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Neuvottelutilanne

• Asedirektiivistä päätetään EU:ssa ns. tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä

• Trilogineuvottelut päättyivät joulukuussa 2016

• Virallinen hyväksyntä Euroopan parlamentin 
täysistunnossa todennäköisesti maaliskuussa 2017 
ja sen jälkeen neuvostossa

• Suurin osan säännöksistä laitettava kansallisesti 
täytäntöön 15 kk kuluttua direktiivin voimaantulosta.
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Keskeiset muutokset

• Aseiden luokittelu

• Poikkeusluvat A-luokan aseisiin

• Museot ja keräilijät

• Etäkauppa

• Aseiden merkintä

• Asetietojärjestelmä ja tietojenvaihto 

• Lääkärintarkastukset
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Soveltamisalan laajennus

• Keräilijät mukaan soveltamisalaan

• Välittäjiä ja kauppiaita koskee pääosin sama 
sääntely
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Uudet kielletyt aseet: A-luokka 1(2)

A6: Sarjatuliaseet, jotka on muunnettu 
itselataaviksi kertatuliaseiksi 

A7. Seuraavat keskisytytteiset itselataavat 
kertatuliaseet

• a) lyhyet aseet, joilla voi laukaista yli 21 ammusta ilman 

uudelleenlatausta jos latauslaite, jonka kapasiteetti on 

yli 20 ammusta  on osa asetta tai vastaava irrotettava 

latauslaite on liitetty kyseiseen aseeseen

• b) pitkät aseet, joilla voi ampua yli 11 ammusta ilman 

uudelleen latausta jos latauslaite, jonka kapasiteetti on 

yli 10 ammusta  on osa asetta tai vastaava irrotettava 

latauslaite on liitetty kyseiseen aseeseen
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Uudet kielletyt aseet: A-luokka 2(2)

A8: Pitkät itselataavat kertatuliaseet, jotka voidaan 
lyhentää  alle 60 cm pituiseksi esimerkiksi taitto- tai 
teleskooppitukilla menettämättä toimivuutta

A8a: A-luokan aseesta muunnetut aseet
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Ilmoituksenvaraiset aseet: B-luokka 

B4 Pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja 

patruunapesään mahtuu yhteensä vähintään kolme patruunaa 

reuna-sytytteisten kertatuliaseiden osalta ja vähintään kolme 

patruunaa mutta alle 12 patruunaa keskisytytteisten

kertatuliaseiden osalta

B4a Muut kuin A7 luokan a alakohdassa tarkoitetut lyhyet 

itselataavat kertatuliaseet

B5. 7A luokan b alakohdassa tarkoitetut pitkät itselataavat 

kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään 

mahtuu yhteensä enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite on 

irrotettava tai joiden osalta ei ole varmaa, että aseita ei voida 

muuntaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden 

latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enemmän 

kuin kolme patruunaa,
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Aseet, joista on tehtävä ilmoitus: C-luokka

C5 kaikki ampuma-aseet, jotka on luokiteltu C luokkaan, sen 

jälkeen, kun ne on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, 

ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä 

patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi 

aseiksi tai ääniaseiksi.

C6 A tai B luokkaan taikka C luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, 

jotka on deaktivoitu täytääntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 

mukaisesti

C7 sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet, jotka 

saatetaan markkinoille 15 kuukautta tämän muutosdirektiivin 

voimaantulosta jälkeen.
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Muuta luokittelusta

• D-luokka poistetaan

• Lisätään, että ampuma-aseina ei pidetä esineitä 
jotka vastaavat ampuma-aseen määritelmää, mutta 
jotka on tarkoitettu hälytykseen tai merkinantoon 
edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan 
tähän määrättyyn tarkoitukseen tai esineitä, jotka 
katsotaan antiikkiaseiksi, jos ne eivät sisälly edellä 
mainittuihin luokkiin
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Poikkeukset A-luokan aseiden hallussapidon 

kieltoon

• Pääsääntö: A-luokan aseet on kielletty

• Direktiivi mahdollistaa luvat A-luokan aseisiin poikkeus-

tapauksissa: Viranomaiset  voivat myöntää poikkeuksellisesti 

ja asianmukaisesti perustelluista syistä yksittäisissä 

erityistapauksissa lupia A-luokan aseille, olennaisille osille ja 

ammuksille jos yleinen turvallisuus ja yleinen järjestys ei 

vaarannu:

• kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, 

arvokuljetusten ja arkaluonteisten kohteiden turvallisuuden 

suojelemiseksi

• kansalliseen puolustukseen, koulutukseen, kulttuuriin, 

tutkimukseen ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa

• Lupa A-luokan aseisiin voidaan antaa myös asekauppiaille tai 

-välittäjille näiden ammatillista toimintaa varten.
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Keräilijät ja museot

• Museoille voidaan antaa hankkimis- ja hallussapitolupa A 

luokan aseisiin, olennaisiin osiin ja ampumatarvikkeisiin 

asianmukaista turvallisuutta koskevien tiukkojen ehtojen 

mukaisesti.

