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SM:n asiatunnus SM011:00/2017

Vantaan Reserviläiset ry:n lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n
muuttamisesta asedirektiivin minimivaatimusten täyttämiseksi.

Vantaan Reserviläiset ry on yleishyödyllinen ampumaurheilu- ja reserviläisyhdistys joka
kuuluu valtakunnalliseen Reserviläisliittoon sekä yhdistys, jonka toimintaan EU:n ampumaasedirektiivin kansallisella toteutuksella on merkittävä vaikutus. Yhdistys tunnistaa tarpeen
saattaa Suomen aselainsäädäntö direktiivin asettamien reunaehtojen mukaiseksi. Toivomme
että pystymme vaikuttamaan 3.5.2018 julkaistuun esitykseen (Hallituksen esitys ampumaaselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja aselvelvollisuuslain 97 a §:n
muuttamisesta) siihen osaan, joka merkittävästi kiristää kansallista lainsäädäntöämme
yhdistyksemme ja jäsentemme toiminnan osalta ottamatta huomioon direktiivin sallimaa
poikkeusta tai kiristää lakia yli asedirektiivin asettamien minimivaatimusten.
Vantaan Reserviläiset ry:llä on erittäin pitkä historia reserviläisyhdistyksenä ja se viettää tänä
vuonna 60-vuotis juhliaan. Se on perustettu 27.3.1958. Toiminta käynnistyi tuolloin Helsingin
Reservinaliupseerit ry:n alaosastona. Ko. alaosasto itsenäistyi vuonna 1963, jolloin
yhdistysrekisteriin merkittiin yhdistyksen nimeksi Helsingin Maalaiskunnan
Reservinaliupseerit ry. Vuonna 1977 nimeksi muutettiin Vantaan Reservinaliupseerit ry
yhdistyksen kotikunnan nimenmuutosta vastaavalla tavalla.
Vuonna 1995 vahvistettiin yhdistyksen nimi sen nykyiseen muotoon Vantaan Reserviläiset
ry:ksi. Samassa kokouksessa yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että jäseneksi saatettiin
hyväksyä varusmiespalveluksen suorittanut henkilö sotilasarvoon katsomatta.
Jäsenkelpoisuuden ehtoja muutettiin uudestaan heti seuraavana vuonna, ja jäsenyys avattiin
kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Vantaan Reserviläiset ry:llä on tällä
hetkellä n. 730 jäsentä.
Yhdistys on määrätietoisesti rakentanut ja ollut osana Suomalaista reserviläistoimintaa sekä
ampumaurheilua. Yhdistys on hankkinut koulutuksen useille ampuma-asekouluttajille,
hyväksyttänyt poliisilla asevastaavia, hankkinut ampua-aselain vaatimukset täyttäviä tai ne
ylittäviä asekaappeja sekä hyväksyttänyt poliisilla yhdistyksen aseille säilytystilat sekä
hankkineet yhdistykselle useita itselataavia kivääreitä sekä pistooleita eri koulutuksia,
harjoituksia ja eri ResUL:n alaisia ampumaurheilulajeja varten.
Yhdistyksen käytössä olevat ampuma-aseet
Yhdistyksemme aseet siirtyvät direktiivin myötä normaalin lipaskapasiteettinsa takia erittäin
vaarallisten ampuma-aseiden luokkaan. Ampuma-aselain esityksen pykälä 45 a (Aseluvan
saajaa koskevat edellytykset yhteisölle ja säätiölle) estäisi jatkossa yhdistystämme
hankkimasta vastaavia aseita toimintamme laajentuessa tai nykyisen kaluston rikkoutuessa.
Toteutuessaan esityksen 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.
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Vantaan Reserviläiset ry on järjestänyt 18 vuoden ajan joka vuosi sovelletun
reserviläisammunnan sarjakilpailuita ja järjestää vuosittain sovelletun reserviläisammunnan
turvallisen ampujan kursseja. Kokemuksemme mukaan järjestämämme ampumatoiminta
mm. tarjoaa jäsenillemme erinomaiset ja turvalliset aseenkäsittelytaidot sekä ajantasaisen
tiedon aseisiin liittyvästä lainsäädännöstä. Näin ollen lakiehdotuksen §43 tulisi lisätä
”koulutus” hyväksyttäväksi käyttötarkoitukseksi mikäli luvan hakijana on yhteisö tai säätiö.
Tällöin uusien ampujien koulutus voitaisiin tulkita §88 mukaiseksi valvotuksi käytöksi.
Direktiivin 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).
Ampumaurheilupoikkeus
Asedirektiivi edellyttää, että lupaa ampumaurheiluperusteella erityisen vaaralliseen ampumaaseeseen hakeva henkilö on kuulunut vähintään 12 kuukauden ajan ampumaseuraan ja
harjoitellut tai kilpaillut aktiivisesti. Lakiehdotuksessa edellytetään 24 kuukauden
harrastuneisuutta, joka muodostaa kohtuuttoman suuren aloituskynnyksen uudelle
harrastajalle mikä on näkynyt jo esimerkiksi pistoolilajien parissa. Ehdotamme, että
viranomaisten edellyttämä harrastuskertojen määrä pysyisi entisellään, mutta vaadittu aika
linjattaisiin direktiivin mukaiseksi sekä pitkien että lyhyiden aseiden osalta. (12 kuukautta)
Ei ole mitään syytä, miksi suomalaiselta urheiluampujalta tai reserviläiseltä tulisi edellyttää 24
kuukauden harrastuneisuutta, kun muissa EU-maissa riittää 12 kuukautta. Etenkään, kun
direktiivin toteuttamista perustellaan sillä, että EU-alueella vapaa liikkuvuus mahdollistaa
sekä luvallisten että luvattomien aseiden kulkeutumisen jäsenmaasta toiseen.
Harrastamisen jatkumisen osoittaminen
Esityksessä velvoitetaan lyhyen ampuma-aseen sekä myös puoliautomaattiaseen omistajaa
toimittamaan todistus harrastuksen jatkumisesta viranomaisille 5 vuoden välein. Itse
direktiivi tätä vaadi. Direktiivi edellyttää että lupa peruutetaan, mikäli jokin luvan
myöntämisen edellytyksistä ei enää täyty. Lupahallinnon tarpeettoman kuormituksen
välttämiseksi ehdotamme, että luvanhaltija velvoitetaan ilmoittamaan viranomaisille
ampuma-aseen käyttötarpeen päättyessä pysyvästi. Tämä, yhdistettynä tietojärjestelmään
sekä rekistereiden ristiinajoon, mikä myös ”jatkuvan tarkkailun periaatteena” tunnetaan
täyttää kustannustehokkaasti asedirektiivin asettaman vaatimustason.
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Vanhat ampuma-aseluvat
Asedirektiivin ns grand-fathering pykälä sallii vanhojen lupien jatkamisen, mikäli lupa on
myönnetty ennen 12.6.2017. 12.6.2017 ja uuden aselain voimaantulon välillä myönnettyihin
lupiin tulisi myös soveltaa grand-fathering pykälää jotta vältetään taannehtivaa
lainsäädäntöä, joka on länsimaisten oikeusperiaatteiden vastainen asiantila.
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