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Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 
 
Allmänt 
 
Bestämmelserna i skjutvapenlagen (1/1998), lagarna om ändring av denna (124/2011 och 
764/2015), skjutvapenförordningen (145/1998), förordningen om ändring av föregående 
(572/2011) samt bestämmelserna i EU:s vapenexportförordning (EU) Nr 258/2012 
tillämpas på skjutvapen, vapendelar, effektiva luftvapen, patroner eller särskilt farliga 
projektiler. Till skjutvapen räknas också robot- och raketuppskjutningssystem samt 
gassprayer. På gassprayer tillämpas dock inte alla bestämmelser i lagen. 
 

Definitioner 
 
Skjutvapen 
 
Med skjutvapen avses ett redskap med vilket kulor, hagel, andra projektiler eller 
förlamande ämnen kan avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en 
tändsats eller annat detonationstryck. Som skjutvapen betraktas också ett sådant föremål 
som är konstruerat för att avfyra lösa patroner, om dess ändring till ett skjutvapen inte 
tekniskt har hindrats på det sätt som avses i inrikesministeriets förordning 890/2019. Som 
skjutvapen betraktas även ett föremål som liknar ett skjutvapen och som på grund av sin 
konstruktion eller sina materialegenskaper kan modifieras till ett skjutvapen. 
 
Effektivt luftvapen 
 
Med effektivt luftvapen avses följande luftvapen: 
 

• Ett år 1950 eller därefter tillverkat föremål som drivs med trycket från komprimerad 
luft eller någon annan gas,  

 
• och där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter 

 
• och som är konstruerat och avsett att använda metallkulor. (Denna avgränsning 

utesluter vapen med färgkulor och airsoft-vapen utanför definitionen.) 
 
Alla tre villkor måste uppfyllas för att det ska röra sig om ett effektivt luftvapen enligt 
skjutvapenlagen. 
 
Deaktiverat skjutvapen 
 
Med deaktiverat skjutvapen avses ett redskap som någon gång har varit ett fungerande 
skjutvapen, men som varaktigt har försatts i obrukbart skick. Med deaktiverad vapendel 
avses å sin sida en vapendel som varaktigt har försatts i obrukbart skick. 
I bilaga I till kommissionens förordning (EU) 2015/2403 beskrivs de åtgärder som måste 
vidtas för att varaktigt försätta respektive väsentlig vapendel i obrukbart skick. 
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Vapendel 
 
Med vapendel som kräver tillstånd avses i skjutvapenlagen en stomme, pipa, 
patronkammare, slutstycke med stomme, ett slutstyckshuvud och en ljuddämpare som inte 
är fäst vid ett skjutvapen samt delar som funktionellt sett motsvarar dessa. En 
patronkammare som inte är fäst vid vapnet är till exempel en patrontrumma för en 
revolver. Ett slutstycke är till exempel vapnets lås. Därtill kräver också följande vapendelar 
tillstånd: 
 
1. Laddningsanordningar som har en kapacitet som överstiger: 
 

1.1. 20 patroner och som utgör en del av ett kort halvautomatiskt skjutvapen som 
avfyrar patroner med centralantändning eller som utgör en laddningsanordning 
som kan anslutas till ett sådant skjutvapen. Kort skjutvapen = ett skjutvapen vars 
totala längd är högst 600 millimeter eller där pipans längd är högst 300 millimeter. 

 
1.2. 10 patroner och som utgör en del av ett långt halvautomatiskt skjutvapen som 

avfyrar patroner med centralantändning eller som utgör en laddningsanordning 
som kan anslutas till ett sådant skjutvapen. Långt skjutvapen = alla andra 
skjutvapen än korta skjutvapen. 

 
2. En laddningsanordning som är en del av ett automatvapen eller en löstagbar 

laddningsanordning som kan anslutas till ett automatvapen. Som en vapendel som 
kräver tillstånd betraktas dock inte en laddningsanordning som tillverkats för ett 
automatvapen av en modell som börjat tillverkas före 1946 och som inte lämpar sig för 
montering på ett halvautomatiskt skjutvapen med centralantändning eller ett vapen för 
enkelskott med magasin.  

