
  

 

 

 

 

Ampuma-aseiden siirto 
IMI-käyttöopas 

 

31.7.2019 

Versio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan komissio 

Sisämarkkinoiden pääosasto – R2-yksikkö 

  



 Sisällysluettelo 

 ii 

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto........................................................................................................................................................................ 3 

2 IMIn käyttö .................................................................................................................................................................. 4 

2.1.... IMIin kirjautuminen.......................................................................................................................................................... 4 

2.2.... IMIn etusivu .......................................................................................................................................................................... 4 

2.3.... Oma etusivu .......................................................................................................................................................................... 4 

2.4.... Haku ......................................................................................................................................................................................... 4 

2.5.... Käännöstoiminto ................................................................................................................................................................ 5 

3 Ilmoitus ennakkosuostumuksesta ..................................................................................................................... 6 

3.1.... Oikeusperusta ...................................................................................................................................................................... 6 

3.2.... Luo ja lähetä ilmoitus ennakkosuostumuksesta .................................................................................................. 6 

3.3.... Uusi ennakkosuostumus samoille asekauppiaille tai yksityishenkilöille ................................................. 7 

4 Ilmoitus siirtoluvasta .............................................................................................................................................. 8 

4.1.... Oikeusperusta ...................................................................................................................................................................... 8 

4.2.... Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumus annettu IMIssä ............................................. 9 

4.3.... Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumus annettu muulla tavoin kuin 

IMIssä ............................................................................................................................................................................................... 11 

4.4.... Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumusta ei tarvita ................................................. 11 

5 Luettelo ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita ennakkosuostumusta .................................. 12 

5.1.... Oikeusperusta ................................................................................................................................................................... 12 

5.2.... Tallenna luettelo tietokantaan ................................................................................................................................. 12 

6 Lisätietoa ................................................................................................................................................................... 13 

 

 



Johdanto 

 3 

 

1 Johdanto 

Kun ampuma-aseita siirretään EU:ssa maasta toiseen, viranomaisten on vaihdettava 
tietoja siirtoja varten annetuista luvista asetuksen (EU) 2019/686 mukaisesti. Tässä 
oppaassa kerrotaan, miten tämä tehdään sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän 
(IMI) avulla.  IMI-järjestelmän avulla viranomaiset voivat 

 ilmoittaa ennakkosuostumuksesta (lupa ostaa tai hankkia ampuma-aseita 
toisesta EU-maasta) 

 ilmoittaa luvasta siirtää ampuma-aseita toiseen EU-maahan 

 tallentaa maakohtaisen luettelon ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita 
ennakkosuostumusta. 

Lainsäädäntö 

Ampuma-asedirektiivissä 91/477/ETY (muutettu direktiiveillä 2008/51/EY ja (EU) 
2017/853) vahvistetaan aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontasäännöt, joita 
sovelletaan kaikissa EU-maissa. Vuonna 2017 tehtyjen muutosten jälkeen direktiivin 
13 artiklassa todetaan seuraavaa: "Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava sähköisesti tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden 
siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon".  

Asetuksessa (EU) N:o 2019/6861 säädetään, milloin ja mitä tietoja viranomaisten on 
lähetettävä toisilleen. Lisäksi vahvistetaan, että tietojenvaihtoon käytetään IMI-
järjestelmää.  

Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/689 käynnistetään pilottihanke (ks. 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 4 artikla), jossa testataan tiedonvaihtosäännösten 
toimivuutta EU:n sisäisten ampuma-asesiirtojen yhteydessä. Päätöksessä määritetään 
myös tarvittavat tekniset perustoiminnot ja menettelyt, joiden avulla hallinnollista 
yhteistyötä koskevat säännökset voidaan panna täytäntöön. 

IMI 

IMI2 on suojattu monikielinen tiedonvaihtojärjestelmä. Sen avulla EU-maiden 
viranomaiset ja EU-elimet voivat vaihtaa tietoja keskenään soveltaessaan EU-
lainsäädäntöä.  

