FÖRSLAG TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRENINGENS
SKYTTEUTBILDNING

1. Bakgrund
Förordningen hänför sig till det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och
innehav av vapen. I förordningen föreskrivs det om innehållet i Försvarsutbildningsföreningens
skytteutbildning som främjar den militära förmågan, de skjutprov som mäter färdigheterna i säker
vapenhantering och skjutskickligheten samt om det fristående provet för
Försvarsutbildningsförordningens skjutledare.
Enligt 20 a § i lagen om frivilligt försvar utfärdas bestämmelser om vapentypsspecifika skjutprov för
att mäta färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten, om prestationer som ska
godkännas i proven och om utbildningsprogrammet genom förordning av statsrådet.
Enligt 20 b § i lagen om frivilligt försvar får endast personer som Försvarsmakten har godkänt som
skjutledare vara skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildningar; under deras
ledning får ett tillräckligt antal personer assistera vid skjutningarna. Som skjutledare kan
Försvarsmakten godkänna den som har fått utbildning för ledare eller utbildare vid
Försvarsmakten eller Försvarsutbildningsföreningen och som genom ett fristående prov har
påvisat behörighet att på ett säkert sätt ordna och undervisa vid skytteutbildning som främjar den
militära förmågan inom Försvarsmakten, och som dessutom annars anses lämplig för uppgiften.
Bestämmelser om det fristående provets innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.
2. Förslagets viktigaste innehåll
Försvarsutbildningsföreningens på förordningen baserade skytteutbildning som främjar den
militära förmågan är utbildning som utvecklar individens grundläggande skjutskicklighet och
färdigheter i säker vapenhantering, och som kan ges med skjutvapen som motsvarar de vapen som
allmänt används inom Försvarsmakten. På så vis anses utbildningen bäst gagna skytteträningen för
reservister som är placerade eller som kan placeras i Försvarsmaktens krigstida trupper.
Skytteutbildningens innehåll bör också vara sådant att det är möjligt att ordna provskjutningar till
exempel för kvinnor som inte gjort militärtjänst när de bekantar sig med den utbildning som ges
inom beväringstjänsten.
Avsikten är att utbildningsprogrammet ska utarbetas så att det erbjuder skjutningar som
utvecklar kunnandet för både nybörjare och erfarna skyttar. Försvarsmakten ska också ha
säkerställt att skjutningarna är säkra, innan de kan tas med i Försvarsutbildningsföreningens
utbildningsprogram. Det föreskrivs om utbildningsprogrammet i bilagan till denna förordning.

