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Lak i

N:o 456

passilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun passilain (671/2006) 12, 30 ja 35 §,
muutetaan 3 §:n suomenkielinen sanamuoto, 4 §:n 3 momentti, 5 §, 6 §:n 3 momentti, 10 §,
11 §:n otsikko, 14 §, 15 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto, 17—19, 21 ja 22 §, 24 §:n
1 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 29 § sekä
lisätään lakiin uusi 3 a—3 c, 4 a, 5 a—5 c ja 6 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Passi

Matkustusoikeuden osoittamiseksi Suomen
kansalaiselle myönnetään hakemuksesta
passi, jollei laista muuta johdu.

3 a §

Väliaikainen passi

Passi voidaan erityisestä syystä myöntää
väliaikaisena (väliaikainen passi), jos keski-
tetysti valmistetun passin myöntäminen no-
peutetussakaan aikataulussa ei ole mahdol-

lista. Väliaikaisessa passissa ei ole 5 a §:ssä
tarkoitettua teknistä osaa.
Hakijan on esitettävä luotettava selvitys

syystä, joka edellyttää väliaikaisen passin
myöntämistä, sekä selvitys siitä, kuinka pit-
käksi ajaksi hän tarvitsee passin.

3 b §

Hätäpassi

Väliaikainen passi voidaan poikkeukselli-
sesti myöntää hätämatkustusasiakirjana yhtä
matkaa varten (hätäpassi). Hätäpassi myön-
netään vain todelliseksi matka-ajaksi ja vain
todelliselle matkareitille.
Hätäpassin myöntää poliisi. Sisäasiainmi-

nisteriö päättää hätäpassien käyttöön ottami-
sesta Suomessa. Ulkoasiainministeriön lu-
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valla hätäpassin voi myöntää 10 §:ssä tarkoi-
tettu Suomen suurlähetystö tai lähetetyn vir-
kamiehen johtama konsulaatti sekä pelkkää
kotimatkaa tai poikkeuksellisesti muuta mää-
ränpäätä varten myös mainitussa pykälässä
tarkoitettu muu Suomen edustusto.
Myönnetty hätäpassi on palautettava

10 §:ssä tarkoitetulle passiviranomaiselle.

3 c §

Tilapäinen passi

Passi voidaan myöntää tilapäisenä (tilapäi-
nen passi), jos hakijalta ei 6 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta syystä oteta sormenjälkiä ja
syy on tilapäinen.

4 §

Diplomaattipassi ja virkapassi

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä laissa säädetään passista, koskee

myös diplomaattipassia ja virkapassia, jollei
muualla laissa toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — —

4 a §

Merimiespassi

Mitä tässä laissa säädetään passin hakemi-
sesta ja sormenjälkien ottamisesta sekä passin
myöntämisestä, peruuttamisesta ja viran-
omaisen haltuun ottamisesta, koskee myös
merimiespassia. Merimiespassissa ei ole
5 a §:ssä tarkoitettua teknistä osaa.

5 §

Passin sisältö

Passiin merkitään hakijan sukunimi, etuni-
met, sukupuoli, henkilötunnus, kansalaisuus,
syntymäkotikunta, passin myöntämispäivä ja
viimeinen voimassaolopäivä, passin myöntä-
nyt viranomainen ja passin numero. Passissa
on lisäksi passinhaltijan kasvokuva ja nimi-
kirjoitus. Kelpoisuusalueeltaan rajoitettuun
passiin merkitään ne maat, joihin se oikeuttaa
matkustamaan, tai ne maat, joihin passi ei
oikeuta matkustamaan. Syntymäkotikunnan

sijaan merkitään ″ulkomaat″, jos hakijan syn-
tymäkotikuntaa ei voida luotettavasti selvit-
tää tai jos syntymäkotikunnan merkitseminen
passiin todennäköisesti vaarantaisi passinhal-
tijan turvallisuutta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun nimikir-

joituksen merkitsemisestä annetaan tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

5 a §

Passin tekninen osa ja tietojen tarkastaminen

Passissa on jäsenvaltioiden myöntämien
passien ja matkustusasiakirjojen turvateki-
jöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuk-
sista annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 2252/2004 (EU:n passiasetus) tarkoitettu
tekninen osa.
Tekniseen osaan talletetaan passinhaltijan

kasvokuva sekä 6 a §:ssä tarkoitetut sormen-
jäljet tarvittavine lisätietoineen siten kuin
EU:n passiasetuksessa säädetään. Tekniseen
osaan voidaan tallettaa myös 5 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot. Passinhaltijan oikeu-
desta tarkastaa passin tekniseen osaan hä-
nestä talletetut tiedot säädetään EU:n passi-
asetuksessa.
Passin turvatekijöistä ja biometrisistä tun-

nisteista säädetään EU:n passiasetuksessa.
Biometrisen tunnisteen sisältävän passin kan-
nessa on tätä osoittava tunnuskuva.

5 b §

Sormenjälkien lukeminen

Passin tekniseen osaan talletettuja sormen-
jälkiä saa lukea vain EU:n passiasetuksessa
säädetyllä tavalla. Sormenjälkiä saavat lukea
10 §:ssä tarkoitettu passiviranomainen sekä
poliisi- tai rajatarkastusviranomainen.
Sormenjälkiä luettaessa passinhaltijalta saa

ottaa sormenjäljet ja verrata niitä passin tek-
niseen osaan talletettuihin sormenjälkiin pas-
sin aitouden toteamiseksi ja passinhaltijan
henkilöllisyyden varmistamiseksi. Vertaa-
mista varten otettuja tietoja voidaan käyttää
vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitettävä
välittömästi sen jälkeen.
Sormenjälkiä luettaessa passinhaltijan tie-

toja ei saa käsitellä muulla kuin EU:n passi-
asetuksessa ja tässä laissa säädetyllä tavalla.

3614 N:o 456



Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään sor-
menjälkien lukemisesta, noudatetaan yhtei-
sön lainsäädäntöä ja Suomea sitovia kansain-
välisiä sopimuksia.
Sisäasiainministeriö päättää lukuoikeuk-

sien myöntämisestä ulkomaan viranomaiselle
ja niiden peruuttamisesta.

