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Nr 1234 
 

Inrikesministeriets förordning 
om ändring av  inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2002 
————— 

 
I enlighet med inrikesministeriets beslut 
ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 19 december 2001 om polisens av-

giftsbelagda prestationer (1376/2001), sådan den lyder i inrikesministeriets förordning 
817/2002, som följer: 

 
 

Bilaga 
 
 

 
 

AVGIFTSTABELL 
 
1. BESLUT 
 
Körkortsbeslut 
temporärt körkort ........................................................................................................... 10 € 
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort ......................................................22 € 
internationellt körkort ....................................................................................................14 € 
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass  
(en avgift av Fordonsförvaltningscentralen)..............................................................12,30 € 
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett permanent 
körkort som följer på detta och hör till samma klass som detta) ................................... 61 € 
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förarexamen 
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen) ............................................72,30 € 
beviljande av körkortstillstånd i annat fall  
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen) ............................................41,30 € 
duplettexemplar av körkort  
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen) ............................................41,30 € 
det beslut som avses i 11 a § körkortsförordningen 
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen) ............................................41,30 € 
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd ........................................................................30 € 
 
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar 
förvärvs- och innehavstillstånd ......................................................................................27 € 
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 € 
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av länsstyrelsen meddelat 
förvärvs- eller tillverkningstillstånd ...............................................................................13 € 
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................10 € 
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förvärvstillstånd för vapen, som förs i register .............................................................. 17 € 
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................. 13 € 

förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ................................................................13 € 
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................10 € 
parallelltillstånd .............................................................................................................17 € 
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 € 
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd ..................................................................17 € 
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 € 
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd ......................................................17 € 
     duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 13 € 
enskilt tillverkningstillstånd ...........................................................................................27 €  
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 € 
privat tillverkningstillstånd för vapen, som förs i register ..............................................17 €  
     tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................13 € 
tillstånd för gassprayer....................................................................................................20 € 
duplettexemplar av gassprayertillstånd...........................................................................16 € 
vapenhanteringstillstånd ................................................................................................28 € 
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd .................................................................20 € 
anmälan om vapendel ....................................................................................................10 € 
anmälan om innehavstillståndets överföring till register .......................................1 €/vapen  
före 1.3.2002 meddelade innehavstillståndens överföring till samfund 
och stiftelse ...............................................................................................27 €/1—10 vapen  
före 1.3.2002 meddelade innehavstillståndens överföring till samfundets 
och stiftelsens register...............................................................................17 €/1—10 vapen 
 
Godkännande av vapenansvarig .................................................................................30 € 
Duplettexemplar av godkännande av vapenansvarig................................................20 € 
 
Skjutförnödenhetstillstånd 
skjutförnödenhetstillstånd ..............................................................................................16 € 
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt ........................................6 € 
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler .............................................12 € 
 
Privat överförning och införsel 
enskilt förhandssamtycke................................................................................................12 € 
enskilt överförningstillstånd ...........................................................................................12 € 
europeiskt skjutvapenpass...............................................................................................84 € 
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för  
europeiskt skjutvapenpass ................................................................................................8 € 
enskilt införseltillstånd ...................................................................................................27 € 
samtycke .........................................................................................................................12 € 
 
Gissningstävlingar 
undantagstillstånd för hur vinnaren skall tillkännages (särskilt beslut) ..........................10 € 
tillstånd att ändra avkastningens ändamål.......................................................................10 € 
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Bingo 
tillståndsbeslut ...............................................................................................................45 €  
ändring av spelregler eller största tillåtna spelinsats.......................................................10 € 
 
Övningsbeslut 
tillståndsbeslut ...............................................................................................................28 € 
 
Yrkeskörtillstånd för personbil 
tillståndsbeslut ...............................................................................................................28 € 
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil .......................................................16 € 
prov för yrkeskörtillstånd för personbil ..........................................................................71 € 
 
Identitetskort 
identitetskort ...................................................................................................................26 € 
identitetskort för minderårig ...........................................................................................26 € 
elektroniskt identitetskort ...............................................................................................29 € 
(inkluderar en avgift på 15 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 
temporärt identitetskort...................................................................................................30 € 
upplåsning av kort.............................................................................................................6 € 
(dessutom uppbärs en avgift på 15 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt 
brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden) 
avslagsbeslut ...................................................................................................................16 € 
 
Identifiering av en person ............................................................................................10 € 
 
Godkännande som ordningsvakt 
ordningsvaktsprov...........................................................................................................31 € 
godkännande som ordningsvakt......................................................................................28 € 
duplettexemplar av ordningsvaktkort .............................................................................20 € 
 
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga 
tillståndsbeslut ................................................................................................................16 € 
 
Trafiklärartillstånd 
tillståndsbeslut ................................................................................................................24 € 
duplettexemplar ..............................................................................................................16 € 
 
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen 
tillståndsbeslut ................................................................................................................16 € 
 
 
Främlingspass 
förlängning av giltighetstiden .........................................................................................16 € 
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Uppehållstillstånd 
tillståndsbeslut som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska  
samarbetsområdet ...........................................................................................................26 € 
tillståndsbeslut gällande finsk medborgares make och ogifta barn under 18 år ............ 26 € 
tillståndsbeslut gällande studerande, jämte make och ogifta barn under 18 år...............26 € 
tillståndsbeslut (andra än ovan nämnda).......................................................................101 € 
beslut om överföring av uppehållstillstånd.....................................................................16 € 
 
