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L a k i

N:o 774

tullilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 3 §:n 1 momentin

9 kohta, 20 d—20 f, 21, 23 a ja 24 §, 26 §:n 1 momentti, 26 a § ja 28 §:n 1 momentin
johdantokappale ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 9 kohta, 21, 23 a ja 26 a § laissa 241/2001,
20 d—20 f § laissa 331/1996, 24 § osaksi mainitussa laissa 241/2001, 26 §:n 1 momentti osaksi
laissa 1104/1998 ja 28 §:n 1 momentin johdantokappale viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 331/1996 ja
241/2001, uusi 10 kohta, lakiin uusi 20 g—20 i, 23 c ja 23 d §, 26 §:ään, sellaisena kuin sen
on osaksi mainituissa laeissa 1104/1998 ja 241/2001, uusi 5 momentti, 28 §:n 1 momenttiin,
sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1104/1998, siitä mainitulla lailla kumotun
4 kohdan tilalle uusi 4 kohta ja 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa,
uusi 2 ja 3 momentti, jolloin muutettu 2 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 4 ja
5 momentiksi, seuraavasti:

HE 95/2002
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EV 291/2002

121—2003 430301
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3 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
9) poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä

osana olevalla tutkinta- ja virka-apujärjes-
telmällä sekä sen arkistohakemistolla henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun
lain (761/2003) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua
poliisiasiain tietojärjestelmää niiden tietojen
osalta, jotka tullilaitos on tallettanut tutkinnan
ja virka-avun tietoihin sekä tutkinnan ja
virka-avun arkistotietoihin;

10) televalvonnalla salassa pidettävien tun-
nistamistietojen hankkimista televiesteistä,
jotka on lähetetty yleiseen tai muuhun vies-
tintämarkkinalain (396/1997) soveltamisalaan
kuuluvaan televerkkoon kytketystä teleliitty-
mästä tai telepäätelaitteesta taikka vastaan-
otettu tällaiseen teleliittymään tai telepääte-
laitteeseen, sekä tällaisen teleliittymän tai
telepäätelaitteen tilapäistä sulkemista.
— — — — — — — — — — — — —

Tiedonhankinta

20 d §
Tullimiehellä on oikeus kohdistaa vakitui-

seen asumiseen käytetyn huoneen tai tilan
ulkopuolella olevaan henkilöön taikka kulku-
neuvoon tai tavaraan teknistä tarkkailua, jos
sen avulla voidaan perustellusti olettaa saa-
tavan tullirikoksen torjumiseksi tai paljasta-
miseksi tarvittavia tietoja. Määräyksen toi-
menpiteeseen antaa vähintään tullipäällysmie-
hen virka-asemassa oleva tullimies sekä yli
kolme vuorokautta kestävään tekniseen kuun-
teluun tullihallituksen valvontaosaston tai
tutkinta-, valvonta- tai tiedusteluyksikön pääl-
likkö taikka tullipiirin päällikkönä toimiva
virkamies.

Tekniseen tarkkailuun käytettävä laite voi-
daan sijoittaa tiloihin, joissa tekninen tark-
kailu on 1 momentin mukaan sallittu, jos
tekninen tarkkailu sitä edellyttää. Tullimie-
hellä on tullipäällysmiehen virka-asemassa
olevan tullimiehen määräyksestä oikeus lait-
teen asentamiseksi ja poistamiseksi päästä
kyseisiin tiloihin. Jos laite kuluttaa kulkuneu-
von tai muun sijoituspaikan energiaa, vähäistä
suuremmasta kulutuksesta on suoritettava
korvaus.

Teknisen kuuntelun edellytyksenä on li-

säksi, että henkilön käyttäytymisen perusteel-
la tai muutoin voidaan perustellusti olettaa
hänen syyllistyvän tullirikokseen, josta sää-
detty ankarin rangaistus on vähintään neljä
vuotta vankeutta, tai tullirikoksena pidettä-
vään huumausainerikokseen. Teknisen katse-
lun ja teknisen seurannan edellytyksenä on
vastaavasti, että henkilön käyttäytymisen pe-
rusteella tai muutoin voidaan perustellusti
olettaa hänen syyllistyvän tullirikokseen, jos-
ta säädetty ankarin rangaistus on enemmän
kuin kuusi kuukautta vankeutta, tai myötä-
vaikuttavan tällaisen tullirikoksen tekemi-
seen.