 
3. En avfyrningsmekanism, del av en avfyrningsmekanism eller något annat föremål som 

är konstruerat för ett automatvapen vilket som sådant eller tillsammans med andra 
delar möjliggör automateld eller ett föremål som är konstruerat för att utgöra en del av 
ett skjutvapen och som möjliggör en funktion som simulerar automateld. 

 
Som sådan vapendel som avses i punkt 1 ovan betraktas dock inte ett föremål som 
tillverkats för att användas som laddningsanordning, men vars funktion har förhindrats 
permanent eller vars kapacitet permanent har begränsats så att den är mindre än den 
kapacitet som nämns i punkterna 1.1. och 1.2.  
 
En laddningsanordnings funktion anses ha förhindrats permanent om 
laddningsanordningen inte längre kan ändras till en fungerande laddningsanordning och 
laddningsanordningens kapacitet i motsvarighet till det har begränsats permanent på så 
sätt att begränsningen inte kan brytas.  
 
Laddningsanordningens funktion kan förhindras permanent genom att fjädrarna avlägsnas 
från den och montering av fjädrarna på plats förhindras genom att deras fästpunkter 
avlägsnas samt genom att patronförarens rörelse förhindras. Detta kan göras genom att 
ett stift svetsas, löds, limmas eller smälts genom patronföraren och magasinets stomme. 
Användningen av magasinets stomme ska förhindras permanent genom att magasinets 
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botten svetsas, löds, limmas eller smälts fast i magasinets stomme. 
 
Laddningsanordningens kapacitet kan begränsas permanent genom att ett hinder som 
begränsar laddningsanordningens kapacitet limmas eller annars fästs permanent på 
insidan av laddningsanordningens stomme. 
 
Med laddningsanordning avses ett magasin, en matningsanordning, en mekanism eller en 
anläggning med vars hjälp patroner matas in i ett skjutvapen, och som kan fästas vid 
skjutvapnet eller utgör en fast del av det. 
 
Patroner och projektiler 
 
Patroner och särskilt farliga projektiler kräver tillstånd. Patrondelar, såsom tändsatser, 
hylsor, krut och vanliga kulor kräver inte tillstånd enligt skjutvapenlagen. På dessa kan 
övriga bestämmelser i lagstiftningen tillämpas, till exempel bestämmelser gällande 
sprängämnen eller transitering och utförsel av försvarsartiklar. Om explosiva ämnen 
föreskrivs att om en privatperson har rätt att inneha skjutvapen enligt 
skjutvapenlagstiftningen, tillämpas lagstiftningen för explosiva ämnen inte på krut och 
tändhattar som används i skjutvapen eller i patroner då mängden krut är högst 2 kg och 
antalet tändhattar högst 1 000 stycken. 
 
Särskilt farliga patroner är: 
 

• pansarpenetrerande patroner 
 

• patroner försedda med en explosions- eller brandprojektil 
 

• patroner med centralantändning som är försedda med en hålspetsprojektil eller en 
vid anslag utvidgande projektil som är avsedda för pistol eller revolver 

 
• patroner med splitterverkan 

 
• patroner med en pilprojektil 

 
• patroner med fler än en kula 

 
 
Med särskilt farliga projektiler avses projektiler för patroner som nämns i de tre första 
punkterna. 
 
Med en hålspetsprojektil avses en projektil som har ett minst 3 mm djupt hål i spetsen som 
ska få projektilen att utvidga sig när den träffar målet. Patronen är utvidgande om den vid 
avfyrning mot gelatin eller motsvarande utvidgas minst 30 procent av diametern. 
Projektiler kräver tillstånd om de betraktas som särskilt farliga projektiler. 
 
I tillstånden kan det finnas begränsningar avseende särskilt farliga patroner och projektiler. 
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Tillämpningsområde för lagen 

Undantag 
 
Utanför tillämpningsområdet för skjutvapenlagen faller flera olika myndighetsaktiviteter.  
Med tanke på Tullen är följande undantag betydande:  
Skjutvapenlagen gäller inte av staten bedriven överföring till eller från Finland, införsel, 
utförsel och förvärv eller för statens ändamål företagen överlåtelse av skjutvapen, 
vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.  
 
Skjutvapenlagen gäller inte överföring till eller från Finland, införsel, utförsel, tillverkning, 
reparation, modifiering och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler som hör till en främmande stats väpnade styrkor, då verksamheten baserar sig 
på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som 
deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997) eller på något 
annat internationellt fredsbevarande uppdrag eller om tillstånd för verksamheten har 
beviljats med stöd av territorialövervakningslagen (755/2000). 
 