 

 

  

                                                             

1 Asetus (EU) 2019/686 EU:n sisällä tapahtuvaan ampuma-aseiden siirtoon liittyvästä 

sähköisestä tietojenvaihdosta: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

2 IMI-sivusto: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm
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2 IMIn käyttö 

2.1 IMIin kirjautuminen 

IMIä käytetään tavallisilla verkkoselaimilla. Kirjaudu järjestelmään napsauttamalla 
seuraavaa linkkiä: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä on annettava käyttäjätunnus ja erikseen 
toimitettu väliaikainen salasana.  

Tämän jälkeen väliaikainen salasana on vaihdettava heti uuteen salasanaan, jonka voit 
valita itse. Seuraavaksi sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan 12-merkkinen 
turvakoodi, jota tarvitset aina kirjautuessasi IMIin.  

Vastedes kirjautumisen yhteydessä on annettava käyttäjätunnus, salasana ja 
3 turvakoodiin sisältyvää merkkiä, jotka järjestelmä valitsee satunnaisesti. 

Kirjautumisen jälkeen pääset IMI-järjestelmän etusivulle.  

2.2 IMIn etusivu 

Kun olet kirjautunut, siirryt automaattisesti IMIn etusivulle. Näytön vasemmassa 
laidassa olevan valikon toiminnoilla voi 

 hakea ilmoituksia 

 luoda uusia ilmoituksia 

 ladata raportteja  

 vaihtaa salasanan ja turvakoodin 

 tarkastella/päivittää järjestelmään tallennettuja oman organisaation tietoja 

 tarkastella muiden IMIä käyttävien viranomaisten tietoja. 

2.3 Oma etusivu 

Oman etusivunsa kautta organisaatiot voivat hoitaa päivittäistä tiedonvaihtoa. Tässä 
näkymässä on yhteenveto organisaation omista ilmoitusluonnoksista sekä sen hiljattain 
saamista ja päivittämistä ilmoituksista. Jos kyseessä on keskusviranomainen, etusivulla 
näkyvät myös sen hyväksymistä odottavat ilmoitukset, jos paikallis- tai 
alueviranomaisten ilmoituksiin tarvitaan koordinaattorin hyväksyntä. 

2.4 Haku 

Hakutoimintojen avulla voi hakea IMIin tallennettuja tietoja erilaisia hakukriteereitä 
käyttäen.   

Ilmoituksia voi hakea kahden eri valikkokohdan kautta: "Haku kaikista lomakkeista" ja 
"Haku yhdestä lomakkeesta". Haku yhdestä lomakkeesta -toiminnolla voi hakea joko 
ennakkosuostumusilmoituksia tai siirtolupailmoituksia.    

Hauissa kannattaa käyttää ensisijaisesti Haku yhdestä lomakkeesta -vaihtoehtoa. 

Esimerkiksi aiemmin vastaanotettu ilmoitus ennakkosuostumuksesta kannattaa hakea 
seuraavasti:  valitse valikosta vaihtoehdot Varoitukset ja ilmoitukset -> Haku yhdestä 
lomakkeesta -> Ampuma-aseet – Ennakkosuostumus.   

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Seuraavaksi voit antaa esimerkiksi ennakkosuostumuksen viitenumeron, jos ilmoitus on 
toimitettu paperimuodossa, nimetä antajamaan tai kirjoittaa hakukenttään osan ostajan 
tai myyjän nimestä. Huom. Ostajan tai myyjän nimeä voi käyttää hakukriteerinä, kun on 
ensin ilmoittanut, onko kyseessä oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö. 

2.5 Käännöstoiminto 

IMI-järjestelmässä on mahdollista tilata tekstikenttiin kirjoitetuista vapaamuotoisista 
teksteistä konekäännös mille tahansa EU:n viralliselle kielelle. Voit käännättää joko 
yksittäisen kentän tekstin tai käyttää Käännä kaikki -painiketta, jolloin kaikki 
ilmoitukseen sisältyvä vapaamuotoinen teksti käännetään näytön kielelle. 
Liiteasiakirjojen käännättäminen ei toistaiseksi ole mahdollista. 
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3 Ilmoitus ennakkosuostumuksesta 

3.1 Oikeusperusta 

Kun viranomainen antaa asekauppiaalle tai yksityishenkilölle ennakkosuostumuksen 
aseen hankkimiseen toisesta EU-maasta, viranomaisen on ilmoitettava asiasta kyseiselle 
EU-maalle lähettämällä sille IMI-järjestelmässä ”Ilmoitus ennakkosuostumuksesta 
ampuma-aseiden hankintaan toisen jäsenvaltion alueelta”. 

