
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av skjutvapenlagen Utgiven i Helsingfors den 11 juni 2019

724/2019

Lag
om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i skjutvapenlagen (1/1998) 17 § 1 mom. 3 punkten,
ändras rubriken för 1 kap., 1, 2 och 3 §, 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9,

12, 14 och 15 §, 16 § 1 mom. 7 punkten, 17 § 1 mom. 4 punkten, 18 § 1 mom., 19, 19 a
och 20–22 §, 23 § 1 och 2 mom., 24–27 och 29 §, 30 § 1 mom., 42 §, 42 b § 2 och 3 mom.,
42 c, 43–45 och 45 a §, 45 b § 2 mom., 45 d, 47, 53 a, 57–59, 61, 62, 66 a, 67 och 67 b §,
68 § 1 mom., 68 a och 70 §, 75 § 1 mom., 80 § 2 mom., 87 § 1 mom. 10 punkten, 92–94,
96, 106, 106 b, 110, 110 a–110 c, 112, 112 a, 112 b och 113 §, 115 § 1 mom. samt 116 och
119 §,

av dem 1, 12, 44 och 116 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 623/2017, 2 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 124/2011, 3, 19 a, 45 d, 53 a, 67 b och 110 a–110 c § sådana de
lyder i lag  124/2011, 14, 106 och 106 b § sådana de lyder i lag 764/2015, 15 § sådan den
lyder i lag 508/2009, 18 § 1 mom., 25 och 42 §, 42 b § 2 och 3 mom., 42 c och 45 a §,
45 b § 2 mom., 47, 61, 62, 66 a, 70 och 93 § samt 115 § 1 mom. sådana de lyder i lag
623/2017, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001, 124/2011, 764/2015 och
623/2017, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 508/2009 och 764/2015, 21 §, 68 §
1 mom., 75 § 1 mom. och 80 § 2 mom. sådana de lyder i lag 601/2001, 22 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 601/2001, 26 och 110 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna
601/2001 och 508/2009, 27 § sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 623/2017, 43 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001 och 623/2017, 45 § sådan den lyder i la-
garna 124/2011 och 623/2017, 57 § sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 508/2009,
67 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001, 124/2011 och 623/2017, 68 a § så-
dan den lyder i lag 804/2003, 112, 112 a och 112 b § sådana de lyder i lag 190/2016, 113 §
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 764/2003, 689/2013 och 623/2017 samt 119 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001, 804/2003 och 124/2011, samt

fogas till lagen nya 6 a och 7 a §, till 10 § ett nytt 3 mom., till 17 § 1 mom., sådant det
lyder delvis ändrat i lagarna 201/2011, 428/2004, 485/2010, 124/2011, 689/2013 och
622/2017, en ny 7 a-punkt, till lagen nya 20 a, 23 a och 26 a–26 c §, till 28 §, sådan den
lyder i lag 601/2001, ett nytt 3 mom., till lagen nya 28 a, 29 a, 44 a och 44 b §, till lagen
en ny 45 c §, i stället för den 45 c § som upphävts genom lag 623/2017, till lagen nya 45 e,
67 c, 84 a §, till 91 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2011, ett nytt 3 mom., till
105 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 114 a och 114 b § som följer:
RP 179/2018
FvUB 37/2018
FsUU 19/2018
GrUU 67/2018
RSv 313/2018
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1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skjutvapen, vapendelar, patroner, med undantag för lösa patro-
ner, och särskilt farliga projektiler.

Vad som i denna lag föreskrivs om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjut-
ningssystem, gassprayer samt effektiva luftvapen. På gassprayer tillämpas dock inte 2,
2 a, 3–6, 6 a, 7, 7 a, 8–10, 12, 15, 31–33, 35, 35 a, 36, 42, 42 a–42 d, 43, 44, 44 a, 44 b,
45, 45 a–45 c, 45 e, 47–49, 53 a, 54, 55, 56–59 och 61–63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punk-
ten, 67 b, 68, 70–72, 74–77, 80–82, 89, 90 och 106 §, 106 a § 2 och 3 mom. eller 106 b,
110, 110 a–110 c, 112, 112 a och 112 b §. På effektiva luftvapen tillämpas inte 3–6, 6 a,
7, 7 a, 8–12, 31–33, 35, 35 a, 36, 45 e, 53 a, 55 a–55 c, 61–63, 67 b, 72, 106 b, 110 eller
110 a–110 c §. I 17 § föreskrivs om andra undantag från tillämpningsområdet.

2 §

Skjutvapen

Med skjutvapen avses ett redskap med vilket kulor, hagel, andra projektiler eller förla-
mande ämnen kan avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats el-
ler annat detonationstryck.

Som skjutvapen betraktas också ett sådant föremål som är konstruerat för att avfyra lösa
patroner, om dess ändring till ett skjutvapen enligt 1 mom. inte tekniskt har hindrats. Be-
stämmelser om tekniska krav för att förhindra ändring utfärdas genom förordning av inri-
kesministeriet. Som skjutvapen betraktas också ett annat föremål som liknar ett skjutvapen
och som på grund av sin konstruktion eller sina materialegenskaper kan ändras till ett
skjutvapen.

Som skjutvapen betraktas inte följande redskap, om de inte är sådana som avses i
1 mom. och inte heller kan ändras till sådana:

1) spikpistoler som är avsedda att användas i byggnadsarbete,
2) redskap som är avsedda att användas vid livräddning eller för tekniska eller industri-

ella ändamål, och
3) redskap som är avsedda att användas vid slakt.
Skjutvapen och vapendelar förstörs genom att de överlåts till polisen för förstörande.

Närmare bestämmelser om förstörande av skjutvapen och vapendelar utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

3 §

Vapendelar

Med vapendel avses en stomme, övre och nedre stomme, låda, pipa, mantel, patron-
trumma, patronkammare, cylinder eller ett annat slutstycke med stomme, ett slutstyckshu-
vud, en ljuddämpare samt delar som funktionellt sett motsvarar dessa.

Som vapendel betraktas också en laddningsanordning, om den har en kapacitet som
överstiger

1) 20 patroner och utgör en del av ett kort halvautomatiskt skjutvapen som avfyrar pa-
troner med centralantändning eller utgör en laddningsanordning som kan anslutas till ett
sådant skjutvapen,
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2) 10 patroner och utgör en del av ett långt halvautomatiskt skjutvapen som avfyrar pa-
troner med centralantändning eller utgör en laddningsanordning som kan anslutas till ett
sådant skjutvapen.

Som vapendel betraktas också en laddningsanordning som är en del av ett automatva-
pen eller en löstagbar laddningsanordning som kan anslutas till ett automatvapen. Som en
sådan vapendel som avses i 2 mom. och i detta moment betraktas dock inte en laddnings-
anordning som tillverkats för ett automatvapen av en modell som börjat tillverkas före
1946 och som inte lämpar sig för montering på ett halvautomatiskt skjutvapen med cen-
tralantändning eller ett vapen för enkelskott med magasin.

Med laddningsanordning avses ett magasin, en matningsanordning, en mekanism eller
en anläggning med vars hjälp patroner matas in i ett skjutvapen, och som kan fästas vid
skjutvapnet eller utgör en fast del av det.

Som delar av ett automatvapen betraktas utöver de delar som avses i 1 mom. också en
sådan avfyrningsmekanism, del av en avfyrningsmekanism eller något annat föremål som
är konstruerat för ett automatvapen vilket som sådant eller tillsammans med andra delar
möjliggör automateld eller ett föremål som är konstruerat för att utgöra en del av ett skjut-
vapen och som möjliggör en funktion som simulerar automateld.

En vapendel betraktas som en del av ett sådant vapen som den är tillverkad eller avsedd
för. Som vapendel betraktas dock inte ett föremål som tillverkats för att användas som
laddningsanordning, men vars funktion har förhindrats permanent eller vars kapacitet per-
manent har begränsats så att den är mindre än den kapacitet som nämns i 2 mom. Närmare
bestämmelser om de förutsättningar under vilka en laddningsanordnings funktion ska an-
ses ha förhindrats permanent eller kapacitet begränsats permanent får utfärdas genom för-
ordning av inrikesministeriet.

5 §

Patroner

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I denna lag avses med
1) hagelgevärspatron en funktionsklar patron med fläns, som består av en hylsa, hyls-

botten, en kula eller hagel, förladdningar, krut och en tändhatt placerad i mitten av hyls-
botten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

2) patron med centralantändning en funktionsklar patron som består av en hylsa, en
kula eller hagel, krut och en tändhatt placerad i mitten av hylsbotten, eller en patron med
motsvarande konstruktion,

3) patron med kantantändning en funktionsklar patron med fläns, som består av en hyl-
sa, en kula eller hagel, krut och en tändsats som tänder krutet och är placerad vid hylsbot-
tenkanten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

4) gaspatron en funktionsklar patron som sprider ut tårgas eller något förlamande
ämne med motsvarande användningssyfte och effekt och som består av en hylsa, krut, en
tändhatt och en del som då patronen avfyras blir gas, eller en patron med motsvarande
konstruktion,

5) signalpatron en funktionsklar patron med fläns eller centralantändning, som är av-
sedd för signalering eller belysning och består av en hylsa, krut, en tändhatt och en del som
då patronen avfyras ger upphov till ljus, rök eller ljud, eller en patron med motsvarande
konstruktion,

6) lös patron en funktionsklar patron med fläns eller centralantändning som är tillver-
kad för signalering och som består av en hylsa, krut och en tändhatt eller en patron med
motsvarande konstruktion.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3



724/2019  
6 §

Skjutvapenstyper

De skjutvapenstyper som avses i denna lag är hagelgevär, gevär, salongsgevär, pistol,
miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, kombinationsvapen, gasvapen, signalpistol,
svartkrutvapen och annat skjutvapen.

I denna lag avses med
1) hagelgevär ett långt tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har slätborrat

eller räfflat lopp och i vilket hagelgevärspatroner används,
2) gevär ett långt tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har räfflat lopp och

i vilket patroner med central- eller kantantändning används,
3) salongsgevär ett gevär i vilket högst 22-kalibriga patroner med kantantändning an-

vänds,
4) pistol ett kort enhandsskjutvapen i vilket patroner med central- eller kantantändning

används,
5) miniatyrpistol en pistol i vilken högst 22-kalibriga patroner med kantantändning an-

vänds,
6) revolver ett kort enhandsskjutvapen med roterande patrontrumma i vilket patroner

med central- eller kantantändning används,
7) miniatyrrevolver en revolver med roterande patrontrumma i vilken högst 22-kalibri-

ga patroner med kantantändning används,
8) kombinationsvapen ett långt tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har

minst två pipor eller eldrör och i vilket patroner med central- eller kantantändning och ha-
gelgevärspatroner används,

9) gasvapen ett skjutvapen i vilket gaspatroner används och med vilket inga andra pa-
troner kan avfyras,

10) signalvapen ett skjutvapen i vilket signalpatroner används och med vilket inga an-
dra patroner kan avfyras,

11) svartkrutvapen ett skjutvapen som är konstruerat och tillverkat och som lämpar sig
för att användas endast med svartkrut,

12) annat skjutvapen ett vapen som till konstruktion, mått eller andra egenskaper avvi-
ker från de skjutvapen som avses i 1–11 punkten,

13) deaktiverat skjutvapen ett skjutvapen som polisen har godkänt som deaktiverat i
enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande
av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att
deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga, nedan deaktiveringsförord-
ningen.

6 a §

Korta och långa skjutvapen

Med kort skjutvapen avses ett skjutvapen vars totala längd är högst 600 millimeter eller
där pipans längd är högst 300 millimeter.

Med långt skjutvapen avses alla andra skjutvapen än korta skjutvapen.

7 §

Skjutvapnens funktionssätt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I denna lag avses med
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1) enkelskott ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasinlöst skjutvapen
måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyrningsmekanism för
varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter varje skott,

2) enkelskott med magasin ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasin-
försett skjutvapen måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyr-
ningsmekanism för varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter var-
je skott,

3) självladdande enkelskott ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns auto-
matiskt efter varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp
av en därtill ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren kan avfyras en-
dast en patron från varje patronkammare,

4) automateld ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns automatiskt efter
varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp av en därtill
ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren eller annars kan avfyras flera
patroner i en följd.

