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Liite 2 Perusteet luvan peruuttamiselle 

AMPUMA-ASELAKI 67 §:N 1 MOM "ON PERUUTETTAVA": 

Ampuma-aselaki 67 § 1 mom. 4 kohta, törkeää väkivaltaista 
käyttäytymistä osoittavat rikokset: 

Peruuttamisperusteena 

Murha  elinkautinen vankeus,  RL 21:2   aselupa on peruutettava 

Tappo  8 - 12 v vankeutta, RL 21:1 aselupa on peruutettava 

Surma 4 - 8 v vankeutta RL 21:3 aselupa on peruutettava 

Lapsensurma  4 kk -  4 v vankeutta, RL 21:4  aselupa on peruutettava 

Törkeä pahoinpitely  1 -  10 v vankeutta, RL 21:6  aselupa on peruutettava 

Raiskaus 1 -  6 v vankeutta,  RL 20:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä raiskaus 2 -  10 v vankeutta, RL 20:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö,  1 - 10 v vankeutta,  
RL 20:7  

aselupa on peruutettava 

Törkeä lapsenraiskaus  4 - 12 v vankeutta,  RL 20:7b   aselupa on peruutettava 

Törkeä ryöstö  2 -  10 v vankeutta, RL 31:2 aselupa on peruutettava 

Ryöstö 4 kk - 6 v vankeutta,  RL 31:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä kiristys 4 kk - 4 v vankeutta,  RL 31:4  aselupa on peruutettava 

Törkeä sotarikos 8 v vankeutta - elinkautinen vankeus,  RL 11:6  aselupa on peruutettava 

Kidutus 2 - 12 v vankeutta , RL 11:9a aselupa on peruutettava 

Kaappaus 2  - 10 v vankeutta,  RL 34:11 aselupa on peruutettava 

Panttivangin ottaminen RL 25:4 aselupa on peruutettava 

Törkeä tuhotyö RL 34:3 aselupa on peruutettava 

Laiton uhkaus asetta käyttäen, RL  25:7  aselupa on peruutettava 

Törkeä vapaudenriisto RL 25:2 aselupa on peruutettava 

  

Ampuma-aselaki  67 § 1 mom. 4 kohta, RL 50 luvun 2 ja 4 a 
§:t: 

Peruuttamisperusteena 

Törkeä huumausainerikos  1 - 10 v vankeutta, RL 50:2
  

aselupa on peruutettava 
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Törkeän huumausainerikoksen edistäminen 4 kk - 6 v vankeutta, 
RL 50:4a 

aselupa on peruutettava 

  

Ampuma-aselaki  67 § 1 mom. 4 kohta, muut rikokset, jotka 
osoittavat sopimattomuutta: 

Peruuttamisperusteena 

Väkivaltaista käyttäytymistä osoittavat rikokset RL 21 luku, 
RL 22 luku, RL 24- luku 

 

Pahoinpitely sakko - 2 v vankeutta, RL 21:5  aselupa on peruutettava 

Vaaran aiheuttaminen sakko - 2 v vankeutta RL 21:13 aselupa on peruutettava 

Tappeluun osallistuminen sakko - 2 v vankeutta RL 21:12 aselupa on peruutettava 

Törkeä kotirauhan rikkominen RL 24:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä julkisrauhan rikkominen RL 24:4 aselupa on peruutettava 

Kiristys sakko 2 v. vankeutta RL 31:3  aselupa on peruutettava 

Törkeä kuolemantuottamus  4 kk - 6 v vankeutta,  RL 21:9 aselupa on peruutettava 

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmis-
telu,  14 pv  - 4 v vankeutta,  RL 21:6a  

aselupa on peruutettava 

Törkeä vammantuottamus, sakko - 2 v vankeutta,  RL 21:11 aselupa on peruutettava 

Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk - 4 v van-
keutta,  RL 45:12  

aselupa on peruutettava 

Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen 4 kk - 4 v vankeutta, 
RL 22:2  

aselupa on peruutettava 

Törkeän ryöstön valmistelu  14 pv  - 3 v vankeutta,  RL 31:2a  aselupa on peruutettava 

  