Tämä ilmoitus sisältää asetuksen (EU) 2019/686 4 artiklassa mainitut tiedot ja kopion 
ennakkosuostumusasiakirjasta. 

 

Ennakkosuostumuksen antavan maan on lähetettävä IMI-ilmoitus maalle, 
jossa ase on, 7 vuorokauden kuluessa suostumuksen antamisesta. 

3.2 Luo ja lähetä ilmoitus ennakkosuostumuksesta 

1. Valitse näytön vasemman laidan valikosta vaihtoehdot Varoitukset ja 
ilmoituksetLuo ilmoitusAmpuma-aseet – Ennakkosuostumus. 

2. Täytä Ennakkosuostumus-sivulle seuraavat kentät: 

 Maa, jossa ampuma-aseet ovat: IMI-ilmoitus lähetetään tälle maalle. 

 Skannattu kopio ennakkosuostumuksesta: tähän kohtaan ladataan kopio 

ennakkosuostumusasiakirjasta (yleensä PDF-muodossa). 

Napsauta Lataa tiedosto järjestelmään -painiketta ja valitse asiakirjatiedosto. 

 Antamispäivä: päivä, jolloin ennakkosuostumusasiakirja annettiin. 

 Viimeinen voimassaolopäivä: päivä, jolloin ennakkosuostumuksen 

voimassaolo päättyy. IMI-ilmoitus sulkeutuu kyseisenä päivänä. 

 Ennakkosuostumuksen kansallinen viitenumero: asiakirjan antajamaassa 

käytetty yksilöllinen asiakirjatunniste. 

 Lähettääkö ilmoituksen asiakirjan antanut viranomainen: Jos IMI-

ilmoituksen lähettävä viranomainen on sama taho, joka on antanut 

ennakkosuostumuksen, valitse Kyllä. Muussa tapauksessa valitse Ei ja anna 

antajaviranomaisen yhteystiedot. 

 Ampuma-aseiden ostajan/hankkijan tiedot 

 Ampuma-aseiden myyjän/haltijan tiedot:  Ensin on ilmoitettava, onko aseiden 

myyjä tai haltija tiedossa, ts. mainitaanko nimi ennakkosuostumusasiakirjassa. 

Tämä on käytäntö lähes kaikissa EU-maissa. Jos myyjä tai haltija on tiedossa, 

kyseiset tiedot on täytettävä IMI-lomakkeeseen. 

 Lisätiedot: tässä kohdassa voi antaa täydentäviä tietoja 

ennakkosuostumuksesta. 

 

Kaikki pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*). Nämä kentät on 

täytettävä, jotta ilmoitusluonnos voidaan tallentaa. 

3. Kun olet valmis, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Luo uusi -painiketta.  

4. Ilmoitus on nyt Luonnos-tilassa. 
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Kun ilmoitus on luonnostilassa, voit 

 muokata sen kaikkia tietoja 

 tarkastella ilmoituksen keskeistä sisältöä Hallinnointitiedot-

välilehdellä, jossa on esim. linkkejä muihin ilmoituksiin 

 lisätä kommentteja ja liitteitä tarvittaviin kohtiin. 

5. Napsauta Tallenna lähetettäväksi -painiketta. 

6. Napsauta Hyväksy ja lähetä -painiketta, jolloin ilmoitus lähetetään toisen maan 
keskusviranomaiselle. 

Ilmoitus on nyt Avoinna kommenteille -tilassa viimeiseen voimassaolopäiväänsä asti. 

Kun ilmoitus on tässä tilassa, sekä sen lähettäjä että vastaanottajat voivat lisätä siihen 

kommentteja ja liiteasiakirjoja. Kun uusia kommentteja tai liitteitä lisätään, kaikille 

osapuolille lähetetään automaattinen sähköposti-ilmoitus. 

 

Ilmoituksen ollessa avoinna kommenteille 

 keskusviranomainen voi välittää sen alue- tai paikallisviranomaiselle 

työkalupalkin Välitä eteenpäin -painikkeella 

 kaikki osapuolet näkevät Vastaanottajat-välilehdeltä, mille 

viranomaisille ilmoitus on lähetetty 

 kaikki osapuolet voivat lisätä ilmoitukseen kommentteja ja 

liiteasiakirjoja 

 ilmoituksen sisältöä ei voi muuttaa. 

Sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty, sen sisältöä ei voi enää päivittää. 

 

Jos haluat korjata ilmoituksen tietoja,  

 avaa ilmoitus ja napsauta Peruuta -painiketta; kun järjestelmä kysyy 

perustelua, ilmoita, että aiot lähettää ilmoituksesta korjatun version  

 luo uusi ilmoitus samoja tietoja käyttäen napsauttamalla Käytä 

uudelleen Ampuma-aseet  Ennakkosuostumus 

 muokkaa korjattavia kohtia, ja lähetä ilmoitus.  

3.3 Uusi ennakkosuostumus samoille asekauppiaille tai yksityishenkilöille  

Jos ennakkosuostumuksia annetaan säännöllisesti samoille asekauppiaille tai 

yksityishenkilöille, tietoja ei tarvitse täyttää uudestaan jokaiseen IMI-ilmoitukseen. 

Toimi seuraavasti: 

 hae aiempi ennakkosuostumusilmoitus, jossa on samat osapuolet, käyttämällä 

Haku yhdestä lomakkeesta -toimintoa (ks. kohta 2.4)  

 avaa ilmoitus, napsauta Käytä uudelleen -painiketta ja ja luo uusi ennakko-

suostumusilmoitus valitsemalla Ampuma-aseet – Ennakkosuostumus.  

 Kaikki tiedot aiemmasta ennakkosuostumusilmoituksesta kopioituvat uuteen 

ilmoitukseen. Sinun tarvitsee vain lisätä järjestelmään kopio uudesta 

ennakkosuostumusasiakirjasta ja päivittää osio, jossa on tietoa annetusta 

asiakirjasta.  
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4 Ilmoitus siirtoluvasta 

4.1 Oikeusperusta 

Kun viranomainen antaa siirtoluvan, jonka nojalla ampuma-aseita saa siirtää toiseen EU-
maahan, tai antaa liiteasiakirjan ampuma-asedirektiivin 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun asekauppiaiden välisen siirron yhteydessä, sen on ilmoitettava asiasta 
maalle, johon aseet on määrä siirtää, ja EU:ssa sijaitseville kauttakulkumaille. Se tehdään 
lähettämällä IMIssä "Ilmoitus ampuma-aseiden siirtoluvasta tai liiteasiakirjasta". 

Tämä IMI-ilmoitus sisältää asetuksen (EU) 2019/686 6 artiklassa mainitut tiedot ja 
kopion siirtoluvasta tai liiteasiakirjasta.  

Ennen siirtoluvan tai liiteasiakirjan antamista viranomaisen on varmistettava 

saaneensa ennakkosuostumusilmoituksen IMIssä maalta, johon aseet on määrä 

siirtää.  

Tapauksesta riippuen vaihtoehtoisia tilanteita on kolme: 

 ennakkosuostumusilmoitus on saatu IMIssä – ks. kohta 4.2 

 ennakkosuostumusilmoitus on annettu muulla tavalla kuin IMIn kautta – ks. 

kohta Error! Reference source not found. 

 ennakkosuostumusilmoitusta ei tarvita kyseisten aseiden siirtoon3 – ks. kohta 

Error! Reference source not found.. 

 

Siirtoluvan antavan maan on lähetettävä IMI-ilmoitus ennen kuin 
ampuma-aseet siirretään ensimmäiseen kauttakulkumaahan, tai jos 
aseita ei kuljeteta minkään maan kautta, ennen siirtoa määrämaahan. 

Ampuma-asedirektiivin (neuvoston direktiivi 91/477/ETY) 11 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetaan menettely, jolla annetaan lupa siirtää ampuma-aseita toiseen EU-
maahan.   

Toisaalta asekauppiaalle voidaan direktiivin 11 artiklan 3 kohdan nojalla antaa oikeus 
siirtää aseita toisessa EU-maassa olevalle asekauppiaalle ilman 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua siirtolupaa.  Tällaisessa tapauksessa asekauppias ilmoittaa maansa 
toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitellusta siirrosta ja viranomainen antaa ns. 
liiteasiakirjan, jonka on seurattava aseita niiden määränpäähän saakka. 