Begrepp 
 
I skjutvapenlagen avses med utförsel att vapen exporteras från Finland till ett land utanför 
Europeiska unionen och med införsel import från ett land utanför Europeiska unionen till 
Finland. Tullförfarandet som tillämpas vid införsel och utförsel spelar ingen roll, utan 
avgörande är att vapnen flyttas fysiskt. Transport mellan medlemsstater i EU betraktas 
som överföring. 

Med transitering avses att föremål transporteras från någon annan plats än en 
medlemsstat i EU via Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU. Eftersom 
tillämpningsområdet för skjutvapenlagen inte har begränsats regionalt, gäller den i hela 
Finland. Transitering kräver tillstånd oberoende av vilken tullklareringsform som avses. 
Man måste alltså ha ett transiteringstillstånd om föremål flyttas mellan olika farkoster inom 
tullområdet och även om en farkost som transporterar föremålen rör sig genom finskt 
luftrum eller finska territorialvatten. 

 

Kommersiell verksamhet 
 
Kommersiellt utförseltillstånd 
 
Kommersiell utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 
förutsätter ett kommersiellt utförseltillstånd utfärdat av Polisstyrelsens vapenförvaltning. 
Tillståndet måste vara beviljat innan föremålen förs ut från Finland. I tillståndet nämns de 
föremål som tillståndet avser. Beroende på destinationsland kan tillståndet vara 
tidsbegränsat eller avse ett visst parti som får föras ut. Utförseltillståndet beviljas för en 
bestämd tid och det kan omfatta flera destinationsländer och tillståndet kan också 
begränsas så att de gäller en viss slutanvändare. Utförsel av effektiva luftvapen eller 
laddningsanordningar (=magasin) kräver inte ett separat utförseltillstånd enligt EU:s 
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förordning om vapenexport. 
 
Det kommersiella utförseltillståndet är enligt modellen i EU:s förordning 258/2012 om 
vapenexport och finns som bilaga 1 till detta dokument (på finska på den finska versionen 
av sidan Tullens restriktionshandbok). Tullen måste övervaka att utförseltillståndet är giltigt 
och att de föremål som utförseln avser motsvarar utförseltillståndet särskilt med beaktande 
av vad som ovan sagts om klassificeringen av skjutvapen, patroner och särskilt farliga 
projektiler. Tullen måste på tillståndsbilagan anteckna det antal föremål som förs ut, den 
totala utförselmängden, speditionsreferens samt anteckning om tullmyndighet. Tullen 
måste övervaka att de mängder som nämns i tillståndet inte överskrids och att varorna är 
på väg till det angivna landet och till den slutanvändare som eventuellt anges i tillståndet. 
Utförsel av föremål som betraktas som försvarsmateriel förutsätter ett tillstånd i enlighet 
med lagen om export av försvarsmateriel. Som försvarsmateriel betraktas till exempel 
precisionsgevär (t.ex. Sako TRG-22 och TRG-42) och automatvapen. 
 
För överföring och kommersiell utförsel av gassprayer ges ett kommersiellt 
utförseltillstånd.  
 
Kommersiellt införseltillstånd 
 
Kommersiell införsel av skjutvapen, vapendelar, effektiva luftvapen, patroner och särskilt 
farliga projektiler förutsätter ett kommersiellt införseltillstånd utfärdat av Polisstyrelsens 
vapenförvaltning. Tillståndet måste vara beviljat innan föremålen förs in på finskt 
territorium. I tillståndet nämns de föremål som tillståndet avser. Tillståndet beviljas för en 
bestämd tid och det kan omfatta flera avgångsländer. Man måste ha ett kommersiellt 
införseltillstånd också för kommersiell införsel av gassprayer. Eftersom Europeiska 
unionens vapendirektiv inte tillämpas på gassprayer, ges ett kommersiellt införseltillstånd 
för gassprayer även när avgångslandet är en medlemsstat i EU. 
 