Vapauteen kohdistuvat rikokset, RL 25- luku Peruuttamisperusteena 

Vapaudenriisto RL 25:1 aselupa on peruutettava 

Pakottaminen sakko  - 2 v vankeutta,  RL 25:8  aselupa on peruutettava 

Ihmiskauppa  4 kk - 6 v vankeutta  RL 25:3 2 v -10 v vankeutta aselupa on peruutettava 

Törkeä ihmiskauppa RL 25:3a aselupa on peruutettava 

Lapsikaappaus RL 25:5a aselupa on peruutettava 

  

Seksuaalirikokset, RL 20-luku Peruuttamisperusteena 
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Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö  4 kk - 6 v vankeutta, RL 
20:6  

aselupa on peruutettava 

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sakko - 1 v 
vankeutta, RL 20:8b 

aselupa on peruutettava 

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon sakko - 3 v vankeutta, RL 
20:4  

aselupa on peruutettava 

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sakko - 2 v vankeutta 
RL 20:8a  

aselupa on peruutettava 

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö sakko - 6 
kk vankeutta RL 20:8 

aselupa on peruutettava 

Seksuaalinen ahdistelu sakko - 6 kk vankeutta RL 20:5a aselupa on peruutettava 

Seksuaalinen hyväksikäyttö sakko - 4 v vankeutta RL 20:5 aselupa on peruutettava 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sakko -  2 
v vankeutta RL 17:18  

aselupa on peruutettava 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallus-
sapito sakko -  1 v vankeutta RL 17:19  

aselupa on peruutettava 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen 
seuraaminen sakko - 2 v vankeutta RL 20:8c  

aselupa on peruutettava 

Paritus RL 20:9 aselupa on peruutettava 

Törkeä paritus RL 20:9a aselupa on peruutettava 

  

Oikeudenkäyttöä, viranomaisia ym. vastaan tehdyt rikokset 
RL 15 -luku, RL 16- luku, RL 17- luku 

Peruuttamisperusteena 

Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sakko  
- 2 v vankeutta,  RL 17:1a  

aselupa on peruutettava 

Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu sakko - 1 v 
vankeutta,  RL 17:5  

aselupa on peruutettava 

Haitanteko virkamiehelle sakko  RL 16:3  aselupa on peruutettava 

Virkamiehen vastustaminen sakko - 6 kk vankeutta RL 16:2 aselupa on peruutettava 

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen  4 kk - 4 v vankeutta 
RL 16:1 

aselupa on peruutettava 

Lähestymiskiellon rikkominen sakko - 1 v vankeutta RL 16:9a  aselupa on peruutettava 
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Perätön lausuma tuomioistuimessa 14 pv - 3 v vankeutta RL 
15:1 

aselupa on peruutettava 

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä sakko - 2 v vankeutta 
RL 15:2  

aselupa on peruutettava 

Lahjuksen antaminen RL 16:13 aselupa on peruutettava 

Törkeä lahjuksen antaminen RL 16:14 aselupa on peruutettava 

Vangin laiton vapauttaminen RL 16:15 aselupa on peruutettava 

Julkinen kehottaminen rikokseen sakko - 2 v vankeutta RL 17:1 aselupa on peruutettava 

Laittoman maahantulon järjestäminen sakko - 2 v vankeutta RL 
17:8 

aselupa on peruutettava 

Mellakka sakko 1 v. vankeutta RL 17:2  aselupa on peruutettava 

Väkivaltainen mellakka sakko - 2 v vankeutta RL 17:3  aselupa on peruutettava 

Väkivaltaisen mellakan johtaminen  14 pv -  4 v vankeutta RL 
17:4 

aselupa on peruutettava 

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen sakko - 3 v vankeutta 
RL 15:9   

aselupa on peruutettava 

Rekisterimerkintärikos sakko - 3 v vankeutta RL 16:7 aselupa on peruutettava 

Väärä ilmianto sakko - 3 v vankeutta RL 15:6 aselupa on peruutettava 

Väkivaltakuvauksen levittäminen sakko -  2 v vankeutta RL 
17:17 

aselupa on peruutettava 

Todistusaineiston vääristeleminen sakko - 2 v vankeutta RL 15:7  aselupa on peruutettava 

