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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring och temporär ändring av skjutvapenla-
gen, om ändring av 117 § i en lag om ändring av skjutva-
penlagen och om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att nödvändiga 

ändringar och kompletteringar utförs i skjut-
vapenlagen och strafflagen i syfte att verk-
ställa Europeiska unionens vapenexportför-
ordning. 

Lagarna avses träda i kraft den 30 septem-
ber 2013 då Europeiska unionens vapenex-
portförordning ska börja tillämpas. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

Skjutvapenlagen innehåller bestämmelser 
om export av skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler avsedda för 
civilt bruk från Finland utanför Europeiska 
unionen (tredje stater). Enligt lagens 36 § 
krävs tillstånd för utförsel i kommersiellt syf-
te. Enligt 19 § 1 mom. 1 punkten i lagen är 
sådan utförsel av skjutvapen, vapendelar, pa-
troner och särskilt farliga projektiler som 
sker för privat ändamål inte beroende av till-
stånd. Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet 
för kommersiell utförsel. Bestämmelser om 
export och överföring från Finland, förmed-
ling och transitering av skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som ska betraktas som försvarsmateriel ingår 
i lagen om export av försvarsmateriel 
(282/2012). Utförsel från Finland av skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler som strider mot bestämmelserna i 
skjutvapenlagen (39/1889) ska enligt 41 kap. 
i strafflagen straffas som skjutvapenbrott, 
grovt skjutvapenbrott eller lindrigt skjutva-
penbrott. 

Enligt 113 § i skjutvapenlagen ska polisen 
föra sådana register över skjutvapen, vapen-
delar, patroner och sär-skilt farliga projektiler 
som behövs för tillstånds-, förvaltnings- och 
tillsynsuppgifterna. I registren får antecknas 
också sådana uppgifter om förvärv, innehav, 
överföring, införsel och utförsel av ovan av-
sedda föremål som behövs för de anmälning-
ar till myndigheter i andra stater som ska gö-
ras enligt vapendirektivet, rådets direktiv om 
harmonisering av bestämmelserna om ut-
släppande på marknaden och övervakning av 
explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) 
och Schengenkonventionen. Bestämmelsen 
om att föra register möjliggör tillsyn över 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler med stöd av det kommersi-
ella utförseltillståndet som avses i 36 § i 
skjutvapenlagen. Bestämmelserna i 117 § ska 
tillämpas på tillsyn över privat utförsel. Av 
117 § framgår att ett tillståndsbevis som av-
ses i skjutvapenlagen och ett europeiskt 

skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset el-
ler med stöd av tillstånd som antecknats i det 
europeiska skjutvapenpasset på begäran ska 
visas upp för polisen, gränsbevakningsmyn-
digheterna och tullmyndigheterna. Uppgifter 
om föremål som förts ut från landet har inte 
antecknats i registren. 

 
2  Föreslagna ändringar 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 258/2012 om genomförande av arti-
kel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverk-
ning av och handel med eldvapen, delar till 
eldvapen och ammunition, bifogat till Fören-
ta nationernas konvention mot gränsöver-
skridande organiserad brottslighet (FN:s pro-
tokoll om skjutvapen), och om införande av 
exporttillstånd, import- och transiteringsåt-
gärder för skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition (senare vapenexportförord-
ning) ska huvudsakligen tillämpas från och 
med den 30 september 2013. I förordningen 
fastställs de förfaranden som gäller utförsel 
av skjutvapen, delar och väsentliga delar till 
skjutvapen samt ammunition avsedda för ci-
vilt bruk. 

Det föreslås att skjutvapenlagen för det för-
sta ändras så att de bestämmelser slopas som 
gäller utförsel av skjutvapen, vapendelar, pa-
troner och särskilt farliga projektiler som 
överlappar bestämmelserna i vapenexport-
förordningen och som enligt propositionen 
inte längre ska tillämpas. Dessutom fastställs 
de nationella myndigheter som ska meddela 
de tillstånd som avses i förordningen. 

Med export avses i vapenexportförordning-
en för det första det förfarande för export 
som avses i artikel 161 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tull-
kodex för gemenskapen. Av artikel 161.1 
framgår att vid förfarande för export kan ge-
menskapsvaror lämna gemenskapens tullom-
råde. Enligt 2 punkten ska, med undantag för 
varor som hänförts till förfarandet för passiv 
förädling eller ett transiteringsförfarande en-
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ligt artikel 163, alla gemenskapsvaror som är 
avsedda för export hänföras till exportförfa-
randet enligt vilket gemenskapsvaror kan be-
fordras från en punkt till en annan inom ge-
menskapens tullområde genom en tredje stats 
territorium. 

Med export avses för det andra återexport 
enligt artikel 182 i rådets förordning om in-
rättandet av en tullkodex för gemenskapen 
med undantag för varor som befordras enligt 
det förfarande för extern transitering som av-
ses i artikel 91 och i fråga om vilka de forma-
liteter för återexport som avses i artikel 182.2 
inte uppfylls. Enligt förordningen om en ge-
menskapstullkodex ska återexport gälla icke-
gemenskapsvaror. 

Vid förfarandet för extern transitering ska 
icke-gemenskapsvaror kunna befordras från 
en punkt till en annan inom gemenskapens 
tullområde utan att dessa beläggs med im-
porttullar eller andra avgifter och utan att de 
underkastas handelspolitiska åtgärder. Dess-
utom ska förfarandet för extern transitering 
medge att gemenskapsvaror, som varit före-
mål för en gemenskapsåtgärd som innefattar 
export till tredjeland och motsvarande tull-
formaliteter, kan befordras fritt från en punkt 
till en annan inom gemenskapens tullområde. 

Skjutvapen, delar och väsentliga delar till 
skjutvapen eller ammunition kan temporärt 
föras in till Europeiska unionens område för 
utställning, reparation eller för bedömning av 
värdet. På motsvarande sätt kan föremål 
inom unionens område temporärt föras ut 
från unionens område i något syfte som 
nämns ovan. Enligt artikel 9.2 i vapenexport-
förordningen ska medlemsstaterna i enlighet 
med nationell rätt införa förenklade förfaran-
den för export av skjutvapen för bedömning, 
utställning eller reparation. Bestämmelserna 
ska gälla temporär utförsel både från unionen 
till en tredje stat och återsändande av tempo-
rär införsel till unionen. Det föreslås att 
skjutvapenlagens bestämmelser om utförsel 
upphävs. I lagen föreslås inte ingå några sär-
skilda exportbestämmelser som gäller sådan 
utförsel som beskrivs ovan, utan för den ska 
inte behövas något tillstånd. Allmän ordning 
och säkerhet samt utrikes- och säkerhetspoli-
tiska orsaker förutsätter inte tillståndsplikt 
för sådan utförsel. 

