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Lak i

N:o 652

Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta
2005 Belgian kuningaskunnan, Tanskan ku-
ningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helle-
enien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasaval-
lan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alan-

komaiden kuningaskunnan, Itävallan tasaval-
lan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan,
Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskun-
nan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan,
Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Mal-
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tan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian
tasavallan ja Slovakian tasavallan (Euroopan
unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan
ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja
Romanian liittymisestä Euroopan unioniin
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset ovat lakina voimassa sel-
laisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen
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Lak i

N:o 653

Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoa-

misesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan Bulgarian kanssa
tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liitty-
vän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 26 päivänä huhtikuuta 2002 annettu
laki (329/2002).

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen
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Lak i

N:o 654

Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoa-

misesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan Romanian kanssa
tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liitty-
vän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 26 päivänä huhtikuuta 2002 annettu
laki (331/2002).

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen

HE 218/2005
UaVM 8/2006
EV 68/2006

2020

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20050218


Lak i

N:o 655

Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005
Suomen tasavallan ja Nigerian liittotasaval-
lan välillä sijoitusten edistämisestä ja suo-
jaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Tanja Saarela
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Lak i

N:o 656

Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2005
Suomen tasavallan ja Guatemalan tasavallan
välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Tanja Saarela
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Valtioneuvoston asetus

N:o 657

pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan pelastustoimesta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen
(787/2003) 11 § seuraavasti:

11 §

Sisäasiainministeriön valtuuttaman oppi-
laitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunta

Oppilaitos, jonka sisäasiainministeriö on
valtuuttanut pelastuslain 15 §:n 2 momentin
mukaisesti antamaan pelastusalan ammatil-
lista peruskoulutusta, asettaa oikaisu- ja ku-
rinpitolautakunnan ja määrää sille oppilaitok-
sen henkilöstöstä puheenjohtajan ja jäsenet
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jä-
senistä vähintään kahden samoin kuin heidän

henkilökohtaisten varajäsentensä tulee olla
valtuutetun oppilaitoksen opetushenkilöstöä.
Valtuutetun oppilaitoksen oikaisu- ja kurin-
pitolautakunnasta on muutoin voimassa mitä
oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta Pelastus-
opistosta annetun lain (607/2006) 6 §:ssä
säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Hallitusneuvos Tarja Oksanen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 658

Pelastusopistosta

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
säädetään Pelastusopistosta 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (607/2006) nojalla:

1 §

Ammatilliseen tutkintoon johtavat koulutus-
ohjelmat ja niissä suoritettavat tutkinnot

Pelastustoimen ammatilliseen tutkintoon
johtavia koulutusohjelmia ovat pelastajan
koulutusohjelma, jossa suoritetaan pelastaja-
tutkinto, ja pelastustoimen alipäällystön kou-
lutusohjelma, jossa suoritetaan alipäällystö-
tutkinto.
Hätäkeskustoiminnan ammatilliseen tut-
kintoon johtava koulutusohjelma on hätäkes-
kuspäivystäjän koulutusohjelma, jossa suori-
tetaan hätäkeskuspäivystäjätutkinto.
Pelastustoimen päällystön ammattikorkea-
koulututkintoon johtavasta koulutusohjel-
masta ja siinä suoritettavasta tutkinnosta on
voimassa mitä ammattikorkeakoululaissa
(351/2003) ja sen nojalla säädetään.

2 §

Pelastusopiston neuvottelukunnan kokoon-
pano ja asettaminen

Pelastusopiston neuvottelukunnassa tulee
olla edustaja sisäasiainministeriöstä, opetus-
ministeriöstä, Pelastusopistosta, Savonia-am-
mattikorkeakoulusta ja hätäkeskuslaitoksesta.
Muut jäsenet edustavat lääninhallintoa, kun-

nallishallintoa, pelastuslaitoksia, tutkimuslai-
toksia ja pelastusalan järjestöjä sekä muita
Pelastusopiston toiminnan kannalta keskeisiä
tahoja. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla
perehtynyt ruotsinkieliseen koulutukseen.
Pelastusopiston neuvottelukunnassa on pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään
20 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset
varajäsenet.
Sisäasiainministeriö asettaa Pelastusopis-

ton neuvottelukunnan pyydettyään Pelastus-
opiston ehdotuksen neuvottelukunnan ko-
koonpanosta. Pelastusopisto määrää henkilös-
töstään neuvottelukunnalle sihteerin.