20 e §
Tullimiehellä on oikeus rikoksen estämi-

seksi tai paljastamiseksi kohdistaa televal-
vontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen
oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliitty-
mään tai telepäätelaitteeseen taikka tilapäi-
sesti sulkea tällainen liittymä tai laite, jos
henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäyty-
misen perusteella taikka muutoin voidaan
perustellusti olettaa hänen syyllistyvän tulli-
rikokseen, josta ei ole säädetty lievempää
rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta,
tai tullirikoksena pidettävään huumausaineri-
kokseen.

20 f §
Pakkokeinolain 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettu

tuomioistuin tai käräjäoikeus, jossa asian
käsittely sopivasti käy päinsä, päättää tele-
valvonnasta sekä teknisestä tarkkailusta
20 d §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa, joissa tekninen kuuntelu tai katselu
edellyttää tarkkailuun käytettävän laitteen
sijoittamista tarkkailtavan käyttämän kulku-
neuvon sisälle taikka huoneeseen tai tilaan,
jossa tarkkailtava oleskelee. Asia ratkaistaan
kuulematta kuunneltavan tai katseltavan tilan
haltijaa. Asian käsittelystä on lisäksi sovel-
tuvin osin voimassa, mitä pakkokeinolain 5 a
luvun 5—9 §:ssä, 11 §:n 1 momentissa sekä
12 ja 14 §:ssä säädetään.

Tutkinnanjohtajalla tai tehtävään määrätyl-
lä tullirikostorjunnan esimiehenä toimivalla
tulliylitarkastajalla on oikeus päättää televal-
vonnan tai 1 momentissa tarkoitetun teknisen
tarkkailun aloittamisesta, jos toimenpide
asian kiireellisyyden vuoksi on välttämätöntä
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suorittaa viivytyksettä. Tällöin toimenpiteestä
on viipymättä ja viimeistään 24 tunnin ku-
luessa toimenpiteen aloittamisesta tehtävä
ilmoitus 1 momentissa tarkoitetulle tuomio-
istuimelle. Ilmoitukseen on liitettävä televal-
vontaa tai teknistä tarkkailua koskeva vaati-
mus, jos televalvontaa tai teknistä tarkkailua
aiotaan jatkaa sen jälkeen, kun ilmoitus on
saapunut tuomioistuimeen.

Saatuaan 2 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen tuomioistuin voi kieltää televalvonnan
tai teknisen tarkkailun jatkamisen taikka
asettaa toimenpiteen käytölle rajoituksia tai
tietojen käytölle tarpeellisiksi katsomiaan
ehtoja. Asian käsittelystä tuomioistuimessa
on soveltuvin osin voimassa, mitä pakkokei-
nolain 5 a luvun 5—9 §:ssä, 11 §:n 1 mo-
mentissa sekä 12 ja 14 §:ssä säädetään.

20 g §
Edellä 20 d §:ssä tarkoitetusta teknisestä

tarkkailusta tai tekniseen tarkkailuun käytet-
tävän laitteen sijoittamisesta päättäneen tul-
limiehen tai 20 f §:n 2 momentin nojalla
televalvonnasta päättäneen tutkinnanjohtajan
tai tehtävään määrätyn tullirikostorjunnan
esimiehenä toimivan tulliylitarkastajan tai
tuomioistuimelle ilmoituksen tehneen tulli-
miehen on televalvonnan tai teknisen tark-
kailun päätyttyä ilmoitettava toimenpiteestä
sen kohteena olleelle henkilölle, jollei ilmoit-
taminen vaaranna tiedonhankinnan tarkoitus-
ta tai rikoksen esitutkintaa.

Ilmoitusta tarkkailusta tai sen perusteista ei
tarvitse tehdä.