Tullen måste övervaka att tillståndet är i kraft, att föremålen motsvarar tillståndet och att 
mängderna i tillståndet inte överskrids. Ett införseltillstånd förutsätter alltid minst en 
bilagetabell, i vilken Tullen ska anteckna överlämningsdatum, mängdantalet i det införda 
partiet, den totala mängden föremål som förts in, speditionsreferens samt uppgifter om 
Tullen. 
 
I de kommersiella införseltillstånden finns följande standardvillkor: 

Vid förtullning måste tillståndet företes Tullen. Samtidigt måste Tullen ges en skriftlig 
anmälan som omfattar: 

1) uppgifter enligt 21 § 1 mom. 2–5 punkterna och 23 § 2–3 punkterna i 
skjutvapenförordningen (145/1998) för respektive varuparti som införs och 

2) uppgift om de införda skjutvapnen och patronerna har granskats i enlighet 
med vad som föreskrivs i 110 § i skjutvapenlagen. 

Anmälan kan göras med Polisstyrelsens blankett ”Anmälan till tullen om import av 
skjutvapen / ase14POHA eller ase-20. 
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Tullen antecknar i samband med förtullning mängden i respektive parti i bilagan till 
detta beslut. 

Tullens anmälningsplikt i anknytning till kommersiella införseltillstånd utreds längre fram. 

Besiktning av användningssäkerhet (C.I.P.-besiktning) 
Enligt 110 § i skjutvapenlagen ska skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, 
överförs eller förs in till Finland för försäljning besiktas för att konstatera deras säkerhet vid 
användning innan de saluförs eller annars överlåts. Besiktningsskyldigheten baseras på 
det internationella C.I.P.-avtalet som anger att ett föremål som besiktigats utomlands inte 
behöver besiktas på nytt i Finland. Eftersom man kan låta besikta de föremål som förs in 
också efter importen, är det inte ett hinder för införsel om de inte besiktats. Importören 
måste dock anmäla till Tullen och Tullen vidare till Polisstyrelsen om de skjutvapen och 
den ammunition som förs in har besiktats. 

Kommersiellt transiteringstillstånd 
 
Kommersiell transitering av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 
förutsätter ett kommersiellt transiteringstillstånd utfärdat av Polisstyrelsens 
vapenförvaltning. Ett sådant tillstånd kan beviljas i fall där föremålen förs in från någon 
annan plats än en medlemsstat i EU förs via Finland till någon annan plats än en 
medlemsstat i EU. Om avgångs- eller destinationslandet är en EU-stat, rör det sig om en 
överföring till Finland och utförsel från Finland, alternativt införsel till och överföring från 
Finland. Tullen måste med hjälp av anteckningar i tillståndet övervaka att föremålen 
motsvarar tillståndet och att mängderna i tillståndet inte överskrids. Också kommersiell 
transitering av gassprayer kräver tillstånd. För gassprayers del rör det sig om transitering 
även när avgångs- eller destinationslandet är en EU-medlemsstat. 

 

I kommersiella transiteringstillstånd finns följande standardvillkor: 
 

Vid förtullning måste tillståndet företes Tullen. Tullmyndigheten antecknar i samband 
med förtullning mängden i respektive utfört parti i bilagan till detta beslut. 
 
(Exportörens namn) måste kvartalsvis uppge de realiserade utförslarna 
för Polisstyrelsen.  Meddelandet görs med en kopia av tulldeklarationen 
för de varor som förs ut eller på annat tillförlitligt sätt.  Meddelandet måste omfatta 
information om destinationslandet, slaget för och mängden av de varor som förs ut 
samt mottagaren. 
 

Kommersiell överföring 
 
Transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler mellan två 
EU-medlemsstater betraktas som överföring. Överföring till och från Finland kräver 
tillstånd. Beträffande effektiva luftvapen kräver endast överföring till Finland tillstånd, 
medan överföring från Finland inte kräver något särskilt utförseltillstånd. Tillstånd för 
kommersiell överföring beviljas av Polisstyrelsens vapenförvaltning. Systemet med 
överföringstillstånd baseras på EU:s vapendirektiv (477/91/EEG). Systemet ersätter den 
ordinarie gränsövervakning som saknas vid EU:s inre gränser. Myndigheten i 
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avgångslandet beviljar överföringstillståndet, vars beviljande förutsätter att myndigheten i 
destinationslandet har gett sitt förhandssamtycke för överföringen eller en medlemsstats 
meddelande om att förhandssamtycke inte behövs. Förhandssamtycket är inte ett tillstånd 
som berättigar till överföring till en medlemsstat, utan ett meddelande till avgångslandets 
myndighet om att det inte finns något hinder för överföringen. Efter att myndigheten i 
avgångslandet beviljat överföringstillståndet måste informationen delges myndigheterna i 
transiteringsländerna och destinationslandet. Överföringstillståndet eller en kopia av det 
måste följa med när föremålen överförs. 
 
