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Laki
ampuma-aselain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 19 §:n 1 momentin 3 kohta, 45 c, 46, 50–53, 59 a

ja 60 § sekä 103 §:n 4 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 601/2001, 45 c ja 53 § laissa

124/2011, 46 ja 50 § osaksi laissa 124/2011, 52 § osaksi laissa 601/2001, 59 a § laeissa
601/2001 ja 508/2009 sekä 103 §:n 4 kohta laissa 532/2007, 

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 25 §, 27 §:n 3 momentti, 42 §, 43 §:n
1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 45 §:n otsikko ja 1 momentti, 45 a §, 45 b §:n 2 momentti,
47, 54, 55, 55 a, 61, 62 ja 65 §, 66 §:n 2 ja 3 momentti, 67 §:n 1 momentin 3 kohta ja
3 momentti, 70, 73, 74, 79, 83 a, 85, 89, 90 ja 93 §, 103 §:n 3 ja 5 kohta, 113 §:n 2 mo-
mentti, 115 §:n 1 momentti, 116 §:n 1 ja 2 momentti ja 117 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 70 § sekä 116 §:n 1 ja
2 momentti laissa 764/2015, 25 §, 27 §:n 3 momentti, 44 §:n 1 momentti, 45 §:n otsikko
ja 1 momentti, 45 b §:n 2 momentti, 66 §:n 2 momentti ja 89 § laissa 124/2011, 42 § laeis-
sa 601/2001 ja 508/2009, 43 §:n 1 momentti ja 55 § osaksi laissa 124/2011, 45 a, 55 a, 61
ja 62 §, 66 §:n 3 momentti, 67 §:n 3 momentti, 73 ja 90 § laissa 601/2001, 54 § laeissa
601/2001 ja 124/2011, 65, 74 ja 85 § osaksi laissa 601/2001, 83 a § laissa 508/2009,
103 §:n 3 ja 5 kohta laissa 532/2007, 113 §:n 2 momentti laissa 800/2003, 115 §:n 1 mo-
mentti laissa 190/2016 ja 117 § laissa 690/2013, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 3 momentti, 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa
764/2015, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 42 a–42 d ja 66 a §, 103 §:ään, sellaisena kuin se
on laeissa 532/2007, 124/2011 ja 764/2015, uusi 2 a kohta sekä lakiin uusi 119 a § seuraa-
vasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä tässä laissa säädetään ampuma-aseista, koskee myös ohjus- ja raketinheitinjärjes-

telmiä, kaasusumuttimia ja tehokkaita ilma-aseita. Kaasusumuttimiin ei kuitenkaan sovel-
leta 2–10, 12, 15, 31–33, 35, 35 a, 36, 42, 42 a–42 d, 43–45, 45 a, 45 b, 45 d, 47–52, 53 a,
54, 55, 56–59 ja 61–63 §:ää, 66 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtaa, 67 b, 68, 70–72, 74–77,
80–82, 89, 90 ja 106 §:ää, 106 a §:n 2 ja 3 momenttia, 106 b, 110, 110 a–110 c, 112, 112 a
ja 112 b §:ää. Tehokkaisiin ilma-aseisiin ei sovelleta 3–12, 31–33, 35, 35 a, 36, 45 d, 53 a,
55 a–55 c, 61–63, 67 b, 72, 106 b, 110 ja 110 a–110 c §:ää. Muista soveltamisalaa koske-
vista poikkeuksista säädetään 17 §:ssä.
HE 266/2016
HaVM 12/2017
EV 82/2017
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12 §

Ampuma-aseen ja aseen osan muuntaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ampuma-aseen tilapäisellä muuntamisella tarkoitetaan sellaista toimenpidettä, jonka

seurauksena aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuvat tilapäisesti, kun siihen
vaihdetaan piippu tai sulkulaite taikka molemmat.

18 §

Luvanvaraisuus

Jollei tässä laissa toisin säädetä, luvanvaraista on:
1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siir-

to ja tuonti Suomeen, siirto ja vienti Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoitukses-
sa, kauppa, kaupallinen säilyttäminen, hankkiminen, hallussapito ja valmistaminen;

2) ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen lukuun ottamatta yk-
sityishenkilön aseen tilapäistä muuntamista aseen osan hallussapitoluvan nojalla hallussa
pidetyistä aseen osista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Poliisihallitus päättää lupa-asiakirjojen mallista ja muista niiden valmistamiseen liitty-

vistä seikoista.