Edellä 20 d §:ssä tarkoitetusta teknisestä
kuuntelusta sekä 20 f §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetusta televalvonnasta on toimenpiteen
suorittaneen tullimiehen laadittava viipymättä
pöytäkirja ja toimitettava se Tullihallitukselle.
Tullihallitus toimittaa vuosittain sisäasiainmi-
nisteriölle kertomuksen tässä momentissa
tarkoitetun teknisen kuuntelun ja televalvon-
nan käytöstä. Sisäasiainministeriö antaa vuo-
sittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kerto-
muksen edellä sanottujen tiedonhankintasään-
nösten käytöstä.

20 h §
Vähintään tullipäällysmiehen virka-ase-

massa olevan tullimiehen on viipymättä tar-
kastettava 20 c—20 e §:ssä tarkoitettuja

toimenpiteitä suoritettaessa kootut tiedot ja
20 d §:ssä tarkoitetun teknisen tarkkailun
avulla hankitut tallenteet. Yksinomaan sivul-
lista koskevat tiedot on tarkastuksen jälkeen
viipymättä hävitettävä, jollei niitä tarvita
tullirikoksen selvittämiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun aineiston
liittämisestä tullilaitoksen henkilörekisterei-
hin säädetään erikseen lailla. Jos teknisellä
kuuntelulla saatu tieto koskee muuta tulliri-
kosta kuin sitä, jonka estämiseksi tai kes-
keyttämiseksi kuuntelua suoritettiin, tiedon
saa tallettaa henkilörekisteriin vain, jos se
koskee sellaista tullirikosta, jonka estämiseksi
tai keskeyttämiseksi kuuntelua voidaan suo-
rittaa.

Koottu aineisto ja tallenteet, joita ei ole
liitetty rekisteriin tai esitutkinta-aineistoon,
on hävitettävä viimeistään yhden vuoden
kuluttua siitä, kun aineistoa ei enää todennä-
köisesti tarvita siihen tarkoitukseen, mihin se
on hankittu.

20 i §
Mitä pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:ssä

säädetään kielloista kohdistaa kuuntelua
epäiltyyn, on voimassa myös tämän lain
nojalla tapahtuvassa, muussakin kuin epäil-
tyyn kohdistuvassa teknisessä kuuntelussa.

21 §
Tullilaitoksen henkilörekistereitä ovat val-

vontatietorekisteri, poliisiasiain tietojärjestel-
män teknisenä osana oleva tutkinta- ja virka-
apujärjestelmä sekä sen arkistohakemisto,
tullilaitoksen tutkinta- ja virka-apujärjestel-
män arkisto sekä rekisterikilpien ja konttien
kuvaus- ja tunnistusjärjestelmä, Euroopan
unionin tullitietojärjestelmä sekä tullilaitok-
sesta annetussa laissa (228/1991) säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi tämän lain 22 §:n
nojalla perustetut rekisterit. Rekistereihin so-
velletaan henkilötietolakia (523/1999), jollei
tässä laissa toisin säädetä.

23 a §
Poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä

osana oleva tutkinta- ja virka-apujärjestelmä
on tullilaitoksen valtakunnalliseen käyttöön
tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkä-
sittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä,
johon tullilaitos saa kerätä ja tallettaa tulli-

2993N:o 774



laitoksen vastuulle kuuluvien rikosten ennalta
estämiseksi, selvittämiseksi ja syyteharkin-
taan saattamiseksi 2 momentissa tarkoitettuja
tietoja.

Poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä
osana olevaan tutkinta- ja virka-apujärjestel-
mään saadaan tallettaa tutkinta- ja virka-
aputehtävien suorittamiseksi ja kirjaamiseksi
esitutkintalaissa tarkoitetussa esitutkinnassa,
tulliviranomaisen toimenpiteiden yhteydessä
tai virka-aputehtävässä taikka pakkokeinolain
soveltamisen yhteydessä saatuja tietoja seu-
raavasti:

1) rikoksesta epäillyistä henkilöistä sekä
ilmoittajina, todistajina ja asianomistajina
esiintyvistä tai muutoin ilmoitukseen liitty-
vistä henkilöistä;

2) rikosilmoitusten ja muiden ilmoitusten
nimikkeistä, pakkokeinoista, tulliviranomai-
sen toimenpiteistä sekä esitutkinnan vaiheista;

3) muista tulliviranomaisen tehtävään, toi-
menpiteeseen ja tapahtumaan liittyvistä tar-
peellisista kuvauksista, olosuhteista ja yksi-
löinneistä.

Poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä
osana oleva arkistohakemisto on tullilaitok-
sen valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu
pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avul-
la ylläpidettävä tietojärjestelmä, johon tulli-
laitos saa kerätä ja tallettaa arkistosta hakua
varten tutkinnan ja virka-avun tiedoista il-
moituksen ja tapauksen tunnistetiedot sekä
selostusosan tiivistelmän. Tietoja saadaan
käyttää tullilaitoksen vastuulle kuuluvien ri-
kosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi ja
syyteharkintaan saattamiseksi.

Edellä 1 ja 3 momentissa mainittuihin
tietojärjestelmiin talletettavista tiedoista on
lisäksi voimassa, mitä henkilötietojen käsit-
telystä poliisitoimessa annetun lain 2 luvun
2 §:n 2 momentissa ja 3 luvun 10 §:ssä
säädetään.

23 c §
Tullilaitoksen tutkinta- ja virka-apujärjes-

telmän arkistohakemisto on tullilaitoksen val-
takunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi-
dettävä tietojärjestelmä, johon tullilaitos saa
tallettaa arkistosta hakua varten tullirikosten
ja muiden rikosten tiedoista ilmoituksen,
tapauksen tunnistetiedot ja selostusosan tii-

vistelmän. Tietoja saadaan käyttää tullilaitok-
sen vastuulle kuuluvien rikosten ennalta
estämiseksi, selvittämiseksi ja syyteharkin-
taan saattamiseksi.

23 d §
Rekisterikilpien ja konttien kuvaus- ja

tunnistusjärjestelmä on rikosten ennalta estä-
miseksi, selvittämiseksi ja syyteharkintaan
saattamiseksi tarkoitettu tullilaitoksen ja po-
liisin sekä rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tie-
tojärjestelmä, johon teknisessä valvonnassa
rajanylityspaikoilla saatavat tiedot kulkuneu-
voista ja konteista tallettuvat.

Rekisterikilpien ja konttien kuvaus- ja
tunnistusjärjestelmään tullilaitos, poliisi ja
rajavartiolaitos saavat 1 momentin mukaisesti
tallettuvien tietojen lisäksi kerätä ja tallettaa
rikosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi
ja syyteharkintaan saattamiseksi tarpeellisia
tietoja kulkuneuvojen ja rekisteritunnisteiden
sisältämistä tiedoista ja konttien tunnistetie-
doista ja lisäksi henkilöistä, joiden on syytä
epäillä:

1) syyllistyneen tai syyllistyvän rikokseen,
josta saattaa seurata vankeutta;

2) myötävaikuttaneen tai myötävaikuttavan
rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin
kuusi kuukautta vankeutta.

Rekisterikilpien ja konttien kuvaus- ja
tunnistusjärjestelmään saa kerätä ja tallettaa
henkilön tunniste- ja yhteystietoina nimen,
kutsumanimen, henkilötunnuksen, sukupuo-
len, tuntomerkit, valokuvan, äidinkielen, kan-
salaisuuden, kotipaikan ja osoitteen, ulko-
maalaisen henkilön matkustusasiakirjan tie-
dot sekä henkilöä koskevat hänen omaan
turvallisuuteensa taikka tullimiehen, rajavar-
tiomiehen tai poliisin työturvallisuuteen vai-
kuttavat välttämättömät tiedot. Järjestelmään
saa tallettaa myös tiedot epäillystä rikoksesta,
rikoksen yhteydessä käytettävästä kulkuneu-
vosta ja epäiltyyn rikokseen liittyvästä lii-
keyrityksestä.

