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Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjolan tervehdys Suur-Savon Maanpuolustusjuh-
lassa 9.6.2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen Mikpoli-sali 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat puheenjohtajat ja jäsenet, hyvät naiset 

ja miehet 

 

Kiitän kutsusta tähän vuosittain järjestettävään perinteiseen Suur-Savon maanpuolustus-

juhlaan. Tämän juhlan järjestäminen on hieno maanpuolustusteko maakunnan reserviläis- 

ja reserviupseeripiiriltä. Juhla kertoo myös hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä alueen maan-

puolustusjärjestöjen kesken. 

 

Historiallisista syistä myös valtakunnantason yhteistyö Reserviläisliiton ja Suomen Reser-

viupseeriliiton välillä on laajaa. Liittotasolla meillä on yhteinen osakeyhtiö, joka julkaisee 

yhteistä jäsenlehteämme, Reserviläistä sekä käytössämme on yhteiset toimitilat. Urheilu- 

ja koulutustoimintaamme koordinoimme yhdessä Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolus-

tuskoulutusyhdistyksen kautta, joissa me molemmat olemme ne suurimmat toimijat. Li-

säksi mainittakoon, että Maanpuolustuksen Tuki tekee meille yhteistä varainhankintaa.  

 

Täällä maakunnissa piiriorganisaatiomme toimivat pääsääntöisesti vielä tätäkin tiiviim-

mässä yhteistyössä. Niillä on useimmiten yhteinen piiritoimisto sekä toiminnanjohtaja. Mo-

nilla on yhteinen piirilehti ja muutamassa maakunnassa myös varainhankinta on yhdistetty 

liittotason mallia mukaillen. Sama yhteinen sävel voidaan nähdä myös yhdistystasolla. 
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Edunvalvonta on myös merkittävä liittotason yhteinen ponnistus. Useimmiten erilaisia lau-

suntoja ja asiantuntijakuulemisia koordinoidaan liittotasolla niin, että ainakin isoista asi-

oista olemme yleensä samaa mieltä. Joskus annamme myös yhteisiä lausuntoja ja kan-

nanottoja. 

 

Viimeisen parin vuoden suurin, yhteinen edunvalvontaoperaatiomme on tehty EU:n asedi-

rektiivin tiimoilta. Taustalla ovat marraskuun 2015 tapahtuneet terrori-iskut Pariisissa, 

joissa lähes sata ranskalaista surmattiin itäisestä Euroopasta salakuljetetuilla rynnäkköki-

vääreillä ja muilla aseilla. EU:n komissio päätyi tämän johdosta esittämään kaikkien ryn-

näkkökivääreiltä näyttävien puoliautomaattiaseiden kieltämistä yksityishenkilöiltä unionin 

alueella. 

 

Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja yhteinen urheilujärjestömme Reserviläisur-

heiluliitto käynnistyvät heti komission esityksen jälkeen yhteisen edunvalvontaoperaation. 

Jo toinen päivä joulukuuta 2015 annoimme Eduskunnan puolustusvaliokunnalle yhteisen 

lausunnon, jossa totesimme seuraavaa (suora sitaatti): Esitämme, että asedirektiivin muu-

tosta ei toteutettaisi tavalla, joka estäisi reserviläistoiminnassa ja -koulutuksessa nyt laa-

jasti käytettävien puoliautomaattiaseiden käytön tulevaisuudessa. Jos tämän sisältöinen 

muutos kuitenkin tulee voimaan, esitämme, että Suomi vaatii itselleen kansallisen eriva-

pauden asedirektiivin tulkintojen sekä käyttöönoton kannalta perusteena muutoksen vaiku-

tukset Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Erivapaus mahdollistaisi yhtäältä laajan 

reservimme ampumataitojen säilyttämisen riittävällä tasolla ja toisaalta useiden omien am-

muntalajiemme säilymisen ja jatkumisen. 

 

Tämän, yhdessä muotoilemamme tavoitteen Eduskunta yksimielisesti hyväksyi ja siitä tuli 

myöhemmässä päätöskäsittelyssä myös kansallinen edunvalvontatavoitteemme. Tämä 

käynnisti kansallisen edunvalvonnan ja neuvotteluprosessin, joka Euroopan Unionissa oli 

käynnissä noin puolitoista vuotta. Tästä työstä vastasivat pääosin sisä- ja puolustusminis-

teriön virkahenkilöt, joita reserviläisjärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöt tukivat. Tärkeää 

edunvalvontatyötä tekivät myös monet europarlamentaarikkomme, joiden käyttöön laadit-

tiin liitoissa taustamateriaalia kaikilla EU:n suurilla kielillä.  
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Tälle materiaalille olikin paljon tarvetta, sillä yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reser-

viin pohjautuva puolustusjärjestelmä on Euroopassa nykyään harvinainen. Pääosin EU:n 

jäsenmaiden armeijat ovat henkilövahvuudelta pieniä eikä Suomen mallia, laajamittaista 

asevelvollisuutta ole juuri enää käytössä. Ja vielä harvinaisempaa on se, että reserviläiset 

osallistuvat laajoin joukoin omaehtoiseen toimintaan ja koulutukseen, jolla pyritään ylläpi-

tämään reservin sotilaallista osaamista ja yleistä kenttäkelpoisuutta. Aivan erityisen paljon 

selittämistä vaati se, että Suomessa monet reserviläiset harjoittelevat säännöllisesti am-

muntaa omilla aseilla ja moni heistä harjoittelee myös reserviläiskivääreillä.  