  

                                                             
3 Asiasta säädetään neuvoston direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 4 kohdassa. 
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4.2 Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumus annettu IMIssä 

Jos ennakkosuostumuksesta on ilmoitettu IMIssä, tätä IMI-ilmoitusta on käytettävä 

pohjana laadittaessa siirtolupailmoitusta. Tällöin tarvittavat tiedot kopioituvat 

automaattisesti, eikä niitä tarvitse syöttää erikseen.  

1. Hae kyseinen ennakkosuostumusilmoitus IMIstä seuraavasti:  

 Valitse valikoista vaihtoehdot Varoitukset ja ilmoituksetHaku yhdestä 

lomakkeestaAmpuma-aseet – Ennakkosuostumus. 

 Määritä joitakin hakukriteereitä, esimerkiksi ennakkosuostumuksen antajamaa, 
ennakkosuostumuksen viitenumero tai myyjän tai ostajan nimi.   

 Saat hakutulokseksi kyseisiä kriteereitä vastaavat ilmoitukset. Avaa hakemasi 
ennakkosuostumusilmoitus kaksoisnapsauttamalla sitä. 

2. Napsauta työkalupalkissa olevaa Käytä uudelleen -painiketta ja valitse Ampuma-
aseet – Siirtolupa (11 artiklan 2 ja 3 kohta). 

 

Käytä uudelleen -toiminnon avulla on mahdollista luoda aiemman 

ilmoituksen pohjalta uusi ilmoitus, johon kopioidaan automaattisesti kaikki 

tarvittavat tiedot. 

3. Järjestelmä luo uuden ilmoitusluonnoksen, jonka kenttiin on jo lisätty 
ennakkosuostumusilmoituksesta saadut tiedot (esim. tiedot myyjästä ja ostajasta). 

Tämän jälkeen ilmoitukseen on kuitenkin täytettävä vielä useita kohtia: 

 Onko kauttakulkumaita: Valitse tapauksen mukaan Kyllä tai Ei. Jos vastaus on 

kyllä, valitse vähintään yksi EU-maa. Halutessasi voit ilmoittaa myös mahdolliset 

EU:n ulkopuoliset maat.  

Ilmoitus lähetetään myös kaikkiin tässä kohdassa valittuihin EU-maihin. 

 Tämä ilmoitus koskee ampuma-aseiden siirtoa, jonka perusteena on: 

Valitse tapauksen mukaan "neuvoston direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 

2 kohdan mukainen lupa" tai "neuvoston direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 

3 kohdan mukainen ilmoitus siirrosta" (lisätietoja kohdassa 4.1 Oikeusperusta). 

 

Jos kyseessä on 11 artiklan 2 kohdan mukainen lupa, järjestelmään on 

ladattava siirtolupa. Jos taas kyseessä on 11 artiklan 3 kohdan mukainen 

ilmoitus siirrosta, järjestelmään on ladattava liiteasiakirja. 

 Koskeeko tämä ilmoitus asekauppiaiden välistä ampuma-aseiden siirtoa: 

Valitse Kyllä tai Ei.  

 Lähtöpäivä ja Arvioitu saapumispäivä: Jos kyseessä on asekauppiaiden 

välinen siirto, nämä kentät eivät ole pakollisia. Muissa tapauksissa ne ovat 

pakollisia. 

 Antamispäivä: Ilmoita päivä, jolloin lupa on annettu. 

 Viimeinen voimassaolopäivä: Lisää siirtoluvan tai liiteasiakirjan viimeinen 

voimassaolopäivä. IMI-ilmoitus sulkeutuu kyseisenä päivänä.  

 Siirtoluvan kansallinen viitenumero: Asiakirjan antajamaassa käytetty 

yksilöllinen asiakirjatunniste. 
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 Lähettääkö ilmoituksen asiakirjan antanut viranomainen: Jos IMI-

ilmoituksen lähettävä viranomainen on sama taho, joka on antanut siirtoluvan, 

valitse Kyllä. Muussa tapauksessa valitse Ei ja anna antajaviranomaisen 

yhteystiedot. 