I vapenexportförordningen definieras tran-
sitering som transport av föremål från Euro-
peiska unionen genom en tredje stats territo-
rium med slutdestination i en annan tredje 
stat. Enligt 16 § 2 mom. 4 punkten i skjutva-
penlagen avses med transitering transport 
från någon annan plats än en medlemsstat i 
EU genom Finland till någon annan plats än 
en medlemsstat i EU. Vapenexportförord-
ningens definition av transitering ingår i 
skjutvapenlagens definition av utförsel och 
den sammanfaller inte till någon del med 
skjutvapenlagens definition av transitering. 
Så som ovan framgår är extern transitering 
som ingår i vapenexportförordningens defini-
tion av export snävare än skjutvapenlagens 
definition av transitering. För att Finland 
fortfarande på ett heltäckande sätt ska kunna 
övervaka kommersiell transitering av skjut-
vapen, vapendelar, patroner och särskilt far-
liga projektiler genom sitt lands territorium, 
föreslås att definitionen av transitering och 
tillståndsplikten för kommersiell transitering 
bibehålls i skjutvapenlagen. 

Enligt förslaget ska privat transitering 
övervakas såsom privat införsel och innehav 
i Finland enligt 6 kap. i skjutvapenlagen. Ut-
försel som ingår i sådan transitering ska i 
fortsättningen övervakas såsom export som 
avses i vapenexportförordningen. 

Vapenexportförordningen ska tillämpas i 
fråga om både kommersiell och annan export 
på alla sådana föremål som enligt gällande 
lagstiftning omfattas av skjutvapenlagens be-
stämmelser om kommersiell utförsel. Pro-
dukttäckningen ändras således inte. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

I denna proposition föreslås att de tekniska 
ändringar i lagstiftningen som följer av att 
vapenexportförordningen ska börja tillämpas 
utförs. Propositionen har således inga eko-
nomiska konsekvenser, konsekvenser för 
medborgarna, könsrelaterade konsekvenser 
eller andra konsekvenser, med undantag för 
behovet att utse en tillstånds- och tillsyns-
myndighet på grund av att privat utförsel blir 
tillståndspliktig. 

Den föreslagna tillståndsmyndigheten för 
annan än kommersiell utförsel, dvs. polisin-
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rättningen i hemkommunen eller på hemor-
ten, föreslås meddela och återkalla även öv-
riga tillstånd som berättigar till innehav av 
skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt 
farliga projektiler, med undantag för tillstånd 
som anknyter till idkandet av näring i vapen-
branschen eller anskaffning av särskilt farliga 
skjutvapen. Denna myndighet ska också be-
vilja det europeiska skjutvapenpasset som fö-
reslås bli ett av de dokument som berättigar 
till temporär privat utförsel. Med tanke på 
myndigheternas verksamhet är det ändamåls-
enligast och förmånligast att ordna uppgif-
terna så att polisinrättningarna sköter de till-
stånds- och tillsynsuppgifter som gäller pri-
vat utförsel. Det är också den ändamålsenli-
gaste och effektivaste lösningen med tanke 
på tillgången till tjänster för medborgarna 
och kostnadseffektiviteten. Propositionen har 
inga betydande konsekvenser för resurserna i 
fråga om kommersiella utförseltillstånd. Des-
sa ska fortfarande behandlas av Polisstyrel-
sen och de förfaranden som tillämpas kom-
mer inte att ändras så att det skulle inverka 
nämnvärt på arbetsvolymen. 

Privat utförsel blir tillståndspliktig då va-
penexportförordningen börjar tillämpas. 
Temporär privat utförsel kommer att ske näs-
tan helt och hållet med stöd av nationella till-
stånd som berättigar till innehav och vid ut-
försel från en annan medlemsstat med stöd 
av det europeiska skjutvapenpasset. Ytterli-
gare uppgifter föranleds således endast av 
permanent privat utförsel. Meddelande av ut-
förseltillstånd kan kombineras med förfaran-
det för meddelande av förvärvstillstånd till 
utomlands bosatta personer då en utomlands 
bosatt person är exportör. Extra arbete upp-
står då i Finland bosatta tillståndshavare 
permanent för skjutvapen ut ur landet. Den 
årliga kostnads-effekten för medborgarna för 
den här ändringen beräknas uppgå till högst 
några tiotusen euro. Antalet tillstånd för des-
sa i Finland bosatta personers permanenta 
vapenutförsel torde uppgå till högst några 
hundra per år. 
 
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid inrikesministeriet. Utlåtanden har 
begärts hos justitieministeriet, utrikesministe-
riet, försvarsministeriet, Polisstyrelsen, Tul-
len, Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Fin-
lands viltcentral, Suomen Metsästäjäliitto - 
Finlands Jägarförbund ry, Reserviläisurheilu-
liitto ry, Asehistorian Liitto ry, Suomen Ase-
historiallinen Seura ry och Asealan Elin-
keinonharjoittajat ry. 

Justitieministeriet, utrikesministeriet, för-
svarsministeriet, Polisstyrelsen, Tullen, Su-
omen Ampumaurheiluliitto ry, Finlands vilt-
central, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands 
Jägarförbund ry, Reserviläisurheiluliitto ry, 
Asehistorian Liitto ry och Asealan Elin-
keinonharjoittajat ryhar gett utlåtande om 
propositionen. 

Tre av remissinstanserna hade konkreta 
ändringsförslag. Suomen Ampumaurheiluliit-
to och Reserviläisurheiluliitto ansåg att 113 § 
1 mom. i skjutvapenlagen bör ändras så att 
man slopar möjligheten att i registret anteck-
na de uppgifter om förvärv, innehav, överfö-
ring, införsel och utförsel av skjutvapen, va-
pendelar, patroner och särskilt farliga projek-
tiler som behövs för anmälningar till myn-
digheter i andra stater enligt vapendirektivet, 
rådets direktiv om harmonisering av be-
stämmelserna om utsläppande på marknaden 
och övervakning av explosiva varor för civilt 
bruk (93/15/EEG) och Schengenkonventio-
nen. Enligt remissinstanserna ger bestämmel-
sen befogenheter till polisen att enligt pröv-
ning anteckna uppgifter i det register som av-
ses i skjutvapenlagen. Lagstiftningen i an-
slutning till vapen och vapentillstånd ska in-
nehålla en uttömmande förteckning över de 
typer av uppgifter i fråga om vilka polisen 
har befogenheter att anteckna i registren. 
Uppgifterna ska dessutom anknyta till det 
lagstadgade systemet för vapentillstånd och 
vara relevant i det avseendet. Eftersom be-
stämmelsen är nu gällande rätt och man inte i 
detta sammanhang har för avsikt att ingripa i 
rätten att föra register, förutom i fråga om de 
ändringar som föreslås i fråga om vapenex-
portförordningens ikraftträdande, har försla-
get inte genomförts. 