5 c §

Passin teknisen osan tietojen tietoturva

Sisäasiainministeriö huolehtii siitä, että
passin tekniseen osaan talletetut tiedot suoja-
taan EU:n passiasetuksen ja sen soveltami-
seksi annettujen säännösten mukaisesti te-
hokkaasti tunkeutumista, luvatonta lukemista,
muuttamista, käyttöä ja muuta luvatonta kä-
sittelyä vastaan.
Tekniseen osaan talletettujen tietojen ai-

touden ja eheyden varmistamiseen liittyvät
sekä sormenjälkien lukemisessa tarvittavat
varmenteet luo Väestörekisterikeskus.
Ulkoasiainministeriö vastaa diplomaatti-

passin ja virkapassin sekä 10 §:ssä tarkoite-
tun ulkomaan edustuston myöntämän passin
tekniseen osaan talletettujen tietojen suojaa-
misesta 1 momentin mukaisesti.

6 §

Passin hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Diplomaattipassia ja virkapassia haetaan

kirjallisesti ulkoasiainministeriöltä. Hake-
muksen voi erityisistä syistä jättää myös 1
momentissa tarkoitettuun kihlakunnan polii-
silaitokseen.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §

Sormenjälkien ottaminen

Passinhakijalta otetaan passia haettaessa
sormenjäljet. Sormenjäljet ottaa passin myön-
tävä viranomainen. Tarkempia säännöksiä
sormenjälkien ottamisesta voidaan antaa sisä-
asiainministeriön asetuksella.
Hakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei

saada iän taikka vamman, sairauden, fyysisen
esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Haki-

jan on pyydettäessä esitettävä luotettava sel-
vitys syystä, joka estää sormenjälkien ottami-
sen, sekä arvio syyn kestosta.
Sormenjäljet talletetaan passin tekniseen

osaan sekä passirekisteriin. Passirekisteriin
talletetut sormenjäljet on pidettävä erillään
rikoksesta epäiltyjen henkilötuntomerkeistä.

10 §

Passin myöntäminen

Passi myönnetään henkilökohtaisena mat-
kustusasiakirjana, johon merkitään vain pas-
sinhakijan tiedot.
Passin myöntää kihlakunnan poliisilaitos.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla passin voi
myöntää myös liikkuva poliisi. Ulkomailla
olevalle Suomen kansalaiselle passin myön-
tää Suomen suurlähetystö tai lähetetyn virka-
miehen johtama konsulaatti taikka sellainen
muu Suomen edustusto, jossa palvelevan ni-
metyn Suomen kansalaisen ulkoasiainminis-
teriö on oikeuttanut antamaan passeja. Dip-
lomaattipassin ja virkapassin myöntää ulko-
asiainministeriö.
Passin myöntävä viranomainen vastaa

siitä, että passia annettaessa sen tiedot ovat
hakemuksen mukaiset. Hakijaa koskevien
passin teknisen osan tietojen on lisäksi oltava
yhdenmukaiset vastaavien passissa visuaali-
sesti nähtävissä olevien tietojen kanssa.

11 §

Passin myöntäminen alaikäiselle
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Passin voimassaoloaika

Passi on voimassa viisi vuotta sen myöntä-
mispäivästä, jollei 2—7 momentista muuta
johdu.
Passi myönnetään viittä vuotta lyhyem-

mäksi ajaksi sen mukaan kuin hakija pyytää
taikka huoltaja 7 §:n 1 momentin nojalla tai
sosiaalilautakunta huostaanottamansa lapsen
osalta on rajoittanut suostumustaan. Viittä
vuotta lyhyemmäksi ajaksi passi voidaan
myöntää myös 15 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle henkilölle ja silloin, kun passi myönne-
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tään 11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa. Jos hakijalta ei 6 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta syystä oteta sormenjälkiä ja
syy on tilapäinen, passi myönnetään enintään
12 kuukaudeksi.
Hakijalle, jolla on myös jonkin vieraan

valtion kansalaisuus ja joka kansalaisuuslain
(359/2003) 34 §:n nojalla mahdollisesti tulee
menettämään Suomen kansalaisuutensa, passi
myönnetään enintään siihen saakka kunnes
hän täyttää 22 vuotta.
Kun passi 18 §:ssä tarkoitetussa tapaukses-

sa myönnetään peruuttamatta voimassa ole-
vaa passia, passi myönnetään uuden passin
antamisen perusteena olevan syyn edellyttä-
mäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi
vuodeksi.
Asevelvolliselle voidaan antaa passi enin-

tään sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 28
vuotta, jollei hän osoita, ettei maanpuolustus-
velvollisuus ole esteenä passin myöntämi-
selle tätä pidemmäksi ajaksi, taikka jollei eri-
tyisen painavista syistä muuta johdu.
Väliaikainen passi myönnetään enintään

12 kuukaudeksi. Hätäpassi myönnetään sen
mukaan kuin passin myöntämistä edellyttävä
syy vaatii, kuitenkin enintään 12 kuukau-
deksi.
Diplomaattipassi ja virkapassi voidaan eri-

tyisestä syystä myöntää viittä vuotta lyhyem-
mäksi ajaksi.

15 §

Passin myöntämisen esteet

— — — — — — — — — — — — —
Passia ei myönnetä sille, joka on määrätty

pakkokeinolain (450/1987) 2 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuun matkustuskieltoon taikka kon-
kurssilain (120/2004) 4 luvun 8 tai 9 §:ssä
tarkoitettuun maastapoistumiskieltoon.

17 §

Esteettömyyden selvittäminen ja henkilötieto-
jen oikeellisuus

Edellä 10 §:ssä tarkoitetun passin myöntä-
vän viranomaisen on ennen passin myöntä-
mistä selvitettävä hakijan esteettömyys.

Passin myöntävä viranomainen tarkastaa
hakijan henkilötiedot väestötietojärjestel-
mästä, ja tiedot merkitään passiin väestötieto-
järjestelmän tietojen mukaisesti.

