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Arvoisa vastaanottaja

EAPAK ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintaan EU:n ampuma-asedirektiivin 
kansallisella toteutuksella on merkittävä vaikutus. Tunnistamme tarpeen saattaa Suomen 
aselainsäädäntö direktiivin asettamien reunaehtojen mukaiseksi. Tällä kirjeellä toivomme 
voivamme vaikuttaa 3.5.2018 julkaistun luonnoksen (Hallituksen esitys ampuma-aselain, 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n 
muuttamisesta) siihen osaan, joka merkittävästi kiristää kansallista lainsäädäntöämme 
yhdistyksemme toiminnan osalta ottamatta huomioon direktiivin sallimaa poikkeusta.

EAPAK ry on vuonna 2012 perustettu yleishyödyllinen erä-, ampumaurheilu- ja 
reserviläisyhdistys. Olemme pienehkö mutta tasaisesti kasvava yhdistys, jonka suosituin 
toimintamuoto on urheiluammunta. Toimimme pääkaupunkiseudulla ja olemme kaikille 
suomalaisille avoin yhteisö, jonka tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien sekä kohottaa ja ylläpitää 
maanpuolustustahtoa ja -taitoa. Käytännön tasolla yhdistyksemme tukee toiminnallaan 
jäsentensä erätaitojen, yleiskunnon ja ampumataitojen kehittämistä ja ylläpitoa.

Yhdistyksemme on määrätietoisesti rakentanut tavoitteitamme tukevia valmiuksia ja 
yhteyksiä. Olemme mm. liittyneet Reserviläisliiton alaiseen Helsingin seudun 
reserviläispiiriin ja tehneet käyttöoikeussopimuksen Upinniemen ampumaradoista 
Puolustusvoimien kanssa. Olemme hankkineet koulutuksen kahdelle ampuma-
asekouluttajalle, hyväksyttäneet poliisilla kaksi asevastaavaa, hankkinut ja hyväksyttänyt 
poliisilla yhdistyksen aseille säilytystilat sekä ostanut itselataavan kiväärin ja pistooleja 
koulutusta ja kilpailuja varten. Yhdistyksemme aseet siirtyvät direktiivin myötä suuren 
lipaskapasiteettinsa takia erittäin vaarallisten ampuma-aseiden luokkaan. Ampuma-aselain 
luonnoksen pykälä 45 a (Aseluvan saajaa koskevat edellytykset yhteisölle ja säätiölle) estäisi 
jatkossa yhdistystämme hankkimasta vastaavia aseita toimintamme laajentuessa tai 
nykyisen kaluston rikkoutuessa. 

Toteutuessaan luonnoksen mukainen muutos lainsäädäntöön lopettaisi tai merkittävästi 
vähentäisi yhdistyksemme keskeisintä toimintaa. Vaikutus olisi huomattavin niille 
jäsenillemme, joilla ei ole varaa tai mahdollisuutta hankkia itselleen ampuma-aseita. 
Kokemuksemme mukaan järjestämämme ampumatoiminta mm. tarjoaa jäsenillemme 
erinomaiset ja turvalliset aseenkäsittelytaidot sekä ajantasaisen tiedon aseisiin liittyvästä 
lainsäädännöstä. Toivomme saavamme jatkaa tätä yleishyödyllistä työtä Suomen ja 
suomalaisten hyväksi samanarvoisessa asemassa niihin yhdistyksiin nähden, jotka ovat 
ehtineet pidempään rakentaa toimintaansa, asemaansa ja välineistöänsä ampumaurheilun 
ja -koulutuksen saralla. 

Näistä syistä pyydämme Teitä lisäämään direktiivin kuudennen artiklan toisen kohdan 
salliman koulutuksen perusteeksi myöntää lupia erittäin vaarallisiin aseisiin 
ampumaurheilua harjoittaville yhteisöille ampuma-aselain pykälään 45 a. Direktiiviin 



vaatimukset poikkeuksellisuudesta, asianmukaisista perusteluista, yksittäistapauksista ja 
yleisen turvallisuuden ja järjestyksen vaarantumattomuudesta täyttyvät jo nykyisellään 
lainsäädännössämme. Kaikki ampumaurheilua harjoittavat yhteisöt ovat poikkeuksellisia, 
sillä niiden toiminta vaatii erillisen sääntöihin pohjautuvan hyväksynnän 
aluehallintovirastolta (Yhdistyslaki, 4 § Luvanvaraiset yhdistykset). Kaikki aseluvat vaativat 
ampuma-aselain mukaan asianmukaiset perusteet (Ampuma-aselaki 43 §, Hyväksyttävät 
käyttötarkoitukset) ja jokaista asetta kohdellaan lupaharkinnassa yksittäistapauksena. 

Ampumaurheilua harjoittavat yhteisöt säilyttävät aseensa poliisin tarkastamissa tiloissa ja 
aseista on aina vastuussa luonnollinen henkilö (asevastaava). Yhdistyksemme aseilla 
ammutaan suoran valvonnan alla ja parannamme näin osaltamme aseturvallisuutta 
Suomessa. Pyydämme Teitä jatkamaan lainsäädännössämme näitä toimivia käytäntöjä ja 
vakuutamme toimivamme turvallisesti ja luotettavasti ampuma-aseiden kanssa.
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