Justitieministeriet har gett flera förslag till 
preciserande ändringar, särskilt i fråga om 
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straffbestämmelserna. Ändringarna har beak- tats i den fortsatta beredningen. 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om ändring och temporär 
ändring av skjutvapenlagen 

17 §. Undantag från tillämpningsområdet. 
I 1 mom. 13 punkten görs en teknisk ändring 
med anledning av att det fogas en ny 14 
punkt till paragrafen. Punkten i slutet av un-
derpunkten ersätts av ett kommatecken. 

I punkt 13 i den svenskspråkiga texten 
skulle ordet "tillhör" ändras till formen "in-
nehavs av". Detta skulle bättre motsvara tex-
tens syfte, och vara kongruent med betydel-
sen av det finskspråkiga ordet "kuuluu". 

Utförsel av skjutvapen, delar och väsentli-
ga delar till skjutvapen samt ammunition för 
civilt bruk från Finland till länder utanför Eu-
ropeiska unionen omfattas av tillämpnings-
området för vapenexportförordningen. Va-
penexportförordningens materiella tillämp-
ningsområde är åtminstone lika omfattande 
som skjutvapenlagens. Skjutvapenlagen till-
lämpas på skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler. Vapenexport-
förordningen innehåller även bestämmelser 
om transitering, men förordningens tillämp-
ningsområde är snävare än skjutvapenlagens 
i fråga om transitering. I vapenexportförord-
ningen definieras transitering som transite-
ring från Europeiska unionens tullområde 
genom ett tredjeland med slutdestination i ett 
annat tredjeland. Förordningens bestämmel-
ser om export tillämpas på transitering från 
ett tredjeland via en medlemsstat i Europeis-
ka unionen med slutdestination i ett annat 
tredjeland till den del exporten som ingår i 
transiteringen sker enligt det förfarande för 
extern transitering som avses i gemenskapens 
tullkodex. Förordningen ska inte tillämpas på 
sådan transitering där det inte är fråga om ex-
tern transitering, dvs. sådana fall där omlast-
ning inte utförs. För att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet samt förhindra att Fin-
lands territorium blir ett transiteringsland för 
sådan vapenexport som strider mot Finlands 
utrikes- och säkerhetspolitik är det ända-
målsenligt att i skjutvapenlagen bibehålla be-
stämmelserna om tillståndsplikt för kommer-
siell transitering. Bibehållandet av bestäm-
melserna strider inte mot vapenexportförord-
ningens bestämmelser. 

Varken vapenexportförordningen eller 
skjutvapenlagen ska tillämpas på export av 
militär utrustning. Vapenexportförordningen 
ska inte tillämpas på gassprayer. I fråga om 
dessa behövs det således fortfarande natio-
nella bestämmelser om export och transite-
ring i skjutvapenlagen. 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. fo-
gas en ny 14 punkt enligt vilken lagen inte 
ska tillämpas på utförsel av föremål som om-
fattas av tillämpningsområdet för vapenex-
portförordningen eller på transitering som 
omfattas av tillämpningsområdet för vapen-
exportförordningen. 

Enligt det föreslagna 3 mom. är Polissty-
relsen tillståndsmyndighet i fråga om utförsel 
i kommersiellt syfte som omfattas av till-
lämpningsområdet för vapenexportförord-
ningen. Bestämmelsen är nödvändig efter-
som det inte fastslås några nationella till-
ståndsmyndigheter i vapenexportförordning-
en. Det sker inga förändringar i fråga om 
kommersiell utförsel, eftersom Polisstyrelsen 
även enligt gällande lagstiftning kan meddela 
tillstånd för kommersiell utförsel och transi-
tering av skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler avsedda för ci-
vilt bruk. Enligt gällande lagstiftning är pri-
vat utförsel av skjutvapen inte tillståndsplik-
tig. Privat utförsel blir tillståndspliktig då va-
penexportförordningen börjar tillämpas. I 
fråga om privat utförsel föreslås att polisin-
rättningen i tillståndssökandens hemkommun 
eller på tillståndssökandens hemort är till-
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ståndsmyndighet. Den som ansöker om ut-
förseltillstånd kan också vara en person som 
saknar hemort i Finland. I sådana fall medde-
lar polisinrättningen på vistelseorten utförsel-
tillstånd. 

Enligt 36 § 4 mom. i gällande skjutvapen-
lag ska tillståndsmyndigheten, om behand-
lingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos 
det ministerium som behandlar utrikesären-
den utreda att det inte finns några utrikes- el-
ler säkerhetspolitiska hinder för att meddela 
tillstånd. Vid beslut om beviljande av export-
tillstånd enligt vapenexportförordningen ska 
medlemsstaterna enligt artikel 10.1 b i va-
penexportförordningen vid behov beakta na-
tionella utrikes- och säkerhetspolitiska aspek-
ter, inbegripet de som täcks av gemensam 
ståndpunkt 2008/944/Gusp. I syfte att bedö-
ma de utrikes- och säkerhetspolitiska aspek-
terna på ett riktigt sätt föreslås att en be-
stämmelse som motsvarar 36 § 4 mom. i 
skjutvapenlagen som beskrivits ovan ska 
ingå som ett 4 moment. Tillståndsmyndighe-
ten ska vid behov be om ett utlåtande även i 
fråga om de ansökningar om exporttillstånd 
som omfattas av vapenexportförordningens 
tillämpningsområde. I fråga om ansökningar 
som gäller privat utförsel är det här i prakti-
ken nödvändigt endast i undantagsfall, om 
den mottagande statens situation är särskilt 
problematisk och om egenskaperna hos det 
skjutvapen som är föremål för utförsel är så-
dana att risken för missbruk är betydande. En 
sådan vapentyp kan exempelvis vara en ver-
sion av stormgevär som fungerar med själv-
laddande enkelskott. 

