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Reserviläisliitto lyhyesti
Vuonna 1955 perustettu Reserviläisliitto on Suomen 

suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu 353 
paikallista yhdistystä. 

Yhdistyksiin kuuluu noin 36.000 henkilöjäsentä, joista 90 
% on suorittanut varusmies- tai naisten vapaaehtoisen 

asepalveluksen. 

Tehtävänä on ylläpitää ja kohottaa yleistä 
maanpuolustusvalmiutta sekä -tahtoa ja tukea 

Puolustusvoimien toimintaa. Päätoimintamuotoja ovat 
ammunta, urheilu ja liikunta, koulutus, maastotoiminta 
sekä maanpuolustustahdon ylläpito ja veteraanityö. 



Reservin ampumataidot
SA-joukkojen suuren koon johdosta reserviläiset joutuvat 
itse ylläpitämään omia ampumataitojaan. Ampumataitoja 

voi ylläpitää mm. Reserviläisliitossa ja muissa 
maanpuolustusjärjestöissä. 

Yksinomaan Reserviläisliitossa järjestettiin viime vuonna 
7.100 ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin 50.000 

osallistumiskertaa. Yleisintä oli käsiaseilla tapahtuva 
ampumaharjoittelu.

Säännöllinen harjoittelu edellyttää oman aseen hankintaa. 
Aselain kiristäminen ei saisi kohtuuttomasti vaikeuttaa edes 

ensimmäisen käsiaseen hankintaa.



Huomioita lakiesityksestä
Hyväksyttävät käyttötarkoitukset (43§)
 Myöntämisperusteeksi tulisi lisätä reserviläisten ampumataitojen 

ylläpito.

Hankkimisluvan saanti(45§)
 Asetusluonnoksen määrittämä 10 harjoittelukerran velvoite ei ole 

ylivoimainen varsinkin kun siinä on huomioitu sääolosuhteiden 
sekä erilaisten elämäntilanteiden vaikutus harjoitteluun. Näitä olisi 
vielä hyvä tarkentaa. 

 Harjoitteluaikaa olisi hyvä lyhentää esim. kuuteen kuukauteen
 Suoritettu asepalvelus tulisi hyväksyä harjoitteluajaksi ja sen tulisi 

muutenkin olla puoltava tekijä aselupahakemuksia käsiteltäessä
 20-vuoden ikärajasta pitäisi voida poiketa ainakin jos asepalvelus 

on suoritettuna



Huomioita lakiesityksestä
Ampuma-asekouluttajat (45d§)
 Järjestely ei tarpeen, yhdistyksissä jo ammunnan vastuuhenkilöt
 Harrastustodistuksia voitava kirjoittaa yli yhdistys- ja järjestörajojen

Hallussapitoluvan voimassaolo ja lupaehdot (53§)
 Vain ensimmäinen käsiaselupa määräaikainen, luvan kevyt ja 

halpa uusimisprosessi

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen (53a§)
 Siirtyminen kokonaan määräaikaisiin lupiin ei ole perusteltua
 Toinen lupa tulisi myöntää toistaiseksi voimassa olevana



Huomioita lakiesityksestä
Lupien peruuttaminen (67§)
 Aseen käytön loppumisen ei pitäisi olla perusteena luvan 

peruttamiselle

Säilyttämisen tarkastaminen (106§)
 Ei tarvetta laajentaa nykyistä tarkastusmenettelyä

Ilmoitusoikeus (114§)
 Ilmoitusoikeus vain lääkäreille

Sisäasianministeriön tulisi tarkentaa aselakia koskevaa 
ohjeistustaan, jotta aselupien myöntämiskäytännöt 

olisivat jatkossa samanlaiset eri puolilla maata


	Koko kansan maanpuolustusjärjestö
	Reserviläisliitto lyhyesti
	Reservin ampumataidot
	Huomioita lakiesityksestä
	Huomioita lakiesityksestä
	Huomioita lakiesityksestä