7 a §

Konsekvenser av ändring av skjutvapen

Fastän ett skjutvapen ändras så att det endast kan avfyra lösa patroner, gaspatroner eller
pyrotekniska patroner, ska dess funktionssätt och typ fortfarande anses motsvara dess ur-
sprungliga typ enligt 6 §, funktionssätt enligt 7 § och karaktär av särskilt farligt skjutvapen
enligt 9 §.

8 §

Fickvapen

Med fickvapen avses ett sådant skjutvapen, dock inte ett gasvapen, som ryms i en rek-
tangulär låda med de inre måtten 130 x 180 millimeter så att vapnets pipa och kolv är pla-
cerade i riktning längs med lådans botten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

9 §

Särskilt farliga skjutvapen

Med särskilt farligt skjutvapen avses
1) ett rekylfritt pansarvärnsvapen, en granatkastare, en bakladdningspjäs eller ett till

konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen samt ett robot- och raketupp-
skjutningssystem,

2) ett automatvapen,
3) ett skjutvapen maskerat som ett annat föremål,
4) ett skjutvapen som ursprungligen tillverkats för att fungera med automateld, men

som har modifierats så att det fungerar på något annat sätt,
5) följande halvautomatiska skjutvapen med centralantändning: 
a) korta halvautomatiska vapen med centralantändning med vilka mer än 21 patroner

kan avfyras utan omladdning, om de har en fast laddningsanordning med kapacitet för mer
än 20 patroner, eller en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 20 patro-
ner,

b) långa halvautomatiska vapen med centralantändning med vilka mer än 11 patroner
kan avfyras utan omladdning, om de har en fast laddningsanordning med kapacitet för mer
än tio patroner, eller en löstagbar laddningsanordning med kapacitet för mer än 10 patro-
ner,
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6) ett kort halvautomatiskt skjutvapen, som konstruerats och tillverkats för att hållas
med två händer och stödjas mot axeln eller annars avfyras med tvåhandsgrepp.

10 §

Särskilt farliga patroner och projektiler

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Med särskilt farliga projektiler avses också projektiler, missiler och stridsspetsar som

är avsedda att användas i de skjutvapen som avses i 9 § 1 punkten.

12 §

Modifiering och kommersiell ändring av skjutvapen och vapendelar

Med modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd till följd av vilken vapentypen, funk-
tionssättet eller kalibern ändras, ett långt skjutvapen blir ett kort, eller ett kort skjutvapen
blir ett långt, eller ett annat vapen än ett fickvapen blir ett fickvapen.

Med modifiering av en vapendel avses en sådan åtgärd på en vapendel till följd av vil-
ken skjutvapnet ändras på ett sätt som nämns i 1 mom., om delen i fråga fästs på vapnet.

Med temporär modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd som leder till att vapenty-
pen, funktionssättet eller kalibern ändras tillfälligt när ett vapens pipa eller slutstycke eller
vardera byts. Som temporär modifiering betraktas dock inte en åtgärd som leder till att ett
skjutvapen blir ett särskilt farligt skjutvapen eller ett annat vapen än ett fickvapen blir ett
fickvapen.

Med kommersiell ändring av skjutvapen och vapendelar avses sådan strukturell bear-
betning av ett skjutvapen eller en vapendel eller sådant utbyte av en vapendel, som inte
leder till att skjutvapnets eller vapendelens typ, funktionssätt eller kaliber ändras.

14 §

Näring i vapenbranschen

Näringar i vapenbranschen är i kommersiellt syfte bedriven
1) handel och byteshandel med samt förvaring och uthyrning av skjutvapen, vapende-

lar, patroner och särskilt farliga projektiler,
2) reparation, kommersiell ändring samt modifiering och tillverkning av skjutvapen

och vapendelar,
3) mäkling av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,
4) ordnande av transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-

jektiler inom Finland samt ordnande av sådan överföring, utförsel eller införsel som avses
i 16 § 2 mom. 1–3 punkten,

5) kommersiell tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler.

15 §

Vapensamlare

Med vapensamlare avses i denna lag en fysisk person eller en sammanslutning eller stif-
telse som är registrerad eller sköter ett offentligt uppdrag i Finland, som samlar och förva-
rar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler för historiska, veten-
skapliga, tekniska eller utbildnings- eller kulturarvsrelaterade ändamål, och som Polissty-
relsen på ansökan har godkänt som vapensamlare.

Om en i 1 mom. avsedd sammanslutning eller stiftelse är ett museum, ska museet upp-
fylla kriterierna för erhållande av statsandelar enligt 2 § i museilagen (729/1992) och vara
öppet för allmänheten. Dessutom ska museets verksamhetsområde vara definierat som
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förvärv och förvaring av, forskning i och utställande av skjutvapen, vapendelar, patroner
eller särskilt farliga projektiler för kulturella, vetenskapliga, tekniska eller utbildnings-,
kulturarvs- eller rekreationsrelaterade ändamål.

16 §

Definitioner som hänför sig till transport

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) europeiskt skjutvapenpass ett i artikel 1.3 i rådets direktiv om kontroll av förvärv
och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, avsett intyg som en myndig-
het i en medlemsstat i EU utfärdat över att den som anges i intyget har rätt att i den staten
inneha sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som anteck-
nats i skjutvapenpasset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) övningar och tävlingar som hänför sig till det frivilliga försvarsarbetet, ordnas av
Försvarsmakten och leds av en anställd vid Försvarsmakten med skjutvapen, vapendelar,
patroner och särskilt farliga projektiler som Försvarsmakten äger,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7 a) reparation och modifiering av statens skjutvapen och vapendelar i fråga om anmäl-

ningar till vapenregistersystemet enligt 25 eller 42 c §,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Tillståndsplikt

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, krävs det tillstånd för
1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, transitering

och mäkling i kommersiellt syfte, kommersiell förvaring, förvärv, innehav, uthyrning och
tillverkning av samt handel och byteshandel med skjutvapen, vapendelar, patroner och
särskilt farliga projektiler,

2) reparation, kommersiell ändring och modifiering av skjutvapen och vapendelar i
kommersiellt syfte, med undantag för temporär modifiering av vapen som en enskild per-
son utför med vapendelar som innehas med stöd av tillstånd för innehav av vapendelar.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 §

Undantag från tillståndsplikten

Följande är inte beroende av tillstånd:
1) sådan utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler

som sker för privat ändamål,
2) förvärv och innehav av vapendelar som reservdelar till ett sådant skjutvapen för vil-

ket förvärvaren eller innehavaren har ett tillstånd som berättigar till innehav, dock högst
en sådan mängd att ett annat skjutvapen inte kan sättas samman med hjälp av de vapende-
lar som förvärvats som reservdelar,
7
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3) förvärv, innehav och överlåtelse av en ljuddämpare, om personen i fråga har ett till-
stånd som berättigar till innehav av skjutvapen,

4) förvärv av sådana laddningsanordningar med en kapacitet som överstiger 20 patro-
ner som fogas till eller fästs vid korta halvautomatiska skjutvapen med centralantändning,
för den som har ett tillstånd som ger rätt att inneha ett särskilt farligt skjutvapen för det
nämnda vapnet,

5) förvärv av sådana laddningsanordningar med en kapacitet som överstiger 10 patro-
ner som fogas till eller fästs vid långa halvautomatiska skjutvapen med centralantändning,
för den som har ett tillstånd som ger rätt att inneha ett särskilt farligt skjutvapen för det
nämnda vapnet,

6) transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kom-
mersiellt syfte och för transporten nödvändig förvaring, om den som utför transporten id-
kar yrkesmässig varutransport,

7) sådan tillverkning av andra än särskilt farliga patroner som sker för privat ändamål,
om tillverkaren har ett tillstånd som berättigar till innehav av patronerna i fråga,

8) reparation för privat ändamål av ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med
stöd av behörigt tillstånd,

9) innehav av signalpistol ombord på utländska handels- och fritidsfartyg, om fartyget
endast tillfälligt befinner sig inom Finlands territorialvatten,

10) utförsel och överföring från Finland, kommersiell transitering samt förvärv och
innehav av effektiva luftvapen, om förvärvaren eller innehavaren har rätt att inneha ett
skjutvapen,

11) förvärv och innehav av deaktiverade skjutvapen, om en anmälan om det har gjorts
till polisinrättningen enligt 70 §.

Tillstånd krävs inte för transport och förvaring av sådana svartkrutvapen som tillverkats
före 1890 och som endast lämpar sig för att avfyras med svartkrut. Tillstånd krävs inte hel-
ler för att ha sådana svartkrutvapen på museum eller i en samling, om det inte skjuts med
vapnen. Bestämmelser om att också andra vapenhistoriskt värdefulla gamla skjutvapen
kan befrias från tillståndsplikten under de förutsättningar som anges i detta moment får ut-
färdas genom förordning av inrikesministeriet.

Bestämmelser om vilka vapendelar som betraktas som reservdelar enligt 1 mom.
2 punkten får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

19 a §

Förbud mot att tillverka skjutvapen, vapendelar eller patroner i vissa situationer

Skjutvapen, vapendelar eller patroner får inte tillverkas
1) av vapendelar eller patrondelar som har förts in eller överförts till Finland på olaglig

väg eller som olagligen har saluförts i Finland,
2) utan ett tillstånd som beviljats för det ändamålet, eller
3) utan att skjutvapnet eller vapendelen märks i enlighet med 110 b § och anmäls till

vapenregistersystemet i enlighet med 25 eller 42 c §.
Patroner får inte tillverkas utan tillstånd, utom för eget personligt bruk för ett sådant

skjutvapen som tillverkaren har tillstånd att inneha.

20 §

Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) medde-
las och återkallas av Polisstyrelsen.
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Näringstillstånd i vapenbranschen kan meddelas en fysisk eller juridisk person som
uppfyller kraven enligt 20 a §, om dennes näringsverksamhet helt eller delvis består av en
eller flera näringar i vapenbranschen enligt 14 §.

Om avsikten är att hantera eller förvara skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt
farliga projektiler som en del av näringsverksamheten, är ett krav för att näringstillstånd i
vapenbranschen ska meddelas dessutom att förvaringslokalerna av polisinrättningen på
den ort där förvaringslokalerna är belägna har godkänts som säkra med beaktande av arten
och omfattningen av sökandens näringsverksamhet i vapenbranschen.

20 a §

Förutsättningarna för beviljande av näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen kan meddelas en fysisk person som
1) har fyllt 18 år,
2) har rätt att idka näring,
3) uppger en i 26 § avsedd ansvarig person som Polisstyrelsen godkänner,
4) med avseende på sitt hälsotillstånd och uppförande är lämplig som näringsidkare i

vapenbranschen,
5) har tillräcklig sakkunskap med tanke på näringsverksamhet i vapenbranschen,
6) inte är försatt i konkurs och vars rättshandlingsförmåga inte har begränsats, och
7) med avseende på sin förmögenhet förmår sköta näringsverksamhet i vapen-

branschen väl.
Näringstillstånd i vapenbranschen kan meddelas en juridisk person, om
1) den med avseende på sin förmögenhet förmår sköta verksamheten väl, och
2) de personer som ingår i dess förvaltningsorgan och dess verkställande direktör samt

bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag
uppfyller kraven enligt 1 mom. 1, 2, 4 och 6 punkten.

21 §

Innehållet i samt villkor, begränsningar och giltighetstid för näringstillstånd i 
vapenbranschen

I ett näringstillstånd i vapenbranschen ska nämnas verksamhetsställena eller det huvud-
sakliga verksamhetsstället för näringsidkaren i vapenbranschen, de näringar i vapen-
branschen enligt 14 § som tillståndet gäller, samt hurudana skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler innehavaren av näringstillståndet i vapenbranschen får
förvärva och inneha för sin näringsverksamhet. I tillståndet ska också anges antalet ansva-
riga personer enligt 26 § och deras ansvarsområden. Verksamhet med stöd av ett närings-
tillstånd i vapenbranschen får inte inledas förrän kraven på ansvariga personer enligt nä-
ringstillståndet i vapenbranschen har uppfyllts. Tillståndet ger rätt att idka näring i vapen-
branschen endast på ett verksamhetsställe som nämns i tillståndet. Temporärt får näring
dock idkas även på något annat ställe.

