yleensä pidettävä törkeänä. Toisaalta katkaistun 
haulikon hallussapitoakaan ei voida poikkeukset
ta pitää törkeänä ampuma-aserikoksena. Katkais
tun haulikon valmistaminen voi näet johtua 
esimerkiksi alaikäisten kokeiluhalusta ilman ri
kollista tarkoitusta. 

Eräiden rikosten tunnusmerkistöissä aseella va
rustautumista pidetään sinänsä raskauttavana 
seikkana. Esimerkiksi rikoslain 31 luvun 2 §: n 
mukaan ryöstö voidaan sen perusteella katsoa 
tärkeäksi ryöstöksi. Rangaistuksen mittaamisessa 
on tällöin otettava huomioon, etteivät raskautta
vat seikat tule otetuiksi huomioon kaksinkertai
sesti. 

Ampuma-aserikkomuksena ehdotetaan pykä
län 3 momentin mukaan rangaistaviksi sellaiset 
ampuma-aselainsäädännön rikkomiset, joista tä
hän asti on säädetty lähinnä ampuma-aseasetuk
sessa ja joita ei ole katsottu niin vakaviksi, että ne 
olisi ollut syytä ottaa lakiehdotuksen 5 §:n 1 tai 2 
momenttiin. 

Ampuma-aseen hankkimislupa ja hallussapito
lupa oikeuttavat luvanhaltijan pitämään hallus
saan luvan tarkoittamaan aseeseen soveltuvia am
pumatarvikkeita. Jos taas henkilöllä on hallus
saan luvaton ase ampumatarvikkeineen, määräy
tyy rangaistus lähinnä ampuma-aseen luvattoman 
hallussapidon perusteella. Tämän vuoksi ampu
matarvikkeiden luvaton hallussapito ehdotetaan 
3 momentin 1 kohdassa rangaistavaksi ampuma
aserikkomuksena eikä -rikoksena. 

Ampuma-aseen itselleen hankkineen on am
puma-aseasetuksen 21 §:n mukaan 60 päivän 
kuluessa hankkimisluvan antamispäivästä hankit
tava hallussapitolupa aseeseen. Siihen asti hank
kimislupa toimii väliaikaisena hallussapitolupa
na. Ulkomailta Suomeen tuleva matkailija tarvit
see ampuma-aseasetuksen 9 §:n 2 momentin 
mukaan tuontiluvan mukanaan tuomaansa asee
seen. Tuontilupa korvaa hallussapitoluvan, jos 
käynti kestää enintään kolme kuukautta. 

Jos aseen laillisesti hankkinut tai tilapäisen 
käynnin ajaksi maahan tuonut pitää hallussaan 
asetta väliaikaisen luvan Voimassaoloajan päätyt
tyä, hänellä ei itse asiassa ole lupaa aseensa 
hallussapitoon. Hallussapitoluvan hankkimatta 
jättäminen määräajassa näissä tapauksissa ehdote
taan 3 momentin 2 kohdan mukaan kuitenkin 
rangaistavaksi vain ampuma-aserikkomuksena ei
kä -rikoksena (luvattomana hallussapitona). Po
liisi on näissä tapauksissa kuitenkin jo todennut, 
että laiminlyöjä täyttää luvan saamisen edellytyk
set. Korkein oikeus on eräässä ratkaisussaan kat
sonut, ettei hallussapitoluvan hankkimatta jättä
minen tällaisessa tapauksessa täytä voimassa ole
van lain mukaista luvattoman hallussapidon tun
nusmerkistöä. Kuitenkin mikäli henkilö on lai
minlyönyt hallussapitoluvan hankkimisen määrä
ajassa saatuaan ampuma-aseen haltuunsa perin
tönä tai muulla ampuma-aseasetuksen 28 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, kyseessä on ampuma-aseri
koksena rangaistava luvaton hallussapito. 

Momentin 3 kohdan mukaan rangaistaisiin 
ampuma-aselain tai sen nojalla annettujen sään
nösten vastainen ampuma-aseen tai -tarvikkeiden 
säilyttäminen tai kuljettaminen. Tällaisia sään
nöksiä on ampuma-aseasetuksen 17 ja 29 §:ssä, 
joissa asetetaan ampuma-aseiden ja tarvikkeiden 
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kauppaa harjoittavalle ja ampuma-aseen hallussa
pitoluvan haltijalle velvollisuus huolehtia siitä, 
etteivät asiattomat saa ampuma-aseita tai -tarvik
keita käsiinsä. Rikoslain 44 luvun 1 §:n säännös, 
jossa säädetään rangaistus ladatun ampuma-aseen 
vaaraa aiheuttavasta säilyttämisestä tai käsittele
misestä, kattaa vain osan ehdotetun säännöksen 
tarkoittamista tapauksista. 

Valvonnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi 
on ampuma-aseiden haltijat, valmistajat ja kau
pan harjoittajat velvoitettu tekemään ilmoituksia 
ja suorittamaan eräitä muita toimenpiteitä. Näi
den laiminlyöminen on ehdotettu rangaistavaksi 
momentin 4 kohdassa. Ehdotetussa säännöksessä 
tarkoitettuja toimenpiteitä ovat ampuma-asease
tuksen 7 §:ssä tarkoitettu luovutustodistuksen 
antaminen, 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu os
tomerkinnän tekeminen, 26 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu lupatodistuskappaleen jättäminen 
aseen luovuttajalle, 31 §:ssä tarkoitetut ilmoituk
sen tekeminen ja lupatodistuksen jättäminen 
poliisille sekä 32 §:ssä tarkoitettu lupatodistuk
sen esittäminen. 

Momentin 5 kohdan mukaan olisi rangaistavaa 
laiminlyödä ampuma-aselain tai sen nojalla an
nettujen säännösten mukainen kirjanpito tai vel
vollisuus säilyttää tai luovuttaa poliisille tällainen 
kirjanpitoaineisto. Ampuma-aseasetuksen 8, 14, 
15 ja 16 § ovat tässä tarkoitettuja säännöksiä. 

Momentin 6 kohdassa ehdotetaan rangaista
vaksi ampuma-aserikkomuksena eräiden viran
omaisten antamien määräysten noudattamatta 
jättäminen. Edellytyksenä rangaistavuudelle olisi, 
että teko on tehty ampuma-aselain tai sen nojalla 
annettujen säännösten vastaisesti ja että viran
omainen on antanut määräyksen toimivaltansa 
rajoissa. Tällaisia määräyksiä ovat esimerkiksi am
puma-aseasetuksen 36 §:ssä tarkoitettu sisäasiain
ministeriön antama määräys ampuma-aseiden ja 
-tarvikkeiden luovuttamisesta ja 40 §:ssä tarkoi
tettu poliisimiehen antama määräys hallussapito
luvan ja ampuma-aseiden näyttämisestä. 

Ampuma-aserikoksen, törkeän ampuma-aseri
koksen ja ampuma-aserikkomuksen rangaistus
säännöksissä on toissijaisuuslauseke, jonka mu
kaan säännöstä ei sovelleta, jos rikoksesta on 
muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus. Jos 
joku esimerkiksi hankkii varastoon luvattomia 
aseita valtiopetoksen tekemistä varten, hänet tuo
mitaan rangaistukseen valtiopetoksen valmiste
lusta rikoslain 11 luvun 4 §:n nojalla. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan ampuma
aserikokseen tai tärkeään ampuma-aserikokseen 
syyllistynyt olisi tuomittava menettämään valtio!-

le ne ampuma-aseet ja -tarvikkeet, joiden osalta 
hän on rikkonut lakia. Säännös on kirjoitettu 
käskymuotoon (nykyisin ampuma-aselain 6 §:ssä 
oleva konfiskaatiosäännös on niinikään käsky
muodossa, sen sijaan 5 §:ssä käytetään ilmaisua 
"voidaan tuomita"), joten menettämisseuraa
mus on tuomittava aina, kun ei ole syytä soveltaa 
momentin viimeisessä virkkeessä olevaa kohtuul
listamissäännöstä. 

Kohtuullistamissäännöksen mukaan menettä
misseuraamus voidaan jättää kokonaan tuomitse
matta tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuu
desta, jos koko omaisuuden menetetyksi tuomit
seminen olosuhteet huomioon ottaen olisi koh
tuutonta. Säännöksen soveltamista harkittaessa 
on kiinnitettävä huomiota muun muassa tekijän 
syyllisyyteen, teon vaarallisuuteen yleisen turval
lisuuden kannalta sekä samalla kertaa tuomitta
van rangaistuksen ja menettämisseuraamuksen 
yhteiseen merkitykseen tekijälle. 

