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E 60/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Asedirektiivin muuttaminen
SM:n muistio SM2015-00353/27.10.2015 (Asedirektiivin muuttaminen/Hannele Taavila)
EU:n Aselakidirektiivien muuttamisesta
Mielestämme Suomen tulee puolustaa omia kansallisia oikeuksia, etuja ja perinteitä
Euroopan Unionin aseita ja ampumatoimintaa koskevien säännösten valmistelutyössä. Toivomme Suomen edistävän resurssien kohdistamista oikeaan laittoman
asekaupan ja rikollisuuden kontrollointiin.

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat Suomen suurimmat maanpuolustusjärjestöt, joiden tehtävänä on ylläpitää suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä.
Liitot kantavat osaltaan vastuuta myös Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ylläpidosta.
Ampumaurheilu on liittojen laajin toimintamuoto ja lähes kaikki liittojen jäsenyhdistykset
ovat myös ampumaseuroja. Vuosittain Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton
puitteissa järjestetään noin 13.500 erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattaan
noin 90.000 osallistumiskertaa.
Harjoitettava ampumatoiminta liittyy reserviläisen sodan ajan ampumataitojen ylläpitoon,
joten ampumalajit ja niissä käytettävät aseet poikkeavat osin perinteisestä urheiluammunnasta. Ammunnassa käytetään laajasti erilaisia sotilaskaliiberisia puoliautomaattipistooleita
ja -kivääreitä, jotka tukevat reserviläisen omaehtoista ampumataidon harjoittamista. Kyseisiä aseita käytetään mm. sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA), joka on keskeisin
ammuntoihin liittyvä kilpaurheilulaji. Ammuntoihin kuuluvat osana myös lajit, joihin yhdistyy
liikuntasuoritus. Näissä käytettävät aseet ovat pääosin puoliautomaattisia.
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Haluamme tällä lausunnolla kiinnittää huomioita siihen, että komission suunnitelmat kieltää
ns. itselataavat kertatuliaseet heikentää toteutuessaan olennaisesti reserviläisten mahdollisuuksia ylläpitää itse omia ampumataitojaan. Reserviläisten ampumataito on olennainen
osa suomalaisen puolustusjärjestelmän suorituskykyä ja uskottavuutta, koska Puolustusvoimien sodan ajan joukot koostuvat pääosin reserviläisistä. Omaehtoinen ampumataidon
ylläpito on mahdollista vain, jos reserviläisillä on mahdollisuus hankkia käyttöönsä harjoittelussa tarvittavia aseita. Suomalainen ratkaisu ei ole käytössä muissa EU:n maissa ja on
täten poikkeuksellinen. Huomioitavaa on, että monet Euroopan maat ovat nykyisessä
muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa harkitsemassa paluuta takaisin yleiseen
asevelvollisuuteen.
Maanpuolustusjärjestöjen organisoimaan ampumaharjoitteluun kuuluvat olennaisena osana reserviläisen ampumataitoja kehittävät rata-ammuntalajit sekä sovellettu reserviläisammunta (SRA). SRA:ssa on puoliautomaattikiväärien kanssa tavanomaista käyttää
lippaita, joihin mahtuu 30 patruunaa. Käytettävät lippaat vastaavat Puolustusvoimien
aseissa käytettävien lippaiden kapasiteettia.
Suomessa on ollut jo pitkään tiukka ja tarkka linja aselupakäytännössä. Näin ei ole kaikkialla Euroopassa. Meillä käytetty lupamenettely estää turvallisuusnäkökulmasta katsottuna
erittäin hyvin aseiden päätymisen rikollisiin käsiin.
Edellä sanottuun nojaten Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto eivät pidä tarpeellisena eivätkä toivottavana itselataavien kertatuliaseiden tai suurikapasiteettisten lippaiden
hankkimista ja hallussapitoa koskevia lisärajoituksia.
1. Ampuma-aseiden direktiivien mukainen luokitus; ampuma-aseiden luokitusta, erityisesti
sarjatuliaseiden tai itselataavien aseiden osalta ei ole tarvetta tarkentaa.
2. Aseiden lipaskapasiteetti; lipaskapasiteetin kategorinen rajoittaminen ei ole ratkaisu
aseturvallisuudelle.
3. Itselataavat aseet; itselataavien aseiden kieltäminen on vakiintuneen harrastus- ja kilpaurheilutoiminnan kannalta ongelmallista eikä parantaisi aseturvallisuutta. Turvallisuusnäkökulman lisäksi on huomattava, että itselataavat aseet kuuluvat olennaisena osana
kaikkiin ampumatoiminnan osa-alueisiin.
4. Biometriset tai saattomuistiaseet (smart gun technology); älyteknologian käyttö aseturvallisuuden parantamiseksi ei ole vielä ratkaisuiltaan tai toimintavarmuudeltaan kypsää
otettavaksi laaja-alaiseen käyttöön. Älyteknologian jälkiasentamisen mahdollisuus ja käyttövarmuus vanhoihin aseisiin ei ole itsestään selvyys, aiheuttaen oletettavasti myös merkittäviä kustannuksia.
5. Aseiden deaktivoiminen; aseiden deaktivoimista ei tule lähtökohtaisesti kieltää, vaan
deaktivoinnille on määritettävä harrastustoiminnan esteettiset arvot huomioivat yksiselitteiset tekniset toteutus-, hyväksymis- ja valvonta- sekä turvamerkintävaatimukset.
6. Oikeus ampuma-aseiden hallussapitoon; nykyistä direktiiviä tulisi tiukentaa koskemaan
kaikkia ruutiaseita, jotta ne olisivat ainakin ilmoitusmenettelyn parissa. Kansallinen lainsäädäntö ohjeistaa ainakin Suomessa riittävän hyvin, sekä aselupaa hakevan, että vanhan
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aseluvan haltijan ominaisuuksien arvioinnin. Hallussapitoluvan edellytyksien arvioiminen ei
tarvitse tarkennuksia vaan lupaviranomaisten yhtenäisiä käytäntöjä koko Euroopassa.
7. Internet- tai postimyynnin rajoittaminen; mitään myyntitapaa ei pidä kategorisesti kieltää,
vaan aseiden ja ampumatarvikkeiden kaupanteolle on määritettävä toteutusvaatimukset,
esim. henkilön tunnistautumisen, aseiden kuljetuksen ja luovutuksen osalta.

Lisätietoja lausunnosta antavat:
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi. ja Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen p. 050 581 0819 tai s-posti janne.kosonen@rul.fi.
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