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Reserviläisliiton lausunto Valtioneuvoston asetuksesta koskien
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutusta
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumatoiminnasta. Reserviläisliitto kiinnittää erityistä huomiota EU:n asedirektiivin johdosta tehtyyn aselain uudistukseen liittyvän asetuksen yksityiskohtaisuuteen, joka saattaa hankaloittaa ampumatoiminnan käytännön järjestämistä sekä muiden järjestöjen ampumatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestämistä MPK:n kursseina.
Reserviläisliitto on yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa tehnyt marraskuusta 2015 alkaen
tiivistä yhteistyötä Suomen yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme huomioimiseksi EU:n asedirektiivin muotoilussa. Edelleen mittavaa yhteistyötä
tehtiin hyväksytyn direktiivin implementoinnissa kansalliseen lainsäädäntöön.
Eduskunnan hyväksymä aselain muutosesitys täyttää vähintään tyydyttävästi alkuperäisen lainsäädäntötavoitteensa eli direktiivin edellyttämien minimimuutosten sisällyttämisen kansalliseen lainsäädäntöön. Myös lakiin liittyviä asetuksia ja hallinnollisia ohjeita laadittaessa sekä uutta lainsäädäntöä käytäntöön sovellettaessa on noudatettava em. lainsäädäntötavoitetta.
Nyt lausunnolla oleva asetus sekä erityisesti sen liitteenä oleva koulutusohjelmisto on erittäin yksityiskohtainen ja tulee todennäköisesti vaikeuttamaan sekä hidastamaan MPK:n ampumatoiminnan
käytännön järjestämistä. Edelleen se saattaa hankaloittaa ja jopa estää MPK:n järjestöjärjestöjen
ampumatoiminnan ja -kilpailujen järjestämisen MPK:n kursseina, joka on monin paikoin nykyään
vallitseva käytäntö. Tästä seuraa mm. se, että Puolustusvoimien yhteistyökumppanien määrä kasvaa liittyen MPK:n jäsenjärjestöjen ampumatoiminnan ja -kilpailujen järjestämiseen sen radoilla
sekä muilla ampuma-alueilla.
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Vielä harkittavia rajoitteita ja säädöksiä on mielestämme mm. seuraavissa asetuksen pykälissä:
•

2§, Ampumatoiminnan toteuttaminen vain Puolustusvoimissa käytössä olevan tyyppisillä
aseilla tapahtuvana estää käytännössä monien reserviläisten sekä erilaisten ampumaseurojen omistamien, pitkien puoliautomaattiaseiden käytön MPK:n ampumakoulutuksessa sekä
näyttökokeissa.

•

3§, Koulutettavien lukumäärän rajaaminen nyt esitettävällä tavalla 30 henkeen tarkoittaa
käytännössä sitä, että tätä useamman ampumapaikan omaavien ratojen koko kapasiteettia
ei kyetä hyödyntämään MPK:n ampumatoiminnassa ja siihen liittyvissä näyttökokeissa. Tämä
tulee hidastamaan ampumatoiminnan ja näyttökokeiden käytännön järjestämistä.

•

9§, Näyttökokeen teoriakokeeseen säädetään nyt sisältyvän 100 kappaletta Puolustusvoimien laatimaa monivalintakysymystä, joista kokeessa saa väärin olla korkeintaan 13 kappaletta. Esitämme kysymysmääräksi 60 monivalintakysymystä, joista korkeintaan kymmenen
saisi olla väärin. Tällöin teoriakokeen käytäntö olisi sama kuin ammunnanjohtajien osalta.

Lisäksi edellytämme, että asetuksesta ja siihen liittyvästä ampumaohjelmistosta päätettäessä otetaan huomioon reserviläisjärjestöjen pitkät perinteet omaava ampumatoiminta sekä sen olemassa
olevat säännöt ja käytännöt. Näin pysyisimme EU:n asedirektiiviin liittyneen, Eduskunnan aikanaan
määrittämän, kansallisen edunvalvonnan lähtökohdassa, joka oli reserviläisten laajan ja nykymuotoisen ampumatoiminnan turvaaminen Suomessa.
Yhdymme myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen omassa lausunnossaan esittämiin näkökohtiin
ja muutosesityksiin sekä itse asetuksen että sen liitteenä olevan ampumaohjelmiston osalta.
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on lähes 38.000 jäsentä. Heistä yli
90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton
paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista 36 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 43 prosenttia tulee Reserviläisliitosta. Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen Ampumaurheiluliittoon (SAL) ja Tammenlehvän
Perinneliittoon (TAPE). Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi. Lisätietoja Reserviläisliiton
lausunnosta antaa myös toiminnanjohtaja Olli Nyberg, puh 0400 640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
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