Undervisningstillstånd 
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 € 
 
Resedokument för flykting 
förlängning av giltighetstiden .........................................................................................16 € 
 
Pass 
pass för högst ett år .........................................................................................................45 € 
giltighetstid längre än ett år ............................................................................................40 € 
sjömanspass ....................................................................................................................40 € 
sällskapspass ...................................................................................................................52 € 
avslagsbeslut ...................................................................................................................26 € 
 
 
Tillstånd för vissa  spelautomater eller spelanordningar (Lotterilag 56 §) 
Tillstånsbeslut .................................................................................................................28 € 
 
Penninginsamling 
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 € 
 
Kontrollpass 
beviljande........................................................................................................................20 € 
 
Varulotteri 
tillståndsbeslut ................................................................................................................51 € 
undantagstillstånd för hur resultatet av lottdragningen skall tillkännages 
(särskilt beslut)................................................................................................................10 € 
tillstånd att ändra avkastningens ändamål.......................................................................10 € 
 
Varuvinstautomat (Lotterilag 38 §) 
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 € 
 
Arbetstillstånd 
tillståndsbeslut ................................................................................................................40 € 
 
Parkeringstillstånd för handikappade 
tillståndsbeslut ................................................................................................................18 € 
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Godkännande som väktare 
godkännande som väktare...............................................................................................28 € 
ändring av godkännande som väktare.............................................................................28 € 
duplettexemplar av väktarkort ........................................................................................20 € 
godkännande som tillfällig väktare.................................................................................20 € 
ändring av godkännande som tillfällig väktare...............................................................20 € 
duplettexemplar av tillfällig väktarkort ..........................................................................12 € 
uppgifter om fullgjord utbildning i att använda maktmedel antecknade på tillfälligt  
väktarkort ..........................................................................................................................5 € 
utlåtande om lämplighet enligt lag om privata säkerhetstjänster 59 §............................15 € 
 
Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ..................................................30 € 
ändring av godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ................................30 € 
duplettexemplar av kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter..............................22 € 
 
Visum 
engångsvisum 
högst 30 dygn..................................................................................................................50 € 
31—90 dygn ...................................................................................................................60 € 
genomresevisum .............................................................................................................20 € 
återkomstvisum...............................................................................................................28 € 
visumförlängning............................................................................................................28 € 
 
Offentlig tillställning 
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning .......................................28 € 
tillstånd med stöd av 12 § lagen om sammankomster ....................................................28 € 
 
Andra beslut som ges på ansökan ...............................................................................16 € 
 
 
2. INTYG 
intyg som utfärdas på begäran ........................................................................................10 € 
 
 
3. ANMÄLNINGAR 
behandling av  en utredning enligt 3 § förordningen om inkvarterings- och  
förplägnadsrörelser .........................................................................................................20 € 
behandling av en anmälan enligt 5 a  § förordningen om inkvarterings- och  
förplägnadsrörelser .........................................................................................................28 € 
behandling av en anmälan som avses i 59 § alkohollagen..............................................10 € 
behandling av anmälan om offentlig tillställning ...........................................................10 € 
behandling av anmälan om verkställighet av gissningstävling.......................................10 € 
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4. SÄKERHETSUTREDNING 
begränsad säkerhetsutredning .........................................................................................30 € 
 
 
5. UTTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 26 § 
 PERSONUPPGIFTSLAGEN .....................................................................................16 € 
 
 
6. INSPEKTION AV SPELKASINO........................................................................202 € 
 
Prestationer av tillsynsenheten för säkerhetsbranschen 
 
Auktorisation av bevakningsföretag 
auktorisation av bevakningsföretag ..............................................................................268 € 
ändring av auktorisation av bevakningsföretag ............................................................134 € 
förhandlingsavgift för ändringsanmälan .........................................................................54 € 
ett beslut på grund av ändringsanmälan av bevakningsföretag.....................................107 € 
 
Godkännande som ansvarig föreståndare i bevakningsföretag 
godkännande som ansvarig föreståndare ......................................................................107 € 
ändring av godkännande som ansvarig föreståndare ....................................................107 € 
godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ........................................................107 € 
ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ......................................107 € 
 
Prestationer av Polisskolan 
 
Lydnadskontroll 
lydnadskontroll i bevakningsuppgift ............................................................................100 € 
lydnadskontroll i ordningsbevakning..............................................................................75 € 
förnytande av en del av lydnadskontroll.........................................................................25 € 
 
Utbildning för utbildare av utbildning i att använda maktmedel 
allmänna delen av utbildningen för utbildare av specialutbildning i att använda 
maktmedel för väktare ..................................................................................................550 € 
speciella delen av specialutbilgning i att använda maktmedel för väktare .................1210 € 
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Prestationer av skyddspolis 
 
Säkerhetsutredning 
normal säkerhetsutredning..............................................................................................65 € 
omfattande säkerhetsutredning .....................................................................................118 € 
 
 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 1 janu-

ari 2003. 

 
 
 

Helsingfors den 20 december 2002 

 
Inrikesminister Ville Itälä 

 
 
 
 

Överinspektör Leena Piipponen 
 
 


