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 Sisäministeriö 
   
 Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö SM011:00/2017 

Reserviläisliiton lausunto sisäministeriölle ampuma-aseasetuksen 
muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisäministe-
riön asetukseksi 
 
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien Sisäministeriön 
ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisä-
ministeriön asetukseksi. Reserviläisliitto katsoo luonnosten olevan oikeansuuntai-
sia kiinnittäen samalla kuitenkin huomiota siihen, että Eduskunnan hyväksymään 
aselain muutosesitykseen tehtiin muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana, joita ei 
ole lausuntoluonnoksissa kattavasti käsitelty.  

Reserviläisliitto on yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa tehnyt marraskuusta 2015 alkaen 
tiivistä yhteistyötä Suomen yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustus-
järjestelmämme huomioimiseksi EU:n asedirektiivin muotoilussa. Edelleen mittavaa yhteistyötä 
tehtiin hyväksytyn direktiivin implementoinnissa kansalliseen lainsäädäntöön.  

Eduskunnan hyväksymä aselain muutosesitys täyttää vähintään tyydyttävästi alkuperäisen lainsää-
däntötavoitteensa eli direktiivin edellyttämien minimimuutosten sisällyttämisen kansalliseen lain-
säädäntöön. Myös lakiin liittyviä asetuksia ja hallinnollisia ohjeita laadittaessa sekä uutta lainsää-
däntöä käytäntöön sovellettaessa on noudatettava em. lainsäädäntötavoitetta.  

Nyt lausunnolla olevat luonnokset ovat perusteltuja mutta vaativat tarkennuksia erityisesti lippaita 
koskevilta osiltaan. Uuden ampuma-aselain mukaan myös latauslaite eli lipas on tietyissä tapauk-
sissa aseen osa. Kuten on jo useaan kertaan aiemmin todettu, lippaiden suuren määrän johdosta 
niiden merkitseminen tai muu yksilöinti ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista. Niinpä tulisi 
päästä yksiselitteisesti ja ilman tulkintamahdollisuutta siihen, että lupa A-luokan ampuma-aseeseen 
oikeuttaisi aina kyseiseen aseeseen tarkoitettujen lippaiden hallussapitoon ja hankintaan ilman lip-
paiden yksilöintiä tai niitä koskevia määrärajoitteita. Näitä lippaita tulisi myös voida jatkossakin va-
paasti käyttää kaikissa muissa aseissa, joihin asiaomaisella henkilöllä on lupa. 
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Lippaan toiminnan estäminen 

Sisäministeriön asetusluonnos sisältää yksiselitteisen tarkat määräykset siitä, miten ns. pitkä lipas 
muutetaan pysyvästi toimimattomaksi niin, että tämän voi tehdä myös asianomainen henkilö itse. 
Eduskunnan kuitenkin muutti lain muutosesitystä niin, että myös pysyvästi toiminnaltaan eli am-
muskapasiteetiltaan rajoitettujen lippaiden käyttö on jatkossa mahdollista.  

Asetusluonnokseen tulisikin lisätä oma pykälänsä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittami-
sesta niin, että asianomainen henkilö voi tehdä myös tämän itse ja niin, että em. rajoitus on tarvit-
taessa purettavissa esim. lippaan huoltoa ja korjausta ajatellen taikka jos henkilö saa myöhemmin 
luvan A-luokan aseeseen.  

 
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 maasto-
taitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tie-
tojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista 36 pro-
senttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 43 prosenttia tulee Reserviläisliitosta. Lisäksi Reserviläis-
liitto 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@re-
servilaisliitto.fi. 