25 §

Ilmoitus asetietojärjestelmään ja tiedoston pitäminen

Ase-elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehok-
kaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja
luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksian-
non antajan nimi. Ase-elinkeinonharjoittajan on myös ilmoitettava patruunoista ja erityi-
sen vaarallisista ammuksista tai pidettävä niistä tiedostoa. Ilmoitus on tehtävä 119 a §:ssä
tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen 10 päivän kuluessa siitä, kun esine on tullut ase-
elinkeinonharjoittajan haltuun. Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittamisesta esinet-
tä luovutettaessa säädetään 42 c §:ssä. Ilmoitus luovutetuista patruunoista ja erityisen vaa-
rallisista ammuksista tehdään luovutuksen yhteydessä.

Patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevaan tiedostoon on merkittävä esi-
neen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi. Tiedostoon sisältyvien henkilötietojen luo-
vuttaminen on sallittua vain 115 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle valvontatehtä-
vää varten. Ase-elinkeinonharjoittajan on vaadittaessa esitettävä tiedosto poliisille sekä
luovutettava se lupaviranomaiselle, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruute-
taan. Tiedosto on säilytettävä vähintään 30 vuotta siihen viimeksi tehdyn merkinnän jäl-
keen ja se on hävitettävä sen jälkeen, kun viimeisen merkinnän tekemisestä on kulunut 50
vuotta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aseen, tehokkaan
ilma-aseen, kaasusumuttimen, aseen osan, patruunoiden ja erityisten vaarallisten ammus-
ten yksilöintitietojen ilmoittamisesta sekä patruunoiden ja erityisten vaarallisten ammus-
ten tiedoston pitämisestä, tiedoston esittämisestä ja luovuttamisesta.
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27 §

Aseenkäsittelylupa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Aseenkäsittelylupa voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilan-

sa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana käsittelemään ampuma-aseita,
aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia. Alle 20-vuotiaalle annettavaan
aseenkäsittelylupaan on lupaviranomaisen asetettava ehto, jonka mukaan lupa ei oikeuta
käsittelemään 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuja ampuma-aseita ennen kuin lu-
vanhaltija on täyttänyt 20 vuotta. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Aselupa

Aselupa on ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeut-
tava lupa, johon voidaan liittää oikeus ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen (hank-
kimisoikeus) taikka valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten (yksi-
tyinen valmistamisoikeus).  Aseluvan antaa ja peruuttaa poliisilaitos. Aseluvan erityisen
vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan hankkimiseen tai valmistamiseen tai muuntamiseen
yksityistä tarkoitusta varten antaa ja peruuttaa kuitenkin Poliisihallitus. 

Lupahakemus toimitetaan poliisilaitokselle.  Hakemus voidaan panna vireille sähköi-
sesti. Hakijan tai yhteisön tai säätiön asevastaavan tulee kuitenkin pyynnöstä saapua hen-
kilökohtaisesti poliisilaitokselle. Erityisestä syystä hakemuksen voi jättää myös Suomen
ulkomaan edustustoon.

Hakijan, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on esitettävä asuinmaansa viranomaisen an-
tama suostumus hakemuksessa tarkoitetun ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen
osan hankkimiseen. Hänen on lisäksi annettava kirjallinen selvitys aikomuksestaan pitää
hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa Suomessa.

42 a §

Hankkimisoikeus ja yksityinen valmistamisoikeus 

Aselupaan liitettävä hankkimisoikeus tai yksityinen valmistamisoikeus annetaan enin-
tään vuodeksi. Erityisestä syystä hankkimisoikeus tai yksityinen valmistamisoikeus anne-
taan enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yksityinen valmistamisoikeus voidaan antaa 45 tai 45 a §:ssä säädetyin edellytyksin
noudattaen, mitä 43 §:ssä, lukuun ottamatta 43 §:n 1 momentin 8 kohtaa ja 2 momenttia,
ja 44 §:ssä säädetään. 

Aselupa raukeaa, jos ampuma-asetta, tehokasta ilma-asetta tai aseen osaa ei ole hankittu
hankkimisoikeuden voimassa ollessa taikka valmistettu tai muunnettu yksityisen valmis-
tamisoikeuden voimassa ollessa.

Sen, joka ei ole saamansa hankkimisoikeuden nojalla hankkinut tai yksityisen valmis-
tamisoikeuden nojalla valmistanut tai muuntanut ampuma-asetta, tehokasta ilma-asetta tai
aseen osaa, on 30 päivän kuluessa aseluvan raukeamisesta toimitettava lupatodistus polii-
silaitokselle, jos lupa ei ole sähköinen.