36 §. Kommersiellt transiteringstillstånd. 
Eftersom exporten av skjutvapen, vapendelar 
och väsentliga komponenter samt ammuni-
tion regleras i vapenexportförordningen, fö-
reslås att skjutvapenlagens 36 § som berör 
kommersiellt export av skjutvapen, vapende-
lar, patroner samt särskilt farliga projektiler 
upphävs. Vapenexportförordningen angår 
inte kommersiellt transit. Således föreslås att 
paragrafen förblir i bruk gällande kommersi-
ell transitering. 

39 §. Upphörande och återkallelse av 
kommersiellt förhandssamtycke och av till-
stånd. Det föreslås att hänvisningen till 
kommersiellt utförseltillstånd slopas i para-

grafens 1 och 2 mom., eftersom vapenexport-
förordningen innehåller bestämmelser om 
kommersiell utförsel. 

113 §. Polisens skyldighet att föra register. 
Enligt artikel 12 i vapenexportförordningen 
ska medlemsstaterna i enlighet med sin gäl-
lande nationella rätt eller praxis i minst 20 år 
bevara alla de uppgifter rörande skjutvapen, 
och om det är lämpligt och genomförbart, de-
lar och väsentliga delar till skjutvapen och 
ammunition, som är nödvändiga för att spåra 
och identifiera dessa skjutvapen, delar och 
väsentliga delar till skjutvapen och ammuni-
tion, och för att förebygga och upptäcka 
olaglig handel med dessa. Eftersom re-
gleringen av kommersiell utförsel av skjut-
vapen överförs från skjutvapenlagen till va-
penex-portförordningen och privat utförsel 
blir tillståndspliktig då vapenexportförord-
ningen börjar tillämpas, föreslås att skjutva-
penlagens 113 § 1 mom., som gäller skyldig-
heten att föra register, ändras så att polisen 
ska föra register även för att kunna utföra de 
tillstånds- och tillsynsuppgifter som fastställs 
i vapenexportförordningen. Uppgifterna mås-
te vara nödvändiga för skötseln av dessa upp-
drag. Utöver att meddela tillstånd förutsätts 
enligt vapenexportförordningen att de natio-
nella myndigheterna vid misstanke bland an-
nat säkerställer att de produkter som förs ut 
från landet kommer fram till en tredje stat. 
Sådana uppgifter för tillsynen ska bevaras 
som uppgifter för tillsynen. 

I den föreslagna paragrafen ska den finska 
termen "lupahallintotehtävä" ersättas med 
den kortare termen "lupatehtävä". Ändringen 
inverkar inte på sakinnehållet i bestämmel-
sen. 

I den svenskspråkiga versionens första fras 
skulle termen "skötseln av" tilläggas. Därtill 
skulle det göras en förtydligande ändring i 
den svenskspråkiga textens tredje fras. Änd-
ringarna skulle inte ha någon inverkan på be-
stämmelsens sakinnehåll. 

117 §. Uppvisande av dokument och vapen. 
Med tanke på myndigheternas tillsyn över 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler, som förs ut från Finland 
eller transporteras via Finlands territorium, är 
det nödvändigt att de föremål som förs ut 
från landet och de dokument som berättigar 
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till utförsel på begäran visas upp för till-
synsmyndigheten. Det här är nödvändigt 
även då skjutvapen, delar eller väsentliga de-
lar till skjutvapen eller ammunition förs ut 
från Finland. Därför föreslås att till 117 § fo-
gas en hänvisning till vapenexportförord-
ningen. Skyldigheten som gäller uppvisande 
av dokument och vapen omfattar enligt gäl-
lande 117 § i skjutvapenlagen tillståndsbevis 
för kommersiell utförsel av skjutvapen, va-
pendelar, patroner och särskilt farliga projek-
tiler samt föremål som förs ut ur landet. I 
fråga om privat utförsel omfattar nämnda 
skyldighet tillstånd som berättigar till inne-
hav och föremål som innehas med stöd av 
tillstånd. Den föreslagna ändringen medför 
således ingen ändring i sak i lagstiftningen. 

Dessutom skulle i den svenskspråkiga pa-
ragraftextens sista fras mellan orden "gräns-
bevakningsmyndigheterna" och "tullmyndig-
heterna" i stället för kommatecken tilläggas 
ordet "eller". Ändringen skulle inte ha någon 
inverkan på bestämmelsens sakinnehåll. 

118 §. Ändringssökande. I den bestämmel-
se som gäller ändringssökande föreslås änd-
ringar som föranleds av genomförandet av 
vapenexportförordningen. Det föreslås att 
hänvisningen till skjutvapenlagens 36 §, som 
föreslås bli upphävd och som gäller utförsel 
av skjutvapen, vapendelar, patroner och sär-
skilt farliga projektiler i kommersiellt syfte, 
ska strykas. Det föreslås att 1 mom. komplet-
teras med en hänvisning till beslut enligt va-
penexportförordningen, dvs. beslut om ex-
porttillstånd enligt artikel 4 i vapenexport-
förordningen och beslut om avslag, upphä-
vande, tillfälligt upphävande, ändring eller 
återkallande av tillstånd som avses i artikel 
11 i förordningen. 

I paragrafens 1 mom. föreslås två språkliga 
ändringar som inte inverkar på paragrafens 
sakinnehåll. Den finska texten "haetaan muu-
tosta" föreslås ersatt med formuleringen "saa 
hakea muutosta". Dessutom föreslås att ordet 
"endast" fogas till den mening som gäller 
ändringssökande hos förvaltningsdomstolen. 