Ett näringstillstånd i vapenbranschen ger näringsidkaren rätt att utan vapentillstånd en-
ligt 42 § för sin näringsverksamhet i vapenbranschen förvärva och inneha sådana skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som anges i tillståndet. Om ett nä-
ringstillstånd i vapenbranschen enbart beviljats för sådan näringsverksamhet som avses i
14 § 3 och 4 punkten, ger tillståndet inte rätt att förvärva eller inneha skjutvapen, vapen-
delar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Av grundad anledning kan i ett näringstill-
stånd i vapenbranschen också inkluderas rätten att för näringsverksamheten förvärva och
inneha särskilt farliga skjutvapen eller delar till dem. Den rätten ska uttryckligen nämnas
i näringstillståndet i vapenbranschen, och typerna av vapen och vapendelar ska specifice-
ras.
9
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Polisstyrelsen kan till ett näringstillstånd i vapenbranschen foga tidsmässiga, geografis-
ka samt branschspecifika villkor och begränsningar som beror på verksamhetens art, om-
fattning, antalet verksamhetsställen och förvaringsställen hos tillståndshavaren, deras sä-
kerhet och placering samt motsvarande omständigheter.

Polisstyrelsen kan ändra eller lägga till i 3 mom. avsedda villkor och begränsningar till
följd av andra än temporära ändringar i verksamheten.

Tillståndet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för viss tid.
Polisstyrelsen utfärdar ett intyg över näringstillstånd i vapenbranschen, som är i kraft
högst fem år åt gången.

22 §

Anmälan om ändring av näringsverksamhet i vapenbranschen

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska göra en ändringsanmälan till
Polisstyrelsen skriftligen eller med hjälp av elektroniska tjänster enligt 119 a § om

1) ändringar av dess namn, firma, eller bolagsform, grundande och indragning av ett
verksamhetsställe, ändringar i ett förvaringsutrymmes förhållanden eller placering, ibruk-
tagande av ett nytt förvaringsutrymme och tagande ur bruk av ett förvaringsutrymme samt
ändring av adressen till ett verksamhetsställe,

2) byte av personer som ingår i dess förvaltningsorgan och dess verkställande direktör
samt bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbo-
lag,

3) avslutande eller avbrytande för längre tid än en månad av dess verksamhet,
4) fortsättande av verksamheten efter ett i 3 punkten avsett avbrott.
En ändringsanmälan ska om möjligt göras före ändringen, men senast den sjunde dagen

efter ändringen. Vid anmälan om en ändring enligt 1 mom. 2 punkten ska till ändringsan-
mälan fogas sådana handlingar som visar att den person som kommit i stället uppfyller för-
utsättningarna enligt 20 a § 2 mom. 2 punkten.

23 §

Upphörande och återkallelse av näringstillstånd i vapenbranschen

Ett näringstillstånd i vapenbranschen upphör
1) om den verksamhet som avses i tillståndet inte har inletts inom ett år från den dag

tillståndet meddelades,
2) ett år efter att tillståndshavarens konkurs har inletts eller tillståndshavaren har avli-

dit.
Tillståndet ska återkallas, om tillståndshavaren
1) begär det, eller
2) inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 20 § 3 mom.

och 20 a §.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 a §

Temporär återkallelse av giltigheten för näringstillstånd i vapenbranschen

När ett ärende om återkallelse enligt 23 § har väckts kan Polisstyrelsen temporärt åter-
kalla giltigheten för ett näringstillstånd i vapenbranschen.

En temporär återkallelse är i kraft i högst tre månader. Polisstyrelsen kan av särskilda
skäl förlänga en temporär återkallelse med högst sex månader åt gången, om utredningen
av ärendet om återkallelse ännu pågår.
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24 §

Konkurs eller dödsfall för innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen

Konkurs- eller dödsboet efter en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen får
under ett år från konkursens början eller dödsdagen fortsätta att idka näring med stöd av
det tillstånd som meddelats tillståndshavaren, om förutsättningarna för beviljande av till-
stånd enligt 20 och 20 a § fortfarande uppfylls.

Konkursboets förvaltare, dödsboets förvaltare eller någon annan som förvaltar boet ska
underrätta Polisstyrelsen om en tillståndshavarens konkurs eller död, samt om förändring-
ar i fråga om ansvariga personer enligt 26 § inom sju dagar från det att konkursen inletts
eller vetskap fåtts om dödsfallet.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om en vapennäringsidkares konkurs eller dödsfall
tillämpas också när en sammanslutning eller en stiftelse har upphört enligt de bestämmel-
ser som gäller dem.

25 §

Anmälan till vapenregistersystemet och införande av uppgifter

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska medan näringsverksamheten
pågår till vapenregistersystemet anmäla identifieringsuppgifterna om skjutvapen, effekti-
va luftvapen, gasspray och vapendelar, namnet på och adressen och födelsetiden för över-
låtaren eller utlånaren och förvärvaren eller låntagaren av ett föremål samt namnet på och
adressen för den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska också anmäla om modifiering
av skjutvapen som innehavaren av näringstillstånd innehar, samt om deaktivering och för-
störing av vapen. Av anmälan ska framgå skjutvapnets eller vapendelens identifierings-
uppgifter och vilken ändring som gjorts samt tidpunkten för ändringen.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska också meddela identifierings-
uppgifter för patroner och särskilt farliga projektiler eller föra in uppgifterna i det register
som avses i 5 mom.

Anmälningar enligt 1–3 mom. ska göras med hjälp av elektroniska tjänster enligt
119 a § inom tio dagar från det att innehavaren av näringstillstånd i vapenbranschen har
mottagit eller överlåtit det föremål som ska anmälas. Bestämmelser om anmälan av iden-
tifieringsuppgifter om skjutvapen och vapendelar vid överlåtelse av föremålet finns i
42 c §. Anmälan om överlåtelse av patroner och särskilt farliga projektiler ska göras i sam-
band med överlåtelsen.

I ett register över patroner och särskilt farliga projektiler ska namnet på överlåtaren och
förvärvaren av föremålet föras in. Personuppgifter i registret får lämnas ut endast till den
tillsynsmyndighet som avses i 115 § för myndighetens tillsynsuppgifter. En innehavare av
näringstillstånd i vapenbranschen ska på anfordran visa upp registret för polisen samt
överlåta det till tillståndsmyndigheten när näringstillståndet i vapenbranschen upphör att
gälla eller om det återkallas. Registret ska förvaras i minst 30 år efter det att den sista an-
teckningen har gjorts i det och det ska förstöras när det har gått 50 år sedan den senaste
anteckningen gjordes i det.

Närmare bestämmelser om anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva
luftvapen, gasspray, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler och om införande
av uppgifter i det register som avses i 5 mom. samt om uppvisande och överlåtande av re-
gistret utfärdas genom förordning av statsrådet.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen får avvika från anmälningsplikten
enligt 1 mom., om innehavaren av ett skjutvapen eller en vapendel har lämnat skjutvapnet
eller vapendelen till näringsidkaren och föremålet innehas av innehavaren av näringstill-
stånd i vapenbranschen i högst tio dagar.
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26 §

Ansvarig person

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska i sin tjänst ha en eller flera an-
svariga personer som godkänts i enlighet med 26 c §.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska göra en anmälan till polisen
inom sju dagar, när

1) en ansvarig person avgår från anställningen,
2) en ansvarig person inte längre sköter uppgifter enligt 26 b §, eller
3) en ansvarig persons godkännande löper ut.
En ansökan om godkännande av en ny ansvarig person ska göras inom 30 dagar från

den händelse som avses i 2 mom. Ansökan krävs för att en i 26 a § avsedd ställföreträdare
för en ansvarig person ska få sköta den ansvarige personens uppgifter. Ställföreträdaren
får sköta uppgifterna till dess att en ny ansvarig person godkänns, dock högst under ett års
tid.

26 a §

Ställföreträdare för en ansvarig person

Polisstyrelsen kan på ansökan av en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen
godkänna en ställföreträdare för en ansvarig person när denne har ett tillfälligt förhinder
eller i situationer som avses i 26 § 2 mom. Den som godkänns som ställföreträdare ska i
övrigt uppfylla kraven enligt 26 c §, men behöver inte avlägga provet för ansvariga perso-
ner. Vid behov kan villkor och begränsningar fogas till godkännandet.

26 b §

Ansvariga personers uppgifter

En ansvarig person svarar för att näringsverksamheten med stöd av näringstillstånd i
vapenbranschen bedrivs i enlighet med denna lag och tillståndsvillkoren.

26 c §

Godkännande som ansvarig person

Polisstyrelsen kan på ansökan av den som innehar eller ansöker om näringstillstånd i
vapenbranschen som ansvarig person godkänna den som

1) har gett sitt samtycke till uppgiften som ansvarig person,
2) har fyllt 18 år,
3) har den förtrogenhet med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-

jektiler som uppgiften kräver,
4) med godkänt resultat avlagt ett av Polisstyrelsen anordnat prov för ansvariga perso-

ner, och
5) har ett giltigt vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom.
Ett godkännande som ansvarig person är i kraft tills vidare.

26 d §

Upphörande och återkallelse av godkännande som ansvarig person

Ett godkännande som ansvarig person upphör att gälla om den verksamhet som ligger
till grund för godkännandet upphör eller den ansvariga personen inte längre är anställd hos
den innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen som ansökt om godkännandet.
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Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännande som ansvarig person om innehavaren av
näringstillstånd i vapenbranschen eller den ansvariga personen begär det.

Polisstyrelsen återkallar ett godkännande som ansvarig person helt och hållet eller för
viss tid, om den ansvariga personen

1) inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande som ansvarig person,
2) genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett sådant brott som visar att han eller

hon är olämplig som ansvarig person, eller kan anses uppsåtligen ha förfarit väsentligt fel-
aktigt i egenskap av ansvarig person.

Polisstyrelsen ska underrätta innehavaren av näringstillstånd i vapenbranschen när ett
ärende som gäller återkallelse av en ansvarig persons godkännande har väckts.

26 e §

Temporär återkallelse av giltigheten för godkännande som ansvarig person

När ett ärende om återkallelse enligt 26 d § har väckts kan Polisstyrelsen temporärt
återkalla giltigheten för ett godkännande som ansvarig person.

En temporär återkallelse är i kraft i högst tre månader. Polisstyrelsen kan av särskilda
skäl förlänga en temporär återkallelse med högst sex månader åt gången, om utredningen
av ärendet om återkallelse ännu pågår.

27 §

Vapenhanteringstillstånd

Den som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen och trans-
porterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt far-
liga projektiler ska ha tillstånd till det (vapenhanteringstillstånd). Tillståndet ger också rätt
att skjuta med skjutvapen i förevisnings-, provnings- eller utbildningssyfte, om det behövs
med tanke på den näringsverksamhet i vapenbranschen för vilken vapenhanteringstillstån-
det meddelats.

Vapenhanteringstillstånd kan också meddelas för tillfällig i 1 mom. avsedd hantering
som sker i arbetet.

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt häl-
sotillstånd och uppförande ska anses lämplig till i 1 mom. avsedd vapenhantering, och vars
arbetsuppgifter kräver det. Ett vapenhanteringstillstånd som meddelas en person som inte
har fyllt 20 år ska förenas med ett villkor om att tillståndet inte ger tillståndshavaren rätt
att hantera sådana skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten eller sådana särskilt
farliga skjutvapen eller delar till dem som avses i 9 § 5 punkten underpunkt a förrän till-
ståndshavaren har fyllt 20 år.

Polisinrättningen kan på ansökan meddela och återkalla vapenhanteringstillstånd. Sö-
kanden ska infinna sig personligen vid polisinrättningen, om det behövs av särskilda skäl.

När ett vapenhanteringstillstånd meddelas i enlighet med ansökan ges sökanden varken
ett separat beslut eller en besvärsanvisning.