42 b §

Päätös, luvan voimassaolo ja lupaehdot

Kun aselupa myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta erillistä hallinto-
päätöstä eikä valitusosoitusta. 
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Aselupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.
Ensimmäinen aselupa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, am-
pumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten
annetaan luonnolliselle henkilölle 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa mainituista asetyypeis-
tä koostuvaan ryhmään kuuluvaan ampuma-aseeseen enintään viiden vuoden määräajaksi.
Kaikki luvanhaltijalle tämän määräaikaisen luvan voimassaoloaikana samaan aseryhmään
kuuluviin ampuma-aseisiin myönnettävät aseluvat annetaan määräajaksi, joka päättyy vii-
meistään samanaikaisesti ensimmäisen määräaikaisen luvan päättymisen kanssa. Sellaista
työtä varten, jossa ampuma-ase on välttämätön, lupa annetaan kuitenkin enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Tällöin lupaan on sisällytettävä ehto, jonka mukaan lupa on voimassa
vain niin kauan kuin luvansaaja toimii kyseisessä työtehtävässä. Aselupa luvanhaltijan
huollettavana olevan 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneen henkilön hallussapidettäväksi
tarkoitetun haulikon, yhdistelmäaseen, kiväärin tai pienoiskiväärin säilyttämistä ja kuljet-
tamista varten annetaan määräajaksi, joka päättyy viimeistään nuorimman rinnakkaislu-
vanhaltijan täyttäessä 19 vuotta.

Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua. Aselupaan, joka on annettu luvanhaltijan huol-
lettavana olevan 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneen henkilön hallussa pidettäväksi tar-
koitetun haulikon, yhdistelmäaseen, kiväärin tai pienoiskiväärin säilyttämistä ja kuljetta-
mista varten, on asetettava ehto, jonka mukaan luvanhaltija ei saa ampua aseella.

42 c §

Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille

Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan yksilöintitiedot tulee ilmoittaa
poliisille. Tiedot ilmoittaa:

1) luovuttaja luovutuksen yhteydessä, jos luovuttaja on 20 §:ssä tarkoitettu asealan
elinkeinoluvan haltija; tai

2) muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa esineen hankkinut, valmistanut
tai muuntanut aseluvanhaltija 30 päivän kuluessa esineen hankkimisesta, valmistamisesta
tai muuntamisesta; ilmoittaminen voidaan tehdä käyttämällä sähköistä asiointia.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aseen, tehokkaan
ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoi-
tusten sisällöstä. 

42 d §

Aseen ja aseen osan sekä lupatodistuksen esittäminen poliisille

Kun aseluvanhaltija ilmoittaa 42 c §:ssä tarkoitetut yksilöintitiedot ja luovuttajan am-
puma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa on annettu ennen vuotta 2000,
tulee ampuma-ase ja aseen osa esittää poliisille 30 päivän kuluessa hankkimisesta. Ulko-
mailta hankittu tai yksityisesti valmistettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja
aseen osa on esitettävä poliisille 30 päivän kuluessa hankkimisesta, valmistamisesta tai
muuntamisesta. 

Ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa on esitettävä pyynnöstä poliisille poliisin
ilmoittamassa määräajassa. Aselupaa koskeva lupatodistus on pyynnöstä esitettävä ja luo-
vutettava poliisille poliisin ilmoittamassa määräajassa. 

43 §

Hyväksyttävät käyttötarkoitukset

Aselupa voidaan antaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:
1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen;
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2) ampumaurheilu ja -harrastus;
3) työ, jossa ase on välttämätön;
4) näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys;
5) museossa tai kokoelmassa pitäminen;
6) muistoesineenä säilyttäminen;
7) merkinanto; 
8) luvanhaltijan huollettavana olevan 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneen henkilön hallus-

sapidettäväksi tarkoitetun haulikon, kiväärin, pienoiskiväärin tai yhdistelmäaseen säilyt-
täminen ja kuljettaminen. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

44 §

Hankittavaa ampuma-asetta ja aseen osaa koskevat edellytykset

Aselupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei lip-
paan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella ole hakijan ilmoit-
tamaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä joka so-
veltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Jos hakijan ilmoittama käyttötar-
koitus on metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen, ampuma-aseen
soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa (615/1993) ja sen no-
jalla säädetään. Metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten ase-
lupaa ei voida antaa muuta ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettua
ampuma-asetta kuin kertatulitoimista pienoispistoolia taikka pienoisrevolveria varten. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