 Ampuma-aseiden määrä: Ilmoita niiden ampuma-aseiden määrä, joka voidaan 

siirtää liitteenä olevan asiakirjan nojalla. 

 Ampuma-aseiden olennaisten osien määrä: Ilmoita tässä erillisessä kentässä 

sellaisten olennaisten aseen osien määrä, jotka saa siirtää. 

 Ennakkosuostumus: Valitse tässä tapauksessa vaihtoehto "saatu IMI-

järjestelmässä". Alkuperäiseen IMI-ilmoitukseen sisältyvä 

ennakkosuostumusasiakirja lisätään tähän ilmoitukseen automaattisesti. 

4. Kun olet valmis, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Luo uusi -painiketta. 

5. Ilmoitus on nyt Luonnos-tilassa. 

 

Kun ilmoitus on luonnostilassa, voit 

 muokata sen kaikkia tietoja 

 hakea ilmoituksen keskeistä sisältöä Hallinnointitiedot-välilehdeltä, 

jossa on muun muassa linkki alkuperäiseen ennakko-

suostumusilmoitukseen 

 lisätä kommentteja ja liitteitä tarvittaviin kohtiin. 

6. Napsauta Tallenna lähetettäväksi -painiketta. 

7. Napsauta Hyväksy ja lähetä -painiketta, jolloin ilmoitus lähetetään määrämaan ja 
kauttakulkumaiden keskusviranomaisille. 

Ilmoitus on nyt Avoinna kommenteille -tilassa viimeiseen voimassaolopäiväänsä asti. 

 

Ilmoituksen ollessa avoinna kommenteille 

 keskusviranomainen voi välittää sen alue- tai paikallisviranomaiselle 

työkalupalkin Välitä eteenpäin -painikkeella 

 kaikki osapuolet näkevät Vastaanottajat-välilehdeltä, mille 

viranomaisille ilmoitus on lähetetty 

 kaikki osapuolet voivat lisätä ilmoitukseen kommentteja ja 

liiteasiakirjoja 

Sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty, sen sisältöä ei voi enää päivittää. 

 

Jos haluat korjata ilmoituksen tietoja, toimi seuraavasti:  

 Avaa ilmoitus ja napsauta Peruuta. Kun järjestelmä pyytää 

perustelua, ilmoita, että aiot lähettää ilmoituksesta korjatun version.  

 Napsauta Käytä uudelleen -painiketta, ja valitse Ampuma-aseet – 

Siirtolupa (11 artiklan 2 ja 3 kohta), jolloin järjestelmä luo uuden 

ilmoituksen, jossa on samat tiedot. 

 muokkaa korjattavia kohtia ja lähetä ilmoitus.  
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4.3 Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumus annettu 

muulla tavoin kuin IMIssä 

EU-maan on lähetettävä ilmoitus ennakkosuostumuksesta IMIssä 7 vuorokauden 

kuluessa suostumuksen antamisesta. Jos ennakkosuostumus on annettu muulla tavoin, 

kuten paperilomakkeella, eikä IMI-ilmoitusta, jonka liitteenä on kopio 

ennakkosuostumuksesta, ole lähetetty, ota yhteyttä kyseisen maan viranomaisiin ja 

pyydä niitä lähettämään ilmoitus IMIssä.   

Alkuvaiheessa viranomaiset voivat joutua antamaan siirtolupia sellaisten 

ennakkosuostumusten pohjalta, jotka on annettu ennen kuin velvoite ilmoittaa 

suostumuksista IMIssä tuli voimaan (3.9.2019). Tällaisesta muulla tavoin kuin IMIn 

kautta annetusta ennakkosuostumuksesta tallennetaan kopio IMIin siirtoluvan tai 

liiteasiakirjan yhteyteen. Toimi seuraavasti: 

1. Valitse näytön vasemman laidan valikosta vaihtoehdot Varoitukset ja 
ilmoituksetLuo ilmoitusAmpuma-aseet –  Siirtolupa (11 artiklan 2 ja 
3 kohta). 