28 §

Vapenhanteringstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett vapenhanteringstillstånd gäller endast när tillståndshavaren arbetar för den arbets-

givare som nämns i tillståndsansökan. En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen
ska underrätta polisen när anställningen för en innehavare av vapenhanteringstillstånd
upphör.
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28 a §

Vapenhanteringskort

Polisinrättningen ger innehavare av vapenhanteringstillstånd ett vapenhanteringskort.
Vapenhanteringskortet ska medföras i sådana uppgifter som kräver vapenhanteringstill-
stånd och det ska uppvisas på begäran. Innan vapenhanteringskortet överlåts ger polisin-
rättningen innehavaren av vapenhanteringstillstånd ett tidsbestämt intyg över att vapen-
hanteringstillstånd meddelats. Intyget styrker vapenhanteringstillståndets giltighet innan
vapenhanteringskortet överlämnas till innehavaren av vapenhanteringstillstånd.

Vapenhanteringskortet ska genast överlämnas till polisen om vapenhanteringstillstån-
det har återkallats, eller om ett nytt vapenhanteringskort överlåts till innehavaren av va-
penhanteringstillstånd.

29 §

Vapenhanteringstillstånds upphörande

Ett vapenhanteringstillstånd upphör att gälla när den näringsverksamhet i vapen-
branschen som ligger till grund för tillståndet upphör eller när tillståndshavaren inte längre
är anställd hos den arbetsgivare som nämns i tillståndet.

29 a §

Temporär återkallelse av vapenhanteringstillstånds giltighet

När ett ärende om återkallelse av vapenhanteringstillstånd enligt 67 § har väckts kan
polisen temporärt återkalla giltigheten för ett vapenhanteringstillstånd.

En temporär återkallelse är i kraft i högst tre månader. Polisen kan av särskilda skäl för-
länga en temporär återkallelse med högst sex månader åt gången, om utredning av ärendet
om återkallelse ännu pågår.

30 §

Varning och utnämnande av en ny ansvarig person

I de fall som avses i 23 § 3 mom. 2 punkten kan tillståndsmyndigheten ge en innehavare
av näringstillstånd i vapenbranschen en varning i stället för att återkalla tillståndet, om till-
ståndshavaren har avhjälpt de konstaterade bristerna i näringsverksamheten i vapen-
branschen och det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet.
Om den ansvariga person som anmälts av innehavaren av näringstillstånd i vapen-
branschen har handlat på ett sätt som avses i den nämnda punkten, kan tillståndsmyndig-
heten bestämma att innehavaren av näringstillstånd i vapenbranschen ska anmäla en ny
ansvarig person.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Vapentillstånd

Vapentillstånd är ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, ett effektivt
luftvapen eller en vapendel. Ett vapentillstånd kan förenas med rätt att förvärva
(förvärvsrätt) eller för privat ändamål tillverka eller modifiera ett skjutvapen eller en va-
pendel (rätt till privat tillverkning). Vapentillstånd meddelas och återkallas av en polisin-
rättning. Vapentillstånd förenad med förvärvsrätt eller rätt till privat tillverkning av sär-
skilt farligt skjutvapen och delar till ett sådant meddelas och återkallas dock av Polissty-
relsen eller en polisenhet som Polisstyrelsen har förordnat till uppgiften.
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Tillståndsansökan ska lämnas in till en polisinrättning. Ansökan får lämnas in med hjälp
av elektroniska tjänster. Sökanden eller den vapenansvarige i en sammanslutning eller
stiftelse ska dock på begäran infinna sig personligen vid polisinrättningen. Av särskilda
skäl kan ansökan lämnas in också till en finsk beskickning i utlandet.

En sökande som inte har hemkommun i Finland ska visa upp ett av en myndighet i bo-
sättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen, det effektiva luftvapen
eller den vapendel som ansökan avser. Sökanden ska dessutom lämna skriftlig utredning
om sin avsikt att inneha skjutvapnet eller vapendelen i Finland.

42 b §

Beslut samt giltighetstid och tillståndsvillkor

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vapentillståndet gäller tills vidare, om inte tillståndet av särskilda skäl ska meddelas för

viss tid. Det första vapentillstånd som meddelas en fysisk person för användningssyften
enligt 43 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten beviljas för ett skjutvapen inom en kategori som
omfattar de vapentyper som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten eller för ett skjutvapen enligt
9 § 5 punkten underpunkt a för viss tid på högst fem år. Samtliga vapentillstånd som med-
delas tillståndshavaren för skjutvapen inom samma vapenkategori som det första vapen-
tillståndet och som meddelas medan det första vapentillståndet är i kraft meddelas för viss
tid och upphör att gälla senast vid samma tidpunkt som det första vapentillståndet. För ar-
bete där ett skjutvapen är nödvändigt meddelas vapentillstånd dock för högst fem år i sän-
der. I ett sådant vapentillstånd ska det tas in ett villkor om att tillståndet är i kraft endast
så länge tillståndshavaren sköter arbetsuppgiften i fråga. Vapentillstånd för förvaring och
transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är
avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapen-
tillståndshavares vårdnad meddelas för viss tid som går ut senast när den yngsta inneha-
varen av parallelltillstånd enligt 54 § fyller 19 år.

Om vapentillstånd har meddelats på grundval av ett godkännande som vapensamlare
kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket det inte är tillåtet att skjuta med
vapnet. Ett vapentillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär,
ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en per-
son som fyllt 15 men inte 18 år och som står under en vapentillståndshavares vårdnad ska
förenas med ett villkor om att tillståndshavaren inte får skjuta med vapnet.

42 c §

Anmälan till polisen av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

Identifieringsuppgifterna om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar, namnet
på samt adress och födelsetid för överlåtare och förvärvare, namnet på den som gett ett
uppdrag avseende reparation eller modifiering samt namnet på och adress och födelsetid
för utlånare och låntagare av skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar ska anmälas
till polisen skriftligen eller med hjälp av i 119 a § avsedda elektroniska tjänster. Om ett
skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller vapendelar som kan monteras till ett skjutvapen
förvaras annat än tillfälligt på det sätt som avses i 106 § 1 mom. 2 punkten hos någon an-
nan än innehavaren av ett tillstånd som ger rätt att inneha vapnet, ska de uppgifter som be-
hövs för att identifiera förvararen och förvaringsplatsen anmälas till polisen. Dessutom
ska uppgifter om modifiering av skjutvapen anmälas, om skjutvapnets typ, funktionssätt
eller kaliber ändras eller vapnet deaktiveras eller förstörs. Av anmälan ska framgå tid-
punkten för åtgärden.

Uppgifterna enligt 1 mom. ska lämnas av
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1) överlåtaren eller utlånaren vid överlåtelse, utlåning eller återlämnande av utlånat va-
pen, om överlåtaren eller utlånaren är en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen
enligt 20 §, eller

2) i andra fall än de som avses i 1 punkten av den vapentillståndshavare som förvärvat,
lånat, tillverkat eller modifierat föremålet inom 30 dagar från förvärvet, lånet, tillverk-
ningen eller modifieringen av föremålet.

En utlånare av skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar får avvika från anmäl-
ningsplikten enligt 1 mom. om föremålet är i låntagarens besittning i högst 30 dagar från
utlåningen.

Närmare bestämmelser om förfarandena för och innehållet i anmälan av identifierings-
uppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar utfärdas genom förordning
av statsrådet.

43 §

Godtagbara användningssyften

Vapentillstånd kan meddelas för
1) sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen,
2) sport- och hobbyskytte,
3) arbete där ett vapen är nödvändigt,
4) uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,
5) samling och förvaring enligt en vapensamlares samlingsplan för skjutvapen eller va-

pendelar,
6) förvaring som minnessak,
7) signalering,
8) förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kom-

binationsvapen avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står
under tillståndshavarens vårdnad,

9) ordnande av sådan skytteutbildning som utgör utbildning som främjar den militära
förmågan enligt 2 § 2 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007), samt för deltagande
i sådan utbildning med i 9 § 5 punkten underpunkt b i denna lag avsedda skjutvapen eller
delar till dem.

För förvaring som minnessak kan tillstånd meddelas för förvärv av annat än ett särskilt
farligt skjutvapen eller en del till ett sådant i enskilda fall, om sökanden visar att skjutvap-
net eller vapendelen har ett särskilt historiskt värde eller annat affektionsvärde för sökan-
den. Då kan vapentillståndet förenas med ett villkor om att det inte är tillåtet att skjuta med
skjutvapnet.

44 §

Allmänna krav som gäller skjutvapen och vapendelar som förvärvas

Vapentillstånd kan endast meddelas för ett sådant skjutvapen eller en sådan vapendel
som på basis av antalet patroner i magasinet, kaliber eller andra egenskaper inte är onödigt
eldkraftigt och effektivt för det användningssyfte som sökanden angett och som lämpar sig
väl för det syftet. Om det användningssyfte som sökanden har angett är sådant skjutande
av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, ska vid bedömningen av skjutvapnets
lämplighet dessutom jaktlagen (615/1993) iakttas. För sådant skjutande av djur som är til-
låtet enligt jaktlagstiftningen kan vapentillstånd inte meddelas för i 6 § 2 mom. 4–7 punk-
ten i denna lag avsett skjutvapen, med undantag för miniatyrpistol med enkelskott och mi-
niatyrrevolver.
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44 a §

Begränsningar för förvärv av fickvapen och delar till dem

Om de i 44 § avsedda allmänna kraven för skjutvapen och vapendelar som förvärvas är
uppfyllda får vapentillstånd för fickvapen och delar till dem endast meddelas vapensam-
lare för musei- eller samlarändamål, för förvaring som minnessak samt för arbete där vap-
net är nödvändigt.

44 b §

Begränsningar för förvärv av särskilt farliga skjutvapen och delar till dem

Utöver vad som föreskrivs i 44 §, får vapentillstånd för i 9 § 1, 2 och 4–6 punkten av-
sedda särskilt farliga skjutvapen och delar till dem endast meddelas

1) en vapensamlare för samling eller förvaring av skjutvapen eller vapendelar,
2) av särskilda skäl för arbete där vapnet är nödvändigt, eller
3) för viss tid för uppvisning, filminspelning eller något annat motsvarande syfte.
Dessutom får vapentillstånd meddelas för i 9 § 5 punkten underpunkt b avsedda särskilt

farliga skjutvapen och delar till dem för ordnande av eller deltagande i Försvarsutbild-
ningsföreningens skytteutbildning enligt 2 § 2 mom. i lagen om frivilligt försvar som
främjar den militära förmågan.

Dessutom får vapentillstånd meddelas fysiska personer för sådana särskilt farliga skjut-
vapen eller vapendelar som avses i 9 § 5 punkten underpunkterna a och b för sportskytte,
förutsatt att sökanden är och under de 12 månader som föregått ansökan har varit medlem
i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989).

Dessutom får vapentillstånd meddelas sammanslutningar och stiftelser för i 9 § 5 punk-
ten underpunkt a och b avsedda särskilt farliga skjutvapen eller delar till dem för sport-
skytteutbildning.

Vapentillstånd för skjutvapen maskerade som andra föremål enligt 9 § 3 punkten eller
för en del till ett sådant kan meddelas endast av särskilda skäl.

45 §

Krav som gäller en fysisk person som innehavare av vapentillstånd

Vapentillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd
och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk bedömning av sökanden, om till-
ståndsmyndigheten utifrån tillgänglig information eller en intervju med sökanden har an-
ledning att ifrågasätta att sökanden som person är lämplig att inneha ett skjutvapen. Trots
tystnadsplikten har tillståndsmyndigheten rätt att i den medicinska bedömningen få sådana
hälsouppgifter om sökanden som är nödvändiga när tillståndsmyndigheten bedömer om
sökanden är lämplig att inneha ett skjutvapen.

En värnpliktig person ska på begäran visa upp utredning över fullgjord beväringstjänst
eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska
han på begäran visa upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från
tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta.

Vapentillstånd för sådana särskilt farliga skjutvapen och vapendelar som anges i 9 §
5 punkten underpunkt a samt för pistol, miniatyrpistol, revolver och miniatyrrevolver
samt för delar till dem kan endast meddelas personer som har fyllt 20 år.

Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och som används
för sport- eller hobbyskytte och för ett sådant i 9 § 5 punkten underpunkt a avsett särskilt
farligt skjutvapen och en del till det som används för sportskytte kan meddelas en fysisk
person endast om denne visar upp ett intyg över sin hobby, som han eller hon ska ha utövat
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aktivt i minst två års tid före ansökan om vapentillstånd. Intyget ska vara utfärdat av en
skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen. Hälften av
den tjänstgöring som en värnpliktig har fullgjort i vapentjänst eller hälften av den tjänst-
göring som har fullgjorts i frivillig militärtjänst för kvinnor räknas in i den tvååriga period
under vilken hobbyn fortsatt ska ha utövats aktivt. Vapentillstånd för ett skjutvapen som
avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten och för en del till det och som används för sport- eller
hobbyskytte kan meddelas också om personen visar upp en tillförlitlig utredning över sitt
sportskytte eller sin hobby och ett intyg från den statliga myndighet som är personens ar-
betsgivare över att personen i sina tjänsteuppdrag bär ett skjutvapen som avses i 6 §
2 mom. 4–7 punkten.

Vapentillstånd för ett sådant i 9 § 5 punkten underpunkt b avsett särskilt farligt skjutva-
pen och en del till det som används för sportskytte kan meddelas en fysisk person endast
om denne visar upp ett intyg över sportskyttet eller sin hobby, som han eller hon ska ha
utövat aktivt i minst 12 månaders tid före ansökan om vapentillstånd. Intyget ska vara ut-
färdat av en skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen.

Vapentillstånd för ett i 9 § 5 punkten underpunkt b avsett skjutvapen och en del till det
för ett användningssyfte enligt 43 § 1 mom. 9 punkten kan meddelas endast sådana fysiska
personer som uppvisar ett intyg från Försvarsutbildningsföreningen över att de aktivt un-
der minst 12 månaders tid före ansökan om vapentillstånd har deltagit i sådan skytteutbild-
ning enligt lagen om frivilligt försvar som främjar den militära förmågan med ett skjutva-
pen av den typ för vilket vapentillstånd ansöks, samt ett intyg enligt lagen om frivilligt för-
svar över att de med godkänt resultat avlagt ett skjutprov. Intyget från Försvarsutbild-
ningsföreningen över deltagande i skytteutbildning som främjar den militära förmågan
kan delvis ersättas med annan tillförlitlig utredning över aktiv skytteträning som reservist.
Till perioden på ett år med aktiv hobbyverksamhet räknas hälften av den tid under vilken
sökanden har fullgjort vapentjänst som värnpliktig eller hälften av den tid under vilken sö-
kanden har fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor.

När tillstånd söks
1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen ska sökanden

lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby och, om ansökan gäller ett skjutvapen som
avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten, dessutom ett intyg som har utfärdats av en jaktvårds-
förening över att sökanden aktivt utövar sin hobby,

2) för sport- och hobbyskytte ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning över sin
hobby,

3) för ett i 9 § 5 punkten underpunkterna a eller b avsett särskilt farligt skjutvapen eller
en särskilt farlig vapendel för sportskytte, ska sökanden visa upp ett intyg över att sökan-
den är och under de 12 månader som föregått ansökan har varit medlem i en förening som
har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen och tillförlitlig utredning över att sökanden trä-
nar aktivt eller deltar i skyttetävlingar med den vapentyp för vilken tillstånd söks,

4) för arbete ska sökanden lämna en utredning om att han eller hon genom sin utbild-
ning eller annars är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet ska hanteras på ett säkert sätt
och att han eller hon har godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete,

5) för skjutvapen och vapendelar enligt 9 § 5 punkten underpunkt b för ett använd-
ningssyfte som avses i 43 § 1 mom. 9 punkten ska tillståndsmyndigheten begära ett moti-
verat utlåtande av Försvarsmakten; Försvarsmakten kan ge ett förordande utlåtande till en
sökande som är placeringsduglig, och som Försvarsmakten anser ha behov av träning med
skjutvapnet eller vapendelen i fråga för att upprätthålla skjutskickligheten som reservist;
tillstånd för skjutvapen enligt denna punkt kan inte beviljas om Försvarsmakten inte ger
ett förordande utlåtande.

Tillstånd att samla och förvara skjutvapen eller vapendelar kan endast meddelas sådana
vapensamlare vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polis-
inrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna. Ett tillstånd enligt 43 § 1 mom.
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8 punkten kan meddelas när en person som står under tillståndssökandens vårdnad har
lämnat in en ansökan om parallelltillstånd enligt 54 § och tillståndsmyndigheten har kon-
trollerat att förutsättningarna i den paragrafen för meddelande av ett parallelltillstånd är
uppfyllda.

Den hobby som avses i 8 mom. 1 punkten kan betraktas som aktiv om skjutandet av djur
med ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten är jakt som bedrivs regelbun-
det under en jaktsäsong och för vilken något annat än ett skjutvapen som avses i de nämn-
da lagrummen inte är väl lämpat. Med skjutande av djur avses att ett djur som finns i ett
gryt, en fälla eller annars i liknande förhållanden avlivas i samband med jakt. Sport- och
hobbyskytte betraktas som aktivt när det är fråga om träningar i någon skyttegren, delta-
gande i skyttetävlingar, verksamhet som funktionär vid tävlingar och verksamhet som trä-
nare eller som instruktör vid användningen av skjutvapen eller deltagande i sådan skytt-
eutbildning enligt lagen om frivilligt försvar som främjar den militära förmågan med
skjutvapen av den typ för vilken tillstånd söks.

45 a §

Krav som gäller en sammanslutning eller stiftelse som innehavare av vapentillstånd

Vapentillstånd kan meddelas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Fin-
land eller som sköter offentliga uppdrag och som utifrån syftet med verksamheten och an-
dra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Vapentill-
stånd kan meddelas endast en sökande vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapende-
lar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna finns och som har
en i 45 b § avsedd vapenansvarig.

Vapentillstånd för i 9 § 5 punkten underpunkt b avsedda särskilt farliga skjutvapen och
delar till dem får med stöd av 1 mom. meddelas Försvarsutbildningsföreningen för ord-
nande av skytteutbildning såsom sådan utbildning som främjar den militära förmågan en-
ligt 2 § 2 mom. i lagen om frivilligt försvar, och vapentillstånd för i 9 § 5 punkten under-
punkterna a och b i denna lag avsedda särskilt farliga vapen och delar till dem får meddelas
sammanslutningar och stiftelser för sportskytteutbildning.

45 b §

Vapenansvarig i en sammanslutning eller stiftelse

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den vapenansvarige godkänns och godkännandet återkallas av polisen. Polisen kan krä-

va att det finns fler än en vapenansvarig, om det behövs med beaktande av sammanslut-
ningens eller stiftelsens verksamhet. Som vapenansvarig kan godkännas en person som
har fyllt 18 år och som utifrån sitt hälsotillstånd, sitt uppförande och sin förtrogenhet med
skjutvapen och vapendelar kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Om
den vapenansvarige ansvarar för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten för en
sammanslutnings räkning kan som vapenansvarig endast godkännas en person som har
fyllt 20 år.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

45 c §

Skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningen

En i 20 b § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar avsedd skjutledare vid Försvarsutbild-
ningsföreningen ska med avseende på sitt hälsotillstånd och uppförande vara lämplig att
inneha och förvara skjutvapen, vapendelar och patroner. På begäran av Försvarsmakten
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ger polisen ett utlåtande om den ovan avsedda lämpligheten när det gäller den som över-
vägs som skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningen.

En skjutledare får när han eller hon ordnar sådan skytteutbildning som främjar den mi-
litära förmågan enligt 20 a § i lagen om frivilligt försvar inneha och förvara skjutvapen,
vapendelar och patroner som ägs eller innehas av Försvarsutbildningsföreningen samt
upplåta dessa skjutvapen för användning under hans eller hennes direkta övervakning i en-
lighet med 88 § i denna lag.

45 d §

Övervakning av förutsättningar för vapentillstånd

Vid tillståndsprövningen när det gäller vapentillstånd, näringstillstånd i vapen-
branschen och vapenhanteringstillstånd och vid övervakningen av att förutsättningarna för
tillstånden fortfarande föreligger bedöms och övervakas lämpligheten enligt 45 § kontinu-
erligt utifrån de uppgifter som kan hämtas ur de datasystem polisen har tillgång till och
omständigheter som annars kommer till polisens kännedom. Bestämmelser om behand-
ling av personuppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (616/2019).

Det som i 1 mom. föreskrivs om bedömning och övervakning av lämplighet tillämpas
också vid prövning av godkännande av den ansvariga person som en innehavare av nä-
ringstillstånd i vapenbranschen förutsätts ha, vid prövning av godkännande av vapensam-
lare och vapenansvariga samt vid bedömning och övervakning av giltigheten för förutsätt-
ningarna för godkännande.

Den myndighet som meddelar ett tillstånd eller godkännande svarar för bedömningen
och övervakningen av lämpligheten.

45 e §

Godkännande som skytteinstruktör

Som skytteinstruktör kan godkännas en person som
1) har fyllt 20 år och gett sitt samtycke till uppdraget,
2) har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen,
3) är medlem i eller anställd hos en förening som avses i 4 § i föreningslagen, samt
4) på godkänt sätt har fullgjort en av polisen ordnad utbildning som uppfyller de krav

som Polisstyrelsen fastställt (utbildning för skytteinstruktörer) och som åtminstone omfat-
tar ämnen med anknytning till lagstiftningen om skjutvapen, säker hantering och förvaring
av skjutvapen, skytteinstruktörers rättigheter och skyldigheter samt tjänstgöring som in-
struktör.

Ett godkännande som skytteinstruktör är i kraft högst tio år.
Polisen godkänner skytteinstruktörer på ansökan av föreningen. Godkännandet kan för-

enas med villkor och begränsningar. Polisen kan ändra dessa villkor och begränsningar el-
ler återkalla godkännandet, om förutsättningarna för godkännande enligt 1 mom. inte
längre föreligger.

47 §

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Tillstånd för en utomlands bosatt person att förvärva ett skjutvapen, en vapendel, patro-
ner eller särskilt farliga projektiler (förvärvstillstånd för utomlands bosatt person) medde-
las och återkallas av den myndighet som meddelar tillstånd för utförsel eller överföring
från Finland av sådana föremål. Tillståndet berättigar till förvärv av det skjutvapen, den
vapendel, de patroner och de särskilt farliga projektiler som nämns i tillståndet. Tillståndet
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berättigar inte till innehav av föremålen och de får inte överlåtas till tillståndshavaren i
Finland, utan de ska utan dröjsmål sändas till den adress i tillståndshavarens bosättnings-
land som nämns i tillståndet.

53 a §

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet

En fysisk person som har ett sådant innehavstillstånd till ett i 6 § 2 mom. 4–7 punkten
avsett skjutvapen, ett särskilt farligt skjutvapen eller ett halvautomatiskt skjutvapen som
gäller tills vidare ska fem år efter det att tillståndet meddelades, och därefter med fem års
mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in en utredning över att förutsättningarna för
tillstånd enligt 45 § 5–10 mom. fortfarande föreligger. Utredningen ska visa att tillstånds-
havaren fortfarande aktivt utövar den verksamhet som ligger till grund för tillståndet eller
någon annan sådan verksamhet för vilken tillståndet hade kunnat meddelas.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också annan utredning
som gäller hobbyverksamheten.

Den som meddelats tillstånd för innehav av ett skjutvapen på grundval av ett godkän-
nande som vapensamlare ska dock lämna in utredning enligt 1 och 2 mom. endast om till-
ståndsmyndigheten begär det särskilt.

57 §

Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av Polisstyrelsen.
Som vapensamlare kan godkännas en fysisk person som uppfyller kraven enligt 45 §

1 mom. Som vapensamlare kan också godkännas en sammanslutning eller stiftelse som är
registrerad i Finland eller som i Finland sköter offentliga uppdrag, som uppfyller kraven
enligt 45 a § och som har en vapenansvarig enligt 45 b §. Ett godkännande kan meddelas
en sökande som lägger fram en godtagbar plan för systematiskt samlande och systematisk
förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler för syften
som rör historia, vetenskap, teknik, utbildning eller kulturarv. Planen ska också innehålla
en redogörelse för säker förvaring av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna eller de sär-
skilt farliga projektilerna. En förutsättning för meddelande av godkännande är att en sö-
kande som är en fysisk person och en vapenansvarig har sådan vapenhistorisk och vapen-
teknisk sakkunskap som bedrivandet av verksamheten kräver.

