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Kotkan Seudun Reserviläiset ry: Kansallisen aselain muutos – Lausunto

Kiitämme sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua kansallisen aselain muutoksen osalta. Lausumme 
seuraavaa:

EU:n uuteen ampuma-aselakidirektiiviin on neuvoteltu reserviläispoikkeus. Se sallii Suomelle kansallisessa 
lainsäädännössä tehtäväksi rajaukset, joilla reservin vapaaehtoista harjoittelua voidaan nykyisessä 
muodossa jatkaa ja vieläpä parantaa. 

Mikäli neuvoteltu ja saatu reserviläispoikkeus rajataan liian tiukaksi (esimerkiksi vain sodanajan sijoitetut) 
tällä rajauksella olisi erittäin merkittäviä vaikutuksia Suomen maanpuolustukselle. Tällainen rajaus 
lopettaisi kokonaan tai osittain nykymuotoisen, vapaaehtoisen ja omakustanteisen maanpuolustuskyvyn 
ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan. Tämä taas heikentäisi merkittävästi Suomen puolustuksen 
uskottavuutta tilanteessa, jossa turvallisuusympäristön muutos korostaa reserviläisten osaamista ja 
valmiutta.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 henkeä, joista yli 95 prosenttia on reserviläisiä. 
Uskottavan suorituskyvyn luominen vaatii joukkojen säännöllistä harjoittamista ja kouluttamista. Reservin 
osaamista, kenttäkelpoisuutta ja ampumataitoja ylläpidetään kertausharjoituksilla ja niitä täydentävällä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustoiminnalla ja erityisesti reserviläisten omaehtoisella ja 
omakustanteisella harjoittelulla. 

Kansallisen puolustustarkoituksen kannalta tärkeintä on, että luvansaanti omaan A6-, A7- ja A8-luokan 
aseeseen säilyy edelleen mahdollisena aktiivisuutensa osoittaneelle reserviläiselle, joka haluaa kehittää 
ampumataitoaan osallistumalla ohjattuun harjoitus-, koulutus- ja kilpailutoimintaan reserviläisammunnan 
jossakin tai useammissa muodoissa. On huomattava, että Direktiivin määrittämä urheilupoikkeus 
mahdollistaisi A-luokan aseen hankinnan lähinnä vain SRA- kilpailukäyttöön sivuuttaen täysin 
tavanomaisemman reserviläisten perusampumaharjoittelun ja reservin monimuotoisen ampumatoiminnan. 
Siksi on tärkeää, että urheilupoikkeuksen rinnalla hyödynnetään täysimittaisesti myös Suomelle direktiiviä 
koskevissa neuvotteluissa avautunutta mahdollisuutta luvan saantiin reserviläispoikkeuksen eli 
maanpuolustusvalmiuden kannalta tarpeellisen reserviläisammunnan harrastuksen perusteella.

Tästä seuraa että 

- reserviläispoikkeuksen tulee koskea koko reserviä, eli toisin sanoen suunniteltu sijoitus tarkoittaa 
että henkilö on reservissä ja siten puolustusvoimien käytettävissä ja tämä pitää lakiin kirjata,

- lipasrajoitukset eivät saa koskea reserviläisaseita (direktiivin ulkopuolella),
- reserviläispoikkeuksen tulee koskea myös muita aseita kuin itselataavia kertatulikivääreitä,  
- sarjatuliaseesta tehdyt itselataavat kertatulikiväärit tulee edelleen säilyttää luvanvaraisina ja niihen 

tulee saada lupia,
- lippaita tulee koskea sama grandfathering clause kuin itselataavia kivääreitä eli nyt kansalaisille 

myydyt lippaat ovat edelleen laillista omaisuutta ja vain uusiin normaalikokoisiin tai suuriin 



lippaisiin sovelletaan lakia. Tämä sekä perustuslain omaisuuden suojan että sen takia ettei tehdä 
takautuvaa lainsäädäntöä,

- ja mikäli lippaiden poiskeräämiseen päädytään tulee niistä valtion maksaa korvaus. Valtio ja 
puolustusvoimat erityisesti on myynyt lippaita kansalaisille kymmenien vuosien ajan. Korvauksetta 
pois ottaminen on kansalaisten oikeustajun ja perustuslain vastaista.
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