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Eduskunta
Puolustusvaliokunta

Viite: HE 106/Kutsu asiantuntijaksi puolustusvaliokuntaan/3.11.2009
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) LAUSUNTO AMPUMAASELAIN MUUTTAMISESTA
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) lausuu hallituksen esityksestä HE
106/2009 vp omaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan tai läheisesti
liittyvään osaan.
Lausunto
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) luokitellaan muutosesityksessä, sen
yleisperustelujen kohdassa 5.1, virheellisesti yksityisoikeudelliseksi yhdistykseksi. MPK on kuitenkin ollut vuodesta 2008 alkaen julkisoikeudellinen yhdistys.
Lakimuutoksen yleisperustelut ovat erittäin laajat ja voi olla jopa niin, että itse
lain teksti ei avaudu ilman yleisperustelujen käyttöä. Se on kyllä hieman kohtuutonta lakia lukevan kannalta. MPK viittaa tässä erityisesti edellytetyn koulutuksen sisällön määrittelyyn.
MPK voi hyväksyä ensimmäisen luvan määräaikaisuuden. Harrastuksen
jatkumisen todistamiseen pitäisi riittää esim. malli, jossa vanhemmalla iällä todistetaan ajotaito uusittaessa ajokorttia. Jos kaikilta nykyisin asekantoluvan
omaavilta edellytettäisiin vastaavaa harrastuneisuutta, joko ampumaratoja olisi rakennettava lisää tai ainakin niiden uusimuotoisia lupa-aikoja pitäisi laajentaa. Arvio perustuu ainoastaan aselupien määrään.
Yhdistyksen henkilöjäsenyys on ongelma MPK:lle, jonka järjestöjäsenet
ovat lähinnä maanpuolustusjärjestöjä. Viimeistään asetukseen olisi kirjattava näkökulma, että koulutusorganisaationa toimiva MPK voi olla aselain tuntema koulutusorganisaatio ja sillä voi olla ampuma-asekouluttajia. Heidän
asemassaan voisivat toimia esim. nyt MPK:n puolustusvoimilta luvan saaneet
ampumakouluttajat. Heidän ampumakoulutustaitonsa on varmistettu koulutuksella ja näyttökokeilla.
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Vaikka käsiaseet ja niillä harjoittelu eivät ole MPK:n kannalta painopistealuetta, haluamme olla käytettävissä asiantuntevana koulutusorganisaationa
myös tällaisessa ampumakoulutuksessa. MPK voi sovittaa ampumakoulutuksen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos
pakollisesta harjoitteluajasta muodostuu nyt esitetty kaksi vuotta, olisi järkevää rytmittää harjoittelua MPK:n kursseiksi ja jäsenyhdistyksen ampumavuoroiksi ampumaradoille. Tällöin MPK vastaisi turvallisen asekäsittelyn ja siihen
liittyvien taitojen kouluttamisesta ja varsinaisilla ampumavuoroilla osoitettaisiin
harrastuneisuus ja kasvatettaisiin varsinaista ampumataitoa. Kaikki tämä olisi
kirjattavissa MPK:n viralliseen tietojärjestelmään, josta sitten tarvittaessa annettaisiin todistuksia. Ensimmäisen luvan ikäraja voisi olla ao. harjoittelujakson täyttyessä normaali täysi-ikäisyyden 18 vuoden raja. Harjoittelujaksokin kuulostaa pitkähköltä. Tehokas ja hyvin organisoitu puolen vuoden harjoittelu lisättynä taustojen esitetyn kaltaisilla selvityksillä riittäisi.
Lain mukainen kouluttajana toimiminen edellyttää myös kouluttavan organisaation asehankintoja. Nyt MPK:lla ei ole omia aseita, vaikka asemamme sen
sinänsä mahdollistaisi. Reserviläisjärjestöjen aseet ovat eräissä maanpuolustuspiireissä MPK:n koulutuskäytössä, mutta aseita ei ole valtakunnallisesti kovinkaan kattavasti käytössä. Jos MPK:lle annetaan mahdollisuus käsiaseiden
koulutustoimintaan, yhdistyksellä on edessä laaja aseiden hankinta. Tähän
yhdistyksellä ei ole kyllä tällä hetkellä varallisuutta.
Aselain muutos korostaa ampumakilpailuun tähtäävää harjoittelua. Sen rinnalle on syytä nostaa vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta ja siihen olennaisesti liittyvä ampumisen harjoittelu. Jo nyt vapaaehtoinen sotilaallinen
harjoittelu liikuttaa MPK:n kursseilla noin 20.000 eri henkilöä. Toki vain pieni
osa tästä joukosta olisi lain tarkoittaman lupaprosessin piirissä.
Esitykset
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) esittää, että lakiesitykseen tai sitä
seuraavaan asetukseen kirjataan selkeästi jäsenyyden vaatimuksesta
näkemys, jossa MPK:n julkisoikeudellinen asema mahdollistaisi kouluttavana tahona toimimisen ja MPK:n ampuma-asekouluttajien käytön. Tällöin jäsenyys olisi tarvittaessa hoidettavissa MPK:n jäsenyhdistyksen jäsenyyden kautta.
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