Tullilaitos on rekisterikilpien ja konttien
kuvaus- ja tunnistusjärjestelmän rekisterinpi-
täjä. Poliisi ja rajavartiolaitos vastaavat re-
kisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyy-
destä sekä tallettamisen ja käytön laillisuu-
desta omien tehtäviensä hoidossa.
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24 §
Tullilaitoksen henkilörekistereihin talletet-

tujen tai tallettuneiden henkilötietojen säilyt-
tämisen tarpeellisuus on tarkistettava vähin-
tään kerran vuodessa. Valvontatietorekisteris-
tä tiedot on poistettava 10 vuoden kuluessa
viimeisen tiedon merkitsemisestä. Poliisi-
asiain tietojärjestelmän teknisenä osana ole-
vasta tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä sekä
sen arkistohakemistosta tiedot on poistettava
siten kuin henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetun lain 5 luvun 22 §:ssä
säädetään. Tullilaitoksen tutkinta- ja virka-
apujärjestelmän arkistosta tiedot poistetaan
viimeistään 50 vuoden kuluttua tiedon rekis-
teriin merkitsemistä koskevan ilmoituksen
kirjaamisesta. Rekisterikilpien ja konttien
kuvaus- ja tunnistusjärjestelmästä tiedot on
poistettava viimeistään 10 vuoden kuluttua
tiedon merkitsemisestä rekisteriin. Edellä
23 d §:n 1 momentissa tarkoitetussa valvon-
nassa tallettuneet tiedot on kuitenkin poistet-
tava viimeistään vuoden kuluttua tiedon tal-
lettumisesta.

Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä
virheelliseksi ja tiedon saa säilyttää, jos se on
tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai
tullilaitoksen henkilöstöön kuuluvan oikeuk-
sien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää
ainoastaan mainittuun tarkoitukseen. Virheel-
liseksi todettu tieto on poistettava heti, kun
tiedon säilyttäminen oikeuksien turvaamisek-
si ei enää ole tarpeen, viimeistään kuitenkin
viiden vuoden kuluttua tiedon poistamiselle
säädetyn määräajan päättymisestä.

26 §
Tulliviranomainen saa luovuttaa sen estä-

mättä, mitä tietojen salassapitämisestä sääde-
tään, myös teknisen käyttöyhteyden avulla
henkilötietoja, jotka ovat tarpeen:

1) poliisille ja rajavartioviranomaiselle ri-
kosten estämistä tai tutkintaa taikka ulkomaa-
laisasian käsittelyä tahi ulkomaalaisen maa-
hantulon tai maastalähdön valvontaa varten;

2) ulkomaalaisvirastolle kansalaisuuslain
(401/1968) ja kansalaisuusasetuksen
(699/1985) sekä ulkomaalaislain (378/1991)
ja ulkomaalaisasetuksen (142/1994) mukais-
ten tehtävien hoitamista varten;

3) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edus-
tustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai
työluvan myöntämistä varten;

4) veroviranomaisille verotuksen toimitta-
mista, verojen tai maksujen perimistä, vero-
tusta koskevaa muutoksenhakua tai ulosottoa
varten.
— — — — — — — — — — — — —

Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyt-
töyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitet-
tävä selvitys tietojen suojaamisesta henkilö-
tietolain 32 §:n 1 momentin tarkoittamalla
tavalla.

26 a §
Poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä

osana olevan tutkinta- ja virka-apujärjestel-
män ja sen arkistohakemiston tietojen käy-
töstä ja luovuttamisesta on voimassa, mitä
niistä säädetään henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain 4 luvun 16, 19 ja
20 §:ssä. Ennen tietojen luovuttamista tekni-
sen käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän
esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta hen-
kilötietolain 32 §:n 1 momentin tarkoittamalla
tavalla. Tullilaitoksen tietojen luovuttamises-
ta ulkomaille päättää kuitenkin tulliviran-
omainen.