2. Jatka seuraamalla ohjeita luvun 4.2 kohdasta 3 eteenpäin, ja täytä tiedot ilmoituksen 
kaikkiin kenttiin. Lisäksi 

 valitse antajamaa (eli oma maasi) ja määrämaa 

 valitse Ennakkosuostumus-kentässä vaihtoehto "saatu muulla tavalla" 

 lataa ennakkosuostumusasiakirja järjestelmään 

 täydennä ampuma-aseiden ostajan/hankkijan tiedot 

 täydennä ampuma-aseiden myyjän/haltijan tiedot. 

4.4 Luo ja lähetä ilmoitus siirtoluvasta – ennakkosuostumusta ei tarvita 

Kaikkien aseiden siirtoon ei tarvita määrämaan ennakkosuostumusta. IMI-järjestelmä 

sisältää "Luettelot ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita ennakkosuostumusta", 

joista voit selvittää, mitkä aseet kuuluvat tähän ryhmään. 

Kun kyseessä on tällaisten aseiden siirto, toimi seuraavasti:  

1. Valitse näytön vasemman laidan valikosta vaihtoehdot Varoitukset ja 
ilmoituksetLuo ilmoitusAmpuma-aseet –  Siirtolupa (11 artiklan 2 ja 
3 kohta). 

2. Jatka seuraamalla ohjeita luvun 4.2 kohdasta 3 eteenpäin ja täytä tiedot ilmoituksen 
kaikkiin kenttiin. Lisäksi 

 valitse antajamaa (eli oma maasi) ja määrämaa 

 valitse Ennakkosuostumus-kentässä vaihtoehto "ei ole tarpeen kyseisten 

ampuma-aseiden osalta (ks. neuvoston direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 

4 kohta)" (ennakkosuostumuksen latausruutu ei tule esiin) 

 täydennä ampuma-aseiden ostajan/hankkijan tiedot 

 täydennä ampuma-aseiden myyjän/haltijan tiedot. 
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5 Luettelo ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita 
ennakkosuostumusta 

5.1 Oikeusperusta 

Ampuma-asedirektiivin 11 artiklan 4 kohdan mukaan jokaisen EU-maan on toimitettava 
muille EU-maille luettelo ampuma-aseista, joiden siirto sen alueelle voidaan sallia 
ilman ennakkosuostumusta. 

IMI-järjestelmässä on tietokanta, johon nämä luettelot voidaan keskitetysti tallentaa ja 

jossa ne ovat helposti eri maiden viranomaisten saatavilla (ks. asetuksen (EY) 

2019/686 5 artikla). 

Jokaisen EU-maan on määrä tallentaa tähän tietokantaan vain yksi luettelo.  

 

Maakohtaiset luettelot on tallennettava tietokantaan ennen kuin tiedonvaihto 
IMI:ssä alkaa 3.9.2019. 

5.2 Tallenna luettelo tietokantaan 

1. Valitse valikosta vaihtoehdot Rekisterit ja hakemistotLuo uusiAmpuma-
aseet – Luettelo ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita 
ennakkosuostumusta (11 artiklan 4 kohta) 

2. Valitse jäsenvaltio (oma maasi). 

3. Jos maahasi saa tuoda joitakin ampuma-aseita ilman ennakkosuostumusta, voit 
ilmoittaa ne jommallakummalla seuraavista tavoista:  

 laadi ampuma-aseluettelo manuaalisesti – napsauta Lisää-painiketta ja 
kirjoita kunkin asetyypin tiedot omalle rivilleen tai 

 lisää liiteasiakirja, joka sisältää luettelon ampuma-aseista.  

Muussa tapauksessa valitse vaihtoehto "Kaikenlaisten ampuma-aseiden 
siirtämiseen tähän maahan tarvitaan ennakkosuostumus". 

4. Kun olet valmis, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Luo uusi -painiketta. 
Luettelo on nyt Luonnos-tilassa. Tässä vaiheessa voit edelleen muokata tietoja. 

5. Kun olet varmistanut, että luettelo sisältää kaikki tiedot ja että ne ovat oikein, 
napsauta Aktivoi-painiketta. Nyt kaikkien maiden viranomaiset pääsevät katsomaan 
luetteloa. 
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6 Lisätietoa 

IMI-SIVUSTO: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

KANSALLISET IMI-KOORDINAATTORIT: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fi.htm 

IMI-NEUVONTAPALVELU: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fi.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