3. De föreslagna paragraferna

Förordningens 1 § 1 mom. innehåller en informativ hänvisning med stöd av vilken bestämmelser
om det utbildningsprogram som ska användas som Försvarsutbildningsföreningens skjutprogram
ingår i förordningens bilaga.
I 2 mom. ingår en bestämmelse enligt vilken Försvarsutbildningsföreningens skjutledare får
avvika från minimiskjutavstånd och patronåtgång i utbildningsprogrammet i bilagan. Vid
skjutning kan man alltså skjuta mot mål på kortare avstånd än vad som anges i
utbildningsprogrammet. Vid skjutning är det också möjligt att använda fler eller färre patroner
än vad som enligt utbildningsprogrammet ska användas vid en enskild skjutning eller en del av
den. Vid en avvikelse från minimiskjutavståndet eller patronåtgången enligt
utbildningsprogrammet ska skjutledaren dock säkerställa att skjutningen är säker. Säker
skjutning omfattar bland annat säkerhet för skytten, skjutledaren, assisterande personal, andra
kursdeltagare, utomstående och material. Ovannämnda avvikelser får inte göras i fråga om
skjutning nummer 9 som skjuts som praktiskt prov eller skjutningarna 18 och 24 som skjuts som
skjutskicklighetstest. På så vis säkerställs att de prov som mäter skjutskickligheten är
kommensurabla.
Vid avvikelser bör dock beaktas Försvarsmaktens reglementen om ordnande av skjutningar och
övervakning av skytteprestationer, säkerhetsbestämmelser och andra stående order som blir
tillämpliga med stöd av 20 a § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar samt ordningsstadgorna för
skjutbanor enligt 9 § i lagen om skjutbanor (763/2015). Avsikten är att skjutledaren inte ska
kunna göra sådana ändringar i till exempel minimiskjutavståndet som strider mot till exempel
Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser eller instruktionen för skjutområdet eller
ordningstadgan för skjutbanan.
I 2 § föreskrivs om temaområdena för ett skjutprov som mäter färdigheterna i säker
vapenhantering och skjutskickligheten. Temaområdena är säker vapenhantering, säker skjutning,
skjutvapenlagstiftningen, kunskaperna om det utbildningsprogram som utgör bilaga till
förordningen, vapnets funktionsprincip, vapenvård, vapenförvaring och första hjälpen. Dessa
utbildningsteman har bedömts främja i synnerhet övergripande utbildning i skjutskicklighet för
reservister.
I 3 § föreskrivs om skjutprovets innehåll och om godkännande av provet. Provet indelas i
utbildning som ges av Försvarsutbildningsföreningens skjutledare, träning under dennes
övervakning samt ett skriftligt och ett praktiskt prov. Skjutprovet anses vara godkänt när
aspiranten har deltagit i utbildningen och träningen samt blivit godkänd i det skriftliga och det
praktiska provet. I paragrafen föreskrivs närmare om innehållet i det skriftliga provet och det
praktiska provet.
Det skriftliga provet kan avläggas med godkänt resultat med användning av hjälpmedel som
hänför sig till aspirantens begränsningar som kan bevisas på godtagbart sätt. Som ett sådant
hjälpmedel kan betraktas till exempel hörapparat eller något annat motsvarande stöd som är
nödvändigt för avläggande av provet och som aspiranten har ansetts vara i behov av på grund
av sitt hälsotillstånd.
I 4 § föreskrivs om övervakning av delarna i skjutprovet och om godkännande av
provprestationerna. Deltagandet i utbildningen och träningen för skjutprovet övervakas och
provprestationerna godkänns av Försvarsutbildningsföreningens skjutledare. Det är således möjligt
att avlägga dessa delprestationer i flera omgångar. Om delprestationerna avläggs i flera omgångar,
måste det gå att verifiera dem tillförlitligt i efterhand.I 5 § föreskrivs om det intyg som ska ges över
avlagt skjutprov.