Ansökan lämnas skriftligen till polisen.

58 §

Innehållet i godkännandet som vapensamlare och dess giltighetstid

I godkännandet som vapensamlare ska nämnas vilka skjutvapen, vapendelar, patroner
och särskilt farliga projektiler godkännandet gäller. Den myndighet som meddelar god-
kännandet kan begränsa det på grundval av vapensamlarens vapenhistoriska och vapen-
tekniska sakkunskap, samlingsområdet och en helhetsbedömning av hobbyverksamheten.

Godkännandet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för viss
tid.

Den som godkänts som vapensamlare ska i enlighet med 42 § för innehav av skjutvapen
och vapendelar ansöka om vapentillstånd, som kan förenas med förvärvsrätt och rätt till
privat tillverkning.

Den som godkänts som vapensamlare ska i enlighet med 62 § ansöka om skjutförnöd-
enhetstillstånd för förvärv av patroner och särskilt farliga projektiler.
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Den som godkänts som vapensamlare ska i ett register föra in uppgifterna om de patro-
ner och särskilt farliga projektiler som förvärvats och innehas med stöd av skjutförnöden-
hetstillståndet. Registret ska på begäran visas upp för polisen.

Tillståndsmyndigheten kan förena ett godkännande som vapensamlare med behövliga
villkor och begränsningar, och vid behov ändra eller utöka dem.

59 §

Ändringar i vapensamlarens förvaringslokaler för skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler

En vapensamlare ska till polisen till polisen anmäla ändringar i fråga om säkerheten el-
ler placeringen för förvaringslokaler för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt far-
liga projektiler. De ändrade förvaringslokalerna ska godkännas av polisen.

61 §

Förvärv och innehav av patroner

Ett vapentillstånd och ett parallelltillstånd berättigar till förvärv och innehav av sådana
andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för användning i tillståndshavarens skjut-
vapen eller i ett sådant skjutvapen som tillståndshavaren har rätt att låna ut i enlighet med
87 § 1 mom. Innehavare av ett europeiskt skjutvapenpass, av ett privat införseltillstånd
som ger rätt att inneha ett skjutvapen eller av ett tillstånd att inneha ett skjutvapen som har
meddelats av en myndighet i Norge, Sverige, Island eller Danmark har rätt att vid vistelse
i Finland förvärva och inneha sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för
att användas i vapnet. I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dock ta in ett villkor om att
tillståndet inte berättigar till förvärv och innehav av patroner som lämpar sig för ett vapen
som hör till en samling som innehas av en vapensamlare eller som förvaras som minnes-
sak.

62 §

Skjutförnödenhetstillstånd

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt farliga projektiler
(skjutförnödenhetstillstånd) meddelas och återkallas av en polisinrättning.

Tillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 § 1–8 mom. eller 45 a §
1 mom., med iakttagande av vad som i 42 § 2 och 3 mom. föreskrivs om vapentillstånd.

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha särskilt farliga patroner och projektiler kan
meddelas endast om det finns särskilda skäl till det och den allmänna ordningen och sä-
kerheten inte äventyras. Tillståndet kan förenas med villkor om att användning av särskilt
farliga patroner och projektiler i särskilt farliga skjutvapen är förbjuden. Dessutom kan
tillståndet förenas med villkor genom vilket förvärv, tillverkning och innehav av särskilt
farliga patroner och projektiler begränsas kvantitativt eller på något annat sätt.

Skjutförnödenhetstillstånd för att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt
farliga projektiler kan meddelas vapensamlare.

66 a §

När ett ärende om återkallelse av tillstånd inleds

Ett ärende om återkallelse av ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av ett
skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler ska inledas, om

1) förutsättningarna för återkallelse av tillstånd enligt 67 § 1 mom. 2 och 3 punkten
uppfylls, eller
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2) det finns grundad anledning att misstänka att förutsättningarna enligt 67 § 1 mom.
4–8 punkten och 67 § 2 mom. samt 67 b § för återkallelse av tillstånd uppfylls.

67 §

Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner
eller särskilt farliga projektiler eller ett vapenhanteringstillstånd ska återkallas

1) på begäran av tillståndshavaren,
2) om vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke till ett tillstånd att inneha ett skjutva-

pen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler,
3) om innehavaren av vapentillståndet eller staten återkallar ett samtycke enligt 54 §

1 mom.,
4) om tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett grovt brott som utvisar våldsamt

uppförande, ett brott enligt 50 kap. 2 eller 4 a § i strafflagen eller något annat brott som
visar att han eller hon inte är lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, pa-
troner eller särskilt farliga projektiler,

5) om tillståndshavaren på grund av sitt hälsotillstånd eller ett levnadssätt eller uppfö-
rande som äventyrar sin egen eller andras säkerhet inte kan anses lämplig att förvärva eller
inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

6) om tillståndshavaren har gjort sig skyldig till grovt skjutvapenbrott,
7) om sammanslutningen eller stiftelsen inte längre uppfyller kraven i 45 a § 1 mom.,

eller
8) om skjutvapnet eller vapendelen har förkommit eller stulits.
Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner

och särskilt farliga projektiler samt ett vapenhanteringstillstånd kan återkallas, om
1) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett brott enligt 50 kap. 1, 2 a eller 4 § i

strafflagen, skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse eller någon annan straffbar gärning
vid vilken skjutvapen har använts,

2) tillståndshavaren har brutit mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i
fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner el-
ler särskilt farliga projektiler,

3) sammanslutningen eller stiftelsen eller dess i 45 b § avsedda vapenansvariga har
brutit mot denna lag, mot de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot till-
ståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser
som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

4) tillståndshavaren annat än tillfälligt har upphört att bära skjutvapen eller har upphört
med den hobbyverksamhet på grund av vilken tillstånd att bära skjutvapen har beviljats,

5) innehavet av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler på
något annat sätt än vad som avses i 1–4 punkten i detta moment av synnerligen vägande
skäl äventyrar allmän ordning eller säkerhet, eller

6) innehavet av ett skjutvapen inte längre är nödvändigt för arbetet.
Den myndighet som återkallar ett parallelltillstånd ska meddela innehavaren av vapen-

tillståndet om återkallande av parallelltillståndet.

67 b §

Återkallelse av tillstånd i vissa situationer

Sådana tillstånd och godkännanden samt vapenhanteringstillstånd som berättigar till
förvärv eller innehav av skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 4–7 och 12 punkten som avfyrar
självladdande enkelskott enligt 7 § 2 mom. 3 punkten ska återkallas, om innehavaren inne-
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har en laddningsanordning enligt 3 § 2 mom. utan ett sådant tillstånd som ger rätt att inne-
ha den.

67 c §

Upphörande och återkallande av godkännande som skytteinstruktör

Ett godkännande som skytteinstruktör upphör att gälla när skytteinstruktören dör eller
när den förening som har ansökt om godkännandet upphör.

Ett godkännande som skytteinstruktör ska återkallas, om föreningen eller instruktören
begär det.

Ett godkännande som skytteinstruktör kan återkallas på de grunder som anges i 67 §
2 mom. 1–4 punkten. Ett godkännande kan också återkallas, om skytteinstruktören på ett
väsentligt sätt bryter mot de villkor och begränsningar som fogats till beslutet om godkän-
nande eller om han eller hon inte längre är medlem i eller anställd hos en sådan förening
som avses i 4 § i föreningslagen. Polisinrättningen ska anmäla återkallandet av ett godkän-
nande som skytteinstruktör till den förening som har ansökt om godkännandet.

68 §

Upphörande och återkallelse av godkännande som vapensamlare

Ett godkännande som vapensamlare upphör att gälla när vapensamlaren dör eller när
sammanslutningen, stiftelsen eller museet upphör enligt de bestämmelser som gäller dem.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

68 a §

Undantag från återkallelse av tillstånd och godkännande

Gör en tillståndshavare, en vapenansvarig enligt 45 b § eller en vapensamlare på eget
initiativ en anmälan till polisen om olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner, laddnings-
anordningar eller särskilt farliga projektiler eller om olovliga sprängämnen och överläm-
nar dem i polisens besittning, återkallas inte det tillstånd som berättigar till förvärv eller
innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler eller godkän-
nandet av den vapenansvariga eller vapensamlaren på grund av det olovliga innehavet av
de överlämnade föremålen.

70 §

Anmälan till polisen om förvärv samt uppvisande av vapendelar, effektiva luftvapen och 
daktiverade skjutvapen

Den som förvärvar en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska inom 30 dagar från för-
värvet göra en anmälan om förvärvet till en polisinrättning, om

1) rätten att förvärva och inneha vapendelen grundar sig på förvärvarens i 19 § 1 mom.
2 punkten avsedda rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, eller

2) rätten att förvärva och inneha det effektiva luftvapnet grundar sig på 19 § 1 mom.
10 punkten.

Den som förvärvar ett deaktiverat skjutvapen ska inom 30 dagar från förvärvet göra en
anmälan om förvärvet till en polisinrättning, om en anmälan inte gjorts med stöd av 42 c §.

Anmälan kan göras med hjälp av elektroniska tjänster enligt 119 a §. Vapendelen, det
effektiva luftvapnet eller det deaktiverade skjutvapnet ska på begäran visas upp för poli-
sen.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan enligt 1 och 2 mom. utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.
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75 §

Överföring och införsel till Finland samt innehav med stöd av ett europeiskt 
skjutvapenpass

Den som innehar ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i
passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till
kategori A6, A7, B eller C enligt bilaga I till vapendirektivet eller som lämpar sig för att
användas vid jakt och hör till kategori C enligt den bilagan samt delar till ett sådant vapen
och en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Dessutom krävs det att inne-
havaren av passet innehar en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning av
vilken framgår att överföringen eller införseln behövs för deltagande i ett sportskytte- eller
jaktevenemang. Innehavaren av skjutvapenpasset får också inneha skjutvapnet, vapende-
len och patronerna så länge det är nödvändigt för deltagandet i sportskytte- eller jakteve-
nemanget.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

80 §

Tillståndsplikt för överföring från Finland

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass får dock från Finland överföra ett i passet

antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori
A6, A7, B eller C enligt bilaga I till vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas
vid jakt och hör till kategori C enligt den bilagan samt delar till ett sådant vapen och en
behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Dessutom krävs det att personen i frå-
ga innehar en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning av vilken framgår
att överföringen behövs för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

84 a §

Kontroll av vapentillstånd eller motsvarande tillåtelse samt av identitet

Ett krav för varaktig överlåtelse enligt 86 § och utlåning enligt 87 § av ett skjutvapen,
en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler är att överlåtaren eller utlånaren för-
säkrar sig om förvärvarens eller låntagarens identitet och rätt att förvärva eller inneha fö-
remålet ifråga.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen kan i de situationer som avses i
1 mom. försäkra sig om förvärvarens eller låntagarens identitet genom stark elektronisk
autentisering.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen har rätt att hos polisen kontrollera
att ett tillstånd som ger rätt till förvärv eller innehav är i kraft också med hjälp av elektro-
niska tjänster enligt 119 a §.

87 §

Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Ett skjutvapen får lånas ut till någon annan som följer:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10) ett särskilt farligt skjutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett
särskilt farligt skjutvapen med motsvarande funktionssätt och av motsvarande vapentyp,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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91 §

Omhändertagande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När ett beslag enligt 7 kap. i tvångsmedelslagen hävs kan polisen omhänderta ett före-

mål, om det är fråga om ett föremål som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag
och innehavaren saknar giltigt tillstånd att inneha föremålet. Omhändertagandet kan för-
längas till dess att föremålet kan överlåtas till någon som har rätt att inneha det. Efter det
att tidsfristen löpt ut får polisen sälja föremålet för ägarens räkning enligt 100 § i denna
lag.

92 §

Temporärt omhändertagande

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett skjutvapen, en vapendel, patroner
eller särskilt farliga projektiler missbrukas eller om en återkallelse av det tillstånd eller
godkännande som gäller dem är anhängig, ska polisen utan dröjsmål fatta beslut om tem-
porärt omhändertagande av föremålen och av giltiga tillstånd och godkännanden som
meddelats med stöd av denna lag, om tillståndet eller godkännandet inte är i elektronisk
form.