18 §

Passin myöntäminen voimassa olevaa passia
peruuttamatta

Uusi passi voidaan myöntää voimassa ole-
vaa passia peruuttamatta, jos voimassa oleva
passi on ulkomaan viranomaisen hallussa tai
ulkomaan viranomaisen passiin tekemät mer-
kinnät estävät matkustamisen toiseen maahan
ja jos uusi passi on tarpeen hakijan työn tai
muun erityisen painavan henkilökohtaisen
syyn vuoksi. Väliaikainen passi voidaan
myöntää voimassa olevaa passia peruutta-
matta myös, jos passi on tarpeen matkustus-
asiakirjana käytetyn henkilökortin katoami-
sen vuoksi tai sen vuoksi, että henkilökortti
on joutunut oikeudettomasti toisen haltuun.
Uusi passi voidaan myöntää voimassa ole-

vaa passia peruuttamatta myös, jos voimassa
olevan passin luovuttaminen hakijalle estyy
passin tuottamiseen tai toimittamiseen liitty-
vistä syistä. Tällöin uusi passi myönnetään
maksutta.

19 §

Uuden passin antaminen

Jos passinhakijalla on voimassa oleva
passi eikä se ole hänen hallussaan, hänen on
esitettävä riittävä selvitys passin katoami-
sesta.
Kun 10 §:ssä tarkoitettu viranomainen luo-

vuttaa myöntämänsä uuden passin, lukuun
ottamatta 18 §:ssä tarkoitettua passia, aikai-
sempi passin myöntämispäätös raukeaa ja
passin voimassaolo päättyy. Hakijan on täl-
löin luovutettava uuden passin luovuttavalle
viranomaiselle aikaisempi passi, jos se on
hänen hallussaan. Jos aikaisemmassa passissa
on hakijalle välttämättömiä ulkomaan viran-
omaisen merkintöjä, hakija ei ole velvollinen
luovuttamaan sitä viranomaiselle kuin aino-
astaan passin mitätöintiä varten.
Säännökset passin mitätöimisestä annetaan

sisäasiainministeriön asetuksella.
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21 §

Passin peruuttamisen edellytykset

Passi peruutetaan, jos:
1) sen haltija menettää Suomen kansalai-

suuden tai vapautetaan siitä;
2) passinhaltija pyytää passinsa peruutta-

mista;
3) passinhaltija ilmoittaa passinsa kadon-

neeksi tai anastetuksi;
4) huoltaja tai sosiaalilautakunta on peruut-

tanut 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostu-
muksensa eikä tämän pykälän 2 momentista
muuta johdu;
5) sosiaalilautakunta vaatii huostaan otetun

alaikäisen passin peruuttamista; taikka
6) passi on löytötavaralain (778/1988) mu-

kaan hävitettävä.
Vaikka huoltaja on peruuttanut 7 §:n 1

momentissa tarkoitetun suostumuksensa,
passi voidaan jättää peruuttamatta, jos pe-
ruuttaminen olisi selvästi vastoin lapsen etua
ja voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin
huoltajan suostumusta viedä toiseen valtioon
muuten kuin tilapäisesti. Sosiaalihuoltolain
6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin on
velvollinen antamaan lausunnon siitä, onko
passin peruuttaminen selvästi vastoin lapsen
etua. Lausuntoon sovelletaan muutoinkin,
mitä 11 §:n 3 momentissa säädetään passin
epäämisestä annettavasta lausunnosta.
Passi voidaan peruuttaa, jos:
1) passissa on ilmeinen virheellisyys;
2) passi on turmeltunut, sen merkintöjä on

muutettu tai siinä on muita kuin viranomai-
sen merkintöjä;
3) passin myöntämisen jälkeen on tullut

esiin seikkoja, jotka passin myöntämistä har-
kittaessa todennäköisesti johtaisivat 15 §:n
nojalla passin epäämiseen;
4) passia käyttää muu kuin se, jolle passi

on myönnetty; taikka
5) Väestörekisterikeskus on erityisestä

syystä peruuttanut 5 c §:n 2 momentissa tar-
koitetun varmenteen.
Diplomaattipassi ja virkapassi voidaan pe-

ruuttaa myös silloin, kun passinhaltija on siir-
tynyt toisiin tehtäviin tai passin myöntämisen
edellytyksiä ei muutoin enää ole.
Harkittaessa passin peruuttamista 3 mo-

mentin 3 kohdan nojalla on otettava huo-
mioon 16 §:ssä mainitut seikat.

Päätöstä, jolla alaikäiseltä 2 momentin pe-
rusteella on päätetty jättää passi peruutta-
matta, on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta.
Jos passi on peruutettu 3 momentin 1, 2 tai

4 kohdan nojalla syystä, joka ei ole aiheutu-
nut passinhaltijan omasta menettelystä, pas-
sinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi
passi peruutetun passin jäljellä olevaksi voi-
massaoloajaksi. Jos passi on peruutettu pas-
sin turmeltumisen vuoksi, passinhaltijalla on
kuitenkin oikeus saada uusi passi maksutta
vain, jos turmeltuminen on aiheutunut viran-
omaisesta johtuvasta syystä. Jos passi on pe-
ruutettu 3 momentin 5 kohdan nojalla, pas-
sinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi
passi peruutetun passin jäljellä olevaksi voi-
massaoloajaksi.

22 §

Passin peruuttaminen

Passin peruuttaa kihlakunnan poliisilaitos
tai passin myöntänyt viranomainen.