3 §

Pelastusopiston henkilöstön koulutusta ja
kokemusta koskevat kelpoisuusvaatimukset

Pelastusopiston henkilöstön yleisinä kel-
poisuusvaatimuksina ovat:
1) rehtorilla soveltuva ylempi korkeakou-

lututkinto ja hallintokokemus sekä tehtävien
edellyttämä käytännössä osoitettu johtamis-
taito ja johtamiskokemus;
2) koulutusjohtajalla soveltuva ylempi kor-

keakoulututkinto, opettajakokemus, perehty-
neisyys koulutussuunnitteluun sekä tehtävien
edellyttämä johtamiskokemus;
3) hallintojohtajalla soveltuva ylempi kor-
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keakoulututkinto, perehtyneisyys julkishallin-
toon ja –talouteen sekä tehtävien edellyttämä
johtamiskokemus;
4) yliopettajalla soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto, kokemus opettajan työstä tai
muista koulutustehtävistä ja hyvä perehtynei-
syys asianomaiseen tehtäväalaan;
5) vanhemmalla opettajalla ja opettajalla
tehtävään soveltuva tutkinto ja perehtynei-
syys asianomaiseen tehtäväalaan; sekä
6) muulla henkilöstöllä tehtävien edellyt-
tämä riittävä koulutus ja kokemus.
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi reh-
torilta ja koulutusjohtajalta vaaditaan opetus-
hallituksen hyväksymien perusteiden mukai-
nen opetushallinnon tutkinto tai vaihtoehtoi-
sesti vähintään 25 opintopisteen tai vähintään
15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestä-
mät opetushallinnon opinnot taikka muulla
tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tun-
temus.

4 §

Pelastusopiston henkilöstön kielitaitoa
koskevat kelpoisuusvaatimukset

Pelastusopiston rehtorin, koulutusjohtajan
ja hallintojohtajan kielitaitoa koskevana kel-
poisuusvaatimuksena on suomen kielen erin-
omainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjal-
linen taito.
Suomenkielistä opetusta antavan yliopetta-
jan kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaati-
muksena on suomen kielen erinomainen
suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsinkielistä
opetusta antavan yliopettajan kielitaitoa kos-
kevana kelpoisuusvaatimuksena on ruotsin
kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito. Lisäksi yliopettajan kielitaitoa koske-

vana kelpoisuusvaatimuksena on toisen koti-
maisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjal-
linen taito.
Suomenkielistä opetusta antavan vanhem-

man opettajan ja opettajan kielitaitoa koske-
vana kelpoisuusvaatimuksena on suomen kie-
len hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ruot-
sinkielistä opetusta antavan vanhemman opet-
tajan ja opettajan kielitaitoa koskevana kel-
poisuusvaatimuksena on ruotsin kielen hyvä
suullinen ja kirjallinen taito.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

6 §

Siirtymäsäännös

Edellä 3 ja 4 §:ssä säädettyjen kelpoisuus-
vaatimusten estämättä henkilö, joka on nimi-
tetty vakinaiseen virka- tai työsopimussuh-
teeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa
ja joka täytti tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mukai-
set kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kel-
poinen kyseiseen virkaan tai tehtävään. Mää-
räaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen
ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimi-
tetty säilyttää edellä 3 ja 4 §:ssä säädettyjen
kelpoisuusvaatimusten estämättä kelpoisuu-
tensa määräaikaisen virka- tai työsopimus-
suhteen loppuun asti siinä virassa tai tehtä-
vässä, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täytti
tämän asetuksen voimaantullessa.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Hallitusneuvos Tarja Oksanen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 659

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun
valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 2005 nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2005) 9 §, sellaisena kuin se on
asetuksessa 164/2006, seuraavasti:

9 §

Viljakasvien siementuotannon kansallinen
tuki

Viljakasvien siementuotannon kansallista
tukea voidaan maksaa yhteensä enintään
100 000 tonnista siemenliikkeeseen toimite-
tusta sertifiointivaatimukset täyttävästä ja
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006 ser-
tifioidusta kylvösiemenestä.
Tuki on enintään 25,23 euroa tonnilta
kylvösiemenestä.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella
laskettava tukikelpoinen siemenmäärä ylittää
edellä mainitun enimmäismäärän, tukea voi-
daan myöntää enintään tukiyksikkökertoi-
mella ilmoitetulle osuudelle tukeen oikeutta-
vien tukiyksiköiden määrästä.
Tukiyksikkökerroin on 1,00.