En polisman ska frånta innehavaren ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt
farliga projektiler samt giltiga tillstånd och godkännanden för dem som meddelats med
stöd av denna lag, om risken för missbruk av dem är överhängande. Polismannen ska utan
dröjsmål underrätta den polisinrättning inom vars verksamhetsområde innehavaren har
fråntagits föremålen eller polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun om frånta-
gandet. Polisen ska inom 14 dygn från det föremålen och de giltiga tillstånd och godkän-
nanden som meddelats med stöd av denna lag fråntogs fatta beslut om att föremålen tem-
porärt ska omhändertas av polisen, eller återlämna de fråntagna föremålen och de giltiga
tillstånd och godkännanden som meddelats med stöd av denna lag till innehavaren.

93 §

Temporärt omhändertagande och tillståndets eller godkännandets giltighetstid

När ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler omhändertas
temporärt upphör det näringstillstånd i vapenbranschen som gäller föremålet i fråga, det
tillstånd eller godkännande som berättigar till innehav av föremålet för privat bruk samt
vapenhanteringstillståndet att gälla.

Om polisen temporärt omhändertar ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med
stöd av ett parallelltillstånd, fortsätter det vapentillstånd och de övriga parallelltillstånd
som gäller skjutvapnet eller vapendelen i fråga att vara i kraft.

94 §

Varaktigheten av temporärt omhändertagande

Ett beslut genom vilket ett skjutvapen, en vapendel, patroner, särskilt farliga projektiler
eller ett giltigt tillstånd eller godkännande som meddelats med stöd av denna lag temporärt
har omhändertagits av polisen är i kraft högst tre månader. Polisen kan av särskilda skäl
förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader i sänder. Under beslutets giltighets-
tid ska

1) det tillstånd eller godkännande som gäller skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller
de särskilt farliga projektilerna återkallas,
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2) polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner eller
särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo,

3) tillståndshavaren ges en varning och de omhändertagna föremålen återlämnas till
honom eller henne, eller

4) de omhändertagna föremålen återlämnas till tillståndshavaren eller den som har
dödsboets egendom i sin besittning.

Om de omhändertagna föremålen och det omhändertagna tillståndet eller godkännandet
återlämnas, fortsätter tillståndet och godkännandet att vara giltiga enligt tidigare villkor.

Om polisen temporärt har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas
med stöd av ett parallelltillstånd, kan vapnet eller vapendelen trots 1 mom. överlämnas till
innehavaren av innehavstillståndet, om detta inte äventyrar upprätthållandet av allmän
ordning och säkerhet.

96 §

Överlämnande, omhändertagande för polisens räkning och återlämnande av 
tillståndsbevis och samtycke

När ett näringstillstånd i vapenbranschen eller ett tillstånd eller samtycke som berättigar
till förvärv eller innehav för privat bruk eller ett vapenhanteringstillstånd eller godkännan-
de upphör att gälla, ska det intyg eller kort som styrker tillståndet samt godkännandet eller
samtycket utan dröjsmål överlämnas till polisen. Polisen har rätt att omhänderta det intyg
eller kort som styrker tillståndet samt godkännandet eller samtycket.

Om ett tillstånd eller samtycke enligt 1 mom. åter träder i kraft, ska det intyg eller kort
som styrker tillståndet samt godkännandet eller samtycket utan dröjsmål återlämnas till
tillståndshavaren.

105 §

Aktsamhetsplikt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Innehavaren av huvudtillståndet svarar för att sådana skjutvapen, vapendelar och patro-

ner som en person som inte fyllt 18 år innehar med stöd av ett parallelltillstånd förvaras
omsorgsfullt.

106 §

Förvaring

När ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler förvaras annat
än tillfälligt, ska de förvaras

1) i tillståndshavarens stadigvarande bostad, på något annat ställe där tillståndshavaren
varaktigt vistas eller i ett utrymme som är nära anknutet till dessa och motsvarar dem när
det gäller skyddsnivå och förutsättningar för tillsyn,

2) på ett sådant ställe eller i ett sådant utrymme som avses i 1 punkten hos en annan
person som har rätt att låna skjutvapnet,

3) i besittning hos en näringsidkare som har tillstånd att idka näring i vapenbranschen
enligt 14 § 1 eller 2 punkten, eller

4) i förvaringsutrymmen som godkänts av polisinrättningen.
Om ett skjutvapen förvaras på ett ställe som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten, ska det

förvaras i ett stöldsäkert och låst säkerhetsskåp, inlåst eller annars under lås så att det inte
är lätt att stjäla eller annars olovligen ta i bruk skjutvapnet eller vapendelarna. Om patroner
eller särskilt farliga projektiler inte förvaras i ett sådant säkerhetsskåp som anges ovan ska
de förvaras separat från skjutvapnen så att det inte finns någon risk att de kommer i obe-
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hörigas besittning. Skjutvapnet kan då förvaras också så att någon annan vapendel än
ljuddämparen förvaras separat under lås på det sätt som nämns ovan och de övriga vapen-
delarna så att det inte är lätt att stjäla dem eller olovligen ta dem i bruk.

Om ett särskilt farligt skjutvapen, flera än fem skjutvapen eller vapendelar som kan
monteras till flera än fem skjutvapen ska förvaras, ska vapnen förvaras i ett stöldsäkert och
låst säkerhetsskåp. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringsutrymmet har godkänts
av polisinrättningen på förvaringsorten.

Med undantag för tillfällig förvaring ska innehavare av näringstillstånd i vapen-
branschen och vapensamlare förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler i förvaringslokaler som polisinrättningen godkänt.

106 b §

Förvaring och transport samt tillfällig förvaring av patroner och särskilt farliga 
projektiler

Förvaring, transport och tillfällig förvaring av patroner och särskilt farliga projektiler
ska ordnas så att dessa och skjutvapen inte är lättillgängliga tillsammans, och att det inte
finns någon risk för att de ska komma i obehörigas besittning.

Bestämmelser om förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler
som innehåller sprängämnen eller lättantändligt ämne finns dessutom i lagen om säkerhet
vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och i lagen om transport av farliga
ämnen (719/1994).

110 §

Besiktning av skjutvapen och patroner

Skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, modifieras, överförs eller förs in till
Finland för försäljning ska besiktas för att konstatera deras säkerhet vid användning innan
de saluförs eller annars överlåts. Ett skjutvapen ska besiktas också när en näringsidkare i
vapenbranschen i kommersiellt syfte byter ut en del i det. Besiktningsskyldigheten gäller
inte sådana ur samlarsynpunkt värdefulla skjutvapen och patroner som tillverkas, repare-
ras, överförs eller förs in till Finland för musei- eller samlarändamål. Närmare bestämmel-
ser om besiktningsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

I ett vapentillstånd som ger rätt till privat tillverkning eller modifiering kan tas in ett
villkor enligt vilket också ett skjutvapen som tillverkats eller modifierats för eget bruk ska
besiktas för att konstatera dess säkerhet vid användning.

Ett skjutvapen eller patroner som inte har godkänts vid besiktningen får inte saluföras
eller annars överlåtas.

Polisstyrelsen kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda
en besiktningsbeteckning för patroner. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för
beviljande av rätt att använda besiktningsbeteckning och om återkallelse av den utfärdas
genom förordning av statsrådet.

110 a §

Serie- och identifieringsnummer samt märkning

I denna lag avses med
1) serienummer en numerisk eller alfanumerisk kod som anger att föremålet ingår i en

serie, varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,
2) identifieringsnummer en annan numerisk eller alfanumerisk kod än en sådan som

avses i 1 punkten varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,
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3) tillverkningsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen el-
ler en vapendel som åtminstone består av tillverkarens namn eller varumärke, platsen eller
landet för tillverkningen, tillverkningsåret om det inte ingår i serienumret, och serienum-
mer,

4) tilläggsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen som be-
står av namnet på importören, överföraren eller den överlåtande myndigheten, Finlands
landskod och identifieringsnummer,

5) importmärkning en synlig, beständig märkning på ett skjutvapen som består av Fin-
lands landskod och importåret,

6) förpackningspåskrift en märkning på den minsta säljförpackningen för patroner som
består av tillverkarens namn, tillverkningspartiets nummer, kalibern och den i 5 § 2 mom.
avsedda patrontypen.

110 b §

Märkning

Den som tillverkar skjutvapen ska i samband med tillverkningen förse varje vapen och
vapendel, med undantag för ljuddämpare och laddningsanordningar, med en tillverknings-
märkning. En statlig myndighet som för varaktigt privat bruk överlåter ett skjutvapen som
saknar tillverkningsmärkning ska förse skjutvapnet och varje vapendel, med undantag för
ljuddämpare och laddningsanordningar, med en tilläggsmärkning innan det överlåts.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen som varaktigt till Finland för in el-
ler överför ett skjutvapen eller en vapendel, med undantag för laddningsanordningar och
ljuddämpare, som saknar tillverkningsmärkning ska förse skjutvapnet eller vapendelen
med en tillverkningsmärkning eller med en märkning med motsvarande uppgifter senast
innan skjutvapnet eller vapendelen saluförs eller överlåts och utan dröjsmål efter överfö-
ringen eller införseln. Andra än innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska läm-
na in sådana skjutvapen eller vapendelar till Polisstyrelsen för tillverkningsmärkning inn-
an de ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av dem.

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen som varaktigt till Finland för in ett
skjutvapen eller en vapendel, med undantag för laddningsanordningar och ljuddämpare,
ska förse skjutvapnet med en importmärkning innan skjutvapnet eller vapendelen saluförs
eller överlåts. Andra än innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska lämna in
skjutvapen eller vapendelar, med undantag för laddningsanordningar och ljuddämpare,
som varaktigt förts in till Finland till Polisstyrelsen för importmärkning innan de ansöker
om tillstånd som berättigar till innehav av dem.

Den som tillverkar patroner i kommersiellt syfte ska i samband med förpackandet förse
förpackningen med en förpackningspåskrift.

Polisstyrelsen kan bevilja undantag från märkningsskyldigheten för skjutvapen och de-
lar till skjutvapen vilka som sådana är historiskt särskilt betydelsefulla, om märkningen
skulle sänka skjutvapnets eller dess delars historiska värde.

Sådana delar till skjutvapen som är alltför små för att förses med tillverkningsmärkning
ska åtminstone märkas med serienummer.

110 c §

Avlägsnande eller ändring av märkning

Ett serie- eller identifieringsnummer på ett skjutvapen eller en vapendel samt en till-
verknings-, tilläggs- och importmärkning och förpackningspåskrift får inte avlägsnas eller
ändras om inte Polisstyrelsen har gett tillstånd till att märkningen förtydligas eller förbätt-
ras.
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112 §

Uppvisande och anmälning av deaktiverade skjutvapen

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen eller en vapen-
del ska inom 30 dagar från det att skjutvapnet deaktiverats visa upp skjutvapnet på en po-
lisinrättning eller hos Polisstyrelsen för besiktning. Samtidigt ska det tillståndsbevis som
gäller innehavstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen.

Den som förvärvar ett deaktiverat skjutvapen ska inom 30 dagar från förvärvet göra en
anmälan om förvärvet till polisen, om inte anmälan gjorts med stöd av 42 c §.

112 a §

Överföring och införsel till Finland av deaktiverade skjutvapen

Den som till Finland överför eller för in ett deaktiverat skjutvapen ska inom 30 dagar
från överföringen eller införseln visa upp skjutvapnet på en polisinrättning eller hos Polis-
styrelsen för besiktning.

112 b §

Deaktivering av skjutvapen

Ett skjutvapen får deaktiveras endast av den som har ett näringstillstånd i vapen-
branschen för i 14 § 2 punkten avsedd näring i vapenbranschen. Över deaktiveringen ska
lämnas ett intyg där deaktiveringsåtgärderna framgår.