 

Edellä kuvaamani edunvalvontaoperaatio oli reserviläisjärjestöjen historian suurin, sillä 

koskaan ennen edunvalvontaa ei oltu tehty näin mittavasti eikä varsinkaan EU:n puit-

teissa. Erityisesti haastava lähtötilanne huomioiden edunvalvonta myös tuotti hyvän loppu-

tuloksen. Vuosi sitten toukokuussa EU:ssa hyväksytty lopullinen asedirektiivi sisältää ns. 

puolustuspoikkeaman eikä mitään asetyyppejä ole direktiivissä kategorisesti kielletty. Ra-

joituksia on kuitenkin asetettu puoliautomaattiaseiden ja pitkien lippaiden yhdistelmiin niin, 

että rajana on kiväärityyppisissä aseissa kymmenen patruunaa ja lyhyemmissä aseissa 20 

patruunaa. Tätä pidemmillä lippailla varustetut aseet ovat A-luokan aseita, joihin voi saada 

luvan vain direktiivin urheilu- ja puolustuspoikkeaman perusteella.  

 

Jäsenmailla on 15 kuukautta aikaa sisällyttää direktiivin linjaukset kansalliseen lainsää-

däntöön. Tämän implementointiprosessin lähtökohdaksi asetettiin Suomessa se, että ase-

lakiin tehdään Eduskunnan aikanaan yksimielisesti päättämän, kansallisen edunvalvonta-

tavoitteen hengessä vain direktiivin ehdottomasti edellyttämät muutokset ja, että reservi-

läisten ampumatoiminta voisi täten jatkua Suomessa pitkälti entisen mukaisena. Tästä 

lainsäädäntötavoitteesta ei ainakaan avoimesti mikään taho ollut eri mieltä. 

 

Niinpä hämmästyksemme olikin suuri, kun pääsimme noin kuukausi sitten tutustumaan en-

simmäiseen aselain muutosesityksen luonnokseen. Nyt esitettävät muutokset menevät 

lainsäädäntötavoitetta huomattavasti pidemmälle.  Toteutuessaan ne kiristävät merkittä-

västi aselain erilaisia osa-alueita vaikeuttaen niin urheiluammuntaa, metsästystä, reservi-

läistoimintaa kuin asekeräilyäkin.  

 

 

 



 4 

Kaiken huippuna kansallisen puolustuksen poikkeaman pohjalta myönnettävät aseluvat on 

rajattu esityksessä ja sen perusteluissa niin ahtaasti, että suuri osa reserviläisistä ei edes 

teoriassa voisi saada lupaa A-luokan aseeseen. Lakiesityksessä portinvartijaksi on ase-

tettu Puolustusvoimat, jolta haettava puolto olisi jatkossa edellytyksenä kansallisen puo-

lustuksen perusteella myönnettävän A-luvan osalta. Puolustusvoimien aluetoimistojen 

henkilökunta joutuisi kuvatussa tilanteessa arvioimaan luvan perusteita ja selittämään pää-

töksen perusteita kielteiseen päätökseen pettyneille aselupia hakeville reserviläisille. 

 

Reserviläisjärjestöt ovat jättäneet sisäministeriölle viime viikolla pitkälti yhtäläiset lausunnot 

lakiesityksen luonnoksesta. Niin Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto kuin Reser-

viläisurheiluliittokin tyrmäävät valtaosan esitetyistä muutoksista sekä vaativat lakiesityksen 

toteuttamista niin että, se vastaa yhdessä hyväksyttyä lainsäädäntötavoitetta. Haluan 

tässä yhteydessä erikseen muistuttaa siitä, että olimme aikanaan yksissä tuumin tavoitte-

lemassa direktiiviin kansallisen puolustuksen poikkeamaa ja kun sellaisen direktiiviin ehkä 

hieman yllättäenkin saimme, olimme yksimielisiä siitä, että aselakiin tulee tehdä vain direk-

tiivin ehdottomasti edellyttämät muutokset. Tämä tavoitetila ei nyt toteudu muutosesityk-

sissä. 

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Reserviläisliiton johto tapasi viime viikolla Puolustusvoimain komentajan, jonka kanssa kä-

vimme läpi niin aselain muutosprosessia kuin muitakin ajankohtaisia asioita. Olimme yksi-

mielisiä siitä, että nykyhallituksen aikana monet asiat ovat menneet puolustuksemme kan-

nata hyvään suuntaa. Puolustusbudjetin tasokorotuksen lisäksi on toteutettu useita lain-

säädäntöhankkeita, jotka ovat lisänneet puolustusjärjestelmämme valmiutta ja uskotta-

vuutta. Viime vuosina toteutuneeseen sodankuvan muutokseen sekä hybridisodankäynnin 

uhkaan onkin kyetty Suomessa vastaamaan varsin hyvin. 

 

Kysynkin nyt, haluaako istuva hallitus jatkaa Suomen puolustusta vahvistavaa lainsäädän-

tötyötä aselakiin liittyen vai heikennetäänkö nyt laadittavalla lailla merkittävästi reserviläis-

ten kykyä ylläpitää ampumataitoaan? Pitääkseen maanpuolustusta tukevan hyvän linjansa 

hallituksen pitää antaa entistä jämäkämpää ja tarkempaa poliittista ohjausta aselakia laati-

valle virkakoneistolleen. Näin meillä on vielä mahdollisuus saada sellainen aselaki, joka 

vastaa kansallista tahtotilaamme. 