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä
elokuuta 2006.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos Esko Laurila
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 660

poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun
sisäasiainministeriön asetuksen (1254/2004) liite seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
elokuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen
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Liite 

 

 

MAKSUTAULUKKO 

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET 

Ajokorttipäätökset 
väliaikainen ajokortti ........................................................................................................... 10 € 
tilapäinen ajokortti ............................................................................................................... 22 €  
kansainvälinen ajokortti.......................................................................................................   8 € 
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu)................................................................................... 12 € 
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava 
pysyvä ajokortti, sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun).......................................... 60 € 
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 70 € 
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokortin kaksoiskappale 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokorttiluvan hylkäävä päätös ............................................................................................ 30 € 
 

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat 
hankkimis- ja hallussapitolupa............................................................................................. 32 € 

 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 24 € 

sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan  

perusteella myönnetty hallussapitolupa ............................................................................... 24 € 

 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 

hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .................................................................. 20 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 10 € 

hankkimislupa ulkomailla asuvalle...................................................................................... 24 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 18 €  

rinnakkaislupa...................................................................................................................... 24 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 

hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen .................................................................... 24 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 

hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale ................................................................. 24 € 
               saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale ...................................... 20 € 
yksityinen valmistamislupa.................................................................................................. 27 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 22 €  

yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .............................................. 16 € 

  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 12 € 
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kaasusumutinlupa ................................................................................................................ 24 € 

kaasusumutinluvan kaksoiskappale ..................................................................................... 19 € 
aseenkäsittelylupa ................................................................................................................ 36 € 

aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale..................................................................................... 36 € 

ilmoitus aseen osasta............................................................................................................ 18 € 

ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon................................................................ 1 €/ase 

ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle47 €/1—10 asetta 

ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön  

tiedostoon........................................................................................................ 24 €/1—10 asetta 

 

Säilytystilojen tarkastus 
uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 70 € 

muu säilytystilojen tarkastus................................................................................................ 30 € 

 

Asevastaavan hyväksyntä.................................................................................................. 27 € 

asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale ......................................................................... 22 € 

 
Ampumatarvikeluvat 
ampumatarvikelupa.............................................................................................................. 28 € 

samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti.......................................................... 13 €  

lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn ......................................... 38 € 

 

Yksityinen siirto ja tuonti 
yksityinen ennakkosuostumus ............................................................................................. 19 € 

yksityinen siirtolupa............................................................................................................. 19 € 

Euroopan ampuma-asepassi................................................................................................. 72 € 

Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen ................. 20 € 

yksityinen tuontilupa............................................................................................................ 27 € 

suostumus ............................................................................................................................ 19 € 

 
Arvauskilpailut 
voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) .............................. 17 € 

lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta.............................................................................. 15 € 

 

Bingo 
lupapäätös ............................................................................................................................ 44 € 

pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen........................................ 14 € 

 

Harjoituslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 

 

Henkilöauton ammattiajolupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 

henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale ................................................................... 18 € 

henkilöauton ammattiajolupakoe......................................................................................... 67 € 
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Henkilökortti 
henkilökortti......................................................................................................................... 40 € 

(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € ) 

alaikäisen henkilökortti........................................................................................................ 24 € 

väliaikainen henkilökortti .................................................................................................... 30 € 

lukkiintuneen kortin avaaminen........................................................................................... 10 € 

(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 18 €, mikäli asiakkaalle 

on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje) 

hylkäävä päätös.................................................................................................................... 23 € 

 

Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §) 
henkilön tunnistaminen........................................................................................................ 13 €  

 
Järjestyksenvalvojat 
järjestyksenvalvojakoe......................................................................................................... 40 € 

järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen.................................................................................. 31 € 

järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale............................................................................ 25 € 

järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö ............................ 15 € 

järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö ............................ 15 € 

järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, 

liikenneasemille tai kulkuneuvoihin .................................................................................... 84 € 