Bestämmelser om personer och organisationer som bemyndigats att deaktivera skjutva-
pen, om de tekniska specifikationer som fastställs för deaktivering av ett skjutvapen, om
märkning, kontroll och certifiering av skjutvapen som deaktiverats, om en medlemsstats
begäran om bistånd för att deaktivera ett skjutvapen, om kompletterande åtgärder för de-
aktivering samt om överföring inom Europeiska unionen av deaktiverade skjutvapen finns
i deaktiveringsförordningen.

113 §

Polisens skyldighet att föra register

Polisen ska ha sådana register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler som behövs för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna i samband med
dessa föremål samt för spårningen av föremålen i fråga. I registren ska de uppgifter föras
in som är nödvändiga för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt vapenex-
portförordningen. I registren får också uppgifter om förvärv, innehav, överföring, införsel,
utförsel och transitering av ovan avsedda föremål föras in för att användas i de anmälning-
ar till myndigheter i andra stater som ska göras enligt vapendirektivet samt rådets direktiv
93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och
övervakning av explosiva varor för civilt bruk.

De register som avses i 1 mom. är sekretessbelagda. Sekretessbelagda är också till-
ståndsansökningar som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga pro-
jektiler samt ansökningar om förhandssamtycke, samtycke och godkännande som vapen-
samlare, beslut i en sådan sak samt uppgifter om förvaringsplatser för skjutvapen. Polisen
kan dock bekräfta giltigheten för eller en uppgift i ett enskilt tillstånd, om identiteten hos
den som begär informationen är känd för polisen och utlämnandet av uppgifter inte även-
tyrar allmän ordning och säkerhet. På införande av uppgifter i de register som avses i
1 mom. samt på användning, utlämnande och utplåning av uppgifter i registren tillämpas
i övrigt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.
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114 a §

Anmälningsskyldighet för innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen om 
misstänkta försök till transaktioner

En innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska underrätta polisen om förvärv
och försök till förvärv av patroner och särskilt farliga projektiler som näringsidkaren anser
vara misstänkta på grund av dess art eller karaktär.

114 b §

Sekretess

Innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen och ansvariga personer som är anställ-
da hos dem, innehavare av vapenhanteringstillstånd samt skytteinstruktörer får inte obe-
hörigen röja eller för egen eller någon annans fördel eller för att skada någon annan utnytt-
ja vad de i sin verksamhet fått veta om en vapentillståndshavares tillstånd, skjutvapen, va-
pendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som tillståndshavaren innehar eller sä-
kerhetsarrangemang som gäller förvaring och transport eller vapensäkerheten i övrigt, fö-
retagshemligheter eller omständigheter som hör till någons privatliv.

Som obehörigt röjande ska inte betraktas att uppgifter ges till polisen för tillståndsför-
valtningsändamål eller för förebyggande, avslöjande eller utredande av brott.

Sekretessen enligt denna paragraf består efter att uppgiften upphört.

115 §

Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Polisen övervakar efterlevnaden av denna lag. Gränsbevakningsväsendet, Tullen och
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar inom sina respektive ansvarsområden
efterlevnaden av lagen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

116 §

Tillsynen över innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen och vapensamlare

Förvaringsutrymmena för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projek-
tiler hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen ska vara säkra till sin kon-
struktion och stå i rätt proportion till antalet föremål som förvaras. För att säkerställa detta
ska polisen inspektera förvaringsutrymmena. En ny inspektion ska göras om förvarings-
utrymmena ändras. Dessutom ska polisen med högst två års intervaller granska de register
som de i området verksamma innehavarna av näringstillstånd i vapenbranschen för med
stöd av 25 § 5 mom. och deras bokföring samt inspektera deras lager och förvaringsutrym-
men samt skjutvapen och tillståndspliktiga vapendelar. Polisen har rätt att vid granskning-
en och inspektionen ta del av innehavare av näringstillstånd i vapenbranschens bokföring
och få tillträde till utrymmen där föremål som avses ovan förvaras.

Förvaringsutrymmena för skjutvapen och vapendelar i en samling ska vara säkra till sin
konstruktion och stå i rätt proportion till antalet föremål som förvaras. För att säkerställa
detta ska polisen inspektera förvaringsutrymmena innan tillstånd att förvärva det första
skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas. En ny inspektion ska göras
om förvaringsutrymmena ändras.

Polisen ska i vapenregistersystemet upprätta protokoll över de inspektioner som gjorts.
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119 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om
1) mätning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,
2) vilka föremål som är vapendelar eller särskilt farliga patroner och projektiler,
3) förfarandet vid ansökan om tillstånd, förhandssamtycke, samtycke, godkännande

som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass, innehållet i ansökningarna, utredningar
som behövs för avgörandet av ett ärende samt om den aktiva hobbyverksamhet som avses
i 45 §,

4) innehållet i och förfarandet för förnyelse av ett tillståndsbevis, förhandssamtycke,
samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass,

5) det förfarande som ska iakttas när skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt far-
liga projektiler har förklarats förverkade till staten eller som kommit i statens ägo med stöd
av denna lag,

6) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler,

7) märkning av skjutvapen, vapendelar och patronförpackningar samt om lämnande av
skjutvapen till myndigheten för märkning,

8) det prov för ansvariga personer som avses i 26 c § 1 mom. 4 punkten.
Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om
1) de blanketter som ska användas vid förfaranden enligt denna lag,
2) förstöring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som

har förklarats förverkade till staten eller som staten fått i sin ägo med stöd av denna lag,
användning av sådana för statens behov eller överlåtelse av sådana till att bevaras i muse-
um eller samling eller försäljning på offentlig auktion eller på något annat sätt,

3) tekniska skyddskonstruktioner som krävs vid transport och förvaring av skjutvapen,
vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt förfarandet vid bedömning av
konstruktionerna,

4) i denna lag avsedda godtagbara användningssyften för skjutvapen samt för skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som lämpar sig för dessa använd-
ningssyften,

5) förfarandet vid bedömningen av de krav som uppställts för godkännande som va-
pensamlare,

6) villkor som ska meddelas med stöd av denna lag och som behövs för upprätthållan-
det av allmän ordning och säkerhet.

Närmare bestämmelser om deaktivering av skjutvapen och vapendelar utfärdas genom
förordning av statsrådet. Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmel-
ser utfärdas om de tekniska krav som hänför sig till deaktivering av skjutvapen och vapen-
delar, om den märkning som anger ett godkännande av deaktivering och om det intyg som
ska utfärdas över deaktivering, samt om det förfarande som ska iakttas när ett skjutvapen
eller en vapendel som har deaktiverats lämnas in för besiktning.

————
Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019.
Bestämmelsen i 42 c §, som gäller anmälan till polisen om utlåning av skjutvapen eller

vapendel, träder dock i kraft först den 1 mars 2020.
Vapentillstånd och vapenhanteringstillstånd som meddelats före ikraftträdandet av den-

na lag ska gälla med tidigare villkor och begränsningar under tillståndets giltighetstid, och
denna lag ska tillämpas på dem. Kommersiella och privata införseltillstånd, kommersiella
och privata överföringstillstånd samt kommersiella transiteringstillstånd för skjutvapen,
vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag ska gälla med tidigare villkor och begränsningar under tillståndets giltighetstid,
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men dock högst så länge som näringstillståndet i vapenbranschen är i kraft, och denna lag
ska tillämpas på dem.

Den som före den 1 januari 2010 har meddelats ett med de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag överensstämmande näringstillstånd i vapenbranschen eller
något annat tillstånd som ger rätt att idka näring i vapenbranschen och som idkar sådan
verksamhet vid ikraftträdandet av denna lag, ska inom ett år från ikraftträdandet genom en
anmälan till Polisstyrelsen meddela att verksamheten fortsätter med stöd av näringstill-
stånd i vapenbranschen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i bestämmelser
som utfärdats med stöd av 119 § 1 mom. 3 punkten i denna lag och en kopia av det ur-
sprungliga tillståndet ska fogas till anmälan. Dessutom får Polisstyrelsen begära annan ut-
redning som behövs för att utreda ärendet. Polisstyrelsen meddelar den som gjort en sådan
anmälan ett nytt näringstillstånd i vapenbranschen avgiftsfritt. Innehållet i näringstillstån-
det i vapenbranschen fastställs enligt 21 § i denna lag. Om ingen anmälan gjorts inom tids-
fristen, förfaller tillståndet ett år efter ikraftträdandet av denna lag.

Den som godkänts som ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd enligt
4 mom. före ikraftträdandet av denna lag får i de fall som avses i 1 mom. fortsätta som
ansvarig person hos innehavaren av näringstillstånd i vapenbranschen utan särskild anmä-
lan. Den som fortsätter sköta uppgiften som ansvarig person behöver då inte avlägga ett
prov enligt 26 c § 1 mom. 4 punkten för att få fortsätta i uppgiften.

Under den övergångsperiod som avses i 4 mom. tillämpas på innehavare av näringstill-
stånd i vapenbranschen bestämmelserna i denna lag om innehavare av näringstillstånd i
vapenbranschen.

Ett näringstillstånd i vapenbranschen som meddelats före ikraftträdandet av denna lag
och som ger rätt att reparera skjutvapen, innefattar också kommersiell ändring enligt 12 §
4 mom.

Sådana register som bildats och förts med stöd av denna lag eller skjutvapenförordning-
en (145/1998) före ikraftträdandet av denna lag ska bevaras den tid som föreskrivs i denna
lag.

På ärenden som gäller näringstillstånd i vapenbranschen eller godkännande som ansva-
rig person och som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

En sådan temporär återkallelse av ett godkännande som ansvarig person som gjorts en-
ligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta att vara i
kraft i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Giltighetstiden för sådana giltiga tillstånd som meddelats före ikraftträdandet av denna
lag men senast den 12 juni 2017 och som berättigar till innehav av sådana skjutvapen en-
ligt 9 § 4–6 punkten eller delar till dem vilkas identifieringsuppgifter tillståndshavaren har
anmält till polisen senast den 12 juni 2017, fortsätter efter ikraftträdandet av denna lag.
Det tillståndet innefattar också rätten att förvärva och inneha laddningsanordningar enligt
3 § 2 mom. Giltighetstiden för ett vapentillstånd fortsätter högst den tid för vilket det har
meddelats. Skyldigheten att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt 53 a § gäller inte sådana
vapentillstånd vilkas giltighetstid fortsätter enligt detta moment. Till övriga delar tilläm-
pas denna lag på ovannämnda vapentillstånd.

Den som efter den 12 juni 2017 har förvärvat ett sådant skjutvapen som avses i 9 §
4–6 punkten eller en del till ett sådant ska inom sex månader från ikraftträdandet av
denna lag hos polisen ansöka om ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvap-
net. Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet och vapendelen i fråga och som
meddelats före ikraftträdandet av denna lag ska gälla till dess att tillståndsansökan har av-
gjorts. Tillståndsansökan behandlas avgiftsfritt. Om ingen ansökan gjorts inom fristen,
förfaller tillståndet när fristen löper ut. I stället för att ansöka om tillstånd får personen
inom sex månader från ikraftträdandet överlåta ett i 9 § 4–6 punkten avsett skjutvapen el-
ler en del till ett sådant till någon som enligt denna lag har rätt att förvärva skjutvapnet
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eller vapendelen, eller överlämna skjutvapnet eller vapendelen till staten, varvid skjutvap-
net eller vapendelen utan ersättning övergår i statens ägo.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag blir skyldig att förvara sina skjutvapen enligt
106 § 3 mom. ska förvara sina skjutvapen enligt det momentet senast den 1 december
2020.

Med undantag för sådana skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten ska bestäm-
melsen i 53 a § om påvisande av aktiv hobbyverksamhet tillämpas på sådana tillstånd som
berättigar till innehav av skjutvapen som meddelats efter ikraftträdandet av denna lag.

Sådana skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick men inte deaktiverats enligt
deaktiveringsförordningen ska deaktiveras enligt den förordningen senast när skjutvapnet
överlåts, och de uppgifter som anges i 42 c § ska lämnas till polisen.

De uppgifter som anges i 42 c § om sådana skjutvapen som försatts i varaktigt obruk-
bart skick ska lämnas till polisen senast fem år från ikraftträdandet av denna lag. Skjutvap-
net ska visas upp för polisen på begäran.

Helsingfors den 7 juni 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Maria Ohisalo
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