Den som ger intyget ska uttryckligen vara den som övervakat aspirantens delprestationer, dvs. den
skjutledare som avses i 4 §. Det är alltså inte möjligt att delprestationerna tas emot av en annan
skjutledare än den som utfärdar intyget. Bestämmelsen förutsätter ändå inte att den skjutledare
som utfärdar intyget har övervakat samtliga delprestationer.
I 6 § föreskrivs om temaområdena för det fristående prov som Försvarsmakten ordnar för
Försvarsutbildningsföreningens skjutledare. Temaområdena motsvarar delvis de temaområden
som det föreskrivs om i 4 §. I det fristående provet för skjutledare bedöms aspirantens
förtrogenhet med säker vapenhantering, säker skjutning, säkert ordnande av skjutning,
lagstiftningen om frivilligt försvar, skjutvapenlagstiftningen, kunskaperna om det
utbildningsprogram som utgör bilaga till förordningen, färdigheterna att utbilda reservister i
skjutskicklighet, vapnets funktionsprincip, vapenvård, vapenförvaring, första hjälpen samt
beaktande av allmän ordning och säkerhet vid skjutningar.
I 7 § föreskrivs om det fristående provets innehåll och godkännande av provet. Det fristående
provets delar är utbildning, träning, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Det fristående provet
anses vara godkänt när aspiranten har deltagit i utbildningen och träningen samt blivit godkänd i
det skriftliga och det praktiska provet. Paragrafen innehåller närmare bestämmelser om innehållet
i det skriftliga provet och det praktiska provet samt om godkända provprestationer.
Enligt 2 mom. kan det skriftliga provet avläggas med godkänt resultat med användning av
hjälpmedel som hänför sig till begränsningar som kan bevisas på godtagbart sätt. Som ett sådant
hjälpmedel kan betraktas till exempel hörapparat eller något annat motsvarande stöd som är
nödvändigt för avläggande av provet och som aspiranten har ansetts vara i behov av på grund av
sitt hälsotillstånd.
Enligt 3 mom. kan det fristående provet ordnas under en reservistutbildning som leds av
Försvarsmakten eller en skyttetävling eller Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning som
främjar den militära förmågan. Bestämmelsen om reservistutbildning som leds av Försvarsmakten
hänvisar till militär utbildning som föreskrivs i 5 §, sådan den lyder i författning 509/2013, i lagen
om Försvarsmakten (551/2007). Den militära utbildning som paragrafen avser är
repetitionsövningar samt frivillig militär utbildning som Försvarsmakten ordnar själv och beställer
av Försvarsutbildningsföreningen.
Försvarsmakten kan inte beställa militär utbildning av Försvarsutbildningsföreningen efter att
författning 868/2019 som reviderar lagen om frivilligt försvar har trätt i kraft den 1 januari 2020.
I 8 § föreskrivs om de anteckningar som ska göras om beviljande av skjutledarrätt. Av
försvarsmakten beviljad skjutledarrätt antecknas i värnpliktsregistret samt i
Försvarsutbildningsföreningens personregister. Av anteckningen ska framgå den beviljade rättens
giltighetstid.
I 9 § föreskrivs om ikraftträdande av förordningen.
I förordningens bilaga intas bestämmelser om skjutningarna inom Försvarsutbildningsföreningens
utbildning som främjar den militära förmågan. De föreslagna skjutningarna har konstaterats vara
säkra inom Försvarsmakten. Skjutningarna är också planerade så att Försvarsmakten bedömer att
de effektivt utvecklar reservisternas skjutskicklighet.
4. Ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för myndigheterna

Förordningen bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser eller konsekvenser för
myndigheterna. De skjutningar som intas i förordningen planeras som en del av Försvarsmaktens
planering av reservistutbildningen.

5. Beredningen av ärendet
Förordningen har beretts som tjänsteuppdrag vid försvarsministeriet. Företrädare för
inrikesministeriet, Försvarsmakten, Polisstyrelsen och Försvarsutbildningsförordningen har deltagit
i beredningen av förordningen.
Försvarsministeriet begärde den 15 februari 2019 yttranden om utkastet till förordning av följande
aktörer: Underofficersförbundet, Ampumaharrastusfoorumi, Ampumaurheiluliitto,
Vapenvägrarförbundet, riksdagens justitieombudsman, Firearms United Finland, Kansallinen
kivääriyhdistys NRA ry, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, Maanpuolustuksen insinöörit
MPI ry, Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry, Försvarsfrämjandet rf,
Försvarsgillenas förbund rf, Försvarsutbildningsföreningen, Maanpuolustusnaisten Liitto ry,
Kvinnornas Beredskapsförbund rf, Justitiekanslersämbetet, justitieministeriet, Polisstyrelsen,
Huvudstaben, Befälsförbundet, Gränsbevakningsväsendet, Reservistförbundet,
Reserviläisurheiluliitto ry, Safer Globe, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands
Fredsförbund, Fredskämparna i Finland, Finlands Reservofficersförbund rf, De Hundras Kommitté i
Finland, republikens presidents kansli, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet,
Upseeriliitto, finansministeriet och miljöministeriet.
Försvarsministeriet publicerade begäran om yttrande om förordningen i tjänsten Utlåtande.fi, där
även andra än de ovannämnda aktörerna hade möjligt att yttra sig om saken.
Sammanlagt 38 remissinstanser yttrade sig. Av dem hade riksdagens justitieombudsmans kansli,
utrikesministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet inget att yttra om förslaget. Förslaget har
varit föremål för fortsatte beredning vid försvarsministeriet efter remissbehandlingen.
Beredningen av förordningen har fördröjts så att Försvarsutbildningsföreningen inte har kunnat
börja ge skytteutbildning som främjar den militära förmågan när reformen av lagen om frivilligt
försvar (725/2019) trädde i kraft den 15 juli 2019. Till följd av detta har det under den fortsatta
beredningen av utkastet till förordning i detta skede företagits endast nödvändiga ändringar så att
förordningen kan sättas i kraft så snabbt som möjligt. Yttrandena om utkastet till förordningen
delges Försvarsmakten för fortsatt utveckling av förordningen och skytteutbildningen som främjar
den militära förmågan.
I förordningen har företagits de ändringar som förutsattes i förvaltningsutskottets betänkande
(FvUB 37/2018 rd), som blev färdigt efter remissbehandlingen, och som riksdagen beaktade när man
den 19 mars 2019 antog ändringarna av lagen om frivilligt försvar. I bemyndigandet att meddela
förordning i 20 a § i regeringens proposition RP 179/2018 rd ströks möjligheten att genom
förordning föreskriva om de typer av skjutvapen som får användas vid skytteutbildning som främjar
den militära förmågan, om funktionsprinciperna för och användningen av dessa skjutvapen och om
antalet deltagare vid utbildningsevenemanget. Bestämmelser om dessa saker hade tagits in i 2 och 3
§ i den förordning som var på remiss. Dessa paragrafer har strukits under försvarsministeriets
fortsatta beredning.
I utbildningsprogrammet i bilagan till förordningen har företagits de ändringar som föreslagits i
Huvudstabens yttrande. Huvudstaben har på grundval av försvarsministeriets kompletterande