 
Liikenneopettajalupa 

lupapäätös ............................................................................................................................ 21 € 

kaksoiskappale ..................................................................................................................... 19 € 

 

Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa 

lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 

 

Muukalaispassi 
muukalaispassin myöntäminen ............................................................................................ 46 € 

(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 

hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 

 
Oleskelulupa 
Oleskelulupapäätös ............................................................................................................ 100 € 

Opiskelijat, alaikäiset........................................................................................................... 50 € 

Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä  

oleskelulupakorttipäätös ...................................................................................................... 40 € 

Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen  

oleskelulupakorttipäätös ...................................................................................................... 40 € 

Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti ................................ 40 € 

lupapäätös (muut kuin edellä mainitut).............................................................................. 100 € 
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Opetuslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 

 

Pakolaisen matkustusasiakirja 
pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen..................................................................... 46 € 

(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 

hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 

 
Passi 
enintään vuoden passi .......................................................................................................... 45 € 

yli vuoden passi ................................................................................................................... 46 € 

(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 

pikapassi .............................................................................................................................. 60 € 

(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 

express-passi ........................................................................................................................ 80 € 

(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 

merimiespassi ...................................................................................................................... 40 € 

hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 

 

Eräitä peliautomaatteja  ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 28 € 

 

Rahankeräys 
lupapäätös ............................................................................................................................ 33 € 

 

Tarkastuspassi 
myöntäminen ....................................................................................................................... 20 € 

 

Tavara-arpajaiset 
lupapäätös ............................................................................................................................ 51 € 

arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös)............... 17 € 

lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta.............................................................................. 17 € 

 
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 31 € 

 
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 
turvasuojaajaksi hyväksyminen ........................................................................................... 33 € 

turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen...................................................................... 28 € 

turvasuojaajakortin kaksoiskappale ..................................................................................... 31 € 
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Turvatarkastus 
turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, 

lentoliikenne, alus ja satamarakenne) .................................................................................. 19 € 

 

Vammaisen pysäköintilupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 18 € 

 

Vartijaksi hyväksyminen 
vartijaksi hyväksyminen ...................................................................................................... 34 € 

vartijaksi hyväksymisen muuttaminen................................................................................. 28 € 

vartijakortin kaksoiskappale ................................................................................................ 30 € 

väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen................................................................................ 23 € 

väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen.......................................................... 16 € 

väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale ............................................................................ 21 € 

voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille ....... 9 € 

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto ......... 15 € 

 
Viisumi 
viisumi ................................................................................................................................. 35 € 

kauttakulkuviisumi............................................................................................................... 35 € 

paluuviisumi ........................................................................................................................ 35 € 

viisumin pidentäminen......................................................................................................... 35 € 

 

Yleisötilaisuus 
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä ............................................................ 31 € 
 
Ilmoitukset 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 3 §:n  

mukaisen selvityksen käsittely............................................................................................. 17 € 

majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 5 a §:n 

mukaisen ilmoituksen käsittely............................................................................................ 27 € 

alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely........................................................ 10 € 

yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely.................................................................. 10 € 

arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely ........................................... 12 € 
 
Turvallisuusselvitys 
suppea turvallisuusselvitys .................................................................................................. 41 € 
 
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus 
tarkastusoikeuden käyttäminen............................................................................................ 26 € 
 
Pelikasinon tarkastaminen 
tarkastuskäynti ................................................................................................................... 236 € 
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2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET 
 

Arpajais- ja asehallintoyksikön suoritteet 
 
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet 
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön  
toimitiloissa) .................................................................................................................. 16 €/ase 
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa 
ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan 
henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty  
laatujärjestelmä)............................................................................................................... 3 €/ase 
patruunoiden tyyppitarkastus............................................................................................. 757 € 
patruunoiden erätarkastus .................................................................................................. 336 € 
patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi....................................................................... 420 € 
kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa............................................................................. 45 € 
kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa............................................................................. 50 € 
kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa................................................................ 50 € 
kaupallinen ennakkosuostumus ........................................................................................... 23 € 
kaupallinen tuontilupa.......................................................................................................... 45 € 
kaupallinen siirtolupa........................................................................................................... 23 € 
määräaikainen kaupallinen siirtolupa .................................................................................. 25 € 
määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus................... 20 € 
kaupallinen vientilupa.......................................................................................................... 50 € 
kaupallinen kauttakuljetuslupa ............................................................................................ 50 € 
 
