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Skicka begäran om återkallande med bilagor per e-post till asehallinto@poliisi.fi 
eller till adressen Polisstyrelsen, Vapenförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki 

Sökande 

Näringsidkarens/den juridiska personens namn Personbeteckning/FO-nummer 

Adress Postnummer Postkontor 

Kontaktperson 

Namn 

E-postadress Telefonnummer 

Adress Postnummer Postkontor 

Huvudsakligt verksamhetsställe 

Postadress Postnummer Postkontor 

Besöksadress (om annan än postadressen) Postnummer Postkontor 

Andra verksamhetsställen 

Postadress Postnummer Postkontor 

Besöksadress (om annan än postadressen) Postnummer Postkontor 

 

 

Uppgifter i en separat bilaga Fortsätter i en separat bilaga

Förvaringslokal 

Förvaringslokalens adress Postnummer Postkontor 

Inspektion av förvaringslokaler 

  polisen, datum:

 brand- och räddningsmyndighet, datum:
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Övriga förvaringslokaler 

Förvaringslokalens adress Postnummer Postkontor 

Inspektion av förvaringslokaler 

 

 

   polisen, datum:

 brand- och räddningsmyndighet, datum:

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Uppgifter om medlemmar i den juridiska personens förvaltningsorgan och om verkställande 
direktören 

A Styrelseordförande 

B Styrelseledamot 

C Ersättare i styrelsen 

D Direktionsordförande 

E Direktionsledamot 

F Ersättare i direktionen 

G Bolagsman i ett öppet bolag 

H Ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag 

I Näringsidkare med enskild firma 

J Verkställande direktör 

K Förvaltningsrådets ordförande 

L Ledamot i förvaltningsrådet 

M Något annat, vad? 

Kod (A-M) och  

förklaring om M 
Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 
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Ansvarig person 

Gör en separat ansökan för den som föreslås bli ansvarig person med blanketten Ase 25 sv (Ansökan om att bli  
ansvarig person eller ställföreträdare för en ansvarig person hos en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen). 
Ange här de väsentliga uppgifterna i ansökan. 

Efter- och förnamn Personbeteckning 

Verksamhetsställe till vilket den ansvariga personen föreslås 

 

 Huvudsakligt verksamhetsställe 

  Annat verksamhetsställe, adress:

Verksamhet för vilken den ansvariga personen föreslås 

1) idkande av handel i vapenbranschen

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av
vapendelar

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Verksamheter för vilka näringstillstånd i vapenbranschen söks 

Om du endast delvis bedriver någon av nedanstående verksamheter kan du lämna en tilläggsutredning om dessa i 
punkten Mer information om ansökan om näringstillstånd. Vid behov kan du använda en separat fritt formulerad 
bilaga. Du kan också stryka under/stryka över verksamheter efter behov. 

Handel och byteshandel med skjutvapen Tillverkning av skjutvapen 

Handel med vapendelar Tillverkning av vapendelar 

Handel med patroner Reparation av skjutvapen och vapendelar 

Handel med särskilt farliga patroner och projektiler 
Modifiering och kommersiell ändring av skjutvapen 
och vapendelar 

Förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte Tillverkning av patroner 

Mäkling av skjutvapen Tillverkning av särskilt farliga projektiler 

Överföring eller ordnande av överföring av skjutvapen 
inom Finland 
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Typer av och funktionssätt för skjutvapen för vilka näringstillstånd i vapenbranschen söks 

Om du väljer funktionen Automateld* ska du också fylla i de obligatoriska punkterna: 

- Särskilt farliga skjutvapen för vilka näringstillstånd i vapenbranschen söks

- Motivering till ansökan med avseende på särskilt farliga skjutvapen

Typ av skjutvapen Skjutvapnets funktionssätt 

 Hagelgevär Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Gevär Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

Miniatyrgevär Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Pistol Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Miniatyrpistol Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Revolver Enkelskott med magasin

 Miniatyrrevolver Enkelskott med magasin

Kombinationsvapen Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

Gasvapen Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Signalvapen Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Svartkrutvapen Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

 Annat vapen Enkelskott Enkelskott med magasin Självladdande enkelskott Automateld* 

Utredning över skjutvapen vars vapentyp är Annat vapen.  

Ange vilka skjutvapen som till sina egenskaper avviker från andra vapentyper du avser.  

Beskriv konstruktion, avfyringssätt, mått och andra egenskaper vilka gör att vapnen avviker från andra vapentyper. 

  Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Motivering till ansökan med avseende på skjutvapenstyper och funktionssätt 

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 
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Tillståndspliktiga vapendelar för vilka näringstillstånd i vapenbranschen söks 

Vapendel som inte är fäst vid ett skjutvapen 

Vapnets stomme, övre stomme, nedre stomme 

Låda 

Pipa 

Mantel 

Patronkammare, patrontrumma 

Cylinder, slutstycke med stomme 

Slutstycke, slutstyckets stomme 

Slutstyckshuvud 

Ljuddämpare 

Delar som funktionellt sett motsvarar de ovannämnda 

Laddningsanordning - kort halvautomatiskt vapen 

Laddningsanordning - långt halvautomatiskt vapen 

Avfyrningsmekanismer för automatvapen inklusive delar, delar som möjliggör automateld eller en funktion som simulerar 
automateld  

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Motivering till ansökan med avseende på tillståndspliktiga vapendelar 

  Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 
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Särskilt farliga skjutvapen för vilka näringstillstånd i vapenbranschen söks 

Skjutvapen enligt 9 § 1–4 punkten i skjutvapenlagen 1/1998 

Särskilt farliga skjutvapen Antal som ska förvaras 

 

 

 

Automatvapen Antal, st:

Skjutvapen maskerat som ett annat föremål Antal, st:

Skjutvapen som ursprungligen tillverkats för att fungera med automateld, men som har 

modifierats så att det fungerar på något annat sätt 
Antal, st:

Rekylfritt pansarvärnsvapen eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande 

föremål 
Antal, st: 

 

 

 

Granatkastare eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande föremål Antal, st:

Bakladdningspjäs eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande föremål Antal, st:

Robotsystem Antal, st:

 Raketuppskjutningssystem Antal, st:

Motivering till ansökan med avseende på särskilt farliga skjutvapen 

  Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Patroner samt särskilt farliga patroner och projektiler för vilka näringstillstånd i
vapenbranschen söks (tillverkning eller saluföring)

Hagelgevärspatroner 

Patroner med centraltändning 

Patroner med kantantändning 

Gaspatroner 

Lösa patroner 

Särskilt farliga patroner och projektiler: 

Pansarpenetrerande patroner och deras projektiler 

Patroner försedda med en explosionsprojektil eller brandprojektil 

Patroner med centralantändning som är försedda med en hålspetsprojektil eller utvidgande projektil och är avsedda 
för pistol eller revolver  

Patroner med splitterverkan 

Patroner med en pilprojektil 

Patroner med fler än en kula 

Projektiler, missiler eller stridsspetsar som är avsedda att användas i skjutvapen som nämns i 9 § 1 punkten i 
skjutvapenlagen  



Ansökan 
näringstillstånd i vapenbranschen 

7 (8) 

Poliisi 

Poliisi-Ase-28  10.10.2022 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Motivering till ansökan med avseende på särskilt farliga patroner och projektiler 

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Gassprayer 

Gasspray
CS CN  OC  Något annat, vad:

 Alla slag och koncentrationer 

Motivering till valet Något annat, vad: 

Motivering till valet Alla slag och koncentrationer: 

 Uppgifter i en separat bilaga  Fortsätter i en separat bilaga 

Mer information om ansökan om näringstillstånd 

 Fortsätter i en separat bilaga

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll i blanketten noggrant. Ägna särskild uppmärksamhet åt motiveringen till ansökan.  
Kontrollera att alla väsentliga bilagor som motsvarar arten och omfattningen av det tillstånd 
som söks är med. En ofullständig ansökan fördröjer handläggningen av ärendet.  

Utöver tillståndsansökan ska en separat ansökan om godkännande som ansvarig person 
göras. Tillståndspliktig verksamhet får inte påbörjas utan en ansvarig person som godkänts 
av Polisstyrelsen. 

Den lokala polisinrättningen ger handledning i ansökningsärenden som gäller 
vapenhanteringstillstånd. 
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Bilagor 

  Den juridiska personens regler (bolagsordning, bolagsavtal e.d.) 

 Verksamhetsberättelse eller annan utredning över sökandens verksamhet 

 Den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen 

 Affärsplan och/eller finansieringsanalys (nytt företag) 

 Utredning över sökandens organisation, personal, lokaler, säkerhetsarrangemang och försäkringar 

Redogörelse för sökandens ekonomiska situation 

 Intyg över betalda skatter eller skatteskuld som gäller sökanden och personer som ingår i dess förvaltningsorgan 

 (firma, öppet bolag, kommanditbolag) 

 Utdrag ur Rättsregistercentralens konkurs- och företagssaneringsregister avseende sökanden och personer som in-
går i dess förvaltningsorgan (firma, öppet bolag, kommanditbolag)    

 För utländska eller utomlands bosatta personer, ett oförvitlighetsintyg som beviljats av en myndighet i hemlandet, eller 
straffregisterutdrag och en kopia av personuppgiftssidan i passet 

Polisinrättningens utlåtande om ansökan (om den planerade verksamheten) 

 Polisinrättningens inspektionsprotokoll över lokaler och förvaringslokaler 

 Utlåtande från brand- och räddningsmyndigheten om ansökan (om den planerade verksamheten samt om inspekt-
ionen av verksamhetsstället och förvaringslokalerna) 

   

 Säkerhets- och kemikalieverkets tillståndsbeslut avseende lagringen 

 Något annat, vad:
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