Rahankeräysrikos sakko - 2 v vankeutta RL 17:16c aselupa on peruutettava 

Törkeä eläinsuojelurikos  4 kk - 4 v vankeutta, RL 17:14a aselupa on peruutettava 

Eläinsuojelurikos sakko - 2 v vankeutta RL 17:14  
  

aselupa on peruutettava 

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen, RL 17:6 aselupa on peruutettava 

  

Omaisuus- ja varallisuusrikokset, RL 28- luku, RL 35- luku, 
RL 32- luku, RL 31- luku 

Peruuttamisperusteena 

Törkeä varkaus  4 kk - 4 v vankeutta, RL 28:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä velallisen epärehellisyys  4 kk - 4 v vankeutta, RL 39:1a  aselupa on peruutettava 
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Törkeä velallisen petos  4 kk - 4 v vankeutta,  RL 39:3 aselupa on peruutettava 

Törkeä veropetos  4 kk - 4 v vankeutta , RL 29:2 aselupa on peruutettava 

Ammattimainen kätkemisrikos  4 kk - 6 v vankeutta, RL 32:3  aselupa on peruutettava 

Varkaus sakko -  1 v 6 kk vankeutta RL 28:1 aselupa on peruutettava 

Kavallus RL 28:4 aselupa on peruutettava 

Törkeä kavallus 28:5 aselupa on peruutettava 

Törkeä luvaton käyttö RL 28:8 aselupa on peruutettava 

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus RL 28:9a aselupa on peruutettava 

Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus RL 28:9b aselupa on peruutettava 

Vahingonteko (ampuma-asetta käyttäen) RL 35:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä vahingonteko 4 kk - 4 v vankeutta RL 35:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä datavahingonteko RL 28:3b aselupa on peruutettava 

Kätkemisrikos RL 32:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä kätkemisrikos RL 32:2 aselupa on peruutettava 

Ammattimainen kätkemisrikos RL 32:3 aselupa on peruutettava 

Rahanpesu sakko - 2 v vankeutta RL 32:6  aselupa on peruutettava 

Törkeä rahanpesu RL 32:7 aselupa on peruutettava 

Vaihdantarikokset, RL 36- luku, RL 33-luku, RL 37- luku, RL 
38- luku 

Peruuttamisperusteena 

Törkeä väärennys  4 kk - 4 v vankeutta, RL 33:2 aselupa on peruutettava 

Kiskonta sakko - 2 v vankeutta RL 36:6  aselupa on peruutettava 

Törkeä kiskonta RL 36:7 aselupa on peruutettava 

  

Väärennys sakko -  2 v vankeutta RL 33:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä petos RL 36:2 aselupa on peruutettava 

Vakuutuspetos RL 36:4 aselupa on peruutettava 

Rahanväärennys 4 kk - 4 v vankeutta RL 37:1  aselupa on peruutettava 

Törkeä rahanväärennys RL 37:2 aselupa on peruutettava 
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Törkeä maksuvälinepetos RL 37:9 aselupa on peruutettava 

Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 14 pv -  3 v vankeutta,  RL 
38:4 

aselupa on peruutettava 

Törkeä tietojärjestelmän häirintä RL 38:7b aselupa on peruutettava 

Tietomurto RL 38:8 aselupa on peruutettava 

Törkeä tietomurto RL 38:8a aselupa on peruutettava 

  

Rikokset julkista taloutta vastaan, velallisen rikokset, elin-
keinorikokset, työrikokset, ympäristörikokset ja luonnonva-
rarikokset,  RL 29- luku, RL 30- luku, RL 39- luku,  RL 47 - 
luku, RL 48-luku, RL 48a- luku, RL 49- luku, RL-51- luku 

Peruuttamisperusteena 

Törkeä veropetos RL 29:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä avustuspetos RL 29:6 aselupa on peruutettava 

Törkeä avustuksen väärinkäyttö RL 29:7a aselupa on peruutettava 

Kirjanpitorikos sakko - 2 v vankeutta RL 30:9  aselupa on peruutettava 

Yrityssalaisuuden rikkominen sakko - 2 v vankeutta RL 30:5  aselupa on peruutettava 