Asealan elinkeino 
asealan elinkeinolupa......................................................................................................... 280 € 
asealan elinkeinoluvan muutos .......................................................................................... 140 € 
vastuuhenkilön koe ............................................................................................................ 150 € 
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:  
asealan kaupan harjoittaja.................................................................................................. 160 € 
asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) ..................................................... 80 € 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten  
valmistaja ........................................................................................................................... 160 € 
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos 
harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) ....................................................... 80 € 
ampumaradan pitäjä............................................................................................................. 80 € 
ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja .................................................................................. 80 €  
 

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elin-
keinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toimin-
non mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.  

Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 maaliskuuta ilmoittanut lopet-
taneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asian-
omaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. 
 
Asekeräilijä 
asekeräilijäksi hyväksyminen ............................................................................................ 214 € 
asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos................................................................... 107 € 
päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen .......................................................... 53 € 
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Erityisen vaarallinen ampuma-ase 
hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan ............................ 53 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan 
valmistamiseen tai muuntamiseen ....................................................................................... 53 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan ............................ 32 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
Rahapelitoiminta 
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen............................................................................. 286 € 
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen ............................................................................... 202 € 
 

 

 

Turvallisuusalan valvontayksikön suoritteet 
 
Vartioimisliikelupa 
vartioimisliikelupa ............................................................................................................. 268 € 
vartioimisliikeluvan muuttaminen ..................................................................................... 134 € 
muutosilmoituksen käsittelymaksu...................................................................................... 54 € 
vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös ...................... 80 € 
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:  
vartijoiden määrä enintään 5.....................................................................päätoimipaikka 170 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 150 € 
vartijoiden määrä 6—10 ...........................................................................päätoimipaikka 220 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 200 €  
vartijoiden määrä 11—50 .........................................................................päätoimipaikka 250 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 220 € 
vartijoiden määrä 51—200 .......................................................................päätoimipaikka 300 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 250 € 
vartijoiden määrä 201 tai enemmän..........................................................päätoimipaikka 450 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 350 € 
 

Valvontamaksu laskutetaan kuluvalta kalenterivuodelta 30 päivään huhtikuuta mennessä. 
Jos luvanhaltijan päätoimipaikan tai toimipaikan toiminta päättyy kalenterivuoden aikana, pe-
ritty valvontamaksu palautetaan niiltä kuukausilta, joilla toimintaa ei ole ollut. Maksua ei peri-
tä siltä kalenterivuodelta, jolloin vartioimisliikelupa päätoimipaikkaan tai toimipaikkaan on 
myönnetty. Valvontamaksu peritään myös toiminnan keskeytysilmoituksen tehneeltä varti-
oimisliikkeeltä. 
 
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ................................................................................ 107 € 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen........................................................... 107 € 
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen...................................................................... 107 € 
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen ................................................ 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ......................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen.................................... 107 € 
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Muut poliisiosaston suoritteet 
 
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön.................................................................................... 40 € 
Poliisivaltuuksien myöntäminen.......................................................................................... 84 € 
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt 
tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi ............................................ 168 € 
 
 
3. POLIISIKOULUN SUORITTEET 
 
Valintakoe 
valintakoemaksu .................................................................................................................. 42 € 
 
Tottelevaisuustarkastus 
vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus .......................................................... 100 € 
järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus............................................ 75 € 
tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen.......................................................................... 25 € 
 
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa............... 550 € 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa............................................... 1210 € 
 
 
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET 
 
Turvallisuusselvitys 
perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 70 € 
laaja turvallisuusselvitys .................................................................................................... 118 € 
 
 
5. MUUT PÄÄTÖKSET JA TODISTUKSET 
 

muu hakemuksesta annettava päätös ................................................................................... 25 € 
pyynnöstä annettava todistus ............................................................................................... 14 € 
 
