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Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2012 

ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJE 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kiittää mahdollisuudesta antaa lausun-
to Poliisihallituksen asettaman Aseturvallisuuden sisäisen kehittämishankeen 
laatimaan Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeeseen. 
 
MPK:n näkökulma on koulutustoiminta, jolla parannetaan reserviläisten am-
puma- ja asekäsittelytaitoja sekä kansalaisten turvallista asekäsittelyä. 
 
MPK:lla ei ole huomautettavaa henkilön soveltuvuutta koskeviin linjauksiin.  
 
MPK:n pyrkii rakentamaan koulutusympäristöä, jossa turvallinen ja hallittu 
ampuminen on mahdollista. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ampumaradat, 
reserviläisille soveltuvat aseet ja niiden turvallinen säilyttäminen. Puolustus-
voimat tilaa yhdistykseltä sotilaallista koulutusta, jossa ammutaan puolustus-
voimien aseilla ja heidän valvonnassaan. Tämän osalta yhtenäistämisohje ei 
muuta tilannetta mitenkään. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus, joka 
on muuta kuin puolustusvoimien tilaamaa reserviläiskoulutusta sisältää myös 
ammuntaa ja aseiden käsittelyä. Tämän koulutuksen toteuttamiseen ohjeella 
on merkitystä. 
 
MPK:n tulevaisuuden tavoitteena on saada käyttöönsä reserviläisaseita (ryn-
näkkökiväärin itselataava kertatuliversio), jolla voitaisiin valvotuissa oloissa 
järjestää reserviläisille mahdollisuus ampumataitonsa ylläpitoon ja kehittämi-
seen. Tällaisen aseen voisi omistaa MPK, reserviläisyhdistys tai yksittäinen 
reserviläinen. Lupien antaminen ei liene ongelma yhdistyksille, mutta yksittäi-
sen reserviläisen osalta tarve ja todellinen käyttö on lupaviranomaisen harkit-
tava tapauskohtaisesti. Tavoitetilassa MPK:n maakunnallisilla Koulutus- ja tu-
kiyksiköllä olisi kullakin käytössään 20-30 kiväärin koulutuserä, jotka hankittai-
siin ja säilytettäisiin poliisin hyväksymällä tavalla. Tarvittaessa tilat olisivat tar-
kastettavissa ja tarvittaessa käytöstä ollaan valmiit raportoimaan lupaviran-
omaiselle. Näin keskitetty koulutusasekalusto vähentäisi yksittäisten aseiden 
todellista tarvetta. Tavoitetilan mukaisen kaluston hankinnan rahoitus on vielä 
avoin. 
 
Tarkka-ammuntaan soveltuvia aseita on yksittäisillä reserviläisillä, ja niiden lu-
pakäytännöt voivat olla asiallisen tiukkoja. Näitä aseita ei ole tarkoituksenmu-
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kaista hankkia MPK:n tai reserviläisyhdistyksen omistukseen. Reserviläisten 
koulutuksen kannalta ”muu ampuma-ase” ei ole merkityksellinen, sillä omaeh-
toisen harjoittelunhan tulisi perustua puolustusvoimien asettamiin reserviläis-
ten taitotavoitteisiin. Eikä tällaista tarvetta ole ainakaan MPK:n tiedossa.  
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