24 §

Edellytykset passin ottamiselle viranomaisen
haltuun

Peruutettu passi otetaan viranomaisen hal-
tuun. Jos passi on peruutettu, passinhaltijan
tai sen, joka pitää passia hallussaan, on viran-
omaisen vaatimuksesta luovutettava passi vi-
ranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Passin ottaminen viranomaisen haltuun

Passin ottaa 24 §:n 1 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa viranomaisen haltuun 10
§:ssä tarkoitettu passiviranomainen taikka
poliisi- tai rajatarkastusviranomainen.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Passirekisteri

Tässä laissa poliisille, ulkoasiainministe-
riölle ja 10 §:ssä tarkoitetulle Suomen edus-
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tustolle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi
poliisi pitää rekisteriä, johon talletetaan hen-
kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tun lain (761/2003) 3 §:n 2 momentissa tar-
koitetut henkilöllisyyttä koskevat tiedot sekä
mainitun lain 3 §:n 3 momentin 2—4 koh-
dassa tarkoitetut passitiedot, kuvatiedot ja
passin sormenjälkitiedot.
Passirekisterin tietojen käytöstä on voi-

massa, mitä henkilötietojen käsittelystä polii-
sitoimessa annetun lain 15, 16 ja 16 a §:ssä
säädetään. Passirekisterin tietojen luovutta-
misesta ja poistamisesta on voimassa, mitä
mainitun lain 19 ja 23 §:ssä säädetään. Hen-
kilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien
tunnistetietojen tietoturvasta on voimassa,
mitä mainitun lain 10 a §:ssä säädetään.

Ulkoasiainministeriöllä ja Suomen edus-
tustolla on oikeus käyttää passin sormenjälki-
tietoja vain henkilöllisyyden varmistamiseksi
ja asiakirjan valmistamiseksi, jollei lailla toi-
sin säädetä. Ulkoasiainministeriöllä ja Suo-
men edustustolla on oikeus ottaa rekiste-
röidyltä sormenjäljet ja verrata niitä rekiste-
röityihin sormenjälkiin. Vertaamista varten
otettuja tietoja voidaan käyttää vain vertaami-
sen ajan, ja ne on hävitettävä välittömästi sen
jälkeen.

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesä-
kuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Lak i

N:o 457

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun lain

(761/2003) 3 §:n 3 momentti, 10 a § ja 23 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat,
3 §:n 3 momentti osaksi laeissa 256/2006 ja 672/2006, 10 a § mainitussa laissa 672/2006 sekä
23 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa laissa 256/2006, sekä
lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 16 a §, 19 §:ään,

sellaisena kuin se on osaksi laeissa 529/2005 ja 594/2005, mainitussa laissa 256/2006 sekä
laeissa 538/2006 ja 981/2007, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja
4 momentiksi, 37 §:ään uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 ja 7 momentti siirtyvät 7 ja 8
momentiksi, ja 40 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi,
seuraavasti:

3 §

Hallintoasiain tietojärjestelmä

— — — — — — — — — — — — —
Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa

poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita
tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) ampuma-aselaissa (1/1998) säädettyjen

poliisin tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset
tiedot mainitussa laissa tarkoitetusta hake-
muksesta, luvasta, poliisin toimenpiteestä,
päätöksestä, esteestä, huomautuksesta, ilmoi-
tuksesta ja tarkastuksesta (aselupatiedot);
2) henkilökorttilaissa (829/1999) poliisille

säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeel-
liset tiedot mainitussa laissa tarkoitetusta ha-
kemuksesta, päätöksestä, luvasta, poliisin toi-

menpiteestä, esteestä, huomautuksesta ja il-
moituksesta sekä passilaissa (671/2006) po-
liisille, ulkoasiainministeriölle ja Suomen
edustustoille säädettyjen tehtävien suorittami-
seksi tiedot passihakemuksesta ja päätöksestä
passiasiassa, tiedot passista tai muusta Suo-
men viranomaisen antamasta matkustusasia-
kirjasta, tiedot passin katoamisesta, anastami-
sesta tai haltuun ottamisesta sekä tiedot pas-
sin antamisen esteistä ja passiasiaan liitty-
västä huomautuksesta (henkilökortti- ja pas-
sitiedot);
3) henkilön tunnistamiseksi ja henkilölli-

syyttä osoittavan asiakirjan valmistamiseksi
henkilön valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen,
jotka henkilö on luovuttanut poliisille, ulko-
asiainministeriölle tai ulkoasiainhallinnon vi-
ranomaiselle hakiessaan sellaista lupaa tai
päätöstä, jonka valmistamiseen henkilön va-
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lokuva ja nimikirjoitusnäyte ovat tarpeen; ku-
vatietoihin talletettua henkilön valokuvaa ja
nimikirjoitusnäytettä saadaan asianomaisen
henkilön suostumuksella käyttää muunkin
hänen hakemansa hallintoluvan tai päätöksen
valmistamiseen kuin sen asiakirjan valmista-
miseen, johon henkilön valokuva ja nimikir-
joitusnäyte on luovutettu (kuvatiedot);
4) passilaissa poliisille, ulkoasiainministe-

riölle ja Suomen edustustoille säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi passilain 6 a §:ssä
tarkoitetut passinhakijalta passin hakutilan-
teessa otetut sormenjäljet (passin sormenjäl-
kitiedot);
5) turvallisuusselvityksistä annetun lain

(177/2002) 4 luvussa säädetyssä tarkoituk-
sessa tieto siitä, että henkilöstä on tehty mai-
nitussa laissa tarkoitettu suppea turvallisuus-
selvitys sekä selvityksen antamisaika ja muut
selvityksen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot
(paikallispoliisin turvallisuusselvitystiedot);
6) yksityisistä turvallisuuspalveluista anne-

tussa laissa (282/2002) ja järjestyksenvalvo-
jista annetussa laissa (533/1999) poliisille
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeel-
liset tiedot yksityisistä turvallisuuspalveluista
annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa tar-
kemmissa säännöksissä tarkoitetusta hake-
muksesta, päätöksestä, kortista, poliisin toi-
menpiteestä, esteestä, huomautuksesta, ilmoi-
tuksesta ja tarkastuksesta sekä järjestyksen-
valvojista annetussa laissa ja sen nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitetusta hakemuk-
sesta, päätöksestä, luvasta, kortista, poliisin
toimenpiteestä, esteestä, huomautuksesta ja
ilmoituksesta (turvallisuusalan valvontatie-
dot);
7) ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:ssä

säädettyjen tehtävien suorittamiseksi maini-
tussa pykälässä tarkoitetusta ulkomaalaisesta
pykälässä tarkoitetut henkilötuntomerkit sekä
matkustusasiakirjan tiedot (ulkomaalaisten
tunnistamistiedot);
8) rahankeräyslaissa (255/2006) säädetty-

jen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tie-
dot lupahakemuksista, luvista, lupien peruut-
tamisista, varoituksista ja tilityksistä sekä lu-
van hakijoista ja saajista, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijoista ja näiden vas-
tuuhenkilöistä sekä tarkastustoimenpiteistä
(rahankeräysten valvontatiedot).

