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L a g
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om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2013

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 § sådan 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, samt 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 Euro-
paparlamentets 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 upp-
gifter och befogenheter,

14) utförsel av föremål som omfattas av
tilllämpningsområdet för och transitering
som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012 om genomför-
ande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig
tillverkning av och handel med eldvapen,
delar till eldvapen och ammunition, bifogat
till Förenta nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet
(FN:s protokoll om skjutvapen), och om infö-
rande av exporttillstånd, import- och transite-
ringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjut-
vapen och ammunition (vapenexportförord-
ningen).
— — — — — — — — — — — — —

Tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor
som omfattas av tillämpningsområdet för va-

RP 85/2013
FvUB 12/2013
RSv 97/2013

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130085


penexportförordningen är Polisstyrelsen. Till-
ståndsansökan får också lämnas till polisin-
rättningen.

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
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 ska, om behand-
lingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos
det ministerium som behandlar utrikesären-
den utreda att det inte finns några utrikes-
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
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.
— — — — — — — — — — — — —

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 nödvän-
diga för skötseln av tillstånds- och tillsyns-
uppgifterna enligt vapenexportförordningen.
I registren får också uppgifter om förvärv,
innehav, 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 eller
vapenexportförordningen och ett europeiskt
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapende-
lar, patroner och särskilt farliga projektiler
som innehas med stöd av tillståndsbeviset
eller med stöd av sådana tillstånd som an-
tecknats i det europeiska skjutvapenpasset
ska på begäran visas upp för polisen, gräns-
bevakningsmyndigheterna eller tullmyndig-
heterna eller för en sådan tjänsteman vid
Forststyrelsen som utför tillsynsuppgifter på
statens mark i Forststyrelsens besittning och
som getts särskilda polisbefogenheter enligt
8 § i polislagen.
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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 vapen-
exportförordningen får sökas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen enligt vad som be-
stäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen endast om högsta förvaltnings-
domstolen 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 ska verkstäl-
las även om ändring sökts, om inte besvärs-
myndigheten förbjuder det. Även ett i artikel
11 i vapenexportförordningen avsett beslut
om upphävande, tillfälligt upphävande, änd-
ring eller återkallande av exporttillstånd ska
verkställas även om ändring sökts, om inte
besvärsmyndigheten förbjuder det.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 30 september
2013. Lagens 117 § gäller till den dag då
lagen om ändring av skjutvapenlagen
(893/2011) träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 2013
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