Kommersiellt förhandssamtycke och kommersiellt överföringstillstånd beviljas med 
standardiserade blanketter. 
 
Deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland måste åtföljas av 
deaktiveringsintyg enligt bilaga III till EU-förordningen 2015/2403 i original. 
Deaktiveringsintyget beviljas alltid av den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat 
och det måste finnas på det beviljande landets språk och på engelska.  
 
Deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland måste vara märkta enligt bilaga 
II till EU-förordningen 2015/2403. Märkningen måste kunna urskiljas tydligt, den får inte 
vara löstagbar och den måste ha följande format: 
 
EU1) aa2) bb3) cc4) 
 
1) Deaktiveringstecken 
2) Deaktiveringsland (officiell internationell landskod) 
3) Beteckningen för den enhet som bekräftat deaktiveringen av skjutvapnet 
4) Deaktiveringsår 
 
Hela märkningen fästs endast på skjutvapnets stomme, men deaktiveringstecknet (1) och 
deaktiveringslandet (2) märks på alla deaktiverade vapendelar som kräver tillstånd. 
 
Tullen övervakar att deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland är märkta 
på ovan beskrivet sätt och att vapnen åtföljs av ett tillbörligt deaktiveringsintyg enligt bilaga 
2 (på finska på den finska versionen av sidan Tullens restriktionshandbok).  
 

Privat verksamhet 

 
Privat införsel och överföring till Finland 
Privat införsel eller överföring av skjutvapen, vapendelar, effektiva luftvapen, patroner och 
särskilt farliga projektiler till Finland kan göras med flera olika tillstånd.  

Ett av finsk myndighet beviljat vapenillstånd, privat tillverkningstillstånd, parallelltillstånd 
eller tillstånd för gassprayer berättigar till att, för privat bruk, till Finland överföra och föra in 
ett i tillståndet angivet skjutvapen, effektivt luftvapen och vapendel samt andra än särskilt 
farliga patroner som lämpar sig för användning i det i tillståndet angivna skjutvapnet. Ett 
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skjutförnödenhetstillstånd berättigar till att till Finland överföra och föra in de patroner och 
projektiler som anges i tillståndet.  

Privat införseltillstånd berättigar till att till Finland föra in och överföra ett i tillståndet angivet 
skjutvapen, en vapendel, ett effektivt luftvapen, patroner eller särskilt farliga projektiler. Ett 
privat införseltillstånd gäller i praktiken utlänningar som kommer till Finland med ett vapen 
(också transitering utan avsikt att delta i jakt- eller sportskytteevenemang). Tillståndet 
berättigar utöver överföring och införsel även att föremålet är i personens besittning i 
Finland under tillståndets giltighetstid. Privat införseltillstånd ansöks om hos 
polisinrättningen i hemkommunen, på vistelseorten eller vid gränsöverskridnings-stället. 
Tillståndet kan även beviljas för överföring från EU. Då behövs dessutom ett 
överföringstillstånd från avgångslandet. 

Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen eller en vapendel som har beviljats i Sverige, Norge, 
Danmark eller Island ger rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den 
vapendel som nämns i tillståndet samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för att 
användas i detta vapen, samt att inneha föremålen i högst tre månader från överföringen 
eller införseln till Finland. En förutsättning är att syftet med införseln är deltagande i ett 
sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Finland, Sverige, Norge eller Danmark. 