begäran om yttrande konstaterat att de skjutningar som ingår i utbildningsprogrammet i bilagan är
säkra och lagenliga. På grund av Huvudstabens yttrande har preciseringar gjorts även i
bestämmelserna om bland annat bedömningen av provprestationer och mottagningen av fristående
prov.
De ändringar som företagits i förordningen på grund av Huvudstabens yttrande motsvarar i
väsentliga delar de ändringsbehov som Försvarsutbildningsföreningen framförde i sitt yttrande. I
Försvarsutbildningsföreningens yttrande ingår ett förslag om att det i förordningen ska föreskrivas
om möjlighet för Försvarsmakten att genom en föreskrift meddela närmare bestämmelser om
omständigheter i anslutning till det fristående provet. Det är inte möjligt att göra denna ändring,
eftersom enligt bemyndigandet att utfärda förordning i 20 a och b § i lagen om frivilligt försvar
föreskrivs det om dessa omständigheter genom förordning av statsrådet. Dessutom ska det enligt 80
§ 2 mom. i grundlagen alltid föreskrivas genom lag om bemyndigande att utfärda föreskrifter för
andra än statsrådet och ministerierna.
De anmärkningar som framförts i Polisstyrelsens yttrande och som gäller ändring av bemyndigandet
att utfärda förordning samt 2 och 3 § i den förordning som var på remiss har beaktats när
ändringarna som gäller bemyndigandet att utfärda förordningar företogs. Polisstyrelsen
säkerhetsanmärkningar som gäller skjutningar har kontrollerats med Försvarsmakten. Efter
remissbehandlingen har Försvarsmakten avgett ett separat yttrande (VN/61/2018-SAAP.31), där
Försvarsmakten har konstaterat att skjutningarna är säkra. I det yttrandet har Försvarsmakten också
meddelat att man försäkrat sig om att skjutningarna enligt utbildningsprogrammet i bilagan till
förordningen inte är stridsskjutningar utan så kallade grundläggande skjutningar.
Strävan är att på ovan konstaterat sätt beakta anmärkningarna i andra yttranden vid den fortsatta
utvecklingen av Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning som främjar den militära förmågan.
Förordningen har granskats av justitieministeriets laggranskning.
6. Ikraftträdande
Förordningen avses träda i kraft senast den 1 september 2019.

