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                      Liite 
 

 
ULKOMAALAISVIRASTON (UVI) MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET 
SUORITTEET 
 
 
Suorite Maksu Peruste 
 
 
OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee: 
- muuta kuin alempana mainittua, ensimmäistä 
Suomessa haettua oleskelulupaa............................... 170 �....................... 1 §, 1 mom./1 
- ensimmäistä Suomessa haettua työlupaa................ 134 �....................... 1 §, 1 mom./2 
- kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai 
pakolaisen matkustusasiakirjaa................................... 77 �....................... 1 §, 1 mom./3 
- pyynnöstä annettavaa todistusta .............................. 17 �....................... 1 §, 1 mom./4 
 
 
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee 
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi  
siirrettyä oleskelulupaa ............................................. 101 �....................... 2 §, 1 mom./1 
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi  
siirrettyä työlupaa ....................................................... 40 �....................... 2 §, 1 mom./2 
- oleskeluluvan jatkamista ........................................ 101 �....................... 2 §, 1 mom./3 
- työluvan jatkamista................................................... 40 �....................... 2 §, 1 mom./3 
- oleskelu- tai työluvan siirtämistä toiseen  
matkustusasiakirjaan luvalta ....................................... 16 �....................... 2 §, 1 mom./4 
- muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa . 40 �....................... 2 §, 1 mom./5 
- muukalaispassin tai pakolaisen  
matkustusasiakirjan voimassaoloajan  
pidentämistä ................................................................ 16 �....................... 2 §, 1 mom./6 
-viisumia ..................................................................... 35 �....................... 2 §, 1 mom./7 
 
 
ALENNETUT SUORITTEET 
 
Hakemus, joka koskee 
- Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä 
tai siitä vapautumista 
hakemuksen perusteella ............................................ 400 �....................... 3 §, 1 mom./1 
- Suomen kansalaisuuden saamista 
ilmoituksen perusteella ............................................. 300 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, hakija täyttänyt 65 vuotta ...................... 250 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, hakija alaikäinen.................................... 100 �....................... 3 §, 1 mom./2 
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- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen 
perusteella, jos hakija voi osoittaa olleensa 
sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa  
vuosien 1939 - 1945 aikana ...................................... 100 �....................... 3 §, 1 mom./2 
- kansalaisuutta koskevaa tiedustelua ......................... 34 �....................... 3 §, 1 mom./3 
- Euroopan talousaluesopimukseen 
perustuvaa oleskelulupaa ............................................ 26 �....................... 3 §, 1 mom./4 
- UVIn ratkaistavaksi kuuluvaa oleskelulupaa, 
kun hakija ei ole vielä Suomessa ................................ 67 �....................... 3 §, 1 mom./5 
- Suomessa syntyneen lapsen  
ensimmäistä oleskelulupaa ......................................... 67 �....................... 3 §, 1 mom./6 
 
 
MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU 
 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun mää-
räämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua ulkomaalaisvirastolta kuuden kuukauden 
kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valitta-
ja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §). 
 
 