Ett europeisk skjutvapenpass är ett intyg som beviljats av EU-medlemsstaten i vilket 
personens hemkommun är belägen och det anger att personen som innehar passet har 
rätt att besitta de vapen som nämns i vapenpasset i medlemsstaten i fråga. Den som 
innehar ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i passet 
antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte (kategori B, C eller D 
enligt vapendirektivet) eller som lämpar sig för att användas vid jakt (kategori C eller D 
enligt vapendirektivet). Den som innehar vapenpasset får dessutom till Finland överföra en 
behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. En förutsättning är att syftet med 
överföringen är att den som innehar vapenpasset ska delta i ett sportskytte- eller 
jaktevenemang i Finland. Innehavaren av vapenpasset ska dessutom ha en skriftlig 
inbjudan eller någon annan motsvarande utredning över att överföringen är nödvändig för 
deltagande i ovan nämnda evenemang. Innehavaren av vapenpasset får också inneha 
skjutvapnet i Finland så länge som deltagandet i evenemanget kräver.  

Deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland måste åtföljas av 
deaktiveringsintyg enligt bilaga III till EU-förordningen 2015/2403 i original. 
Deaktiveringsintyget beviljas alltid av den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat 
och det måste finnas på det beviljande landets språk och på engelska.  
 
Deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland måste vara märkta enligt bilaga 
II till EU-förordningen 2015/2403. Märkningen måste kunna urskiljas tydligt, den får inte 
vara löstagbar och den måste ha följande format: 
 
EU1) aa2) bb3) cc4) 
 

1) Deaktiveringstecken 
2) Deaktiveringsland (officiell internationell landskod) 
3) Beteckningen för den enhet som bekräftat deaktiveringen av skjutvapnet 
4) Deaktiveringsår 
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Hela märkningen fästs endast på skjutvapnets stomme, men deaktiveringstecknet (1) och 
deaktiveringslandet (2) märks på alla deaktiverade vapendelar som kräver tillstånd. 
 
Tullen övervakar att deaktiverade skjutvapen som överförs från EU till Finland är märkta 
på ovan beskrivet sätt och att vapnen åtföljs av ett tillbörligt deaktiveringsintyg enligt 
mallen i bilaga 2 (på finska på den finska versionen av sidan Tullens restriktionshandbok). 
  
Privat utförsel från Finland 
 
Varaktig utförsel av skjutvapen, vapendelar och patroner som är avsedda för civilt bruk 
kräver ett separat utförseltillstånd av Polisstyrelsen och det ska uppfylla modellen i EU:s 
vapenexportförordning 258/2012. Tillståndet finns som bilaga 1 till denna handbok (på 
finska på den finska versionen av sidan Tullens restriktionshandbok). Tullen försäkrar sig 
om att tillståndet är giltigt och gör nödvändiga anteckningar i tabellen. 
 
Privat temporär utförsel, det vill säga jägares och sportskyttars utförsel av skjutvapen i 
samband med resa till tredje land förutsätter inte något separat utförseltillstånd från 
Polisstyrelsen, om följande förutsättningar uppfylls: 
 
• Jägaren/sportskytten företer ett europeiskt skjutvapenpass för Tullen. När man reser 

med flyg måste det europeiska skjutvapenpasset företes Tullen på det ställe där 
vapnen överlämnas till flygbolaget. En jägare/sportskytt som bor i Finland kan när 
denne lämnar EU via Finland istället för ett europeiskt vapenpass förete för Tullen ett 
tillstånd som beviljar till innehav av skjutvapen. 

 
• Jägaren/sportskytten måste motivera resans syfte för Tullen genom att visa upp en 

inbjudan eller annan utredning av vilken framgår jakt- eller sportskytteverksamheten i 
det tredje landet. Då får man föra ut: 

 
o ett eller flera skjutvapen eller väsentliga delar av dessa, om de har märkts, samt 

andra vapendelar. Väsentliga delar är pipa, patronkammare och slutstycke, 
 

o högst 800 stycken skjutförnödenheter som är avsedda för de vapen som förs ut, 
om det rör sig om en jaktresa, 

 
o högst 1 200 stycken skjutförnödenheter som är avsedda för de vapen som förs 

ut, om det rör sig om en sportskytteresa 
 
En utländsk jägare/sportskytt behöver inte tillstånd för att föra ut skjutvapen, vapendelar 
eller väsentliga komponenter samt skjutförnödenheter, om det rör sig om returnering av 
lagligt införda föremål som denne behöver för sin jakt- eller sportskytteresa till någon 
annan plats än en medlemsstat i Europeiska unionen som personligt gods. De föremål 
som förs ut måste hållas i den utländska personens ägo och föras ut till denne själv. 
 