10 a §

Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-
vien tunnistetietojen tietoturva

Tallettaessaan tai muutoin käsitellessään
sähköisessä muodossa olevia henkilön fyysi-
siin ominaisuuksiin perustuvia tunnistetie-
toja, rekisterinpitäjän ja lupaviranomaisen tu-
lee erityisesti huolehtia näiden tunnistetieto-
jen tallettamisen ja muun käsittelyn tietotur-
vasta.
Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-

via tunnistetietoja talletettaessa ja muutoin
käsiteltäessä on huolehdittava, että:
1) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsit-

telyssä käytettävät tietojärjestelmät, laitteet ja
ohjelmistot ovat turvallisia;
2) tunnistetiedot on suojattu asiattomalta

pääsyltä sekä tunnistetietojen luottamukselli-
suuteen ja eheyteen kohdistuvilta loukkauk-
silta, muutoksilta ja väärentämiseltä samoin
kuin muulta vahingossa tai laittomasti tapah-
tuvalta käsittelyltä; ja
3) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsit-

telyssä toteutetaan muutoinkin tarpeelliset
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että tunnistaminen ja tunnis-
tetietojen käsittely voidaan toteuttaa tietotur-
vallisella ja yksityisyyden suojan turvaavalla
tavalla.
Rekisterinpitäjä vastaa edellä tarkoitetusta

tietoturvasta myös sellaisen kolmannen osa-
puolen osalta, joka rekisterinpitäjän toimek-
siannosta joko kokonaan tai osittain toteuttaa
henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-
vien tunnistetietojen tallettamisen. Rekiste-
rinpitäjä vastaa siitä, että toimeksisaajalla on
sama velvollisuus suojata tiedot kuin rekiste-
rinpitäjällä, sekä siitä, ettei toimeksisaajalla
ole muuta oikeutta käsitellä tietoja.

15 §

Tietojen käyttäminen tietojen keräämis- ja
tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoituk-

seen

— — — — — — — — — — — — —
Oikeus 3 §:n 3 momentin 4 kohdassa tar-

koitettujen passin sormenjälkitietojen käyt-
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töön on vain sillä, jonka työtehtävien hoita-
minen tiedon käyttöä välttämättä edellyttää.

16 §

Tietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa-

vaan tarkoitukseen

— — — — — — — — — — — — —
Passin sormenjälkitietojen käyttämisestä

säädetään 16 a §:ssä.

16 a §

Passin sormenjälkitietojen käyttäminen muu-
hun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistar-

koitusta vastaavaan tarkoitukseen

Poliisi saa käyttää 3 §:n 3 momentin 4
kohdassa tarkoitettuja passin sormenjälkitie-
toja muuhun kuin niiden keräämis- ja talletta-
mistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen vain,
jos se on välttämätöntä luonnononnettomuu-
den, suuronnettomuuden tai muun katastrofin
taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muu-
ten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnis-
tamiseksi. Oikeus tiedon käyttöön on vain
sillä, jonka työtehtävien hoitaminen tiedon
käyttöä välttämättä edellyttää.
Poliisilla on 1 momentissa tarkoitetussa ti-

lanteessa oikeus ottaa rekisteröidyltä sormen-
jäljet ja verrata niitä rekisteröityihin sormen-
jälkiin. Vertaamista varten otettuja tietoja
voidaan käyttää vain vertaamisen ajan, ja ne
on hävitettävä välittömästi sen jälkeen.

19 §

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 3 §:n 3 momentin 4 kohdassa tar-

koitettuja passin sormenjälkitietoja saa poliisi
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä ai-
noastaan 1 momentin 3, 4, 7 ja 8 kohdassa
tarkoitetuille viranomaisille henkilöllisyyden
varmistamiseksi ja asiakirjan aitouden totea-
miseksi silloin, kun se on tarpeen henkilön
maahantuloa, maassa oleskelua tai maastaläh-
töä koskevien asioiden käsittelyä varten. Tie-
tojen luovutukseen oikeutetulla on oikeus ot-
taa rekisteröidyltä sormenjäljet ja verrata

niitä rekisteröityihin sormenjälkiin. Vertaa-
mista varten otettuja tietoja voidaan käyttää
vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitettävä
välittömästi sen jälkeen.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojär-
jestelmästä

Hallintoasiain tietojärjestelmästä tiedot
poistetaan seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
2) henkilökortti- ja passitiedoista, passin

sormenjälkitiedoista, turvallisuusalan valvon-
tatiedoista sekä rahankeräysten valvontatie-
doista päätöstä koskevat tiedot kymmenen
vuoden kuluttua päätöksestä tai sen raukea-
misesta taikka päätöksessä mainitun voimas-
saoloajan päättymisestä; este-, huomautus- ja
tarkastustiedot sekä muut talletetut tiedot
kymmenen vuoden kuluttua tiedon merkitse-
misestä;
— — — — — — — — — — — — —

37 §

Tietojen luovuttaminen Euroopan unionin
jäsenvaltioiden alueelle ja Euroopan talous-

alueelle

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 3 §:n 3 momentin 4 kohdassa tar-

koitettuja passin sormenjälkitietoja saa kui-
tenkin luovuttaa vain samoin edellytyksin
kuin mitä 16 a §:ssä niiden käyttämisestä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

40 §

Tietojen muu luovuttaminen ulkomaille

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 3 §:n 3 momentin 4 kohdassa tar-

koitettuja passin sormenjälkitietoja saa kui-
tenkin luovuttaa vain samoin edellytyksin
kuin mitä 16 a §:ssä niiden käyttämisestä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesä-
kuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Lak i

N:o 458

ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 136 §:n 3 ja 4

momentti ja 202 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 673/2006,
muutetaan 138 §:n 2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 133 a § seuraavasti:

8 luku

Ulkomaalaisille Suomessa myönnettävät
matkustusasiakirjat

133 a §

Passilain soveltaminen

Mitä passilaissa (671/2006) säädetään pas-
sin turvatekijöistä, sormenjälkien ottamisesta,
passin teknisestä osasta, teknisen osan tieto-
jen tarkastamisesta, teknisen osan tietojen tie-
toturvasta ja tekniseen osaan talletettujen sor-
menjälkien lukemisesta, sovelletaan myös
tässä luvussa tarkoitettuihin matkustusasia-
kirjoihin. Muukalaispassin ja pakolaisen mat-
kustusasiakirjan tekniseen osaan talletettuja
sormenjälkiä voi lukea sen lisäksi, mitä pas-
silaissa säädetään, myös Maahanmuuttovi-
rasto asiakirjan aitouden toteamiseksi ja hen-
kilöllisyyden varmistamiseksi silloin, kun
laissa sille säädettyjen tehtävien suorittami-
nen sitä edellyttää.