Det föreslås att 2 mom. kompletteras med 
en bestämmelse enligt vilken även ett i va-
penexportförordningen avsett beslut om upp-
hävande, tillfälligt upphävande, ändring eller 
återkallande av exporttillstånd ska verkställas 

trots att ändring sökts, om inte besvärsmyn-
digheten förbjuder det. De ovan nämnda be-
slut som avses i vapenexportförordningen är 
alla sådana som enligt artikel 11.1 b i förord-
ningen ska fattas på initiativ av myndigheter-
na, om förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd inte skulle ha uppfyllts eller inte 
längre uppfylls. Upphävande, tillfälligt upp-
hävande, ändring eller återkallande av ex-
porttillstånd är oändamålsenligt, om beslutet 
inte ska verkställas omedelbart. Ett beslut 
som gäller återkallande av i skjutvapenlagens 
36 § avsett kommersiellt utförseltill-stånd för 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler kan enligt gällande 118 § 2 
mom. verkställas trots att ändring har sökts. 
Den föreslagna ändringen innebär således 
ingen förändring i fråga om kommersiell ut-
försel. Privat utförsel blir tillstånds-pliktig då 
vapenexportförordningen börjar tillämpas. 
Eftersom det i fråga om privat utförsel finns 
motsvarande behov att förhindra utförsel av 
skjutvapen, delar eller väsentliga delar till 
skjutvapen eller ammunition från Finland, 
om förhållandena i exportstaten, säkerheten i 
fråga om utförseln eller andra orsaker förut-
sätter det, föreslås att motsvarande bestäm-
melser ska börja tillämpas även i fråga om 
privat utförsel. Eftersom ett tillstånd enligt 
vapenexportförordningen, utöver att det kan 
återkallas, även kan upphävas eller tillfälligt 
upphävas, föreslås för tydlighets skull att de 
beslutsalternativ som avses i vapenexportför-
ordningen ska förtecknas i 2 mom. i en sepa-
rat mening. 

Vid justitieministeriet pågår ett projekt där 
man i samarbete med berörda ministerier be-
reder en utvidgning av systemet för begäran 
om omprövning och besvärstillstånd. I det 
här sammanhanget har man inte bedömt hur 
systemet lämpar sig för vapentillståndsären-
den. 

I paragrafens 2 moment i den svensksprå-
kiga textens första fras skulle orden "trots 
att" ersättas med orden "även om". Ändring-
en skulle inte ha någon inverkan på bestäm-
melsens sakinnehåll. 

 
1.2 Lagen om ändring av 117 § i en lag 

om ändring av skjutvapenlagen 
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117 §. Uppvisande av dokument och vapen. 
Skjutvapenlagens 117 § har ändrats genom 
en lag 893/2011, som träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014. I denna lag föreslås motsvarande 
ändring som i 117 § i gällande skjutvapenlag. 
I fråga om motiveringen hänvisas till vad 
som sägs i samband med skjutvapenlagens 
117 §. 

 
1.3 Lagen om ändring av 41 kap. 1 § i 

strafflagen 

41 kap. 1 §. Skjutvapenbrott. I 41 kap. 1 § i 
strafflagen föreslås att de ändringar som för-
anleds av tillämpningen av vapenexportför-
ordningen utförs. Enligt artikel 16 i förord-
ningen ska medlemsstaterna på nationell nivå 
fastställa regler om sanktioner för överträdel-
ser av förordningen och vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de tilläm-
pas. Påföljderna ska vara effektiva, propor-
tionella och avskräckande. 

Det föreslås att utförsel av skjutvapen, de-
lar och väsentliga delar till skjutvapen samt 
ammunition som står i strid med vapenex-
portförordningen ska vara straffbart som 
skjutvapenbrott. Utförsel ska antingen förut-
sätta ett tillstånd som avses i artikel 4 eller 
ske enligt ett förenklat förfarande som avses i 
artikel 9. Utförsel definieras i artikel 2 i för-
ordningen och formuleringen avviker inne-
hållsmässigt från den definition av utförsel 
som ingår i 16 § i skjutvapenlagen. Det före-
slås att en bestämmelse som gäller detta fo-
gas till paragrafens 2 mom., varvid nuvaran-
de 2 mom. till sakinnehållet oförändrat blir 3 
mom. och nuvarande 3 mom. till sakinnehål-

let oförändrat blir ett nytt 4 mom. Eftersom 
vapenexportförordningens produkttäckning 
motsvarar skjutvapenlagens pro-dukttäckning 
i fråga om skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler, föreslås inga 
förändringar i fråga om området för straff-
barhet. Enligt gällande skjutvapenlag är en-
dast kommersiell utförsel tillståndspliktig. 
Då vapenexportförordningen blir tillämplig 
kommer även utförsel i privat syfte att kräva 
antingen ett särskilt tillstånd eller ett befint-
ligt tillstånd till innehav eller ett europeiskt 
skjutvapenpass. 

Avsikten är att närmare granska förhållan-
det mellan det föreslagna 2 mom. och gällan-
de 1 mom. i ett senare skede. 

 
2  Ikraft trädande 

Lagändringarna avses träda i kraft då va-
penexportförordningen börjar tillämpas den 
30 september 2013. 

Lagen om ändring av skjutvapenlagen 
(893/2011) träder i kraft den 1 januari 2014. 
Genom förslaget till lag om ändring av 117 § 
i lagen om ändring av skjutvapenlagen före-
slås att denna lag ändras. För att de föreslag-
na ändringarna i gällande 117 § i skjutvapen-
lagen ska träda i kraft permanent och utan 
avbrott, bör den föreslagna lagen om ändring 
av 117 § i lagen om ändring av skjutvapenla-
gen träda i kraft samtidigt som lagen 
893/2011, dvs. den 1 januari 2014. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 17 § 1 mom. 13 punkten, 36 §, 39 § 1 och 2 mom., 113 § 

1 mom., temporärt 117 § samt 118 § 1 och 2 mom., av dem 17 § 1 mom. 13 punkten sådan 
den lyder i lag 485/2010, 36 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 508/2009, 39 § 1 och 2 
mom. sådana de lyder i lag 601/2001, 113 § 1 mom. sådant det lyder i lag 180/2001, 117 § så-
dan den lyder i lag 601/2001 samt 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 508/2009, samt 

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 601/2001, 428/2004, 
485/2010 och 124/2011, en ny 14 punkt, till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011 och 1209/2011, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 
mom. som upphävts genom lag 1209/2011, och till paragrafen ett nytt 4 mom. som följer: 
 

17 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

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

13) överföring till eller från Finland och 
innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler som innehavs 
av sådana tjänstemän från Europeiska unio-
nens medlemsstater som är verksamma på 
finskt territorium och som avses i rådets för-
ordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av 
en europeisk byrå för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid Europeiska unio-
nens medlemsstaters yttre gränser och i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 863/2007 om inrättande av en mekanism 
för upprättande av snabba gränsinsatsenheter 
och om ändring av rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 vad beträffar den mekanismen 
och regleringen av gästande tjänstemäns 
uppgifter och befogenheter, 

14) utförsel av föremål som omfattas av 
tillämpningsområdet för och transitering som 
avses i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 258/2012 om genomförande 
av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig till-
verkning av och handel med eldvapen, delar 
till eldvapen och ammunition, bifogat till 

Förenta nationernas konvention mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet (FN:s 
protokoll om skjutvapen), och om införande 
av exporttillstånd, import- och transiterings-
åtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition (vapenexportförordningen). 
— — — — — — — — — — — — —  

Tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor 
som omfattas av tillämpningsområdet för va-
penexportförordningen är Polisstyrelsen när 
det gäller utförsel och transitering i kommer-
siellt syfte samt polisinrättningen i hem-
kommunen eller på hemorten eller, om per-
sonen saknar hemkommun i Finland, polisin-
rättningen på vistelseorten när det gäller öv-
rig utförsel och transitering. 