45 §

Aseluvansaajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle

Aselupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilan-
sa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampuma-
aseita ja aseen osia. Lupaviranomaisella on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio,
kun saatujen tietojen tai haastattelun perusteella lupaviranomaisella on syytä epäillä lu-
vanhakijan henkilökohtaista sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Lupaviranomai-
sella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada lääketieteellisessä arviossa lu-
vanhakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä lupaviranomaisen arvioi-
dessa hakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Asevelvollisen on pyydettäessä
esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole
suoritettu, asevelvollisen on pyydettäessä esitettävä määräys aloittaa palvelus taikka pää-
tös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyt-
tämisestä syineen. Aselupa pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria
taikka niiden osaa varten voidaan antaa vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle. Aselupa
ampumaurheilussa ja -harrastuksessa käytettävää 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoi-
tettua ampuma-asetta varten voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos tämä esittää
yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen ampuma-asekou-
luttajan antaman todistuksen harrastuksestaan, jonka on oltava jatkunut aktiivisesti vähin-
tään kaksi vuotta. Aktiivisen harrastuksen jatkumista koskevaan kahden vuoden ajanjak-
soon lasketaan puolet aseellisessa palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta tai
puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa suoritetusta palvelusta. Aselupa ampumaur-
heilussa ja harrastuksessa käytettävään tämän lain 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoi-
tettuun ampuma-aseeseen voidaan myöntää myös, jos henkilö esittää luotettavan selvityk-
sen harrastuksestaan ja työnantajanaan toimivan valtion viranomaisen todistuksen siitä,
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että hän virkaansa kuuluvissa tehtävissä kantaa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitet-
tua ampuma-asetta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

45 a §

Aseluvan saajaa koskevat edellytykset yhteisölle ja säätiölle

Aselupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhtei-
sölle tai säätiölle, jota on toimintansa tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella pidet-
tävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Lupa voidaan antaa vain ha-
kijalle, jonka ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan po-
liisilaitos on hyväksynyt ja jolla on 45 b §:ssä tarkoitettu asevastaava.

Aseluvan saajaa koskevien edellytysten osalta noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä
45 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

45 b §

Yhteisön ja säätiön asevastaava

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asevastaavan hyväksyy ja hyväksynnän peruuttaa yhteisön tai säätiön kotipaikan polii-

silaitos. Poliisilaitos voi vaatia, että asevastaavia on useampia kuin yksi, jos se yhteisön
tai säätiön toiminta huomioon ottaen on tarpeen. Asevastaavaksi voidaan hyväksyä sellai-
nen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jota terveydentilansa, käyttäytymisensä ja perehtyneisyy-
tensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen osia.
Jos asevastaava huolehtii yhteisön 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetuista ampuma-
aseista, asevastaavaksi voidaan hyväksyä vain 20 vuotta täyttänyt henkilö. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

47 §

Hankkimislupa ulkomailla asuvalle

Ulkomailla asuvalle henkilölle luvan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja eri-
tyisen vaarallisten ammusten hankkimiseen (hankkimislupa ulkomailla asuvalle) antaa ja
peruuttaa Poliisihallitus. Lupa oikeuttaa hankkimaan luvassa mainitun ampuma-aseen ja
aseen osan sekä siinä mainitut patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset. Lupa ei oikeuta
niiden hallussapitoon, eikä niitä saa Suomessa luovuttaa luvansaajalle, vaan ne on viipy-
mättä toimitettava luvassa mainittuun osoitteeseen luvansaajan asuinmaahan. 

54 §

Rinnakkaislupa

Ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon on annettu aselupa, voidaan luvanhaltijan
suostumuksella antaa rinnakkainen oikeus hallussapitoon (rinnakkaislupa). Valtion suos-
tumuksella rinnakkaislupa voidaan antaa myös valtion omistamaan ampuma-aseeseen tai
aseen osaan. Keräilykokoelmaan kuuluvaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan rinnakkais-
lupa voidaan antaa vain asekeräilijälle. Luvan antaa ja peruuttaa 42 §:n 1 momentissa tar-
koitettu viranomainen.

Lupa voidaan antaa 45 §:ssä säädetyin edellytyksin noudattaen, mitä 42 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa sekä 43 ja 44 §:ssä säädetään. Huoltajien suostumuksella lupa haulikkoon, ki-
vääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen voidaan kuitenkin antaa metsästyslain-
säädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua ja -harrastusta
varten myös 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää luvan
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saajaa koskevat edellytykset. Rinnakkaislupa voidaan erityisen painavasta syystä antaa
ampumaurheilua ja -harrastusta varten 18 vuotta vaan ei 20 vuotta täyttäneelle henkilölle
6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen. 