Polisen kan också bevilja personer som bor utomlands förvärvstillstånd för utomlands 
bosatt person. Detta tillstånd berättigar inte i något skede tillståndsinnehavaren att inneha 
skjutvapnet i Finland, utan näringsidkaren i vapenbranschen måste leverera skjutvapnet till 
gränsöverskridningsstället eller köparens hemadress. Förvärvstillståndet för utomlands 
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bosatt person räcker inte ensamt, utan utöver det måste man ha det ovan redovisade 
utförseltillståndet från Polisstyrelsen.  
 
Utförsel av effektiva luftvapen eller laddningsanordningar (=magasin) kräver inte ett 
separat utförseltillstånd enligt EU:s förordning om vapenexport. Privat utförsel av effektiva 
luftvapen kräver dock alltid att den som för ut ett effektivt luftvapen har ett motsvarande 
innehavstillstånd i Finland. Innehavstillståndet kan gälla för luftvapnet i fråga, vilket 
möjliggör utförsel. Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen berättigar också till 
innehav av effektivt luftvapen samt utförsel av detta. Tillstånd för gassprayer eller 
innehavstillstånd för vapendel gör det inte möjligt att inneha ett effektivt luftvapen och 
därigenom inte heller utförsel av ett sådant. 
 
Privat överföring från Finland 
 
För att få överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från 
Finland för privat ändamål måste överföraren ha ett privat överföringstillstånd för dessa 
utfärdat i Finland. Det tillståndsbevis som avser privat överföringstillstånd eller en kopia av 
det ska medföras när man överför föremål. 
 
En innehavare av ett europeiskt skjutvapenpass får dock överföra från Finland ett 
skjutvapen som lämpar sig för sportskytte eller jakt, en vapendel samt nödvändig mängd 
patroner som lämpar sig för vapnet om vapnet är antecknat i skjutvapenpasset. 
Överföraren måste dessutom inneha en skriftlig inbjudan eller annan tillförlitlig utredning, 
av vilken framgår att överföringen är nödvändig för att överföraren ska kunna delta i 
sportskytte- eller jaktevenemanget. 
Överföring av skjutvapen, vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för 
privat ändamål kräver inget separat tillstånd om överföraren har innehavstillstånd från 
myndigheterna i respektive transiteringsland och destinationslandet i EU eller om 
överföringen enligt bestämmelserna i dessa länder inte förutsätter tillstånd. 
 
Polisen kan också bevilja personer som bor utomlands förvärvstillstånd för utomlands 
bosatt person. Detta tillstånd berättigar inte i något skede tillståndsinnehavaren att inneha 
vapnet i Finland, utan näringsidkaren i vapenbranschen måste leverera vapnet till 
gränsöverskridningsstället eller köparens hemadress.  
 
Överföring av effektiva luftvapen från Finland kräver inte ett separat överföringstillstånd 
enligt skjutvapenlagen. Privat överföring från Finland kräver dock alltid att den som överför 
ett effektivt luftvapen har ett innehavstillstånd för effektivt skjutvapen i Finland. 
Innehavstillståndet kan gälla för luftvapnet i fråga, vilket möjliggör överföring. Ett tillstånd 
som berättigar till innehav av skjutvapen berättigar också till innehav av effektivt luftvapen 
samt överföring av detta från Finland. Tillstånd för gassprayer eller innehavstillstånd för 
vapendel gör det inte möjligt att inneha ett effektivt luftvapen och därigenom inte heller 
överföring av ett sådant från Finland. 
 
Privat transitering 
Privat transitering av skjutvapen, vapendelar, effektiva luftvapen, patroner och särskilt 
farliga projektiler via Finland ska bedömas som privat införsel eller överföring till Finland, 
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innehav i Finland samt privat utförsel eller överföring från Finland. Tillståndsskyldigheten 
för dessa har behandlats ovan. 

 

Parternas skyldigheter 

Tullens anmälningsskyldighet 
I skjutvapenlagstiftningen har Tullen ålagts vissa anmälningsskyldigheter: 

1) Tullen ska med tre månadens mellanrum göra en anmälan till Polisstyrelsen om 
införseln till Finland av föremål som nämns i kommersiella införseltillstånd samt i 
kommersiella införseltillstånd för gassprayer. Tullen måste anmäla: 

• tillståndsinnehavarens namn, adress, avgångsland 
 

• antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller 
modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska föras in 

 
• antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell 

eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska föras in, 
 

• mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som ska föras 
in samt antal, slag och gaskoncentration för de gassprayer som ska överföras eller 
föras in. 

