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Sisäministeriö
Poliisiosasto

SM lausuntopyyntö ampuma-aselain ym. muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitoksen esikunnalta lausuntoa 
laatimastaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-
aselain,
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97
§:n muuttamisesta. Muutokset perustuvat ns. EU:n asedirektiivin 
voimaanpanoon. Esitetyillä muutoksilla pantaisiin muun muassa täytäntöön 
ampuma-asedirektiivissä jäsenvaltioille säädetty mahdollisuus myöntää 
poikkeuslupia tiettyihin kiellettyjen ampuma-aseiden A-luokkaan siirrettyihin 
ampuma-aseisiin niiden hankkimista ja hallussapitoa varten esimerkiksi 
maanpuolustus, keräily tai urheiluammuntatarkoituksessa tai museoissa 
säilyttämiseksi.

Rajavartiolaitoksen toimialan näkökulmasta kannatetaan vahvasti 
mahdollisuutta jatkossa myöntää aselupia vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan liittyen. Rajavartiolaitos on jo aiemmin useissa 
ampuma-aselakia koskevissa lausunnoissaan tuonut selkeästi esille huolen 
Suomen erityispiirteisiin perustuvan maanpuolustuskyvyn ja -tahdon 
ylläpitämisestä tulevaisuudessakin. Suomen sotilaallinen maanpuolustus 
perustuu Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin ja niiden luomaan 
järjestelmään. Tärkeänä perustana on myös ollut runsaslukuinen yksityinen 
aseomistus sekä yksittäisten aseenomistajien kyky ja osaaminen käyttää 
ampuma-asetta. Tätä historian muovaamaa lähtökohtaa ei tule jatkossakaan 
unohtaa saati muuttaa esimerkiksi luvansaantimahdollisuuksia heikentämällä tai 
jo olemassa oleviin aselupiin aiheettomasti puuttumalla.

Nyt ehdotettavassa laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksessa määriteltäisiin, 
että osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä 
annettavaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi antaa myös ampumakoulutusta, jonka 
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tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle säädettäisiin mahdollisuus saada aselupia 
tiettyihin erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin kyseisen koulutuksen 
järjestämistä varten. Ehdotuksessa ehdotetaan, että yksittäisille henkilöille 
säädettäisiin tietyin edellytyksin mahdollisuus saada aselupa direktiivin tiettyihin 
A-luokan aseisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia 
palvelevassa ampumakoulutuksessa tapahtuvaa ampumakoulutuksen 
osallistumista varten. Rajavartiolaitos pitää tärkeänä, ettei tätä mahdollisuutta 
sen voimaantultua käytännössä tulkita lupaviranomaisten toimesta suppeasti tai 
muutoin maan kansallisia etuja väärin arvioiden.

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
Hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto

Rajavartioylitarkastaja Pertti Normia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 09.05.2018 klo 
10:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.