Lupaa haettaessa on esitettävä luvanhaltijan suostumus tai valtion suostumus rinnak-
kaisluvan antamiseen. Lupaviranomainen voi lisäksi vaatia, että ampuma-ase tai aseen osa
esitetään poliisille.

55 §

Rinnakkaisluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

Rinnakkaislupa annetaan aseluvan voimassaoloajaksi, jollei sitä erityisestä syystä ole
annettava lyhyemmäksi ajaksi. Lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampu-
ma-aseeseen annetaan kuitenkin enintään viideksi ja muuhun ampuma-aseeseen enintään
kymmeneksi vuodeksi. Jos henkilöllä on 42 b §:n 2 momentissa tarkoitettu viiden vuoden
määräajaksi annettu aselupa, annetaan rinnakkaislupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tar-
koitettuun ampuma-aseeseen määräajaksi, joka päättyy viimeistään aseluvan päättymis-
päivänä. 

Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan
kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua.

55 a §

Kaasusumutinlupa

Luvan kaasusumuttimen hankkimiseen ja hallussapitoon (kaasusumutinlupa) antaa ja
peruuttaa poliisilaitos noudattaen, mitä 42 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Lupa anne-
taan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen
voidaan antaa myös toistaiseksi.

Lupa oikeuttaa luvan voimassaoloaikana hankkimaan, pitämään hallussa ja vaihtamaan
lupaan merkityt kaasusumuttimet. Yhteisölle annettava lupa oikeuttaa luvansaajan palve-
luksessa olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka on riittävästi perehtynyt kaasusumut-
timen turvalliseen käsittelemiseen, kantamaan luvassa tarkoitettua kaasusumutinta työssä,
jos se on oman tai toisen henkilökohtaisen koskemattomuuden taikka omaisuuden suoje-
lemiseksi välttämätöntä.

61 §

Patruunoiden hankkiminen ja hallussapito

Aselupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat hankkimaan ja pitämään hallussa sellaisia muita
kuin erityisen vaarallisia patruunoita, jotka soveltuvat käytettäviksi ampuma-aseessa, jon-
ka lainaamiseen luvanhaltijalla on oikeus siten kuin 87 §:n 1 momentissa säädetään. Eu-
roopan ampuma-asepassin tai ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan yksityisen tuon-
tiluvan haltija taikka Norjan, Ruotsin, Islannin tai Tanskan viranomaisen ampuma-aseen
hallussapitoon antaman luvan haltija on oikeutettu Suomessa oleskellessaan hankkimaan
ja pitämään hallussaan sellaisia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita, jotka soveltu-
vat käytettäväksi ampuma-aseessa. Lupaviranomainen voi kuitenkin sisällyttää lupaan eh-
don, jonka mukaan lupa ei oikeuta hankkimaan ja pitämään hallussa keräilykokoelmaan
kuuluvaan tai muistoesineenä säilytettävään aseeseen soveltuvia patruunoita.
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62 §

Ampumatarvikelupa

Luvan patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen, valmistamiseen
ja hallussapitoon (ampumatarvikelupa) antaa ja peruuttaa poliisilaitos. 

Lupa voidaan antaa 45 §:n 1 momentissa tai 45 a §:n 1 momentissa säädetyin edelly-
tyksin noudattaen, mitä aseluvasta 42 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Lupa erityisen vaarallisten patruunoiden ja ammusten hankkimiseen, valmistamiseen ja
hallussapitoon voidaan antaa vain erityisestä syystä.

65 §

Suostumus

Sille, jolla on kotikunta Suomessa, annetaan hänen pyynnöstään ulkomaan viranomai-
selle esitettäväksi tarkoitettu suostumus (suostumus), josta ilmenee, että hänelle voidaan
antaa ulkomailla ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten am-
musten hankkimiseen oikeuttava lupa. Suostumuksen antaa poliisilaitos.

Suostumus annetaan luonnolliselle henkilölle, jolla on kyseistä ampuma-asetta tai
aseen osaa koskeva aselupa, tai kaasusumutinlupa taikka oikeus kyseisten patruunoiden
tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon. Suostumus annetaan
myös 45 b §:ssä tarkoitetulle asevastaavalle, jolla on yhteisölle tai säätiölle annetun luvan
nojalla oikeus esineen hankkimiseen ja hallussapitoon. Aselupaa tai kaasusumutinlupaa
taikka patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon
oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on esitettävä poliisille suostumusta haettaessa. 

Suostumus annetaan 2 momentissa tarkoitettujen lupien voimassaoloajaksi. Se anne-
taan kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.