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö sakko - 2 v vankeutta RL 30:6 aselupa on peruutettava 

Yritysvakoilu sakko - 2 v vankeutta RL 30:4 aselupa on peruutettava 

Velallisen epärehellisyys RL 39:1 aselupa on peruutettava 

Törkeä velallisen epärehellisyys RL 39:1a aselupa on peruutettava 

Törkeä velallisen petos RL 39:3 aselupa on peruutettava 

Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa RL 30:7a aselupa on peruutettava 

Kiskonnantapainen työsyrjintä RL 47:3a aselupa on peruutettava 

Törkeä ympäristön turmeleminen RL 48:2 aselupa on peruutettava 

Luonnonsuojelurikos RL 48:5 sakko - 2 v vankeutta aselupa on peruutettava 

Törkeä luonnonsuojelurikos RL 48:5a aselupa on peruutettava 

Törkeä laittoman saaliin kätkeminen RL 48a:4a aselupa on peruutettava 

Velkojansuosinta sakko - 2 v vankeutta RL 39:6 aselupa on peruutettava 
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Yleisvaaralliset rikokset, terrorismirikokset, RL 34- luku, RL 
34 a - luku 

Peruuttamisperusteena 

Tuhotyö 4 kk - 4 v vankeutta RL 34:1  aselupa on peruutettava 

Liikennetuhotyö 4 kk - 4 v vankeutta ,  RL 34:2 aselupa on peruutettava 

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu sakko - 2 v vankeutta, RL 
34:9 

aselupa on peruutettava 

Yleisvaaran tuottamus sakko - 1 v vankeutta,  RL 34:7  aselupa on peruutettava 

Törkeä terveyden vaarantaminen RL 34:5 aselupa on peruutettava 

Törkeä yleisvaaran tuottamus  4 kk - 4 v vankeutta,  RL 34:8  aselupa on peruutettava 

Terroristiryhmän johtaminen: 1. mom.  2 - 12 v vankeutta RL 
34a:3  

aselupa on peruutettava 

Terroristiryhmän johtaminen:  2. mom. 4 kk - 6 v vankeutta RL 
34a:3 

aselupa on peruutettava 

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 4 kk - 8 v vankeutta RL 
34a:4 

aselupa on peruutettava 

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu 
sakko -  3 v vankeutta RL 34a:2 

aselupa on peruutettava 

Terveyden vaarantaminen 4 kk - 4 v vankeutta RL 34:4   aselupa on peruutettava 

Perätön vaarailmoitus sakko - 1 v vankeutta RL 34:10  aselupa on peruutettava 

  

Ampuma-aselain 67 §:n 1 mom. kohta 6: Peruuttamisperusteena 

Törkeä ampuma-aserikos 4 kk - 4 v vankeutta, RL 41:2  aselupa on peruutettava 

  

Valtiolliset rikokset, terrorismirikokset ym., RL 

34 a- luku, RL 11- luku, RL 12- luku, RL 13- luku, RL 14- luku 

Peruuttamisperusteena 

Rikos ihmisyyttä vastaan  1 v - elinkautinen vankeus,  RL 11:3 aselupa on peruutettava 

Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 4 kk - 6 v vankeutta,  RL 
11:8  

aselupa on peruutettava 

Biologisen aseen kiellon rikkominen 4 kk - 6 v vankeutta,  RL 
11:9 

aselupa on peruutettava 

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 4 kk 
-  8 v vankeutta,  RL 34a:4a  

aselupa on peruutettava 
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Terrorismin rahoittaminen 4 kk - 8 v vankeutta RL 34a:5  aselupa on peruutettava 

Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan sakko - 2 v van-
keutta RL 11:10a 

aselupa on peruutettava 

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 4 kk -  8 v vankeutta RL 
34a:4b 

aselupa on peruutettava 

Vakoilu  1 - 10 v vankeutta RL 12:5 aselupa on peruutettava 

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 4 kk - 4 v vankeutta RL 
12:7  

aselupa on peruutettava 

  