138 §

Muukalaispassin ja pakolaisen matkustus-
asiakirjan peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Muukalaispassi tai pakolaisen matkustus-

asiakirja voidaan peruuttaa, jos:
1) asiakirja on turmeltunut tai sen merkin-

töjä on muutettu;
2) asiakirjan myöntämisen jälkeen on tullut

esiin seikkoja, jotka asiakirjan myöntämistä
harkittaessa todennäköisesti olisivat johtaneet
sen epäämiseen;
3) asiakirjaa käyttää muu kuin se, jolle se

on myönnetty, tai se on muun kuin sen hal-
lussa, jolle se on myönnetty; taikka
4) Väestörekisterikeskus on erityisestä

syystä peruuttanut asiakirjan tekniseen osaan
talletettujen tietojen aitouden ja eheyden var-
mistamiseen tai sormenjälkien lukemiseen
liittyvän varmenteen.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesä-
kuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Lak i

N:o 459

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997)

4 b § ja 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 b § laissa 674/2006 ja 7 §:n 1 momentti
laissa 618/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 305/2004 ja

620/2006 sekä mainitussa laissa 618/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 a §

Muukalaispassien ja pakolaisen matkustus-
asiakirjojen osarekisterin sormenjälkitietojen

käyttö

Muukalaispassien ja pakolaisen matkustus-
asiakirjojen osarekisteriin talletetaan muuka-
laispassi- ja matkustusasiakirjahakemusta
varten otetut sormenjäljet. Sormenjälkiä saa
käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, raja-
vartiolaitos, tulli silloin kun se hoitaa rajatar-
kastusviranomaisen tehtäviä sekä ulkoasiain-
ministeriö ja Suomen edustusto.
Oikeus sormenjälkitietojen käyttöön on

vain sillä, jonka työtehtävien hoitaminen sitä
välttämättä edellyttää. Sormenjälkiä saa käyt-
tää vain henkilöllisyyden varmistamiseksi ja
muukalaispassin tai pakolaisen matkustus-
asiakirjan valmistamiseksi. Poliisilla on li-
säksi oikeus käyttää sormenjälkitietoja siten
kuin henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain (761/2003) 16 a §:ssä
säädetään. Tietojen käyttöön oikeutetulla on
oikeus ottaa rekisteröidyltä sormenjäljet ja
verrata niitä rekisteröityihin sormenjälkiin.
Vertailua varten otettuja tietoja voidaan käyt-
tää vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitet-
tävä välittömästi vertailun jälkeen.

4 b §

Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-
vien tunnistetietojen tietoturva

Tallettaessaan tai muutoin käsitellessään
sähköisessä muodossa olevia henkilön fyysi-
siin ominaisuuksiin perustuvia tunnistetietoja
rekisterinpitäjän tulee erityisesti huolehtia
näiden tunnistetietojen tallettamisen ja muun
käsittelyn tietoturvasta.
Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-

via tunnistetietoja talletettaessa ja muutoin
käsiteltäessä on huolehdittava, että:
1) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsit-

telyssä käytettävät tietojärjestelmät, laitteet ja
ohjelmistot ovat turvallisia;
2) tunnistetiedot on suojattu asiattomalta

pääsyltä sekä tunnistetietojen luottamukselli-
suuteen ja eheyteen kohdistuvilta loukkauk-
silta, muutoksilta ja väärentämiseltä samoin
kuin muulta vahingossa tai laittomasti tapah-
tuvalta käsittelyltä; ja
3) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsit-

telyssä toteutetaan muutoinkin tarpeelliset
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että tunnistaminen ja tunnis-
tetietojen käsittely voidaan toteuttaa tietotur-
vallisella ja yksityisyyden suojan turvaavalla
tavalla.
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Rekisterinpitäjä vastaa edellä tarkoitetusta
tietoturvasta myös sellaisen kolmannen osa-
puolen osalta, joka rekisterinpitäjän toimek-
siannosta joko kokonaan tai osittain toteuttaa
henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-
vien tunnistetietojen tallettamisen. Rekiste-
rinpitäjä vastaa siitä, että toimeksisaajalla on
sama velvollisuus suojata tiedot kuin rekiste-
rinpitäjällä, sekä siitä, ettei toimeksisaajalla
ole muuta oikeutta käsitellä tietoja.

7 §

Talletettavat tiedot

Ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin
on tarpeen, tallettaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun
henkilön tunnistetietoina asia- tai asiakasnu-
meron, nimet, valokuvan, nimikirjoitusnäyt-
teen, muukalaispassin ja pakolaisen matkus-
tusasiakirjan hakijalta otetut sormenjäljet,
DNA-testin ja sormenjälkien vertailun lau-
sunnon, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja
-maan, henkilötunnuksen ja ulkomaisen hen-
kilönumeron tai muun ulkomaisen henkilön

yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalai-
suus- ja kansallisuustiedot, ammatti-, koulu-
tus- ja kielitaitotiedot, tiedot siviilisäädystä ja
perhesuhteista, kotikunnan, osoite- ja muut
yhteystiedot sekä tiedot matkustusasiakir-
joista ja ulkomaalaislain 96 §:n mukaisesta
hakemusasian vireilläoloa osoittavasta kor-
tista.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tietojen luovuttaminen rekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei

koske muukalaispassin ja pakolaisen matkus-
tusasiakirjan hakijalta otettuja sormenjälkiä,
ellei muualla laissa toisin säädetä.

