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Helsingin Sotilaspoliisikilta ry:n lausunto koskien aselakidirektiivin 
vaatimien muutosten luonnosta hallituksen esitykseksi

Helsingin SPOL-kilta on pääkaupunkiseudun sotilaspoliisikoulutettujen maanpuolustusyhdistys. Kilta on 
perustettu 1997 ja killassa on tällä hetkellä 229 jäsentä, joiden keski-ikä on noin 35 vuotta. Kiltaan liittyy 
uusia jäseniä n. 20 kpl vuosittain, killan toiminnassa uusia jäseniä eniten kiinnostavat tapahtumat ovat 
ampumaharjoitukset sekä yhteisharjoitukset Kaartin jääkärirykmentin kouluttamien varusmiesten ja 
reserviläisten kanssa. Kokeneemmat ampujat osallistuvat SRA-kilpailuihin, RESUL:in muihin kilpalajeihin 
sekä IDPA-kilpailuihin. Kilta kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon ja on sen kautta RESUL:in jäsen. 

Killalla on n. 40 ampumatapahtumaa vuosittain, osallistujakertoja n. 400. Kilta omistaa kolme kivääriä ja 
kolme pistoolia, jotka ovat malliltaan ja toimintatavaltaan mahdollisimman lähellä puolustusvoimien 
sotilaspoliisien käyttämiä aseita. Näitä aseita käyttävät ampumaharjoituksissa ne kiltalaiset, joilla ei ole 
omia aseita. Näiden aseiden avulla jo useat kiltalaiset ovat voineet suorittaa lain vaatiman 
harrastuneisuuden ensimmäisen oman aseen hankkimislupaa varten.

Kilta on saanut ampumatoiminnastaan ja asekäsittelyharjoittelustaan positiivista palautetta pääkaupungin 
SPOL-yksiköitä kertausharjoituksissa kouluttavilta ammattisotilailta. Kiltalaiset erottuvat aseen-
käsittelyllään. Varusmiespalvelusta täydentävällä harjoittelulla on merkitystä.

Nyt julkistetussa luonnoksessa on suuri määrä ampumaharrastusta tarpeettomasti estävää sääntelyä, 
Helsingin SPOL-kilta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti maanpuolustustyötä tekevän yhdistyksen 
kannalta vakavimmin haittaaviin kohtiin:

Mikäli laki säädetään luonnoksen mukaisesti, voisi yhdistys jatkossa hankkia vain nk. B-luokan aseita. Nämä 
voisivat edelleen olla käsittelyharjoittelun kannalta täysin vastaavia kuin puolustusvoimissa käytettävät, 
mutta lippaiden olisi oltava korkeintaan 10 patruunaa vetäviä. Tästä syntyy useita ongelmia:

 Jos lippaiden ulkomitat ovat erilaisia, on niiden käsittely täysin erilaista. Lippaanvaihdot, ampuma-
asennot ja lippaiden säilytykseen käytettävät lipastaskut eroaisivat. Harjoittelu ei tuottaisi kykyä 
toimia omassa sijoituksessaan pätevästi, vaan kykyä toimia harjoitteluvälineillä. Killan jäsenistä 
monet on sijoitettu kriisiaikoina pääkaupungin tärkeimpien kohteiden puolustuksesta vastaaviin 
joukkoihin, heidän harjoittelumahdollisuuksiensa huonontaminen on käsittämätöntä.

 Ulkomitoiltaan vastaavia, mutta patruunavetoisuudeltaan rajoitettuja lippaita saattaa tulla tarjolle. 
Nämä jakaantuisivat todennäköisesti edullisempiin, joissa on käytetty nykylippaiden osia ja 
valmistustekniikkaa sekä kalliimpiin, jotka on valmistettu kokonaan uuden tarkoituksen mukaisiksi. 
Ensin mainittujen ongelma on, että rajoitteiden poistaminen saatetaan nähdä liian yksinkertaiseksi 
ja kyseiset lippaat tulkitaan kielletyiksi, pahimmillaan sellaisen omistaminen nähdään rikokseksi 
vaikkei sitä olisi mitenkään muunnettukaan. Huoli on perusteltu, ei tarvitse kuin tutustua miten 
vastaavan epämääräisen sääntelyn osalta on kohdeltu nk. paukkupatruuna-aseita. Jälkimmäisten 
ongelmaksi taas tulee hinta ja saatavuus. 

 Kiltalaiset eivät saisi killan aseilla kerrytettyä harrastuneisuusaikaa siirtyäkseen ampumaan 
reserviläisurheiluliiton kilpalajeja, koska kilpailuissa tarvitaan urheilupoikkeuksen sallimia A-luokan 
aseita ja sellaisen hankkiakseen tulee harrastuneisuuskin suorittaa A-luokan aseella.



 Normaalin lippaan kiinnittäminen B-luokan hankintaluvalla hankittuun aseeseen olisi ilmeisesti 
ampuma-aserikos. Mikäli killan vanhatkin aseet pystytään kovasta käytöstä huolimatta pitämään 
käyttökuntoisina, joudutaan harjoituksissa jakamaan aseet ja harjoittelijat eri ryhmiin harjoittelun 
kannalta järjettömällä tavalla tai sitten luopumaan normaalien lippaiden käytöstä kokonaan.

Kilta ehdottaa, että näiden turvallisuuden kannalta merkityksettömien rajoitusten sijaan lakiehdotukseen 
kirjataan:

 A-luokan aseiden hankkiminen sallitaan koulutustarkoitukseen, silloin kun hankkijana on yhteisö. 
Direktiivin mukaan tämä on sallittua.

 Lippaiden käytön osalta säädetään, että normaaleja lippaita saa käyttää kaikissa aseissa, kunhan 
ampumatilaisuutta valvoo henkilö, jolla on lupa A-luokan aseeseen. Tämä mahdollistaisi 
urheilupoikkeuksen vaatiman harrastuneisuuden myös omalla aseella, vaikka ei itsellä vielä 
olisikaan lupaa normaalikokoisen lippaan hankkimiseen. Direktiivi ei tällaista tulkintaa estä.

Helsingissä 28.5.2018
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