Jos ampuma-ase tuomitaan menetetyksi sellai
sissa olosuhteissa, että rikoksen tekijä ei ole 
samassa yhteydessä rikkonut ampumatarvikkeista 
annettuja säännöksiä, menetetyksi tuomittavaan 
ampuma-aseeseen kuuluvat ampumatarvikkeet 
on kuitenkin tuomittava menetetyksi, koska lail
linen pohja niiden hallussapitämiseltä katoaa. 
Näin on esimerkiksi luvallisen haulikon katkaise
miseen syyllistynyt tuomittava menettäneeksi 
haulikkoon kuuluvat panokset. 

Momenttiin on otettu myös säännös, jonka 
mukaan lailliselta haltijaltaan rikoksella pois jou
tuneita ampuma-aseita ja -tarvikkeita ei saa tuo
mita valtiolle menetetyiksi. Tätä periaatetta on 
sovellettu yleisestikin menettämisseuraamuksen 
tuomitsemisessa ja ampuma-aseen osalta asiasta 
on olemassa myös korkeimman oikeuden ennak
kopäätös. Epätietoisuuden välttämiseksi asiasta 
on otettu nimenomainen säännös lakiin. Vastaa
va säännös on muun muassa eräitä valtuuslakeja 
vastaan tehtyjen rikosten rankaisemisesta anne
tun lain (305/58) 7 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös, jonka mukaan menetetyksi tuomittavan 
omaisuuden sijasta voidaan sen arvo tai osa siitä 
tuomita valtiolle menetetyksi, jos omaisuus on jo 
siirtynyt toiselle, hukattu tai hävitetty. Säännök
sen sanamuoto osoittaa, että sen soveltamisessa 
voidaan käyttää kohtuusharkintaa. Arvo on syytä 
tuomita kuitenkin menetetyksi ainakin silloin, 
kun momentissa tarkoitettuihin toimiin on ryh
dytty konfiskaatioseuraamuksen välttämiseksi. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettaviksi 
viittaussäännökset rikoslain 2 luvun yleisiin kon-
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fiskaatiosäännöksiin. Sanotun luvun 16 §:n 1 
momentissa on säännökset rikoksen tuottaman 
taloudellisen hyödyn menettämisestä ja 3 mo
mentissa säännökset rikoksentekovälineiden sekä 
rikoksen tekemistä varten valmistetun tai hanki
tun omaisuuden menettämisestä. Ampuma-aseri
koksen kohteena olevaa asetta ei voida pitää 
rikoksentekovälineenä. Sen sijaan tekovälineinä 
voidaan pitää esimerkiksi koneita ja työkaluja, 
joilla harjoitetaan luvatoma ammattimaista asei
den valmistamista. 

Voimaantulo- ja siirt_ymäsäännökset. Lain tul
lessa voimaan monilla on luvallisesti hallussaan 
5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla taval
la muunnettuja ampuma-aseita tai vaihto-osia, 
joilla he voivat muuntaa luvallisesti hallussaan 
pttamaansä ampuma-asetta mainitulla tavalla. 
Myös näille muunnetuille aseille ja muuntami-

seen soveltuville vaihto-osille olisi haettava lupa. 
Asian hoitamiseksi joustavasti ehdotetaan, että 
omistajan olisi haettava hallussapitolupaa asetuk
sella säädetyssä määräajassa lain voimaantulosta 
lukien. Jos hän hakisi lupaa määräajassa, häntä ei 
tuomittaisi rangaistukseen muunnetun ampuma
aseen tai vaihto-osan hallussapitämisestä. Sään
nös koskee kuitenkin vain luvallisesti hallussa 
pidettyjä ampuma-aseita ja niiden vaihto-osia. 

2. Voimaan tulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi näin kuuluva lakiehdotus: 

Laki 
ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 patvana 
tammikuuta 1933 annetun lain (33/33) 5 ja 6 §,näistä 5 §sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 
1982 annetussa laissa (655/82), näin kuuluviksi: 

5 § 
Joka 
1) pitää luvattomasti hallussaan ampuma-aset

ta; 
2) myy tai muuten luovuttaa taikka lainaa 

toiselle ampuma-aseen tai -tarvikkeita tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti; 

3) tämän lain tai sen nojalla annettujen sään
nösten vastaisesti muuntaa ampuma-aseen niin, 
että ase muuttuu rakenteeltaan tai ominaisuuk
siltaan olennaisesti toisenlaiseksi, taikka pitää 
hallussaan tällaista muunnettua ampuma-asetta 
tai muuntamiseen soveltuvaa vaihto-osaa; 

