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ANSÖKAN OM I SKJUTVAPENLAGENS (1/1998) 45 § ELLER 53 a § AVSETT
INTYG ÖVER AKTIVT UTÖVANDE AV HOBBYVERKSAMHET
Sökanden ansöker om:
a) i skjutvapenlagens 45 § avsett intyg:
b) i skjutvapenlagens 53 a § avsett intyg:
Det nuvarande vapentillståndet har meddelats

Jaktföreningens utlåtande bifogas ansökan:
Annat utlåtande bifogas ansökan:

ja

ja
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Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga.

,
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Plats och datum

_______________________________________________
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

ANVISNING: Ansökan riktas till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde sökanden utövar jakt
med fälla eller grytjakt eller fångsten och dödandet av invasiva främmande arter.

Utredning eller plan för jakt med fälla eller grytjakt eller för fångsten och dödandet av invasiva
främmande arter (vid ansökan om vapentillstånd) (innehållande uppgifter om antal fällor som
ska användas, fångstmängder samt om hur länge jakten varar och om platserna för jakten):

Utredning av aktivt utövande av jakt med fälla eller grytjakt eller fångsten och dödandet av
invasiva främmande arter (vid påvisande av fortsatt bedrivande av jakt):

ANVISNINGAR
Ansökan kan inlämnas till jaktvårdsföreningen som
en fritt formulerad ansökan eller med användning
av den här blanketten.
Till ansökan kan fogas ett utlåtande av jaktförening
eller annan motsvarande instans. Om ett utlåtande
inte har fogats till ansökan (det är inte obligatoriskt)
kan jaktvårdsföreningen be om ett sådant.
Jaktvårdsföreningen kan vid behov be om en tilläggsutredning av sökanden.

LAGSTIFTNING
Skjutvapenlag
6 § Skjutvapenstyper
De skjutvapenstyper som avses i denna lag är
hagelgevär, gevär, salongsgevär, pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, kombinationsvapen,
gasvapen, signalpistol, svartkrutvapen och annat
skjutvapen.
I denna lag avses med
1) hagelgevär ett långt tvåhandsskjutvapen som
stöds mot axeln och som har slätborrat eller räfflat
lopp och i vilket hagelgevärspatroner används,
2) gevär ett långt tvåhandsskjutvapen som stöds
mot axeln och som har räfflat lopp och i vilket patroner med central- eller kantantändning används,
3) salongsgevär ett gevär i vilket högst 22-kalibriga
patroner med kantantändning används,
4) pistol ett kort enhandsskjutvapen i vilket patroner med central- eller kantantändning används,
5) miniatyrpistol en pistol i vilken högst 22-kalibriga
patroner med kantantändning används,
6) revolver ett kort enhandsskjutvapen med roterande patrontrumma i vilket patroner med centraleller kantantändning används,
7) miniatyrrevolver en revolver med roterande patrontrumma i vilken högst 22-kalibriga patroner
med kantantändning används,
8) kombinationsvapen ett långt tvåhandsskjutvapen
som stöds mot axeln och som har minst två pipor
eller eldrör och i vilket patroner med central- eller
kantantändning och hagelgevärspatroner används,
9) gasvapen ett skjutvapen i vilket gaspatroner
används och med vilket inga andra patroner kan
avfyras,
10) signalvapen ett skjutvapen i vilket signalpatroner används och med vilket inga andra patroner
kan avfyras,
11) svartkrutvapen ett skjutvapen som är konstruerat och tillverkat och som lämpar sig för att användas endast med svartkrut,