 
 

 
 



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 661

sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen

(351/2005) 51 §:n 1 kohta ja
muutetaan 53 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 150/2006, seuraavasti:

53 §

Ministeriön hallintoyksikkö

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriön hallintoyksikön palvelussuhde-
asioita hoitava esittelijä ratkaisee ilman esit-
telyä asiat, jotka koskevat virkavapautta mi-
nisteriön virkamiehelle, jos kysymys on vir-

kavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus
lain tai virkaehtosopimuksen nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 662

pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista annetun
sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista 5

päivänä marraskuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (905/2003) nimike, 1 luvun
otsikko, 1 §:n 1 momentti, 2 luvun otsikko, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 4 § ja
8 § seuraavasti:

Sisäasiainministeriön asetus
pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuk-

sista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista

1 luku

Pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston
henkilöstön virkapuku

1 §

Virkapukuun kuuluvat asusteet

Virkapukuun kuuluvia asusteita ovat pu-
seropuku (kenttäpusero ja virkahousut tai
-hame), takkipuku (virkatakki eli palokunta-
takki sekä virkahousut tai -hame), juhlapuku,
päällystakki, kenttätakki, sadetakki, villa-
paita, paitapusero, virkapaita, turkislakki, lip-
palakki (virkalakki), kenttälakki, venelakki,
palveluslakki, yksivärinen tumma solmio,
yksiväriset tummat sukat ja tummat käsineet
sekä virka-asemaa osoittavat tunnukset ja
nimilaatta. Virkapuvun kanssa käytetään
mustia kenkiä.

— — — — — — — — — — — — —

2 luku

Pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston
henkilöstön virka-asematunnukset

2 §

Virka-asematunnusten määrittely

Virka-asematunnuksia ovat:
1) iso olkatähti, joka on kullankeltainen,

20–sakarainen, nelikulmainen tähti, jonka
sivun pituus on 21 mm ja tähden keskellä on
pientä olkatähteä muistuttava kohokuvio;
2) keskikokoinen olkatähti, joka on kul-

lankeltainen, 20–sakarainen, nelikulmainen
tähti, jonka sivun pituus on 17 mm ja tähden
keskellä on sisäkkäisten renkaiden kohoku-
vio;
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3) pieni olkatähti, joka on kullankeltainen,
20–sakarainen, nelikulmainen tähti, jonka
sivun pituus on 14 mm ja tähden keskellä on
sisäkkäisten renkaiden kohokuvio;
4) olkapalkki, joka on kullankeltainen,
suorakaiteen muotoinen palkki, jonka sivujen
pituudet ovat 20 mm ja 6 mm;
5) kullankeltainen valtion leijonatunnus;
6) Pelastusopiston vaakunamerkki;
7) alueen pelastustoimen vaakunamerkki;
8) kullankeltainen lehvätunnus;
9) päällystön lakkilaatta, joka on tumman-
sininen laatta mustalla nauhareunuksella ja
siinä on päällystökokardi, vaakunamerkki
sekä kullankeltainen lehvä;
10) alipäällystön lakkilaatta, joka on tum-
mansininen laatta keltaisella nauhareunuk-
sella ja siinä on kokardi sekä vaakunamerkki;
11) miehistön lakkilaatta, joka on tumman-
sininen laatta ja siinä on kokardi sekä
vaakunamerkki.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Virka-asematunnukset olkapoleteissa ja hiha-
laatoissa

Virka-asematunnuksia olkapoleteissa ja hi-
halaatoissa ovat:
1) sisäasiainministeriön pelastusylijohta-
jalla kolme isoa olkatähteä, leijona ja lehvä;
2) sisäasiainministeriön pelastusosaston
apulaisosastopäälliköllä ja tulosyksikön pääl-
liköllä sekä lääninvalmiusjohtajalla kaksi isoa
olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti, sekä
leijona ja lehvä;
3) alueen pelastustoimen ylimmällä viran-
haltijalla (pelastusjohtaja) kaksi isoa olkatäh-
teä, alueen pelastustoimen vaakunamerkki ja
lehvä;
4) Pelastusopiston rehtorilla kaksi isoa
olkatähteä, Pelastusopiston vaakunamerkki ja
lehvä;
5) sisäasiainministeriön pelastusosaston
suunnittelujohtajalla, koulutusjohtajalla, lain-
säädäntöneuvoksella, pelastusylitarkastajalla,
neuvottelevalla virkamiehellä ja yli-insinöö-
rillä sekä lääninhallituksen pelastusylitarkas-
tajalla yksi iso olkatähti, leijona ja lehvä;
6) alueen pelastustoimen osastopäällikön