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesä-
kuuta 2009.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Lak i

N:o 460

löytötavaralain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä elokuuta 1988 annetun löytötavaralain (778/1988) 22 ja 24 § seuraa-

vasti:

22 §

Löytötavaran toimittaminen poliisille

Löytötavaratoimistoon toimitettu poliisin
myöntämä henkilö- tai lupatodistus taikka
omaisuus, jonka hankkiminen tai hallussapito
on kiellettyä tai vaatii viranomaisen luvan, on
toimitettava välittömästi poliisille.

24 §

Löytötavaran hävittäminen

Löytötavaratoimiston on hävitettävä 18 §:n
1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettu omai-
suus niin kuin sanotun pykälän 2 momentissa
säädetään. Hävittämisvelvollisuus ei kuiten-
kaan koske poliisin myöntämää henkilö- tai
lupatodistusta.

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesä-
kuuta 2009.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Anne Holmlund
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 461

poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 19 päivänä joulukuuta 2007 annetun

sisäasiainministeriön asetuksen (1266/2007) liite ja
lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

2 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

— — — — — — — — — — — — —
Maksua ei peritä passilain (671/2006)

3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä
hätäpassista.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä ke-
säkuuta 2009. Ennen tämän asetuksen voi-
maantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Hallitusneuvos, hallintojohtaja Arto Nieminen
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Liite 
 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET 
 
AJO-OIKEUS JA LIIKENNE 
 
Ajokortit 
Väliaikainen ajokortti .......................................................................................................... 10 € 
Tilapäinen ajokortti.............................................................................................................. 30 € 
Kansainvälinen ajokortti ........................................................................................................ 8 € 
Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu).............................................................................. 12,50 € 
Alkolukko-erityisehdon lisääminen (Alkolukkoajokortti)..........................................................  
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 43 € 
Ammattipätetyys-erityisehdon lisääminen..................................................................................  
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
Ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava 
pysyvä ajokortti) .................................................................................................................. 60 € 
Uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 60 € 
Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
Ajokortin kaksoiskappale (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .......................... 40 € 
Ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös ......................................................................... 30 € 
 
Henkilöauton ammattiajolupa 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 20 € 
Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale................................................................... 18 € 
Henkilöauton ammattiajolupakoe ...................................................................................... 100 € 
 
Liikenneopettajalupa 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 21 € 
Kaksoiskappale .................................................................................................................... 19 € 
 
Moottoripyörän harjoituslupa 
Harjoituslupapäätös ............................................................................................................. 20 € 
 
Opetuslupa 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 24 € 
 
Tarkastuspassi 
Myöntäminen ....................................................................................................................... 20 € 
 
Vammaisen pysäköintilupa 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 25 € 
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AMPUMA-ASEET (POLIISI) 
 
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat 
Hankkimis- ja hallussapitolupa............................................................................................ 68 € 
 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.................................................................. 24 € 
  Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ................................................ 16 € 
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle ..................................................................................... 26 € 
  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 ............................................. 19 € 
  Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ................................................ 15 € 
Kaasusumutinlupa................................................................................................................ 25 € 
Kaasusumutinluvan kaksoiskappale .................................................................................... 19 € 
Aseenkäsittelylupa ............................................................................................................... 36 € 
Aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale.................................................................................... 36 € 
Ilmoitus aseen osasta ........................................................................................................... 18 € 
                                                                                                                          1 €/ase vähintään 
Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon.................................................................... 10 € 
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja  
säätiölle ..........................................................................................................  47 €/1—10 asetta 
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön  
tiedostoon........................................................................................................ 35 €/1—10 asetta 
 
Ampumatarvikeluvat 
Ampumatarvikelupa............................................................................................................. 28 € 
Samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti ......................................................... 16 € 
Lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn........................................ 38 € 
 
Asevastaavan hyväksyntä 
Asevastaavan hyväksyntä .................................................................................................... 27 € 
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale ........................................................................ 22 € 
 
Deaktivoitu ase 
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (sisältää todistuksen) .................................................... 16 € 
 
Säilytystilojen tarkastus 
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus  
(ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) ........................................................................................... 73 € 
Muu säilytystilojen tarkastus ............................................................................................... 58 € 
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Yksityinen siirto ja tuonti 
Yksityinen ennakkosuostumus............................................................................................. 20 € 
Yksityinen siirtolupa............................................................................................................ 22 € 
Euroopan ampuma-asepassi................................................................................................. 60 € 
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen ................. 20 € 
Yksityinen tuontilupa........................................................................................................... 27 € 
Suostumus............................................................................................................................ 19 € 
 
 
ARVAUSKILPAILUT JA MUUT PELIT 
 
Arvauskilpailut 
Voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) ............................. 17 € 
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta ............................................................................ 17 € 
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely .......................................... 18 € 
 
Bingo 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 44 € 
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen ....................................... 17 € 
 
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 28 € 
 
Pelikasinon tarkastaminen 
Tarkastuskäynti .................................................................................................................. 285 € 
 
Rahankeräys 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 45 € 
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta ............................................................................ 17 € 
 
Tavara-arpajaiset 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 51 € 
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös).............. 24 € 
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta ............................................................................ 20 € 
 
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §) 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 31 € 
 
 
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT 
JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN 
 
Henkilökortti 
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € )....................... 48 € 
Alaikäisen henkilökortti....................................................................................................... 28 € 
Väliaikainen henkilökortti ................................................................................................... 30 € 
Lukkiintuneen kortin avaaminen (lisäksi Väestörekisterikeskuksen maksu 21 €,  
mikäli asiakkaalle tilataan PUK-koodin sisältämä uusi kirje) ............................................. 10 € 
Hylkäävä päätös................................................................................................................... 25 € 
 