Tillståndsmyndigheten ska, om behand-
lingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos 
utrikesministeriet utreda att det inte finns 
några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder 
för att meddela tillstånd. 
 

36 § 

Kommersiellt transiteringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte transitera 
(kommersiellt transiteringstillstånd) skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
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projektiler meddelas och återkallas av Polis-
styrelsen.  

Kommersiellt transiteringstillstånd kan 
meddelas en sökande som visar upp ett slut-
användarintyg eller någon annan tillförlitlig 
utredning om att det inte finns hinder för att 
meddela tillstånd. 

Tillståndsmyndigheten skall, om behand-
lingen av till-ståndsärendet förutsätter det, 
hos det ministerium som behandlar utrikes-
ärenden utreda att det inte finns några utri-
kes- eller säkerhetspolitiska hinder för att 
meddela tillstånd. 

 
39 § 

Upphörande och återkallelse av kommersiellt 
förhandssamtycke och av tillstånd 

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kom-
mersiellt införseltillstånd, kommersiellt in-
förseltillstånd för gassprayer, kommersiellt 
överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt 
överföringstillstånd och kommersiellt utför-
seltillstånd för gassprayer upphör att gälla, 
om näringstillståndet i vapenbranschen upp-
hör att gälla eller återkallas. 

Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett 
kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet 
kommersiellt överföringstillstånd, kommer-
siellt transiteringstillstånd, kommersiellt ut-
förseltillstånd för gassprayer och kommersi-
ellt transiteringstillstånd för gassprayer som 
den har meddelat, om det enligt meddelande 
från en myndighet i destinationslandet finns 
hinder för överföringen, utförseln eller transi-
teringen eller om det finns utrikes- eller sä-
kerhetspolitiskt hinder för dem. Ett kommer-
siellt överföringstillstånd och ett tidsbundet 
kommersiellt överföringstillstånd ska återkal-
las också i sådana fall där överföringsförhål-
landena inte längre är trygga. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

113 § 

Polisens skyldighet att föra register 

Polisen ska föra sådana register över skjut-
vapen, vapendelar, patroner och särskilt far-
liga projektiler som behövs för skötseln av 

tillstånds- och tillsynsuppgifterna. I registren 
ska antecknas de uppgifter som är nödvändi-
ga för skötseln av tillstånds- och tillsynsupp-
gifterna enligt vapenexportförordningen. I 
registren får också uppgifter om förvärv, in-
nehav, överföring, införsel och utförsel av 
ovan avsedda föremål som antecknas för att 
användas i de anmälningar till myndigheter i 
andra stater som ska göras enligt vapendirek-
tivet, rådets direktiv om harmonisering av 
bestämmelserna om utsläppande på markna-
den och övervakning av explosiva varor för 
civilt bruk (93/15/EEG) och Schengenkon-
ventionen. 

— — — — — — — — — — — — —  
 

117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag eller va-
penexportförordningen och ett europeiskt 
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset el-
ler med stöd av sådana tillstånd som anteck-
nats i det europeiska skjutvapenpasset ska på 
begäran visas upp för polisen, gränsbevak-
ningsmyndigheterna eller tullmyndigheterna 
eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrel-
sen som utför tillsynsuppgifter på statens 
mark i Forststyrelsens besittning och som 
getts särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i 
polislagen. 

 
118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 37 eller 
64 § i denna lag samt i andra beslut som 
meddelats med stöd av denna lag eller va-
penexportförordningen får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen enligt vad 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ändring i förvaltningsdomsto-
lens beslut får sökas genom besvär hos högs-
ta förvaltningsdomstolen endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 
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Ett beslut enligt denna lag som gäller åter-
kallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, 
eller omhändertagande, temporärt omhänder-
tagande eller förlängning av giltighetstiden 
för temporärt omhändertagande ska verk-
ställas även om ändring sökts, om inte be-
svärsmyndigheten förbjuder det. Även ett i 
artikel 11 i vapenexportförordningen avsett 
beslut om upphävande, tillfälligt upphävan-
de, ändring eller återkallande av exporttill-

stånd ska verkställas även om ändring sökts, 
om inte besvärsmyndigheten förbjuder det. 

— — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . La-
gens 117 § gäller till den dag då lagen om 
ändring av skjutvapenlagen (893/2011) träder 
i kraft. 
 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 117 § i en lag om ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (893/2011) 117 § som följer: 

 
117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag eller va-
penexport-förordningen och ett europeiskt 
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset el-
ler med stöd av sådana tillstånd som anteck-
nats i det europeiska skjutvapenpasset ska på 

begäran visas upp för polisen, gränsbevak-
ningsmyndigheterna, tullmyndigheterna eller 
för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen 
som utför tillsynsuppgifter på statens mark i 
Forststyrelsens besittning och som getts sär-
skilda polisbefogenheter enligt 8 § i polisla-
gen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 
498/2009. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  .  

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 41 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), sådan den lyder i lagarna 531/2007 och 

125/2011, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
 

1 §  

Skjutvapenbrott 

— — — — — — — — — — — — — —  
För skjutvapenbrott ska dömas även den 

som exporterar skjutvapen, delar och väsent-
liga delar till skjutvapen och ammunition i 
strid med artikel 4 eller 9 och på ett sätt som 
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 258/2012 om ge-
nomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om 
olaglig tillverkning av och handel med eld-

vapen, delar till eldvapen och ammunition, 
bifogat till Förenta nationernas konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och 
om införande av exporttillstånd, import- och 
transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 

————— 
 

Helsingfors den 29 augusti 2013  

 
 

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 17 § 1 mom. 13 punkten, 36 §, 39 § 1 och 2 mom., 113 § 

1 mom., temporärt 117 § samt 118 § 1 och 2 mom., av dem 17 § 1 mom. 13 punkten sådan 
den lyder i lag 485/2010, 36 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 508/2009, 39 § 1 och 2 
mom. sådana de lyder i lag 601/2001, 113 § 1 mom. sådant det lyder i lag 180/2001, 117 § så-
dan den lyder i lag 601/2001 samt 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 508/2009, samt 

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 601/2001, 428/2004, 
485/2010 och 124/2011, en ny 14 punkt, till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011 och 1209/2011, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 
mom. som upphävts genom lag 1209/2011, och till paragrafen ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

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

13) överföring till eller från Finland och in-
nehav av skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler som tillhör så-
dana tjänstemän från Europeiska unionens 
medlemsstater som är verksamma på finskt 
territorium och som avses i rådets förordning 
(EG) nr 2007/2004 om inrättande av en euro-
peisk byrå för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid Europeiska unionens med-
lemsstaters yttre gränser och i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
863/2007 om inrättande av en mekanism för 
upprättande av snabba gränsinsatsenheter och 
om ändring av rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 vad beträffar den mekanismen och 
regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter 
och befogenheter. 