Huumausaine-, alkoholi-, lääke- ja dopingrikokset, RL 50-
luku, RL 50a- luku 

Peruuttamisperusteena 

Törkeä dopingrikos 4 kk - 4 v  vankeutta,  RL 44:7 aselupa on peruutettava 

Alkoholirikos sakko - 2 v vankeutta RL 50a:1  aselupa on peruutettava 

Huumausainerikoksen valmistelu sakko -  2 v vankeutta RL 50:3 aselupa on peruutettava 

Lääkerikos sakko - 1 v vankeutta RL 44:5   aselupa on peruutettava 

Törkeä alkoholirikos RL 50a:2 aselupa on peruutettava 

  

Liikennerikokset, RL 23- luku Peruuttamisperusteena 

Törkeä rattijuopumus tai useampi rattijuopumus aselupa on peruutettava 

Ilmaliikennejuopumus sakko - 2 v vankeutta RL 23:6 aselupa on peruutettava 

Vesiliikennejuopumus RL 23:5 aselupa on peruutettava 

Junaliikennejuopumus RL 23:7 aselupa on peruutettava 

  

Muut rikokset, virkarikokset RL 40 -luku Peruuttamisperusteena 

Törkeä lahjuksen ottaminen 4 kk - 4 v vankeutta, RL 40:2 aselupa on peruutettava 

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen  4 kk - 4 v vankeutta, 
RL 40:8  

aselupa on peruutettava 

Räjähderikos sakko - 2 v vankeutta, RL 44:11  aselupa on peruutettava 

Salakuljetus sakko - 2 v vankeutta RL 46:4 aselupa on peruutettava 
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Ampuma-aselaki 67 § 1 mom. kohta 5, terveydentila, omaa 
tai toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäyty-
minen, jonka vuoksi pidettävä sopimattomana: 

Peruuttamisperusteena 

  

Terveydentila  

Henkilöllä on lääkärin diagnosoima älyllinen kehitysvamma, 
muistisairaus, mielisairaus, mielenterveyden häiriö, dementia, 
päihteiden tai lääkeaineiden väärinkäyttö, muu sairaus, jonka 
vuoksi pidettävä sopimattomana tai toimintakyky on muutoin 
siinä määrin alentunut, jonka vuoksi pidettävä sopimattomana 

aselupa on peruutettava 

  

Käyttäytyminen  

Toistuva poliisin hälytystehtävien kohteena oleminen (häiriön ai-
heuttaminen, aggressiivinen käyttäytyminen, perheväkivalta). 

aselupa on peruutettava 

Henkilö on määrätty lähestymiskieltoon  aselupa on peruutettava 

Toistuva syyllistyminen rikoksiin pl. liikennerikokset aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Niskoittelu poliisia vastaan sakko - 3 kk vankeutta RL 16:4  aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallus-
sapito sakko - 6 kk vankeutta RL 41:6  

aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen sakko - 6 kk van-
keutta RL 17:6  

aselupa on peruutettava 

Toistuva vakava piittaamattomuus, toistuvuutta osoittaa henkilön 
syyllistyminen tekoihin 2 x tai useammin 24 kk  sisällä 

aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Vaarallisen esineen hallussapito RL 41:5 aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen sakko - 2 
v vankeutta RL 41:4 

aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Metsästyskielto RL 48a:6 aselupa on peruutettava 
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Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen sakko -  6 kk 
vankeutta RL 17:21  

aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko  - 2 
v vankeutta,  RL 24:8a  

aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Lievä pahoinpitely sakko RL 21:7 aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Heitteillepano RL 21:14 aselupa on peruutettava 

Törkeä kunnianloukkaus RL 24:10 aselupa on peruutettava 

Vainoaminen sakko -  2 v vankeutta RL 25:7a aselupa on peruutettava 

Laiton uhkaus muuten kuin asetta käyttäen, sakko -2 v van-
keutta RL 25:7 

aselupa on peruutettava 

Ilkivalta aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Näpistys RL 28:3 aselupa on peruutettava huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistu-
vuus 