28 §
Tulliviranomaisella on sen estämättä, mitä

tietojen salassapitämisestä säädetään, oikeus
saada tullilaitokselle kuuluvien tehtävien suo-
rittamiseksi tarpeellisia tietoja, myös teknisen
käyttöyhteyden avulla, siten kuin rekisterin-
pitäjän kanssa sovitaan:
— — — — — — — — — — — — —

4) tullirikosten estämistä ja tutkintaa sekä
ulkomaanliikenteen valvontaa varten rajavar-
tiolaitokselta ulkomaalaisten maahantulon ja
maastalähdön valvontaa koskevista rekiste-
reistä;
— — — — — — — — — — — — —

Ennen tietojen luovuttamista tulliviran-
omaiselle teknisen käyttöyhteyden avulla tul-
liviranomaisen on esitettävä selvitys tietojen
suojaamisesta henkilötietolain 32 §:n 1 mo-
mentin tarkoittamalla tavalla.

Tullimiehellä on oikeus saada tutkinnan-
johtajan tai tehtävään määrätyn tullirikostor-
junnan esimiehenä toimivan tulliylitarkasta-
jan pyynnöstä tullirikoksen estämiseksi tai
selvittämiseksi yksityiseltä yhteisöltä tai hen-
kilöltä tarvittavia tietoja yhteisön jäsentä,
tilintarkastajaa, toimitusjohtajaa, hallituksen
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jäsentä tai työntekijää velvoittavan yritys-,
pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä.

Tulliviranomaisella on lisäksi oikeus saada
tullirikosten estämistä ja tutkintaa varten
teletoimintaa harjoittavalta yhteisöltä yhteys-
tiedot sellaisesta teleliittymästä, jota ei mai-
nita julkisessa luettelossa. Tullimiehellä on

samaa tarkoitusta varten oikeus saada posti-
toimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoi-
tetietoja.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2003.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 775

Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Tunisissa 4 päivänä lokakuuta 2001 Suo-

men tasavallan hallituksen ja Tunisian tasa-
vallan hallituksen välillä tehty, eduskunnan
24 päivänä huhtikuuta 2002 hyväksymä ja
tasavallan presidentin 5 päivänä kesäkuuta
2002 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja
suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväk-
symistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päi-
vänä elokuuta 2003, tulee Suomen osalta
kansainvälisesti voimaan 4 päivänä syyskuuta
2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistä-

mistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta 5 päivänä kesäkuuta
2002 annettu laki (473/2002) tulee voimaan
4 päivänä syyskuuta 2003.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä

syyskuuta 2003.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/2003)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 776

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainvä-
liseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Lontoossa 17 päivänä helmikuuta 1978

tehdyn alusten aiheuttaman meren pilaantu-
misen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
pöytäkirjan (SopS 51/1983) IV liite, jonka
tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päi-
vänä syyskuuta 1983 ja jota koskeva hyväk-
symiskirja on talletettu Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 20

päivänä syyskuuta 1983, tulee voimaan 27
päivänä syyskuuta 2003 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Liitteen määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä

syyskuuta 2003.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

(Liitteen teksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa n:o 51/1983)
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 777

eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa,
munissa ja munavalmisteissa

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neu-
voston direktiivin 90/642/ETY liitteen muut-
tamisesta klormekvatin, lambda-syhalotriinin,
kresoksiimimetyylin, atsoksistrobiinin ja eräi-
den ditiokarbamaattien jäämien enimmäis-

määrien osalta 11 päivänä heinäkuuta 2003
annettu komission direktiivi 2003/69/EY.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä
syyskuuta 2003.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala

Komission direktiivi 2003/69/EY (32003L0069); EYVL N:o L 175, 15.7.2003, s. 37
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N:o 778 

 
Sisäasiainministeriön asetus  

poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003 
————— 

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun sisä-

asiainministeriön asetuksen (1376/2001) liite, sellaisena kuin se on sisäasiainministeriön ase-
tuksessa 1234/2002 seuraavasti: 
 