 
 
 
 

17 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

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

13) överföring till eller från Finland och 
innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner 
och särskilt farliga projektiler som innehavs 
av sådana tjänstemän från Europeiska unio-
nens medlemsstater som är verksamma på 
finskt territorium och som avses i rådets för-
ordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av 
en europeisk byrå för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid Europeiska unio-
nens medlemsstaters yttre gränser och i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 863/2007 om inrättande av en mekanism 
för upprättande av snabba gränsinsatsenheter 
och om ändring av rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 vad beträffar den mekanismen 
och regleringen av gästande tjänstemäns 
uppgifter och befogenheter, 

14) utförsel av föremål som omfattas av 
tillämpningsområdet för och transitering som 
avses i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 258/2012 om genomförande 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig till-
verkning av och handel med eldvapen, delar 
till eldvapen och ammunition, bifogat till 
Förenta nationernas konvention mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet (FN:s 
protokoll om skjutvapen), och om införande 
av exporttillstånd, import- och transiterings-
åtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition (vapenexportförordningen). 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor 

som omfattas av tillämpningsområdet för va-
penexportförordningen är Polisstyrelsen när 
det gäller utförsel och transitering i kommer-
siellt syfte samt polisinrättningen i hemkom-
munen eller på hemorten eller, om personen 
saknar hemkommun i Finland, polisinrätt-
ningen på vistelseorten när det gäller övrig 
utförsel och transitering. 

Tillståndsmyndigheten ska, om behand-
lingen av tillståndsärendet förutsätter det, 
hos utrikesministeriet utreda att det inte finns 
några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder 
för att meddela tillstånd. 
 
 

 
 

36 § 

Kommersiellt utförseltillstånd och kommer-
siellt transiteringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land föra ut (kommersiellt utförseltillstånd) 
och att i kommersiellt syfte transitera (kom-
mersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, 
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler meddelas och återkallas av Polissty-
relsen. 

Kommersiellt utförseltillstånd kan meddelas 
en vapennäringsidkare som har rätt att idka 
näring i vapenbranschen med skjutvapen, va-
pendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler som skall föras ut från landet. Den 
som meddelar ett kommersiellt utförseltill-
stånd kan kräva att sökanden visar upp ett 
slutanvändarintyg eller någon annan tillför-
litlig utredning om att det inte finns hinder 
för att meddela tillstånd. 

Kommersiellt transiteringstillstånd kan 

36 §

Kommersiellt transiteringstillstånd 

 
Tillstånd att i kommersiellt syfte transitera 

(kommersiellt transiteringstillstånd) skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler meddelas och återkallas av Polis-
styrelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommersiellt transiteringstillstånd kan 
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meddelas en sökande som visar upp ett slut-
användarintyg eller någon annan tillförlitlig 
utredning om att det inte finns hinder för att 
meddela tillstånd. 

Tillståndsmyndigheten skall, om behand-
lingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos 
det ministerium som behandlar utrikesären-
den utreda att det inte finns några utrikes- el-
ler säkerhetspolitiska hinder för att meddela 
tillstånd. 
 

meddelas en sökande som visar upp ett slut-
användarintyg eller någon annan tillförlitlig 
utredning om att det inte finns hinder för att 
meddela tillstånd. 

Tillståndsmyndigheten skall, om behand-
lingen av till-ståndsärendet förutsätter det, 
hos det ministerium som behandlar utrikes-
ärenden utreda att det inte finns några utri-
kes- eller säkerhetspolitiska hinder för att 
meddela tillstånd. 
 
 

 
39 § 

Upphörande och återkallelse av kommersiellt 
förhandssamtycke och av tillstånd 

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kom-
mersiellt införseltillstånd, kommersiellt inför-
seltillstånd för gassprayer, kommersiellt över-
föringstillstånd, tidsbundet kommersiellt 
överföringstillstånd, kommersiellt utförseltill-
stånd och kommersiellt utförseltillstånd för 
gassprayer upphör att gälla, om näringstill-
ståndet i vapenbranschen upphör att gälla el-
ler återkallas.  

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett 
kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet 
kommersiellt överföringstillstånd, kommersi-
ellt utförseltillstånd, kommersiellt transite-
ringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd 
för gassprayer och kommersiellt transiterings-
tillstånd för gassprayer som den har meddelat, 
om det enligt meddelande från en myndighet i 
destinationslandet finns hinder för överfö-
ringen, utförseln eller transiteringen eller om 
det finns utrikes- eller säkerhetspolitiskt hin-
der för dem. Ett kommersiellt överföringstill-
stånd och ett tidsbundet kommersiellt överfö-
ringstillstånd skall återkallas också i sådana 
fall där överföringsförhållandena inte längre 
är trygga.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

39 § 

Upphörande och återkallelse av kommersiellt 
förhandssamtycke och av tillstånd 

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kom-
mersiellt införseltillstånd, kommersiellt in-
förseltillstånd för gassprayer, kommersiellt 
överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt 
överföringstillstånd och kommersiellt utför-
seltillstånd för gassprayer upphör att gälla, 
om näringstillståndet i vapenbranschen upp-
hör att gälla eller återkallas. 