12) annat skjutvapen ett vapen som till konstruktion, mått eller andra egenskaper avviker från de
skjutvapen som avses i 1–11 punkten,
13) deaktiverat skjutvapen ett skjutvapen som polisen har godkänt som deaktiverat i enlighet med
kommissionens genomförandeförordning (EU)
2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i
syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs
irreversibelt
funktionsodugliga,
nedan deaktiveringsförordningen.
45 § Krav som gäller en fysisk person som innehavare av vapentillstånd
Vapentillstånd kan meddelas den som har fyllt 18
år och som utifrån sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och
vapendelar.
Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk
bedömning av sökanden, om tillståndsmyndigheten
utifrån tillgänglig information eller en intervju med
sökanden har anledning att ifrågasätta att sökanden som person är lämplig att inneha ett skjutvapen. Trots tystnadsplikten har tillståndsmyndigheten rätt att i den medicinska bedömningen få sådana hälsouppgifter om sökanden som är nödvändiga när tillståndsmyndigheten bedömer om sökanden är lämplig att inneha ett skjutvapen.
En värnpliktig person ska på begäran visa upp
utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska han på begäran visa
upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut
om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller
avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till
detta.
Vapentillstånd för sådana särskilt farliga skjutvapen
och vapendelar som anges i 9 § 5 punkten underpunkt a samt för pistol, miniatyrpistol, revolver och
miniatyrrevolver samt för delar till dem kan endast
meddelas personer som har fyllt 20 år.
Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2
mom. 4–7 punkten och som används för sporteller hobbyskytte och för ett sådant i 9 § 5 punkten
underpunkt a avsett särskilt farligt skjutvapen och
en del till det som används för sportskytte kan
meddelas en fysisk person endast om denne visar
upp ett intyg över sin hobby, som han eller hon ska
ha utövat aktivt i minst två års tid före ansökan om
vapentillstånd. Intyget ska vara utfärdat av en skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt
4 § i föreningslagen. Hälften av den tjänstgöring
som en värnpliktig har fullgjort i vapentjänst eller
hälften av den tjänstgöring som har fullgjorts i frivillig militärtjänst för kvinnor räknas in i den tvååriga

period under vilken hobbyn fortsatt ska ha utövats
aktivt. Vapentillstånd för ett skjutvapen som avses i
6 § 2 mom. 4–7 punkten och för en del till det och
som används för sport- eller hobbyskytte kan meddelas också om personen visar upp en tillförlitlig
utredning över sitt sportskytte eller sin hobby och
ett intyg från den statliga myndighet som är personens arbetsgivare över att personen i sina tjänsteuppdrag bär ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom.
4–7 punkten.
Vapentillstånd för ett sådant i 9 § 5 punkten underpunkt b avsett särskilt farligt skjutvapen och en del
till det som används för sportskytte kan meddelas
en fysisk person endast om denne visar upp ett
intyg över sportskyttet eller sin hobby, som han
eller hon ska ha utövat aktivt i minst 12 månaders
tid före ansökan om vapentillstånd. Intyget ska vara
utfärdat av en skytteinstruktör i en förening som
har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen.
Vapentillstånd för ett i 9 § 5 punkten underpunkt b
avsett skjutvapen och en del till det för ett användningssyfte enligt 43 § 1 mom. 9 punkten kan meddelas endast sådana fysiska personer som uppvisar ett intyg från Försvarsutbildningsföreningen
över att de aktivt under minst 12 månaders tid före
ansökan om vapentillstånd har deltagit i sådan
skytteutbildning enligt lagen om frivilligt försvar som
främjar den militära förmågan med ett skjutvapen
av den typ för vilket vapentillstånd ansöks, samt ett
intyg enligt lagen om frivilligt försvar över att de
med godkänt resultat avlagt ett skjutprov. Intyget
från Försvarsutbildningsföreningen över deltagande i skytteutbildning som främjar den militära
förmågan kan delvis ersättas med annan tillförlitlig
utredning över aktiv skytteträning som reservist. Till
perioden på ett år med aktiv hobbyverksamhet
räknas hälften av den tid under vilken sökanden
har fullgjort vapentjänst som värnpliktig eller hälften
av den tid under vilken sökanden har fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor.
När tillstånd söks
1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt
jaktlagstiftningen ska sökanden lämna en tillförlitlig
utredning om sin hobby och, om ansökan gäller ett
skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten, dessutom ett intyg som har utfärdats av en
jaktvårdsförening över att sökanden aktivt utövar
sin hobby,
2) för sport- och hobbyskytte ska sökanden lämna
en tillförlitlig utredning över sin hobby,
3) för ett i 9 § 5 punkten underpunkterna a eller b
avsett särskilt farligt skjutvapen eller en särskilt
farlig vapendel för sportskytte, ska sökanden visa
upp ett intyg över att sökanden är och under de 12
månader som föregått ansökan har varit medlem i
en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen och tillförlitlig utredning över att sökan-