66 §

Lupien ja suostumuksen raukeaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rinnakkaislupa raukeaa, kun aselupa raukeaa tai peruutetaan. Aselupa, joka on annettu

huollettavana olevan 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneen henkilön hallussapidettäväksi
tarkoitetun haulikon, kiväärin, pienoiskiväärin tai yhdistelmäaseen säilyttämistä ja kuljet-
tamista varten, raukeaa, kun rinnakkaislupien voimassaolo päättyy. 

Suostumus raukeaa, kun aselupa tai kaasusumutinlupa taikka patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hankkimiseen ja hallussapitoon annettu lupa raukeaa tai jos se pe-
ruutetaan. 

66 a §

Luvan peruuttamisen vireilletulo

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankki-
miseen tai hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttaminen tulee vireille, jos:

1) 67 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa säädetyt luvan peruuttamisen edellytykset täyt-
tyvät; tai

2) on perusteltua syytä epäillä, että 67 §:n 2 momentin mukaiset luvan peruuttamisen
edellytykset täyttyisivät. 
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67 §

Lupien peruuttaminen

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankki-
miseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa on peruutettava, jos:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) aseluvan haltija tai valtio peruuttaa 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rinnakkaisluvan peruuttavan viranomaisen on ilmoitettava rinnakkaisluvan peruutta-

misesta aseluvan haltijalle. 

70 §

Aseen osan ja tehokkaan ilma-aseen hankinnasta ilmoittaminen ja esittäminen poliisille

Aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hankkineen on 30 päivän kuluessa hankkimisesta
tehtävä hankinnasta ilmoitus poliisilaitokselle, jos oikeus:

1) aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon perustuu siihen, että hankkijalla on oi-
keus 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista vastaavista aseen osista kootun ampu-
ma-aseen hallussapitoon; tai

2) tehokkaan ilma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon perustuu 19 §:n 1 momentin
8 kohtaan.

Ilmoituksen voi tehdä sähköistä asiointia käyttämällä. Aseen osa tai tehokas ilma-ase
on esitettävä pyynnöstä poliisille. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tekemisestä.

73 §

Siirto Suomeen hallussapitoon annettujen lupien nojalla ja siirto ja tuonti Suomeen 
Pohjoismaissa hallussapitoon annettujen lupien nojalla

Aselupa, rinnakkaislupa ja kaasusumutinlupa oikeuttavat siirtämään Suomeen yksityis-
tä tarkoitusta varten luvassa mainitun ampuma-aseen ja aseen osan sekä luvassa mainitus-
sa aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.

Ampumatarvikelupa oikeuttaa siirtämään Suomeen luvassa mainitut patruunat ja am-
mukset.

Norjassa, Ruotsissa, Islannissa tai Tanskassa ampuma-aseen tai aseen osan hallussapi-
toon annettu lupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan Suomeen luvassa mainitun ampuma-
aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi so-
veltuvia patruunoita sekä pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta siitä, kun ne
on siirretty tai tuotu Suomeen. Edellytyksenä on, että siirron tai tuonnin tarkoituksena on
osallistuminen Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Tanskassa tai Suomessa järjestettävään
ampuma- tai metsästystapahtumaan. Lupa oikeuttaa myös siirtämään esineet takaisin
Ruotsiin tai Tanskaan.

74 §

Euroopan ampuma-asepassi

Poliisilaitos antaa Euroopan ampuma-asepassin luonnolliselle henkilölle, jolla on ase-
luvan tai rinnakkaisluvan nojalla oikeus ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon.
Aselupaa tai rinnakkaislupaa koskeva lupatodistus on esitettävä poliisille ampuma-ase-
passia haettaessa. 
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Euroopan ampuma-asepassin haltijan on esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava am-
puma-asepassi poliisilaitokselle tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi seikoista, jotka
koskevat:

1) ampuma-asepassin haltijan henkilötietojen muuttumista;
2) aseluvan tai rinnakkaisluvan voimassaoloajan tai lupaehtojen muuttumista;
3) ampuma-aseen tai aseen osan muuntamista;
4) ampuma-aseen tai aseen osan luovuttamista, katoamista, anastetuksi tulemista sekä

ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan pysyvästi toimintakelvot-
tomaksi tekemistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan ampuma-asepassi on esitettä-
vä sekä pyydettäessä luovutettava 30 päivän kuluessa momentin 1–4 kohdassa mainituista
tapahtumista.