 
Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett 

kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet 
kommersiellt överföringstillstånd, kommersi-
ellt transiteringstillstånd, kommersiellt utför-
seltillstånd för gassprayer och kommersiellt 
transiteringstillstånd för gassprayer som den 
har meddelat, om det enligt meddelande från 
en myndighet i destinationslandet finns hin-
der för överföringen, utförseln eller transite-
ringen eller om det finns utrikes- eller säker-
hetspolitiskt hinder för dem. Ett kommersiellt 
överföringstillstånd och ett tidsbundet kom-
mersiellt överföringstillstånd ska återkallas 
också i sådana fall där överföringsförhållan-
dena inte längre är trygga. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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113 § 

Polisens skyldighet att föra register 

Polisen skall föra sådana register över 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler som behövs för tillstånds-, 
förvaltnings- och tillsynsuppgifterna. I regist-
ren får antecknas också sådana uppgifter om 
förvärv, innehav, överföring, införsel och ut-
försel av ovan avsedda föremål som behövs 
för de anmälningar till myndigheter i andra 
stater som skall göras enligt vapendirektivet, 
rådets direktiv om harmonisering av bestäm-
melserna om utsläppande på marknaden och 
övervakning av explosiva varor för civilt bruk 
(93/15/EEG) och Schengenkonventionen.  

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

113 § 

Polisens skyldighet att föra register 

Polisen ska föra sådana register över skjut-
vapen, vapendelar, patroner och särskilt far-
liga projektiler som behövs för skötseln av 
tillstånds- och tillsynsuppgifterna. I registren 
ska antecknas de uppgifter som är nödvändi-
ga för skötseln av tillstånds- och tillsynsupp-
gifterna enligt vapenexportförordningen. I 
registren får också uppgifter om förvärv, in-
nehav, överföring, införsel och utförsel av 
ovan avsedda föremål antecknas för att an-
vändas i de anmälningar till myndigheter i 
andra stater som ska göras enligt vapendirek-
tivet, rådets direktiv om harmonisering av 
bestämmelserna om utsläppande på markna-
den och övervakning av explosiva varor för 
civilt bruk (93/15/EEG) och Schengenkon-
ventionen. 

— — — — — — — — — — — — —  
 

 
117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett 
europeiskt skjutvapenpass samt de skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler som innehas med stöd av till-
ståndsbeviset eller med stöd av sådana till-
stånd som antecknats i det europeiska skjut-
vapenpasset skall på begäran visas upp för 
polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, 
tullmyndigheterna eller för en sådan tjänste-
man vid Forststyrelsen som utför tillsynsupp-
gifter på statens mark i Forststyrelsens besitt-
ning och som givits särskilda polisbefogenhe-
ter enligt 8 § polislagen. 
 
 

117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag eller 
vapenexport-förordningen och ett europeiskt 
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset el-
ler med stöd av sådana tillstånd som anteck-
nats i det europeiska skjutvapenpasset ska på 
begäran visas upp för polisen, gränsbevak-
ningsmyndigheterna eller tullmyndigheterna 
eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrel-
sen som utför tillsynsuppgifter på statens 
mark i Forststyrelsens besittning och som 
getts särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i 
polislagen. 
 

 
118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 
eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som 

118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 37 eller 
64 § i denna lag samt i andra beslut som 
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meddelats med stöd av denna lag får sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen en-
ligt vad som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). I förvaltningsdomstolens be-
slut får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  

 
 
Ett beslut enligt denna lag som gäller åter-

kallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, 
eller omhändertagande, temporärt omhänder-
tagande eller förlängning av giltighetstiden 
för temporärt omhändertagande skall verk-
ställas trots att ändring sökts, om inte be-
svärsmyndigheten förbjuder det. 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

meddelats med stöd av denna lag eller va-
penexportförordningen får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen enligt vad 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ändring i förvaltningsdomsto-
lens beslut får sökas genom besvär hos högs-
ta förvaltningsdomstolen endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

Ett beslut enligt denna lag som gäller åter-
kallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, 
eller omhändertagande, temporärt omhänder-
tagande eller förlängning av giltighetstiden 
för temporärt omhändertagande ska verk-
ställas även om ändring sökts, om inte be-
svärsmyndigheten förbjuder det. Även ett i 
artikel 11 i vapenexportförordningen avsett 
beslut om upphävande, tillfälligt upphävan-
de, ändring eller återkallande av exporttill-
stånd ska verkställas även om ändring sökts, 
om inte besvärsmyndigheten förbjuder det. 

— — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . La-

gens 117 § gäller till den dag då lagen om 
ändring av skjutvapenlagen (893/2011) trä-
der i kraft. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 117 § i en lag om ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (893/2011) 117 § som följer: 

 
Den lag som träder i kraft vid ingången av år 
2014 

Föreslagen lydelse 

 
 

117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett 
europeiskt skjutvapenpass samt de skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler som innehas med stöd av till-
ståndsbeviset eller med stöd av sådana till-
stånd som antecknats i det europeiska skjut-
vapenpasset ska på begäran visas upp för po-
lisen, gränsbevakningsmyndigheterna, tull-
myndigheterna eller för en sådan tjänsteman 
vid Forststyrelsen som utför tillsynsuppgifter 
på statens mark i Forststyrelsens besittning 
och som getts särskilda polisbefogenheter en-
ligt 8 § i polislagen (493/1995), sådan para-
grafen lyder i lag 498/2009. 
 
 
 

117 §  

Uppvisande av dokument och vapen 

Ett tillståndsbevis enligt denna lag eller 
vapenexport-förordningen och ett europeiskt 
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset el-
ler med stöd av sådana tillstånd som anteck-
nats i det europeiska skjutvapenpasset ska på 
begäran visas upp för polisen, gränsbevak-
ningsmyndigheterna, tullmyndigheterna eller 
för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen 
som utför tillsynsuppgifter på statens mark i 
Forststyrelsens besittning och som getts sär-
skilda polisbefogenheter enligt 8 § i polisla-
gen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 
498/2009. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den     20  .  
——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 41 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), sådan den lyder i lagarna 531/2007 och 

125/2011, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försök är straffbart. 
Som skjutvapenbrott anses inte innehav av 

ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller 
särskilt farliga projektiler enligt 1 mom. 1 
punkten, om den som innehar ett sådant fö-
remål på eget initiativ gör en anmälan till po-
lisen om föremålet och överlämnar det i poli-
sens besittning. 
 
 

1 §  

Skjutvapenbrott 

— — — — — — — — — — — — — —  
För skjutvapenbrott ska dömas även den 

som exporterar skjutvapen, delar och väsent-
liga delar till skjutvapen och ammunition i 
strid med artikel 4 eller 9 och på ett sätt som 
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 258/2012 om ge-
nomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om 
olaglig tillverkning av och handel med eld-
vapen, delar till eldvapen och ammunition, 
bifogat till Förenta nationernas konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och 
om införande av exporttillstånd, import- och 
transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
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