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Kuten kerroimme viime jäsentiedotteessa, uuden kotimaisen aselain luonnos julkistettiin 3.5.2018. Toisin kuin julkisuudessa on toistuvasti tiedotettu sen 

sisältö sisältää käytännössä useita tiukennuksia reserviläisten aselupien saamiseen ja kokonaisuutena muodostaa selkeän uhkan omatoimisen reservi-

läisten omatoimisen ampumataidon ylläpitämiselle. Sisäministeriössä järjestettiin lakiluonnoksen pohjalta kuulemistilaisuus 21.5. Lain käsittely on 

alkamassa eduskunnan valiokunnissa ja suunnitelmien mukaan koko laki on tarkoitus saada käsitellyksi valmiiksi ennen eduskunnan 30.6. alkavaa 

eduskunnan pitkää kesätaukoa.

Toisin kuin julkisuuteen on sisäministeriön toimesta toistuvasti kerrottu lakiluonnoksen sisältö sisältää huomattavia tiukennuksia, joilla toteutuessaan olisi 

huomattavia vaikutuksia reserviläisten mahdollisuuteen omatoimisesti ylläpitää ampumataitoaan. Sisäministeriön 21.5. pitämässä kuulemistilaisuudessa 

puolestaan oli vielä luonnoksen tiukennuksiin lisätty vaatimus, jonka mukaan kaikkien itselataavien kertatuliaseiden (kansanomaisesti: ”puoliautomaattien”) 

kohdalla vaadittaisiin jatkossa harrastuneisuuden todistaminen 5 vuoden välein – riippumatta siitä minkä tyyppinen ase (kivääri, pienoiskivääri, pistooli, 

pienoispistooli tai haulikko) on kyseessä tai milloin siihen on myönnetty hankintalupa.

ERIKOISTIEDOTE ASELAKILUONNOKSESTA

RESERVILÄISKIVÄÄRI-DILEMMA

Reserviläisten kenttäkelpoisuuteen olennaisena osana kuuluvan ampuma-

taidon kannalta tärkein ase on yleisesti reserviläiskiväärinä tunnettu 

kiväärityyppi, jota käytetään nykyään jokaiselle sotilaalle jaettavan 

henkilökohtaisen aseen rynnäkkökiväärin käyttötaidon ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. Käytännössä reserviläiskiväärillä tarkoitetaan itselataavaan 

kertatuleen kykenevää kivääriä, jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa 

ja vähintään 20-30 patruunan irtolippaita. Uuden EU-direktiivin myötä yli 

10 patruunan lippaalla varustetut itselataavat kiväärit siirtyivät kuitenkin 

asekategoriaan, johon jatkossa saa aselupia vain poikkeustapauksissa. 

Kotimaisen aselain luonnoksessa asia on hoidettu tavalla jossa yli 10 pat-

ruunan kiväärinlippaasta tulisi aseen osa, jota voi jatkossa hankkia vain jos 

on esittää niitä käyttävän kiväärin hallussapitolupa. Jatkossa perusteina 

tällaisen normaalikokoisia (20-30 patruunan) lippaita käyttävän kiväärin 

hankkimiseen vaadittaisiin vähintään 20 vuoden ikä, kahden vuoden 

harrastus vastaavan mallisella aseella, sekä hankintaperusteena joko 

urheiluperusteella urheilulaji (kuten SRA tai IPSC) jossa käytetään kyseisen 

kaltaisia lippaita tai vielä tiukemmalla reserviläisperusteella jokaisella 

kerralla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kirjoittama 

harrastustodistus sekä Puolustusvoimien myöntämä hyväksyntä. Tämä 

sisältää kuitenkin useita ongelmakohtia. Lakiluonnoksen mukaan ainoa 

reserviläisorganisaatio jolla olisi jatkossa perusteet hankkia kyseisen kaltai-

sia kiväärejä normaalikokoisten lippaiden kanssa käytettäviä kiväärejä olisi 

MPK, jolloin Reserviläisliitolla ja Reserviupseeriliitolla, niiden piireillä ja 

yhdistyksillä ei olisi siihen mahdollisuuksia – mikä käytännössä johtaisi 

siihen että ne eivät enää voisi hankkia jäseniensä niiden tapahtumissa 

käytettäväksi kyseisiä kivääreitä. 

