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Lag
om ändring av lagen om frivilligt försvar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om frivilligt försvar (556/2007) 2 § 2 mom. och 13 § 2 mom. samt
fogas till lagen nya 20 a–20 c § som följer:
2§
Militär utbildning och utbildning som främjar den militära förmågan
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Med utbildning som främjar den militära förmågan avses i denna lag annan än sådan
utbildning som avses i 1 mom., där utbildning ges en individ i Försvarsmaktens metoder
eller utrustning för att uppnå militär kompetens och handlingsförmåga för agerande i krig
eller andra väpnade konflikter.
13 §
Förfarandet vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter samt straffrättsligt
tjänsteansvar
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna i Försvarsutbildningsföreningens styrelse samt föreningens funktionärer, arbetstagare och i 20 b §
avsedda skjutledare när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter som enligt denna lag
ålagts Försvarsutbildningsföreningen.
20 a §
Av Försvarsutbildningsföreningen ordnad skytteutbildning som främjar den militära
förmågan
Försvarsutbildningsföreningen kan som sådan utbildning som främjar den militära förmågan ordna skytteutbildning, i vilken individens skjutskicklighet och färdigheter i säker
vapenhantering utvecklas. Det är förbjudet att ordna stridsskjutningar inom skytteutbildning som främjar den militära förmågan. Bestämmelser om vapentypsspecifika skjutprov
för att mäta färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten, om prestationer
som ska godkännas i proven och om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning
av statsrådet. Vid utbildningen ska iakttas Försvarsmaktens gällande reglementen om ordnande av skjutningar och övervakning av skytteprestationer, säkerhetsbestämmelser och
andra stående order.
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Vid skytteutbildningen är det tillåtet att använda endast effektiva luftvapen enligt 2 a §
i skjutvapenlagen (1/1998) samt skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 1–6, 8 och 10 punkten
och 9 § 5 punkten underpunkt b och som fungerar enligt de funktionsprinciper som avses
i 7 § 2 mom. 1–3 punkten i skjutvapenlagen.
Skytteutbildningen sker i form av individuella skjutningar i närvaro av samt under ledning och handledning av en i 20 b § 1 mom. avsedd skjutledare, från skjutplatser som
skjutledaren anvisat i förväg mot i förväg bestämda mål på Försvarsmaktens skjutområden
eller skjutbanor, eller på skjutbanor enligt 3 § 1 mom. i lagen om skjutbanor (763/2015)
eller sportskyttecentrum enligt 3 § 2 mom. i den lagen.
I skytteutbildningen får avståndet mellan skytten om målet vara högst en kilometer vid
skjutning med ett skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 9 § 5 punkten underpunkt b i skjutvapenlagen. Med andra skjutvapen som avses i 2 mom. i denna paragraf
får skjutavståndet i skytteutbildningen vara högst 150 meter. Skjutledaren får ge högst
30 personer åt gången skytteutbildning. Om skytten ska förflytta sig under skjutningen får
bara två personer åt gången övervakas av skjutledaren.
Vid skytteutbildningen används skjutvapen som Försvarsutbildningsföreningen äger
eller innehar. En deltagare i utbildningen får dock vid utbildningen på eget ansvar också
använda sådana skjutvapen enligt 2 mom., som lämpar sig för skjutningar enligt utbildningsprogrammet och som deltagaren är berättigad att inneha enligt skjutvapenlagen.
Vid skytteutbildningen får skjutvapen användas på det sätt som förutsätts i utbildningsprogrammet. I utbildning som främjar den militära förmågan är det förbjudet att ordna andra skjutningar än de som ingår i utbildningsprogrammet. Andra skjutvapen samt särskilt
farliga projektiler får inte användas vid skytteutbildningen.
20 b §
Godkännande som skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningen
Endast personer som Försvarsmakten har godkänt som skjutledare får vara skjutledare
vid Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildningar; under deras ledning får ett tillräckligt antal personer assistera vid skjutningarna. Som skjutledare kan Försvarsmakten
godkänna den som har fått utbildning för ledare eller utbildare vid Försvarsmakten eller
Försvarsutbildningsföreningen och som genom ett fristående prov har påvisat behörighet
att på ett säkert sätt ordna och undervisa vid skytteutbildning som främjar den militära förmågan inom Försvarsmakten, och som dessutom annars anses lämplig för uppgiften. Bestämmelser om det fristående provets innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.
Försvarsmakten begär ett utlåtande av polisen om de tilltänkta personernas lämplighet
som skjutledare.
Ett godkännande enligt 1 mom. gäller i högst fem år i taget.
Försvarsmakten återkallar ett godkännande enligt 1 mom. om skjutledaren har brutit
mot någon av sina skyldigheter enligt 20 c § eller om skjutledaren inte längre annars anses
lämplig för uppgiften, eller om förutsättningarna enligt skjutvapenlagen för återkallelse av
ett vapentillstånd uppfylls.
Försvarsmakten ska underrätta polisen om godkännanden och återkallelser av godkännanden.
20 c §
Skjutledarens skyldigheter vid skytteutbildning som Försvarsutbildningsföreningen
ordnar
Skjutledarens skyldigheter vid skytteutbildning är
1) att säkerställa att skjutvapenlagen, denna lag samt Försvarsmaktens reglementen om
ordnande av skjutningar och övervakning av skytteprestationer, säkerhetsbestämmelser
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och andra stående order iakttas vid den skytteutbildning som han eller hon har ansvaret för
att ordna,
2) att innan skytteutbildningen inleds säkerställa att de skjutvapen deltagarna använder
vid utbildningen lämpar sig för den skytteutbildning som ordnas,
3) att säkerställa att de som använder andra än Försvarsutbildningsföreningens skjutvapen har giltiga tillstånd som berättigar till innehav av dem,
4) att avbryta skytteutbildningen, om genomförandet av den kan medföra fara för deltagarna i utbildningen, för utomstående eller för egendom,
5) att utfärda intyg över avlagt prov för säker skytt samt att övervaka skjutprov som
mäter färdigheter i säker vapenhantering och skjutskicklighet och ge utbildning för provet.
————
Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019.
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