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Lausunto kansallisen aselain muutosprosessiin liittyen 

 

Kiitämme sisäministeriötä mahdollisuudesta jättää lausunto kansallisen aselain muutosesitystä koskien.  

 

EU:n uuteen ampuma-aselakidirektiiviin on neuvoteltu reserviläispoikkeuksesta. Se sallisi Suomelle         

kansallisessa lainsäädännössä tehtäväksi rajaukset, joilla reservin vapaaehtoista harjoittelua voidaan         

nykyisessä muodossa jatkaa.  

Mikäli neuvotteluissa aikaansaatava reserviläispoikkeus rajataan liian tiukaksi (esimerkiksi vain         

puolustusvoimien sodanajan joukkoihin sijoitetut), olisi tälläisella rajauksella hyvin haitallisia vaikutuksia          

Suomen maanpuolustukselle. Edellä mainitun kaltainen rajaus lopettaisi joko kokonaan tai ainakin osittain            

nykymuotoisen, vapaaehtoisen ja omakustanteisen taistelijakohtaisen ampumataidon ylläpitoon liittyvän        

reserviläistoiminnan. Tämä puolestaan heikentäisi merkittävästi Suomen puolustuksen uskottavuutta ja         

reserviläisten käytännön osaamista ja toimintavalmiutta. 

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on tällä hetkellä noin 280 000 henkeä, joista yli 95 prosenttia on                

reserviläisiä. Uskottavan suorituskyvyn ylläpitäminen vaatii joukkojen ja siihen kuuluvien taistelijoiden          

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 maanpuolustuksen kannalta tärkeintä on, että luvan saaminen omaan A6-, A7- ja A8-luokan             

aseeseen säilyy myös tulevaisuudessa mahdollisena oman 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 erittäin tärkeää, että urheilupoikkeuksen rinnalla hyödynnetään täysimittaisesti          

myös Suomelle direktiiviä koskevissa neuvotteluissa avautunutta mahdollisuutta luvan saantiin         

reserviläispoikkeuksen eli maanpuolustusvalmiuden kannalta tarpeellisen reserviläisammunnan      

harrastuksen perusteella. 



Uudisteilla olevan aselain tulisi kyetä sisällyttämään ja varmistamaan lakiin kirjattuna seuraavat asiat:  

- reserviläispoikkeuksen tulee koskea koko reserviä ja varareserviä -toisin sanoen, henkilöitä jotka           

ovat sijoitetussa reservissä tai sijoittamattomina varareservissä ja siten puolustusvoimien         

käytettävissä, 

- lipasrajoitukset eivät saa koskea reserviläisammunnoissa käytettäviä aseita, 

- reserviläispoikkeuksen tulee koskea myös muita aseita, kuin itselataavia kertatulikivääreitä,  

- sarjatuliaseesta tehdyt itselataavat kertatulikiväärit tulee edelleen säilyttää luvanvaraisina ja niihin          

tulee säilyttää mahdollisuus saada lupia, 

- lippaita tulee koskea sama “grandfathering clause” kuin itselataavia kivääreitä, eli nyt kansalaisille            

myydyt lippaat ovat edelleen laillista omaisuutta - ja korkeintaan vain uusiin normaalikokoisiin tai             

suuriin lippaisiin sovelletaan lakia (tämä sekä perustuslain omaisuuden suojan toteutumiseksi,          

samoin kuin siksi ettei toteutettaisi takautuvaa lainsäädäntöä), 

- mikäli joidenkin lippaiden kieltämiseen ja poiskeräämiseen päädytään, tulee valtion maksaa niiden           

omistajalle asianmukainen korvaus luovutuksen yhteydessä (mm. puolustusvoimat on myynyt         

aseiden lippaita ampumaharrastajille 90-luvulta alkaen). Lippaiden ja muiden asetarvikkeiden         

ottaminen pois korvauksetta on oikeustajun ja perustuslain vastaista. 
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