Liite 

MAKSUTAULUKKO 

1. PÄÄTÖKSET 

Ajokorttipäätökset 
väliaikainen ajokortti .............................................................................................................10 € 
tilapäinen ajokortti .................................................................................................................22 €  
kansainvälinen ajokortti .........................................................................................................14 € 
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu)............................................................................... 12,30 € 
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava 
pysyvä ajokortti) ....................................................................................................................61 € 
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) ................................................................ 72,30 € 
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) ................................................................ 41,30 € 
ajokortin kaksoiskappale 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) ................................................................ 41,30 € 
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös  
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) ................................................................ 41,30 € 
ajokorttiluvan hylkäävä päätös ..............................................................................................30 € 
 
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat 
hankkimis- ja hallussapitolupa............................................................................................  27 € 
 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ................................................ 13 € 
lääninhallituksen/sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis- tai valmistamisluvan 
perusteella myönnetty hallussapitolupa ..............................................................................  13 € 
 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 10 € 
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hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .................................................................. 17 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ................................................ 13 € 
hankkimislupa ulkomailla asuvalle...................................................................................... 13 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................  10 €  
rinnakkaislupa.....................................................................................................................  17 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................  13 € 
hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen ...................................................................  17 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................  13 € 
hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale ................................................................  17 € 
 saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale..................................... 13 € 
yksityinen valmistamislupa.................................................................................................. 27 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 13 €  
yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .............................................. 17 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 13 € 
kaasusumutinlupa ................................................................................................................ 20 € 
kaasusumutinluvan kaksoiskappale ..................................................................................... 16 € 
aseenkäsittelylupa ................................................................................................................ 28 € 
aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale....................................................................................  20 € 
ilmoitus aseen osasta...........................................................................................................  10 € 
ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon................................................................ 1 €/ase 
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle ..27 €/1-10 asetta 
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön  
tiedostoon...........................................................................................................17 €/1-10 asetta 
 
Asevastaavan hyväksyntä.................................................................................................. 30 € 
asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale ......................................................................... 20 € 
 
Ampumatarvikeluvat 
ampumatarvikelupa.............................................................................................................  16 € 
samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti...........................................................  6 €  
lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn ........................................  12 € 
 
Yksityinen siirto ja tuonti 
yksityinen ennakkosuostumus ............................................................................................  12 € 
yksityinen siirtolupa............................................................................................................  12 € 
Euroopan ampuma-asepassi................................................................................................. 84 € 
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen ..................  8 € 
yksityinen tuontilupa...........................................................................................................  27 € 
suostumus ...........................................................................................................................  12 € 
 
Arvauskilpailut 
voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) .............................. 10 € 
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta  ............................................................................ 10 € 
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Bingo 
lupapäätös ........................................................................................................................... 45  € 
pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen ...................................... 10  € 
 
Harjoituslupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  28 € 
 
Henkilöauton ammattiajolupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  28 € 
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale ..................................................................  16 € 
henkilöauton ammattiajolupakoe......................................................................................... 71 € 
 
Henkilökortti 
henkilökortti........................................................................................................................  29 € 
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 15 € ) 
alaikäisen henkilökortti........................................................................................................ 26 € 
väliaikainen henkilökortti ...................................................................................................  30 € 
lukkiintuneen kortin avaaminen............................................................................................. 6 € 
(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 15 €, mikäli asiakkaalle 
on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje) 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 16 € 
 
Henkilön tunnistaminen .................................................................................................... 10 € 
 
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 
järjestyksenvalvojakoe........................................................................................................  31 € 
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen.................................................................................. 28 € 
järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale............................................................................ 20 € 
 
Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  16 € 
 
Liikenneopettajalupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  24 € 
kaksoiskappale ....................................................................................................................  16 € 
 
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  16 € 
 
Muukalaispassi 
voimassaoloajan pidentäminen ...........................................................................................  16 € 
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Oleskelulupa 
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva lupapäätös ..................................................... 26 € 
Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta 
koskeva lupapäätös .............................................................................................................  26 € 
opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta 
koskeva lupapäätös .............................................................................................................  26 € 
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut).............................................................................  101 € 
oleskeluluvan siirtopäätös...................................................................................................  16 € 
 
Opetuslupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  28 € 
 
Pakolaisen matkustusasiakirja 
voimassaoloajan pidentäminen ...........................................................................................  16 € 
 
Passi 
enintään vuoden passi .........................................................................................................  45 € 
yli vuoden passi ..................................................................................................................  40 € 
merimiespassi .....................................................................................................................  40 € 
seuruepassi ..........................................................................................................................  52 € 
hylkäävä päätös...................................................................................................................  26 € 
 
Eräitä peliautomaatteja  ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 28 € 
 
Rahankeräys 
lupapäätös ...........................................................................................................................  28 € 
 
Tarkastuspassi 
myöntäminen ......................................................................................................................  20 € 
 
Tavara-arpajaiset 
lupapäätös ............................................................................................................................ 51 € 
arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös)............... 10 € 
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta  ............................................................................ 10 € 
 
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 28 € 
 
Työlupa 
lupapäätös ........................................................................................................................... 40 € 
 
Vammaisen pysäköintilupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  18 € 
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Vartijaksi hyväksyminen 
vartijaksi hyväksyminen ...................................................................................................... 28 € 
vartijaksi hyväksymisen muuttaminen................................................................................. 28 € 
vartijakortin kaksoiskappale ................................................................................................ 20 € 
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen................................................................................ 20 € 
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen .......................................................... 20 € 
väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale ............................................................................ 12 € 
voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille ....... 5 € 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto ......... 15 € 
 
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 
turvasuojaajaksi hyväksyminen ........................................................................................... 30 € 
turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen...................................................................... 30 € 
turvasuojaajakortin kaksoiskappale ..................................................................................... 22 € 
 
Viisumi 
kertaviisumi enintään  30 vrk..............................................................................................  50 € 
kertaviisumi 31 vrk - 90 vrk ..............................................................................................  60 € 
kauttakulkuviisumi..............................................................................................................  20 € 
paluuviisumi .......................................................................................................................  28 € 
viisumin pidentäminen........................................................................................................  28 € 
 
Yleisötilaisuus 
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä ...........................................................  28 € 
kokoontumislain 12 §:n mukainen lupa..............................................................................  28 € 
 
Muut hakemuksesta annettavat päätökset .....................................................................  16 € 
 
 
2. TODISTUKSET 
pyynnöstä annettava todistus ..............................................................................................  10 € 
 
 
3. ILMOITUKSET 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 3 §:n  
mukaisen selvityksen käsittely............................................................................................  20 € 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 5 a §:n 
mukaisen ilmoituksen käsittely...........................................................................................  28 € 
alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely.......................................................  10 € 
yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely.................................................................  10 € 
arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely ..........................................  10 € 
 
 
4. TURVALLISUUSSELVITYS 
suppea turvallisuusselvitys .................................................................................................. 30 € 
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5. HENKILÖTIETOLAIN 26 §:N MUKAISEN 
TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN ..............................................................  16 € 
 
 
6. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI .................................................................. 202 € 
 
 
Turvallisuusalan valvontayksikön suoritteet 
 
Vartioimisliikelupa 
vartioimisliikelupa ............................................................................................................. 268 € 
vartioimisliikeluvan muuttaminen ..................................................................................... 134 € 
muutosilmoituksen käsittelymaksu...................................................................................... 54 € 
vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös .................... 107 € 
 
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ................................................................................ 107 € 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen........................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ......................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen.................................... 107 € 
 
Poliisikoulun suoritteet 
 
Tottelevaisuustarkastus 
vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus .......................................................... 100 € 
järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus............................................ 75 € 
tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen.......................................................................... 25 € 
 
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa............... 550 € 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa............................................... 1210 € 
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Suojelupoliisin suoritteet 
 
Turvallisuusselvitys 
perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 65 € 
laaja turvallisuusselvitys .................................................................................................... 118 € 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.  

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003 

 
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Ylitarkastaja Leena Piipponen 
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