Euroopan ampuma-asepassi on voimassa siihen merkittyjen ampuma-aseiden tai aseen
osien hallussapitoon oikeuttavien lupien voimassaoloajan. Se on kuitenkin voimassa enin-
tään viisi vuotta päivästä, jona se on annettu. Ampuma-asepassin voimassaoloaikaa voi-
daan jatkaa.

79 §

Yksityisen tuontiluvan lupaehdot ja voimassaoloaika

Yksityinen tuontilupa annetaan enintään vuodeksi. Erityisestä syystä lupa voidaan an-
taa enintään kahdeksi vuodeksi. Lupa voi oikeuttaa sen nojalla tuotujen esineiden hallus-
sapitoon enintään kolme kuukautta. 

Yksityinen tuontilupa ja sen nojalla tuodut esineet on esitettävä tuonnin yhteydessä Tul-
lille.

83 a §

Tullin ilmoittamisvelvollisuus

Tullin on kolmen kuukauden välein ilmoitettava Poliisihallitukselle aseluvassa, kaasu-
sumutinluvassa ja yksityisessä tuontiluvassa mainittujen esineiden tuonnista Suomeen si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

85 §

Pysyvään luovuttamiseen oikeutetut

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia saa kaupal-
lisessa tarkoituksessa luovuttaa pysyvästi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on siihen
asealan elinkeinoluvan nojalla oikeus.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen
vaarallisia ammuksia saa yksityistä tarkoitusta varten luovuttaa pysyvästi vain aseluvan
tai kaasusumutinluvan haltija ja patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia lisäksi rin-
nakkaisluvan tai ampumatarvikeluvan haltija.

89 §

Luovutusilmoitus

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päi-
vän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä
sähköistä asiointia käyttäen. Ase-elinkeinonharjoittajien välisestä luovutuksesta on tehtä-
vä ilmoitus kuitenkin 10 päivän kuluessa sähköistä asiointia käyttäen poliisin asetietojär-
jestelmään. Äänenvaimentimen luovutuksesta on ilmoitettava vain, jos luovutuksensaajan
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oikeus hankkia äänenvaimennin perustuu äänenvaimentimelle annettuun aselupaan tai jos
luovuttajan hallussapito-oikeus perustuu äänenvaimentimelle annettuun ase- tai rinnak-
kaislupaan. 

Ilmoituksessa on mainittava valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot.

90 §

Aselupaa koskevan todistuksen esittämis- ja luovuttamisvelvollisuus

Aseluvan haltijan on 30 päivän kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan luovuttamisesta
pysyvästi toiselle esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava aselupaa koskeva lupatodistus
poliisilaitokselle, jos lupa ei ole sähköinen.

93 §

Väliaikaisen haltuunoton vaikutus luvan voimassaoloon

Väliaikaisesti haltuun otettua ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaa-
rallisia ammuksia koskeva asealan elinkeinolupa tai yksityistä käyttöä varten annettu hal-
lussapitoon oikeuttava lupa lakkaa olemasta voimassa.

Jos poliisin haltuun on väliaikaisesti otettu rinnakkaisluvan nojalla hallussa pidetty am-
puma-ase tai aseen osa, ampuma-asetta tai aseen osaa koskeva aselupa ja muut rinnakkais-
luvat ovat edelleen voimassa.

103 §

Ampuma-aserikkomus

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 a) laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 
3) laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai

42 d §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille ampuma-ase ja aseen osa
tai ulkomailta hankittu tai yksityisesti valmistettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas
ilma-ase ja aseen osa taikka 42 d §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää polii-
sille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa,

5) laiminlyö 42 d §:n 2 momentissa taikka 90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden
esittää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden
esittää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa sää-
detyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai suostumus poliisille,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon.

10 luku

Erinäiset säännökset

113 §

Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedostot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat

myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskeva
lupahakemus ja ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle annettavaa hyväksyn-
tää koskeva hakemus sekä asiassa annettu päätös. Poliisi voi kuitenkin erityisestä syystä
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päätöksellään vahvistaa yksittäisen luvan voimassaoloa tai sisältöä koskevan tiedon, jos
tiedon pyytäjän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Tiedostojen pitämiseen, käyttöön, tie-
tojen luovuttamiseen ja tietojen poistamiseen sovelletaan muuten, mitä henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003) säädetään. 