4) tämän lain tai sen nojalla annettujen sään
nösten vastaisesti valmistaa, tuo maahan, vie 
maasta tai pitää kaupan ampuma-aseita, niiden 
osia tai ampumatarvikkeita; tai 

5) rikkoo ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tar
kastuksesta 1 a §:n nojalla annettuja säännöksiä 
taikka pitää kaupan, myy tai muuten luovuttaa 
sellaisia tarkastettaviksi säädettyjä ampuma-aseita 
tai -tarvikkeita, joita ei ole tarkastettu ja hyväk
sytty, 

on tuomittava, jollei rikoksesta ole muualla 
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, am
puma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään yhdeksi vuodeksi. 

Jos 
1) edellä 1 momentissa tarkoitettu rikollinen 

toiminta on ollut laajaa; 
2) ampuma-aserikoksella on pyritty edistämään 

muunlaista vakavaa rikollisuutta; tai 
3) ampuma-ase on muunnettu niin, että se on 

erityisen sovelias rikoksentekovälineeksi, 
ja ampuma-aserikosta on näissä tai muissa 

tapauksissa, ottaen huomioon rikokseen johta
neet ja siitä ilmenevät seikat, pidettävä kokonai
suutena arvostellen törkeänä, rikoksentekijä on 
tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta van
keuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja 
enintään neljäksi vuodeksi. 

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten vastaisesti 

1) pitää hallussaan ampumatarvikkeita; 
2) laiminlyö hankkia määräajassa ampuma

aseen hallussapitoluvan hankittuaan aseen lailli
sesti tai tuotuaan sen tilapäisen käynnin ajaksi 
maahan; 

3) säilyttää tai kuljettaa ampuma-asetta tai 
-tarvikkeita; 

4) laiminlyö ilmoituksen tekemisen taikka asia
kirjan luovuttamisen, esittämisen tai merkinnän 
tekemisen siihen; 
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5) laiminlyö kirjanpidon taikka velvollisuuden 
säilyttää kirjanpitoaineisto tai luovuttaa se polii
sille; tai 

6) jättää muuten noudattamatta viranomaisen 
toimivaltansa rajoissa antaman määräyksen, 

on tuomittava, jollei rikoksesta ole muualla 
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, am
puma-aserikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

6 § 
Ampuma-aserikokseen tai tärkeään ampuma

aserikokseen syyllistynyt on tuomittava menettä
mään valtiolle ne ampuma-aseet tai -tarvikkeet, 
joiden osalta hän on rikkonut lakia. Jos ampuma
ase tuomitaan menetetyksi, on myös siihen kuu
luvat ampumatarvikkeet tuomittava menetetyik
si. Jos ampuma-ase tai -tarvikkeet ovat joutuneet 
haltijaltaan pois rikoksella, ei niitä saa tuomita 
menetetyiksi. Jos menettämisseuraamus olosuh
teet huomioon ottaen olisi kohtuuton, se voidaan 
jättää tuomitsematta tai rajoittaa koskemaan vain 
osaa omaisuudesta. 

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1986 

Jos menetetyksi tuomittava omaisuus on siirty
nyt toiselle, hukattu tai hävitetty, voidaan sen 
arvo tai osa siitä tuomita valtiolle menetetyksi. 

Lisäksi on noudatettava, mitä rikoslaissa on 
säädetty rikoksen tuottaman taloudellisen hyö
dyn sekä sellaisen esineen tai omaisuuden mene
tetyksi tuomitsemisesta, jota on käytetty rikoksen 
tekemiseen taikka joka on valmistettu tai hankit
tu yksinomaan tai pääasiallisesti sitä varten. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 19 

päivänä 

Asetuksella voidaan säätää, että se, jolla on 
tämän lain voimaan tullessa hallussaan 5 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla muun
nettu, luvallisesti hallussa pidetty ampuma-ase 
tai tällaiseen muuntamiseen soveltuva vaihto-osa, 
saa asetuksella säädettävässä määräajassa tämän 
lain voimaantulosta lukien hakea lupaa sen hal
lussapitämiseen. Jos hän hakee lupaa määräajas
sa, häntä ei saa tuomita rangaistukseen ampuma
aseen muuntamisesta tai muuntamiseen soveltu
van vaihto-osan hallussapidosta. 
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