Vidare ska Tullen meddela huruvida skjutvapnen och patronerna har besiktats för 
konstaterande av deras säkerhet vid användning (C.I.P.-besiktning). 

Tullkontoren ska skicka dessa uppgifter till Tullens bevakningsavdelning genom att skicka 
den ase14POHA eller ase-20 -blankett som kunden fyllt i till adressen:  
 
Tullen/Bevakningsavdelningen/Restriktioner, PB 512, 00101 Helsingfors 
 
2) Tullen ska med tre månadens mellanrum göra en anmälan till Polisstyrelsen om införsel 
av föremål som nämns i  
 

• vapentillstånd 
 

• privat tillverkningstillstånd 
 

• tillstånd för gassprayer 
 

• privat införseltillstånd  
 
till Finland.  
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Av anmälan ska framgå 
 

• tillståndsinnehavarens namn och adress 
 

• avgångsland 
 

• antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller 
modellnummer och serienummer för de vapen som ska föras in 

 
• antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, fabriksmärke, 

modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska föras in, 
 

• antal, slag och maximal gaskoncentration för de gassprayer som ska överföras eller 
föras in. 

Dessutom ska nummer för samt utfärdare av vapentillstånd, privat tillverkningstillstånd, 
tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd anges. 

Tullkontoren ska förse Tullens bevakningsavdelning med dessa uppgifter genom att skicka 
kopior på det tillstånd och den tulldeklaration som kunden använder samt intyg för vapnet, 
vapendelen eller gassprayen, av vilka ovan nämnda uppgifter, framgår, till adressen:  
 
Tullen/Bevakningsavdelningen/Restriktioner, PB 512, 00101 Helsingfors 
 

Uppvisande av vapen och tillståndsbevis för Tullen 
 

Enligt artikel 9 i EU:s vapenexportförordning (258/2012) ska en jägare/sportskytt när 
denne temporärt för ut skjutvapen från EU visa upp sitt europeiska skjutvapenpass för 
Tullen. Flygresenärer måste visa upp det europeiska skjutvapenpasset för Tullen på det 
ställe där vapnen överlämnas till flygbolaget. En jägare/sportskytt som bor i Finland kan 
när denne lämnar EU via Finland istället för ett europeisk vapenpass förete för Tullen ett 
tillstånd som beviljar till innehav av skjutvapen. 

I alla andra fall ska enligt 117 § i skjutvapenlagen tillståndsbevis och europeiskt 
skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 
som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som 
antecknats i det europeiska skjutvapenpasset på begäran visas upp för polisen, 
gränsbevakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna. Med anknytning till detta finns det i 
Polisstyrelsens tillstånd för införsel, utförsel och transitering ett standardvillkor, som anger 
att tillståndet i samband med förtullning ska visas upp för Tullen. 

Dessutom föreskrivs i 51 § i tullagen följande: ”Om införsel av en vara från en annan 
medlemsstat till Finland, utförsel av en vara från Finland till en annan medlemsstat eller 
innehav av en vara i Finland förutsätter tillstånd, intyg eller något annat dokument som 
utfärdas av en myndighet och ett sådant inte har beviljats före införseln eller utförseln, ska 
varan vid införseln eller utförseln anmälas till Tullen.” 
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Lagstiftning som tillämpas 

 
• Skjutvapenlagen 1/1998 jämte ändringar 

  
• Skjutvapenförordningen 145/1998 jämte ändringar 

 
• Inrikesministeriets förordning 890/2019 

 
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 258/2012 

 
• Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 

 

Ytterligare information: 

Polisstyrelsen, Vapenförvaltningen: 
Utförsel, införsel, överföring och transitering av skjutvapen:  
överinspektör Jukka Kaski, tfn 0295 480 181 (växeln) 
 
Vapenteknik:  
överinspektör Jussi Kytösaari, tfn 0295 480 181 (växeln) 
 
Polisstyrelsen 
Vapenförvaltningen 
PB 50 
11101 RIIHIMÄKI 
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