• Keräilijöille voidaan antaa yksittäisissä erityistapauksissa 

poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluista syistä 

hankkimis- ja hallussapitolupa A luokan ampuma-aseisiin, 

olennaisiin osiin ja ampumatarvikkeisiin tiukkojen turvallisuus-

ehtojen mukaisesti  edellyttäen että:
– kansallisille viranomaisille toimitetaan näyttöä siitä, että on 

toteutettu toimenpiteet kaikenlaisten yleiseen turvallisuuteen tai 

yleiseen järjestykseen liittyvien riskien huomioon ottamiseksi ja  

– asianomaisia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampuma-

tarvikkeita säilytetään tietyin turvallisuusjärjestelyin.
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Keräilijät

• Jäsenvaltioiden on varmistettava, luvan saaneet 
keräilijät ovat tunnistettavissa asetietojärjestelmästä 
ja toteutettava keräilijöiden seurantajärjestelmä.

• Luvan saaneiden keräilijöiden on pidettävä 
rekisteriä kaikista hallussaan olevista A luokkaan 
kuuluvista ampuma-aseista, ja rekisterin on oltava 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla. 
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Urheiluampujat

• Urheiluampujille voidaan myöntää poikkeuslupia A6 
ja A7 luokan aseisiin, jos
– monitorointijärjestelmän tiedot arvioitu 

hyväksyttävästi
– hän harjoittelee aktiivisesti ao. jäsenvaltion 

virallisen ampumaurheilujärjestön tai jonkin kv. 
hyväksytyn ja virallisesti tunnustetun ampuma-
urheiluliiton tunnustamia ampumakilpailuja 
varten tai osallistuu niihin; ja

– virallisesti tunnustettu ampumaurheilujärjestö on 
antanut todistuksen jäsenyydestä, harjoittelusta 
ja kyseisen aseen tarpeellisuudesta. 
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Ns. grandfathering clause tai siirtymäsäännös

• B-luokasta A-luokkaan (A6, A7, A8) siirtyvien 
aseiden voimassaolevat aseluvat voidaan vahvistaa 
tai uudistaa jos aseet on hankittu ja rekisteröity 
ennen muutosdirektiivin voimaantuloa. 
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Aseluvan peruuttaminen

• Latauslaitteiden (kapasiteetti 20/10) hankinta A7 
luokan aseita varten on sallittua ainoastaan 
henkilöille, joille myönnetään ns. poikkeuslupa tai 
joille myönnetty lupa vahvistetaan tai uudistetaan 
ns. siirtymälausekkeen nojalla.

• B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja 
hallussapitolupa on peruutettava, jos havaitaan 
luvanhaltijalla on hallussaan latauslaite (kapasiteetti 
yli 20/10 patruunaa), joka on mahdollista asentaa 
keskisytytteisiin lippaallisiin itselataaviin
kertatuliaseisiin tai keskisytytteisiin lippaallisiin 
kertatuliaseisiin.
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Merkinnät

• Uudet vaatimukset ampuma-aseiden ja olennaisten 
osien merkitsemisestä koskevat ampuma-aseita, 
jotka on valmistettu tai tuotu unionin alueelle 15 kk 
muutosdirektiivin voimaantulosta tai sen jälkeen

• Direktiivissä määritellään yksilöivä merkintä, Jos 
olennainen osa on liian pieni merkittäväksi, se on 
merkittävä vähintään sarjanumerolla, 
aakkosnumeerisella tai digitaalisella koodilla.
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Lääkärintarkastukset

• Jäsenvaltioilla on oltava käytössään seuranta-
järjestelmä, jotta voidaan varmistaa, että 
kansallisen lainsäädännön mukaiset luvan saannin 
edellytykset täyttyvät luvan koko voimassaolon ajan 
ja jossa muun muassa relevantit lääketieteelliset ja 
psykologiset tiedot voidaan arvioida.

• Jos jokin näistä luvan myöntämisen edellytyksistä ei 
enää täyty, jäsenvaltioiden on peruutettava 
kyseinen lupa.
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Lupien voimassaolo

• Aselupia on jatkossa tarkasteltava säännöllisesti ja 
vähintään joka viides vuosi. Lupa voidaan uusia tai 
sitä voidaan jatkaa, jos ne edellytykset, joiden 
perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.
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Aseiden säilytys

• Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön säännöt, jotka 
koskevat ampuma-aseiden ja ampuma-tarvikkeiden 
asianmukaista valvontaa, sekä säännöt niiden 
asianmukaisesta ja turvallisesta säilytyksestä. 
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Etäkauppa

• Kun A, B tai C luokkaan kuuluvien ampuma-
aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden 
hankkiminen ja myynti toteutetaan etäkaupalla, 
tulee ostajan henkilöllisyys ja tarvittaessa lupa 
tarkistaa ennen luovutusta tai viimeistään sen 
yhteydessä.
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Tietojärjestelmä

• Asetietojärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset 
ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan 
näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja 
tunnistamiseksi.

• Asevälittäjien ja asekauppiaiden pidettävä 
rekisteriä aseista ja olennaisista osista

• Asevälittäjien ja –kauppiaiden on ilmoitettava ilman 
aiheetonta viivytystä aseiden ja olennaisten osien 
kaupasta viranomaisille.
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Muuta

• Aselupien ikärajat säilyivät ennallaan. Alaikäisen 
aseluvan osalta kuitenkin vanhemman tai muun 
aikuisen, jolla on voimassa oleva aselupa tai 
metsästyslupa tulee ottaa vastuu aseen 
säilyttämisestä direktiivin vaatimusten mukaisesti.
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Kiitos!
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