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §) 
Henkilön tunnistaminen....................................................................................................... 17 €  
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Passi 
Väliaikainen passi ................................................................................................................ 80 € 
Passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €)......................................................... 48 € 
Tilapäinen passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €)....................................... 48 € 
Pikapassi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €).................................................. 60 € 
Express-passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) ........................................... 80 € 
Merimiespassi ...................................................................................................................... 55 € 
Hylkäävä päätös................................................................................................................... 42 € 
 
 
TURVA-ALA (POLIISI) 
 
Järjestyksenvalvojat 
Järjestyksenvalvojakoe ...................................................................................................... 108 € 
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen ................................................................................. 31 € 
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale ........................................................................... 25 € 
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö ............................ 15 € 
Järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, 
liikenneasemille tai kulkuneuvoihin .................................................................................. 150 € 
Järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto ............................. 15 € 
 
Turvasuojaajat 
Turvasuojaajaksi hyväksyminen.......................................................................................... 34 € 
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen .................................................................... 29 € 
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale.................................................................................... 31 € 
 
Turvatarkastus 
Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, 
lentoliikenne, alus ja satamarakenne) .................................................................................. 50 € 
 
Turvallisuusselvitys 
Suppea turvallisuusselvitys.................................................................................................. 41 € 
 
Vartijat 
Vartijaksi hyväksyminen ..................................................................................................... 34 € 
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen................................................................................ 29 € 
Vartijakortin kaksoiskappale ............................................................................................... 30 € 
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen............................................................................... 23 € 
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen ......................................................... 20 € 
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale ........................................................................... 20 € 
Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille .... 13 € 
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto......... 15 € 
 
 
ULKOMAALAISLUVAT 
 
Muukalaispassi 
Muukalaispassin myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) ............... 46 € 
Hylkäävä päätös................................................................................................................... 40 € 
 
Oleskelulupa 
Oleskelulupapäätös ............................................................................................................ 120 € 
Opiskelijat, alaikäiset .......................................................................................................... 55 € 
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Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä  
oleskelukorttipäätös ............................................................................................................. 40 € 
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen  
oleskelukorttipäätös ............................................................................................................. 40 € 
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti................................. 40 € 
Oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan..................................................... 25 € 
Lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) ............................................................................ 120 € 
 
Pakolaisen matkustusasiakirja 
Pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen 
maksun 6 €).......................................................................................................................... 46 € 
Hylkäävä päätös................................................................................................................... 40 € 
 
Viisumi 
Viisumin myöntäminen........................................................................................................ 60 € 
Viisumin myöntäminen, alennettu maksu............................................................................ 35 € 
Vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta...................................................... 35 € 
 
 
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET 
 
Yleisötilaisuudet 
Päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä............................................................ 47 € 
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely................................................................. 18 € 
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely ....................................... 16 € 
 
Ilmoitukset 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely...... 27 € 
Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely....................................................... 10 € 
 
 
 
2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET 
 
 
ARPAJAIS- JA ASEHALLINTOYKSIKÖN SUORITTEET 
 
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet 
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön  
toimitiloissa) .................................................................................................................. 17 €/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............................................................................................. 800 € 
Patruunoiden erätarkastus .................................................................................................. 360 € 
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi ...................................................................... 450 € 
Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa............................................................................ 47 € 
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa ............................................................................ 53 € 
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa............................................................... 53 € 
Kaupallinen ennakkosuostumus........................................................................................... 24 € 
Kaupallinen tuontilupa......................................................................................................... 47 € 
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Kaupallinen siirtolupa.......................................................................................................... 24 € 
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa .................................................................................. 26 € 
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus .................. 21 € 
Kaupallinen vientilupa......................................................................................................... 53 € 
Kaupallinen kauttakuljetuslupa............................................................................................ 53 € 
 
Asealan elinkeino 
Asealan elinkeinolupa........................................................................................................ 300 € 
Asealan elinkeinoluvan muutos ......................................................................................... 150 € 
Vastuuhenkilön koe ........................................................................................................... 150 € 
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:  
Asealan kaupan harjoittaja................................................................................................. 170 € 
Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) .................................................... 85 € 
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten  
valmistaja ........................................................................................................................... 170 € 
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos 
harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) ....................................................... 85 € 
Ampumaradan pitäjä............................................................................................................ 85 € 
Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja ................................................................................. 85 €  
 

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 päivänä maaliskuuta ilmoitta-
nut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin 
asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. 
 
Asekeräilijä 
Asekeräilijäksi hyväksyminen ........................................................................................... 225 € 
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos.................................................................. 115 € 
Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen.......................................................... 55 € 
 
Erityisen vaarallinen ampuma-ase 
Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan ........................... 56 € 
        Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ........................................................ 28 € 
Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan 
valmistamiseen tai muuntamiseen ....................................................................................... 56 € 
        Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ........................................................ 28 € 
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan........................... 34 € 
        Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ........................................................ 28 € 
 
Rahapelitoiminta 
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen............................................................................. 670 € 
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen ............................................................................... 670 € 
 
 
TURVALLISUUSALAN VALVONTAYKSIKÖN SUORITTEET 

 
Vartioimisliikelupa 
Vartioimisliikelupa ............................................................................................................ 268 € 
Vartioimisliikeluvan muuttaminen .................................................................................... 134 € 
Muutosilmoituksen käsittelymaksu ..................................................................................... 54 € 
Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös ..................... 80 € 
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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 kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. 
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoitta-

nut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin 
asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa. 

 
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 € 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajat 
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen ............................................................... 107 € 
 
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. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN 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.............. 600 € 
Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa.............................................. 1400 € 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus 
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus .............................................................................. 600 € 
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen teoriaosa ......................................................... 360 € 
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4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET 
 
Turvallisuusselvitys 
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 90 € 
Laaja turvallisuusselvitys................................................................................................... 136 € 
 
 
5. MUUT SUORITTEET  
Muu hakemuksesta annettava päätös ................................................................................... 25 € 
Pyynnöstä annettava todistus ............................................................................................... 16 € 
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös ........................................................................ 43 € 
 
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus 
Tarkastusoikeuden käyttäminen........................................................................................... 53 € 
 
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa 
Lupapäätös ........................................................................................................................... 19 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

N:o 456—461, 3 arkkia 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009                               EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA                               ISSN 1237-3419 

 