tasoisella päällystöviranhaltijalla (apulaispe-
lastusjohtaja tai vastaava viranhaltija) yksi iso
olkatähti, alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki ja lehvä;
7) Pelastusopiston koulutusjohtajalla ja

hallintojohtajalla yksi iso olkatähti, Pelastus-
opiston vaakunamerkki ja lehvä;
8) sisäasiainministeriön pelastusosaston

ylitarkastajalla ja lääninhallituksen pelastus-
tarkastajalla kolme keskikokoista olkatähteä,
leijona ja lehvä;
9) alueen pelastustoimen toimistopäällikön

tasoisella päällystöviranhaltijalla (palopääl-
likkö tai vastaava viranhaltija) kolme keski-
kokoista olkatähteä, alueen pelastustoimen
vaakunamerkki ja lehvä;
10) Pelastusopiston yliopettajalla ja kalus-

toinsinöörillä kolme keskikokoista olkatähteä,
Pelastusopiston vaakunamerkki ja lehvä;
11) lääninhallituksen apulaispelastustar-

kastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, lei-
jona ja lehvä;
12) alueen pelastustoimen toimistopäälli-

kön varamiehen tasoisella päällystöviranhal-
tijalla kaksi keskikokoista olkatähteä, alueen
pelastustoimen vaakunamerkki ja lehvä;
13) alueen pelastustoimen työnjohtajan

tasoisella päällystöviranhaltijalla (palomestari
tai vastaava viranhaltija) kaksi keskikokoista
olkatähteä ja alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;
14) Pelastusopiston vanhemmalla opetta-

jalla kaksi keskikokoista olkatähteä ja Pelas-
tusopiston vaakunamerkki;
15) alueen pelastustoimen työnjohtajan

varamiehen tasoisella päällystöviranhaltijalla
yksi keskikokoinen olkatähti ja alueen pelas-
tustoimen vaakunamerkki;
16) Pelastusopiston opettajalla ja kalusto-

mestarilla yksi keskikokoinen olkatähti ja
Pelastusopiston vaakunamerkki;
17) alueen pelastustoimen ylemmällä ali-

päällystöviranhaltijalla kolme pientä olkatäh-
teä kolmion muodossa ja alueen pelastustoi-
men vaakunamerkki;
18) alueen pelastustoimen alipäällystövi-

ranhaltijalla kaksi pientä olkatähteä rinnak-
kain ja alueen pelastustoimen vaakunamerkki;
19) alueen pelastustoimen ylemmällä mie-

histöviranhaltijalla olkapalkki ja alueen pe-
lastustoimen vaakunamerkki;
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20) alueen pelastustoimen miehistöviran-
haltijalla alueen pelastustoimen vaakuna-
merkki;
21) Pelastusopiston määräämällä muulla
viranhaltijalla Pelastusopiston vaakuna-
merkki.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Hihatunnukset

Virka-asematunnukset päällystakissa ja sa-
detakissa kiinnitetään hihansuun yläpuolella
olevaan kuusikulmaislaattaan. Erikoismerkit
ovat olkatähtien yläpuolella. Hihan laatassa
käytetään lehvän sijasta 10 mm levyistä
kullankeltaista kaluunanauhaa.

8 §

Oikeus käyttää virkapukua ja virka-asema-
tunnuksia

Tässä asetuksessa tarkoitettua virkapukua
ja virkaa vastaavia virka-asematunnuksia ovat
oikeutettuja käyttämään pelastusviranomais-
ten ja Pelastusopiston henkilöstön lisäksi
alueen pelastustoimen määräämät sen palve-
luksessa olevat virka- ja työsopimussuhteiset
henkilöt. Virka-aseman on tällöin vastattava
käytettäviä virka-asematunnuksia.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 2006

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Hallitusneuvos Tarja Oksanen
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