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Enligt sändlista 
 
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 
skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar och 97 § i värnpliktslagen 

Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig om det bifogade utkastet 
till regeringens proposition med förslag till ändring av skjutvapenlagen, lagen om 
frivilligt försvar och 97 § i värnpliktslagen. Målet med propositionen är att genomföra 
de ändringar som EU:s vapendirektiv av den 17 maj 2017 kräver. De lagförslag som 
ingår i utkastet till regeringsproposition har beretts av en arbetsgrupp som 
inrikesministeriet tillsatte 11.4.2017 (SM011:00/2017) och den fortsatta beredningen 
har skötts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet. 

I och med de ändringar som med stöd av vapendirektivet görs i den nationella 
lagstiftningen ska upprätthållande av allmän ordning och säkerhet främjas bl.a. 
genom att förbättra vapnens och vapendelarnas spårbarhet och precisera 
bestämmelserna om uppföljningen av giltighetstiden för förutsättningarna för 
vapentillstånd. Dessutom ska regleringen om näringsverksamheten inom 
vapenbranschen göras smidigare. 

Ändringarna har dock inte fler konsekvenser för de olika hobbyskyttegrenarna än vad 
som är nödvändigt för genomförandet av vapendirektivet. 

I propositionen föreslås att det i skjutvapenlagen tas in bestämmelser om 
uppföljningen av vapentillståndsinnehavare och om en regelbunden granskning av 
giltighetstiden för förutsättningarna för vapentillstånd. I skjutvapenlagen ska det tas in 
en bestämmelse om kontroll av identiteten av den som köper ett skjutvapen och av 
vapentillståndet i samband med överlåtelse och utlåning.  

Det föreslås att bestämmelserna om återkallelse av tillstånd som berättigar till 
innehav av ett skjutvapen ändras så att tillståndet ska återkallas i sådana fall där det 
inte längre finns förutsättningar för beviljande av tillstånd.  

Utkastet till proposition innehåller också förslag till bestämmelser om att precisera 
definitionerna av vapen och vapendelar, om klassificering av skjutvapen som särskilt 
farliga skjutvapen samt om ett uppföljningssystem för näringsverksamheten inom 
vapenbranschen.  

Enligt propositionen bör tillståndshavaren göra en anmälan förutom om 
överlåtelsesituationer också om utlåning av ett vapen eller en vapendel till polisen, 
om utlåningen pågår längre än 10 dagar. Bestämmelsen om undantag i kravet på 
tillstånd i fråga om vapendelar ska preciseras så att tillstånd inte behövs för att skaffa 
vapendelar om personen har rätt att inneha ett skjutvapen som består av 
motsvarande delar och om de delar som skaffas inte kan sättas ihop till ett annat 
skjutvapen.  

Genom de föreslagna ändringarna genomförs skjutvapendirektivets bestämmelse om 
att medlemsstaterna har en möjlighet att bevilja undantagstillstånd för vissa 
skjutvapen som överförts till kategori A (förbjudna skjutvapen) för förvärv och innehav 
av dessa, t.ex. för försvars-, samlings- eller sportskytteändamål eller för förvaring på 
museer.  

I lagen om frivilligt försvar ska det fastställas att Försvarsutbildningsföreningen som 
en del av den utbildning som främjar den militära förmågan och som ges som 
Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgift också kan ge 
undervisning i skytte. Närmare bestämmelser om innehållet av undervisningen ska 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Det föreslås att 
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Försvarsutbildningsföreningen ska ha en möjlighet att få vapentillstånd för vissa 
särskilt farliga skjutvapen för att ordna nämnda utbildning. I propositionen föreslås att 
enskilda personer under vissa förutsättningar ska ha möjlighet att få tillstånd för vissa 
vapen i kategori A enligt direktivet för att delta i undervisningen i skytte som sker i 
samband med Försvarsutbildningsföreningens utbildning som främjar den militära 
förmågan. 

För att möjliggöra verksamhet som utvecklar reservisternas färdighet i skytte, när det 
gäller enskilda personer, ingår det i regeringens proposition en helhet av 
bestämmelser som gör det möjligt att målmedvetet öva skytte. I propositionen ingår 
dessutom en övergångsbestämmelse enligt vilken giltighetstiden för ett tillstånd som 
berättigar till innehav av ett skjutvapen som i och med ändringen av skjutvapenlagen 
klassificeras som ett särskilt farligt skjutvapen pågår under vissa förutsättningar under 
hela den ursprungliga giltighetstiden också efter att ändringen av skjutvapenlagen 
trätt i kraft.  

Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under vårsessionen 
2018. Lagändringarna ska träda i kraft den 14 september 2018.  

Yttrandena begärs i elektronisk form (som doc-filer) till inrikesministeriets e-
postadresser kirjaamo@intermin.fi och johanna.puiro@intermin.fi senast den 1 juni 
2018. Vi ber er ange projektnumret SM011:00/2017 som referens i yttrandet. Orsaken 
till den förkortade remisstiden på fyra veckor är tidtabellen för genomförandet av 
vapendirektivet samt att viktiga berörda parter redan har hörts vid olika evenemang 
under projektets gång samt under förhandlingarna om vapendirektivet. 
Inrikesministeriet ordnar ett diskussionsmöte om utkastet till proposition under 
remissbehandlingen, inbjudan till diskussionsmötet skickas senare.   

När den svenska översättningen blir klar, skickas utkastet på remiss också till Åland 
som ges en lika lång remisstid som det har getts för det finska utkastet.  

Ministerierna och Polisstyrelsen ombeds skicka begäran om yttrande till den 
underlydande förvaltningen i den omfattning som anses vara nödvändig. 

Ytterligare information ger Johanna Puiro, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 584, 
johanna.puiro@intermin.fi och polisinspektör Sepp Sivula, tlf 0295 488 591, 
seppo.sivula@intermin.fi.  

 

Avdelningschef Risto Lammi 

 

Polisdirektör  Petri Knape 

 

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 04.05.2018 kl. 10:02. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 

 
 
Bilagor Utkast till regeringens proposition 

Sändlista Jord- och skogsbruksministeriet  
Justitieministeriet  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Försvarsministeriet  
Miljöministeriet  
Social- och hälsovårdsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Utrikesministeriet 
Finansministeriet 
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Riksdagens justitieombudsmans kansli 
Justitiekanslersämbetet 
 
Ålands landskapsregering 
Ålands polisinrättning 
 
Forststyrelsen 
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  
Aseistakieltäytyjäliitto 
Aseseppien yhdistys ry  
Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry 
Försvarsutbildningsföreningen 
Oikeuspoliittinen yhdistys ─ Rättpolitiska föreningen – Demla ry 
Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry  
Reserviläisurheiluliitto ry  
Finlands Läkarförbund  
Suomen Asehistoriallinen Seura ry  
Suomen Ampumaurheiluliitto ry  
Suomen Ampumahiihtoliitto ry  
Suomen ilma-aseharrastajat ry  
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry  
Finlands Hembygdsförbund 
Finlands museiförbund 
Finlands Fredsförbund 
Suomen Rauhanpuolustajat 
Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry  
Suomen Sadankomitea ry 
Tehy rf 
 
Ålands fredsinstitut 
Safer Globe 
 
hallituksenesitykset@vnk.fi 
 

För kännedom Inrikesminister Mykkänen 
Ställföreträdare för kanslichefen Koskinen 
Specialmedarbetare Andersson-Bohren 
IM/informationsenheten 
IM/enheterna vid polisavdelningen 
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