Luvaton käyttö RL 28:7 aselupa on peruutettava 

Vahingonteko RL 35:1 aselupa on peruutettava 

Datavahingonteko RL 28:3 aselupa on peruutettava 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan sakko - 2 v vankeutta RL 
11:10  

aselupa on peruutettava 

Dopingrikos sakko - 2 v vankeutta,  RL 44:6 tai useita lieviä do-
pingrikoksia 

aselupa on peruutettava 

Lahjuksen ottaminen sakko - 2 v vankeutta RL 40:1 aselupa on peruutettava 

 
 
AMPUMA-ASELAKI 67§ 1 MOM "VOIDAAN PERUUTTAA": 
 
Ampuma-aselaki 67 § 2 mom. 1 kohta, RL 50 luvun 1, 2a ja 
4 §:t, RL 41 luvun 1, 2 ja 4 §:t ja AseL 103 § 

Peruuttamisperusteena 

Huumausainerikos RL 50:1  aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 
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Huumausaineen käyttörikos RL 50:2a, useita huumausaineen 
käyttörikoksia 

aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 

Huumausainerikoksen edistäminen RL 50:4 aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 

Ampuma-aserikos RL 41:1 aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 

Ampuma-aserikkomus AseL 103 § aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Lievä  ampuma-aserikos RL 41:3 aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

  

Ampuma-aselaki 67 §:n 2 mom. 1 kohta, muut ampuma-
asetta käyttäen tehdyt rikokset 

Peruuttamisperusteena 

Metsästysrikos sakko - 2 v vankeutta, RL 48a:1  aselupa voidaan peruuttaa 

Metsästysrikkomus aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Törkeä metsästysrikos RL 48a:1a aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 

Vahingonteko ampuma-asetta käyttäen aselupa voidaan peruuttaa, pe-
ruuttaminen pääsääntöisesti 

Luvaton pyynti RL 28:10 aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

  

Ampuma-aselaki 67 §:n 2 mom 2 kohta, lupaehtojen rikko-
minen, muu piittaamattomuus säännösten noudattami-
sessa 

Peruuttamisperusteena 

Lupaehtorikkomus aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Piittaamattomuus ampuma-aseita ja vastaavia koskevien sään-
nösten noudattamisesta 

aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Vaihdantarikokset, RL 36- luku, RL 33-luku, RL 37- luku, 
RL 38- luku 

 

Peruuttamisperusteena 

Petos sakko - 2 v vankeutta RL 36:1  aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 
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Rahanväärennyksen valmistelu sakko - 2 v vankeutta RL 37:4   aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Luottamusaseman väärinkäyttö sakko - 2 v vankeutta RL 36:5 aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Maksuvälinepetoksen valmistelu sakko - 1 v vankeutta RL 
37:11 

aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Maksuvälinepetos sakko - 2 v vankeutta RL 37:8  aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

  

Rikokset julkista taloutta vastaan, velallisen rikokset, elin-
keinorikokset, työrikokset, ympäristörikokset ja luonnon-
vararikokset,  RL 29- luku, RL 30- luku, RL 39- luku,  RL 47 
- luku, RL 48-luku, RL 48a- luku, RL 49- luku, RL-51- luku 

Peruuttamisperusteena 

Avustuspetos RL 29:5 aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Veropetos sakko 2 v. vankeutta RL 29:1  aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Velallisen petos RL 39:2 aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Liikennerikokset, RL 23- luku Peruuttamisperusteena 

Rattijuopumus aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Liikennepako tieliikenteessä sakko - 1 v vankeutta RL 23:11   aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

  

Ampuma-aselaki 67 § 1 mom. kohta 5, terveydentila, omaa 
tai toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäy-
tyminen, jonka vuoksi pidettävä sopimattomana 

Peruuttamisperusteena 

Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa  

Henkilöllä on  vähintään 2 poliisilakiperusteista säilöönottoa 24 
kk:n sisällä, 3 säilöönottoa 5 vuoden sisällä 

aselupa voidaan peruuttaa huomi-
oon ottaen teon laatu ja toistuvuus 

Yhteistaloudessa asuminen henkilön kanssa, jonka aseluvat 
on peruutettu 

tapauskohtainen arviointi 
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Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos al-
lekirjoitat asiakirjan sähköisesti. 

POLIISIHALLITUS 
Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02151 ESPOO 
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

poliisi.fi 
 

Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780 
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