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L a g
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om ändring av skjutvapenlagen

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 91 § 2 mom. samt 97, 98 och 117 §, av dem 91 § 2 mom.

sådant det lyder i lag 804/2003 och 117 § sådan den lyder i lag 601/2001, som följer:

91 §

Omhändertagande

— — — — — — — — — — — — —
Polisen ska också fatta beslut om omhän-

dertagande då innehavare av olovliga skjut-
vapen, vapendelar, patroner eller särskilt far-
liga projektiler på eget initiativ gör en anmä-
lan till polisen om föremålen och överlämnar
dem i polisens besittning. Ett beslut om om-
händertagande av ett föremål förfaller, om
polisen tar föremålet i beslag enligt 7 kap. i
tvångsmedelslagen (806/2011) eller om före-
målet förklaras förverkat till staten.

97 §

Husrannsakan

I fråga om rätten att få tillträde till en
hemfridsskyddad plats för att omhänderta ett
skjutvapen, en vapendel, patroner eller sär-

skilt farliga projektiler på grund av att brott
misstänks eller för förhindrande av en farlig
gärning eller händelse föreskrivs i tvångsme-
delslagen och i polislagen (872/2011).

98 §

Polisundersökning

Vid undersökning som gäller återkallelse
av ett tillstånd som meddelats med stöd av
denna lag ska 6 kap. i polislagen iakttas.

117 §

Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett
europeiskt skjutvapenpass samt de skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler som innehas med stöd av till-
ståndsbeviset eller med stöd av sådana till-
stånd som antecknats i det europeiska skjut-
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vapenpasset ska på begäran visas upp för
polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, tull-
myndigheterna eller för en sådan tjänsteman
vid Forststyrelsen som utför tillsynsuppgifter
på statens mark i Forststyrelsens besittning

och som getts särskilda polisbefogenheter en-
ligt 8 § i polislagen (493/1995), sådan para-
grafen lyder i lag 498/2009.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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