115 §

Lain noudattamisen valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Poliisihallitus.
Rajavartiolaitos, Tulli ja Metsähallituksen erätarkastajat valvovat lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten noudattamista toimialallaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

116 §

Ase-elinkeinonharjoittajien ja asekeräilijöiden valvonta

Asealan elinkeinonharjoittajan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen
vaarallisten ammusten säilytystilojen tulee olla rakenteellisesti turvalliset. Tämän varmis-
tamiseksi poliisin on tarkastettava säilytystilat. Tarkastus on uusittava, jos säilytystiloissa
tapahtuu muutoksia. Lisäksi poliisin on vähintään kerran vuodessa tarkastettava alueel-
laan toimivien ase-elinkeinonharjoittajien 25 §:n 1 momentin nojalla pitämät tiedostot
sekä kirjanpito, varastot ja säilytystilat. Poliisilla on oikeus tarkastusta suorittaessaan saa-
da nähtäväkseen ase-elinkeinonharjoittajan kirjanpito sekä päästä tiloihin, joissa edellä
tarkoitettuja esineitä säilytetään. 

Keräilykokoelmaan kuuluvien ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilojen tulee olla
rakenteellisesti turvalliset. Tämän varmistamiseksi poliisin on ennen luvan antamista en-
simmäisen keräilykokoelmaan kuuluvan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen tar-
kastettava säilytystilat. Tarkastus on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

117§

Asiakirjojen ja aseiden esittäminen

Tässä laissa tai asevientiasetuksessa tarkoitettu lupatodistus ja Euroopan ampuma-ase-
passi sekä lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla
hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on
pyynnöstä esitettävä poliisille, rajavartioviranomaiselle ja tulliviranomaiselle sekä Metsä-
hallituksen hallinnassa olevalla valtion maalla erävalvontaa suorittavalle Metsähallituk-
sen virkamiehelle.

119 a §

Sähköinen asiointi

Edellä 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 momentissa, 70 §:n 2 momentissa ja
89 §:n 1 momentissa tarkoitettu sähköinen asiointi edellyttää vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tun-
nistusvälinettä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.
Sen 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 103 §:n 2 a kohta tulevat kuitenkin voimaan

vasta 1 päivänä joulukuuta 2018.
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Edellä 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa, 70 §:n 2 momentissa ja
89 §:n 1 momentissa sähköisestä asioinnista säädettyä sekä 116 §:n 1 momentin muutosta
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä joulukuuta 2018. Ennen 42 c §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee
ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja
aseen osa. Ennen 89 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn sovelta-
misen alkamista momentissa tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilai-
toksella. Mitä lain 45 §:n 1 momentissa säädetään asevelvollisen velvollisuudesta pyydet-
täessä esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei
ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, pal-
velusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovelletaan vasta
1 päivästä joulukuuta 2018. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen on esitettävä
selvitys aselupaa haettaessa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt voimassaolevat hankkimis- ja hallussapito-
luvat sekä yksityiset valmistamisluvat jäävät voimaan tämän lain voimaantullessa siksi
ajaksi, joksi ne on myönnetty. Jos hankkimisluvan, yksityisen valmistamisluvan tai hal-
lussapitoluvan haltija hakee luvalle kaksoiskappaletta, myönnettävä lupa on aselupa.
Hankkimisluvan ja yksityisen valmistamisluvan nojalla hankitun tai valmistetun ampu-
ma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot on ilmoitettava ja ampuma-
ase, tehokas ilma-ase tai sen osa esitettävä tämän lain voimaantultua 30 päivän kuluessa
esineen hankkimisesta poliisilaitokselle, ja hallussapitoluvan sijaan hankittuun tai valmis-
tettuun esineeseen myönnetään aselupa. 

Asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaantullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus
pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei
ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta ha-
kea näille ampuma-aseille ja aseen osille aselupaa.  Jos asekeräilijän oikeus aseen osan
hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 19 §:n
1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen
hallussapitoon, aseen osista tulee tehdä vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta 70 §:n
mukainen ilmoitus poliisille ja esittää pyynnöstä osat. 

Mitä 61 ja 73 §:ssä säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän lain voimaantuloa
myönnettyä voimassaolevaa hankkimislupaa, yksityistä valmistamislupaa ja hallussapito-
lupaa. Mitä 65 §:n 2 momentissa, 66 §:n 3 momentissa ja 83 a §:ssä säädetään aseluvasta,
koskee myös ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyä voimassaolevaa hankkimislu-
paa ja yksityistä valmistamislupaa. Mitä 54 §:ssä, 66 §:n 2 momentissa, 67 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa ja 3 momentissa, 74 §:n 1 ja 2 momentissa, 85 §:n 2 momentissa, 90 §:ssä
ja 93 §:n 2 momentissa säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän lain voimaantuloa
myönnettyä voimassaolevaa hallussapitolupaa. 
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