VAIKUTUKSET RESERVILÄISTEN 

AMPUMAURHEILULAJEIHIN

Lisäksi lakiluonnos uhkaa vaikuttaa myös reserviläisten tärkeimmistä 

ampumaurheilulajeista palvelusammuntaan sekä sovellettuun reservi-

läisammuntaan (SRA). Kuulemistilaisuudessa 21.5. varmistui että korkein-

taan 10 patruunan kiväärinlippaiksi kelpaavat vain sellaiseksi alun perin 

valmistetut – joista kaikki markkinoilla tarjolla olevat ovat liian lyhyitä 

lipastuen käyttämiseen palvelusammunnan kiväärilajeissa PA1 ja PA2.  

Sovelletussa reserviläisaseammunnan kilpailussa mahdollisimman iso-

kapasiteettiset lippaat antavat usein kilpailuetua. Lakiluonnos ei sisällä 

mitään perustetta joka sallisi jatkossa yli 20 patruunan lippaiden hankki-

misen jatkossa pistooleihin - joten SRA-ampujat päätyisivät käytännössä 

tulevaisuudessa kahteen eri kastiin – aiemmin aloittaneisiin joilla on 

kyseisiä lippaita sekä myöhemmin aloittaneisiin ampujiin, joilla ei ole 

kyseistä kilpailuetua.

LISÄTIUKENNUKSET

Tosiasia on myös että lakiluonnoksessa lisätään EU:n direktiivin 

vaatimuksien päälle vielä kansallisia lisätiukennuksia, nämä sisältävät

 • ”Erityisen vaarallisen aseen” (kuten reserviläiskivääri) hankkimiseksi 

  vaaditaan 2 vuoden pituinen harrastuneisuus – direktiivissä kyseiseksi 

  ajaksi on määritelty 1 vuosi.

 • Kaikille keräilyaseille on tulossa ampumakielto, mikä käytännössä voi 

  lopettaa esim. perinneasekurssien ammunnat ja uhkaa näivettää 

  suomalaisen asekeräilyn. Tätä asiaa ei ole vaadittu direktiivissä.

 • Kielto ladata omaan käyttöönkään patruunoita, mikäli niitä lataavalla 

  henkilöllä ei ole hallussapitolupaa kyseisen kaliiberiseen aseeseen. 

  Käytännössä siis ei jatkossa saisi ladata enää patruunoita laina-

  aseisiin, yhdistyksien aseisiin (mm. tarkkuuskiväärit) tai kaverille, jos 

  ei itse omista kyseistä patruunaa käyttävää asetta.

Lisäksi kaikki deaktivoidut ampuma-aseet täytyisi käydä ilmoittamassa 

poliisille 5 vuoden kuluessa lain voimaantulosta – riippumatta siitä milloin 

ne on deaktivoitu. Uudet deaktivoidut aseet pitää käydä ilmoittamassa 

jatkossa poliisille saman tien.

HALUATKO VAIKUTTAA?

Lakiluonnoksen mukaan tuleva aselaki koskisi lipasluokituksien osalta 

kaikkia 12.6.2017 jälkeen myönnetyillä hankintaluvilla hankittuja aseita, mikä 

vaikuttaa selvästi taannehtivalta lainsäädännöltä. Taannehtiva lainsäädäntö 

on periaatteeltaan länsimaisen oikeuskäytännön vastaista ja Suomessa 

ennestään tunnettu lähinnä vuoden 1945 sotasyyllisyyslaista.

Parasta aikaa on meneillään reserviläisten ja ampuma-urheilun harrastajien 

eduskuntaan kohdistettu sähköpostikampanja. Mikäli haluatte osallistua 

siihen vaikka muistuttamalla äänestämäänne kansanedustajaa ensi vuoden 

eduskuntavaaleista ja kertoa että se miten uuden aselain käsittelyssä 

toimitaan, tulee vaikuttamaan äänestymiskäyttäytymiseenne, huomioikaa 

seuraavat:

 • Eduskunnan sähköpostiosoitteet ovat tyyppiä: 

  etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 • Laatikaa mielellään oma sähköpostiviestinne sen sijaan että 

  kopioisitte netistä valmiin tekstin.

 • Lähettäkää sähköpostia vain yhdelle tai muutamalle kansanedus-

  tajalle. Tarkoituksena ei ole tukkia kansanedustajien sähköpostitilejä.

Vaikka asia voikin nostaa verenpainetta, pyydämme pitämään sähköpostien 

sävyn sivistyneenä ja jopa kohteliaana. Turhan aggressiivinen käytös ei ole 

asiallemme eduksi.

Kaikesta huolimatta – muistetaan nauttia kesästä!
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