
 N:o 1378 
  
   

 

3786

                   Liite 1 
 
 
 
MAKSUTAULUKKO 1 
 

Maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan perusteella neljännestunneittain. Suo-
ritteen tuottamiseen käytettyyn aikaan sisältyy paitsi varsinainen kuljetusaika myös sitä varten 
tapahtunut meno- ja paluuaika, ellei meno- tai paluuaikana suoriteta muita rajavartiolaitoksen 
tehtäviä. Maksun perimistä varten suoritteeseen käytetty kokonaisaika korotetaan lähimpään 
neljännestunnin aikaan. 

 
Sairaankuljetukseen käytetään ensisijaisesti helikopteri- ja venekalustoa. Tarpeellisiin jatko-

kuljetuksiin tulee käyttää ensisijaisesti sairaankuljetusyksikköjen sairaan kuljetuskalustoa. 
 
Rajavartiolaitoksen toteutettavaan henkilöiden turvakuljetuksiin sekä virka-aputoiminnassa 

käytetään muutakin kalustoa. 
 
1) suoritteet ilma-aluskalustolla 

Euroa (€)/15 min   
    

Keskiraskas helikopteri …………………………  2 397   
Kevyt 2-mottorinen helikopteri………………….        925     
Kevyt 1-mottorinen helikopteri………………….         370    
Valvontalentokone (Dornier)…………………….  1 556      
 
2) suoritteet laivalla, veneellä ja ilmatyynyaluksella 
 
Vartiolaiva ……………………………………….       290     
Vartiovene ……………………………………….           71                    
Apuvene ………………………………………….             49        
Ilmatyynyalus …………………………………….         115        
   
3) suoritteet muulla kalustolla 
 
Robottikalusto ilman työalustaa …………………             237      
Moottorikelkka …………………………………..                 18          
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VIISUMIEN KÄSITTELYMAKSUT 

Euroa (€)  
   

 
Kertaviisumi enintään 15 pv ……………….. …………………. 50 
Kauttakulkuviisumi ……………………………………………… 20 
Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv …………………… 60 +2 €/henkilö 
Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina…………………………….. 20 +2 €/henkilö  
 
Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä. 
 
Maksua ei peritä: 
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä; 
2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virka-

passin haltijalta; 
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomes-

sa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheen-
jäseneltään; 

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta; 
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tar-

peen vuoksi tai painavasta humanitäärisestä syystä; 
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta, eikä Yh-

distyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unio-
nin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouk-
seen osallistuvilta; 

7) Suomen kunniakonsulilta; eikä  
8) EU-maiden kansalaisten kanssa naimisissa olevilta kolmannen maan kansalaisilta eikä 

heidän perheenjäseniltään (alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivi 68/360/ETY 
9.artikla/15.10.1968). 

 
Viisumi voidaan myöntää maksutta 
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaa-

riset syyt puoltavat; sekä 
2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille 

koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jäsenten ikä on alle 18 vuotta. 