den tränar aktivt eller deltar i skyttetävlingar med
den vapentyp för vilken tillstånd söks,
4) för arbete ska sökanden lämna en utredning om
att han eller hon genom sin utbildning eller annars
är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet ska
hanteras på ett säkert sätt och att han eller hon har
godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete,
5) för skjutvapen och vapendelar enligt 9 § 5 punkten underpunkt b för ett användningssyfte som
avses i 43 § 1 mom. 9 punkten ska tillståndsmyndigheten begära ett motiverat utlåtande av Försvarsmakten; Försvarsmakten kan ge ett förordande utlåtande till en sökande som är placeringsduglig, och som Försvarsmakten anser ha behov
av träning med skjutvapnet eller vapendelen i fråga
för att upprätthålla skjutskickligheten som reservist;
tillstånd för skjutvapen enligt denna punkt kan inte
beviljas om Försvarsmakten inte ger ett förordande
utlåtande.
Tillstånd att samla och förvara skjutvapen eller
vapendelar kan endast meddelas sådana vapensamlare vars förvaringslokaler för skjutvapen och
vapendelar har godkänts av polisinrättningen på
den ort där förvaringslokalerna är belägna. Ett tillstånd enligt 43 § 1 mom. 8 punkten kan meddelas
när en person som står under tillståndssökandens
vårdnad har lämnat in en ansökan om parallelltillstånd enligt 54 § och tillståndsmyndigheten har
kontrollerat att förutsättningarna i den paragrafen
för meddelande av ett parallelltillstånd är uppfyllda.
Den hobby som avses i 8 mom. 1 punkten kan
betraktas som aktiv om skjutandet av djur med ett
skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten är jakt som bedrivs regelbundet under en jaktsäsong och för vilken något annat än ett skjutvapen som avses i de nämnda lagrummen inte är väl
lämpat. Med skjutande av djur avses att ett djur
som finns i ett gryt, en fälla eller annars i liknande
förhållanden avlivas i samband med jakt. Sportoch hobbyskytte betraktas som aktivt när det är
fråga om träningar i någon skyttegren, deltagande i
skyttetävlingar, verksamhet som funktionär vid
tävlingar och verksamhet som tränare eller som
instruktör vid användningen av skjutvapen eller
deltagande i sådan skytteutbildning enligt lagen om
frivilligt försvar som främjar den militära förmågan
med skjutvapen av den typ för vilken tillstånd söks.

53 a § Påvisande av aktiv hobbyverksamhet
En fysisk person som har ett sådant innehavstillstånd till ett i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen, ett särskilt farligt skjutvapen eller ett halvautomatiskt skjutvapen som gäller tills vidare ska fem
år efter det att tillståndet meddelades, och därefter
med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in en utredning över att förutsättningarna
för tillstånd enligt 45 § 5–10 mom. fortfarande före-

ligger. Utredningen ska visa att tillståndshavaren
fortfarande aktivt utövar den verksamhet som ligger till grund för tillståndet eller någon annan sådan
verksamhet för vilken tillståndet hade kunnat meddelas.
Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också annan utredning som gäller
hobbyverksamheten.
Den som meddelats tillstånd för innehav av ett
skjutvapen på grundval av ett godkännande som
vapensamlare ska dock lämna in utredning enligt 1
och 2 mom. endast om tillståndsmyndigheten begär det särskilt.

Skjutvapenförordning
44 e § Aktivt bedrivande av jakt med fälla eller
grytjakt
Jakten med fälla, grytjakten eller jakten av djur i
liknande förhållanden i enlighet med 45 § 10 mom.
i skjutvapenlagen eller fångsten och dödandet av
invasiva främmande arter ska bedrivas aktivt med
tanke på de förhållanden som råder på ifrågavarande jaktförenings område. Aktiviteten ska visas
för jaktvårdsföreningen genom en utredning om
eller en plan för jakten med fällor eller grythundar
eller för fångsten och dödandet av invasiva främmande arter.
Utredningen eller planen ska visas för den jaktvårdsförening inom vars område sökanden i huvudsak bedriver jakt med fälla eller grytjakt.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om avgifterna för Finlands viltcentrals och
jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
3 § Jaktvårdsföreningens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Jaktvårdsföreningen tar ut avgifter för sina prestationer som följer:
1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift
och jaktlicensavgift (616/1993),
2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 §
i jaktlagen,
3) 15 euro för ett sådant intyg över skjutprov som
utfärdats för en utlänning och som avses i 21 § i
jaktlagen,
4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande
av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i
skjutvapenlagen (1/1998).

