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 Enligt sändlista 

Begäran om yttrande om utkastet till förordning om ändring av 
skjutvapenförordningen och utkastet till inrikesministeriets 
förordning 

Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna yttranden om de 
bifogade utkasten till förordning om ändring av skjutvapenförordningen 
(145/1998) och till inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att 
förhindra ändring till skjutvapen och om permanent förhindrande av 
laddningsanordningars funktion.  

Utkasten till förordningar har samband med regeringens proposition med 
förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 
97 a § i värnpliktslagen (RP 179/2018 rd) som behandlas i riksdagen. 
Propositionen gäller genomförandet av ändringarna av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2017/853, dvs. det s.k. vapendirektivet. De ändringar 
som föreslås i regeringens proposition avses träda i kraft så snart som möjligt.  

De ändringar som i regeringens proposition föreslås i skjutvapenlagen 
föranleder, om de träder i kraft, ett behov av att se över 
skjutvapenförordningen och att utfärda en ny förordning av inrikesministeriet.  
Förordningen om ändring av skjutvapenförordningen ska innehålla närmare 
bestämmelser om bl.a. aktivt sport- och hobbyskytte samt aktiv skytteträning. 
Genom förordningen av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om 
tekniska krav för att förhindra ändring till skjutvapen och om permanent 
förhindrande av laddningsanordningars funktion.  

Försvarsministeriet har skickat separat ett förordningsutkast som beretts med 
anledning av RP 179/2018 rd och som gäller de ändringar som föreslagits i 
lagen om frivilligt försvar (556/2007) på remiss.   

Yttrandena begärs i elektronisk form (som doc-filer) till inrikesministeriets e-
postadresser kirjaamo@intermin.fi och elina.rantakokko@intermin.fi senast 
12.4.2019. Vi ber er ange projektnumret SM011:00/2017 som referens i 
yttrandet. 

 
 

Avdelningschef Risto Lammi 

 

Specialsakkunnig Elina Rantakokko 
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Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 28.02.2019 kl. 14:11. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 

 

Bilagor Utkasten till förordningar och motiveringspromemoriorna 
 

  
Sändlista Jord- och skogsbruksministeriet  

Justitieministeriet  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Försvarsministeriet  
Miljöministeriet  
Social- och hälsovårdsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Utrikesministeriet 
Finansministeriet 
 
Riksdagens justitieombudsmans kansli 
Justitiekanslersämbetet 
 
Ålands landskapsregering 
Ålands polisinrättning 
Fortsstyrelsen 
Museiverket 
Polisstyrelsen 
Huvudstaben 
Staben för Gränsbevakningsväsendet 
Finlands viltcentral 
Krigsmuseet 
Institutet för hälsa och välfärd 
Tullen 
Ampumaharrastusfoorumi 
Asealan Elinkeinonharjoittajat ry 
Asehistorian Liitto ry 
Asekauppiaiden Liitto ry 
Vapenvägrarförbundet rf 
Aseseppien yhdistys ry 
Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry 
Försvarsutbildningsföreningen 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
Oikeuspoliittinen yhdistys ─ Rättpolitiska föreningen Demla ry 
Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry 
Reserviläisurheiluliitto ry 
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry 
Suomen Asehistoriallinen Seura ry 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry 
Suomen Ampumahiihtoliitto ry 
Suomen ilma-aseharrastajat ry 
Finlands Hembygdsförbund rf 
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. 



Inrikesministeriet   3 (3) 
 SM196605 
 00.00.01.00.00 
28.02.2019 SMDno-2017-700 

 
 
 

Finlands museiförbund rf 
Suomen Rauhanliitto ─ Finlands Fredsförbund ry 
Suomen Rauhanpuolustajat - Fredskämparna i Finland ry 
Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 
De Hundras Kommitté i Finland rf 
Tehy rf 
Ålands fredsinstitut 
Safer Globe 

  
För kännedom Inrikesminister Mykkänen 

Kanslichef Salmi 
Specialmedarbetare Andersson-Bohren 
IM/informationsenheten 
IM/enheterna vid polisavdelningen 

 


