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Puolustuspoliittinen osasto

Hallintovaliokunta

Asedirektiivin muuttaminen
Geopolitiikan ja lähialueen merkitys säilyy Suomelle keskeisenä. Samalla, kun uhkakuvat laajenevat ja monipuolistuvat, sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus säilyy ja
vastaavasti sotilaallista puolustusta tarvitaan edelleen. Puolustuksella tulee kyetä vastaamaan sekä perinteiseen sodankäyntiin että erilaisiin voimankäytön ja vaikuttamisen
keinojen yhdistelmiin eli hybridisodankäyntiin.
Muun muassa hybridisodankäynnin luonteen vuoksi on tarkasteltava sotilaallisten valmiuksien lisäksi myös laajempia yhteiskunnallisia valmiuksia. Tämä taas edellyttää
vahvaa kokonaisturvallisuusajattelua, jossa korostuu koko yhteiskunnan henkisen ja
fyysisen kriisinsietokyvyn vahvistaminen. Näissä molemmissa painottuu vapaaehtoisen
maanpuolustuksen merkitys maanpuolustustahdon ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Näin
voidaan ylläpitää suorituskykyistä reserviä ja kouluttaa yhteiskunnannalle osaavia toimijoita eri häiriötilanteita varten samalla kansalaisten valmiuksia kohottaen.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys maanpuolustustahdon, maanpuolustustaitojen ja maanpuolustushengen ylläpitämisessä on keskeinen. Vapaaehtoistoiminta on yksi
maanpuolustuksemme peruspilareista nyt ja tulevaisuudessa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee suorituskykyisen reservin ylläpitämistä ja valmiutta tukea muita viranomaista.
Reservin merkitys sodan ajan joukoissa on ratkaiseva. Reservin roolin kehittämisessä
korostuvat puolustusvoimien kriisiajan organisaation kriittiset tehtävät sekä reserviläisten osaaminen puolustusvoimien eri tehtävissä. Osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja velvoittaviin kertausharjoituksiin reserviläiset voivat nousujohteisesti kehittää osaamistaan ja toimintakykyä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
aktiivisella reserviläisellä on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet itse vaikuttaa
omaan koulutukseensa ja sijoitukseensa.
Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kautta annetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sotilaallista koulutusta vuonna 2015 noin 80 000 vuorokautta n. 28 000 reserviläiselle. Tästä määrästä noin 1/3 osa on puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta ja 1/3 osa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Ase- ja ampumakoulutuksen osuus edellä mainitusta on merkittävä. Tämä koulutus tukee suoraan maamme
puolustusta. Lisäksi muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt järjestävät jäsenilleen maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta tukevaa koulutusta ja toimintaa tuhansissa tapahtumissa eri puolella Suomea. Näissä ylläpidetään ja kehitetään ennen
kaikkea ampumataitoja, mutta myös johtamista, fyysistä kuntoa ja muita kokonaisturvallisuuden vaatimaa osaamista.
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Puolustusvoimiin vuoden 2015 alussa luodut uudentyyppiset paikallisjoukot tulevat
vahvistamaan maakuntien yleistä kriisivalmiutta. Paikallispataljoonien valmiuksien ylläpidossa hyödynnetään maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista. Tämä on osa
kehitystyötä, jonka tarkoituksena on avata uusia mahdollisuuksia ja entistä paremmin
hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reservin toimintaa puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutuksessa. Näiden joukkojen koulutuksen entistä
suurempi kohdistaminen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vahvistaa yhdistyksen
asemaa puolustusvoimien strategisena koulutuskumppanina.
Vapaaehtoinen maanpuolustus eri muotoineen on Suomelle kustannustehokas keino rakentaa sotilaallista suorituskykyä ja kokonaisturvallisuutta.
Puolustusministeriö katsoo, että rynnäkkökiväärien ja konepistoolien puoliautomaattiversioiden kieltäminen tai luvansaannin rajoittaminen vain poikkeustapauksiin vaikuttaisi merkittävästi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Vapaaehtoinen sotilaallinen
koulutus on puolustusvoimia ja maamme puolustusta hyödyntävää. Puolustusvoimien
tilaama sotilaallinen koulutus on liitetty kiinteäksi osaksi puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen joukkotuotantoa ja valmentaviksi jaksoiksi kertausharjoituksiin. Ammuntaan
liittyvä koulutus- ja kilpailutoiminta toteutetaan lähes yksinomaan sellaisilla aseilla, jotka ovat komission esityksessä mainitun rajoituksen piirissä. Tämä tarkoittaisi käytännössä tämän tyyppisen toiminnan loppumista nykymuodossaan ja sen myötä sillä olisi
suuri vaikutus annettavan vapaaehtoisen maanpuolustus koulutuksen sisältöön ja käytännön toteutukseen. Muutos vaikuttaisi myös puolustushallinnon ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen väliseen yhteistyöhön ja yhdistyksen asemaan puolustusvoimien
strategisena koulutuskumppanina puolustusvoimien antaman koulutuksen monipuolisena täydentäjänä.
Puolustusministeriö korostaa, että EU komission suunnittelema asedirektiivin muutos
(91/477/ETY), joka kieltäisi reserviläisaseiden käytön, heikentäisi merkittävällä tavalla
mahdollisuuksia kehittää reservimme osaamista. Tällä olisi suora vaikutus Suomen puolustuskykyyn. Kansallisen puolustuksen järjestelyt kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan eikä komissio voi siihen näin ollen puuttua. Tämä näkemys on otettava huomioon komissiossa kun asedirektiiviä laaditaan.
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