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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 890

rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun estämisestä ja selvittämi-
sestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (68/1998) 14 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena
kuin se on laissa 365/2003:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset rahanpesun estämisestä ja selvittämi-
sestä annetun lain (68/1998) 6—11 ja 11 a
§:ssä säädettyjen tunnistamisvelvollisuuden,
tunnistamisvelvollisuuden toisen lukuun toi-
mittaessa, tunnistamistietojen säilyttämisvel-
vollisuuden, huolellisuusvelvollisuuden, il-
moitusvelvollisuuden, liiketoimen keskeyttä-
misvelvollisuuden ja liiketoimesta kieltäyty-
mistä koskevan velvollisuuden sekä tehoste-
tun tunnistamis-, huolellisuus- ja ilmoitusvel-
vollisuuden täyttämisestä sekä lain 13 a §:n
2 momentissa tarkoitetun maksuliiketoimin-

nasta tehtävän ilmoituksen tarkemmasta si-
sällöstä.
Jos tietystä elinkeinoalasta on annettu

erityisiä säännöksiä lailla, asetuksella tai
kyseistä elinkeinoalaa valvomaan asetetun
viranomaisen määräyksellä, niitä noudatetaan
kyseisellä elinkeinoalalla tämän asetuksen
lisäksi.

2 luku

Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuus-
velvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus

2 §

Luonnollisen henkilön tunnistaminen

Ilmoitusvelvollisen on tunnistaessaan ra-
hanpesun estämisestä ja selvittämisestä anne-
tun lain 6 ja 7 §:n mukaisesti luonnollista
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henkilöä todennettava tämän henkilöllisyys
viranomaisen antamasta asiakirjasta tai eri-
tyisestä syystä muusta asiakirjasta, josta hen-
kilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa.
Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat
tiedot:
1) henkilön täydellinen nimi ja syntymä-
aika;
2) henkilön suomalainen henkilötunnus, jos
henkilöllä tämä on, tai ulkomaalaisen henki-
lön kansalaisuus; sekä
3) ulkomaalaisen henkilön passin tai muun
matkustusasiakirjan numero tai muu tunnis-
tetieto.

3 §

Oikeushenkilön tunnistaminen

Ilmoitusvelvollisen on tunnistaessaan ra-
hanpesun estämisestä ja selvittämisestä anne-
tun lain 6 ja 7 §:n mukaisesti oikeushenkilöä
hankittava henkilöllisyyden todentamiseksi
tarvittava selvitys viranomaisen rekisteristä
tai erityisestä syystä muusta lähteestä, josta
selvitys voidaan luotettavasti saada. Henki-
löstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot:
1) oikeushenkilön täydellinen nimi;
2) oikeushenkilön mahdollinen rekisterinu-
mero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviran-
omainen; sekä
3) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan
päättävän toimielimen jäsenten täydelliset
nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet.

4 §

Etätunnistaminen

Jos henkilö taikka hänen tai sen puolesta tai
asiamiehenä toimiva ei ole läsnä henkilölli-
syyttä todennettaessa, henkilön on tunnistau-
duttava sähköisesti laatuvarmennetta tai muu-
ta tietoturvallista ja todisteellista tunnistautu-
mistekniikkaa käyttäen. Erityisestä syystä
ilmoitusvelvollinen voi etätunnistaa henkilön
hankkimalla tämän henkilöllisyyden todenta-
miseksi tarvittavan selvityksen käyttämällä
lähteitä, joista selvitys voidaan luotettavasti
saada.

5 §

Tunnistamisen ajankohta

Tunnistaminen on suoritettava ennen lii-
kesuhteen aloittamista taikka viimeistään en-
nen kuin asiakas saa määräysvaltaansa yksit-
täiseen liiketoimeen sisältyvät varat tai muun
omaisuuden tai ennen kuin yksittäinen liike-
toimi on suoritettu loppuun. Jos tunnistamis-
velvollisuus aiheutuu siitä, että yksittäisten
liiketointen yhteenlaskettu arvo on vähintään
15 000 euroa, tunnistaminen on suoritettava,
kun mainittu raja saavutetaan.

6 §

Tunnistamistietojen säilyttäminen

Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuina tunnista-
mistietoina on säilytettävä tämän asetuksen
2—4 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä tiedot käy-
tetystä tunnistamismenettelystä, tiedot tunnis-
tamisessa käytetyistä lähteistä tai jäljennökset
tunnistamisessa käytetyistä asiakirjoista.
Tiedot on säilytettävä luotettavasti ja muo-

dossa, joka mahdollistaa niiden saattamisen
tarvittaessa viranomaisen käytettäviksi.

7 §

Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on selvitettävä syyt
rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä an-
netun lain 9 §:ssä tarkoitetulle liiketoimen
epätavanomaisuudelle ja 7 §:ssä tarkoitetulle
toisen henkilön lukuun toimimiselle.

8 §

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen ilmoittaessa rahanpe-
sun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
10 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäilyttävästä
liiketoimesta ilmoitukseen on sisällytettävä
tiedot ilmoittajasta, liiketoimeen osallisten
nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajois-
ta ja kansalaisuudesta, liiketoimen laadusta,
liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun
omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen
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tai muun omaisuuden alkuperästä tai koh-
teesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäi-
lyttävän, sekä tieto siitä, onko liiketoimi
suoritettu, onko se keskeytetty vai onko siitä
kieltäydytty.

3 luku

Tehostettu tunnistamisvelvollisuus,
huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitus-

velvollisuus

9 §

Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden,
huolellisuusvelvollisuuden ja ilmoitus-

velvollisuuden soveltamisala

Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
annetun lain 11 a §:ssä tarkoitettuja liittymä-
kohtia valtioon, jonka rahanpesun estämis- ja
selvittämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä
vaatimuksia, ovat seuraavat:
1) asiakas on kyseisen valtion kansalainen;
2) asiakas on oikeushenkilö, jonka koti-
paikka on kyseisessä valtiossa tai joka on
rekisteröity siellä;
3) liiketoimeen sisältyvät varat tai muun
omaisuuden omistaa kokonaisuudessaan tai
osaksi kyseisessä valtiossa asuva luonnolli-
nen henkilö tai oikeushenkilö, jonka koti-
paikka on kyseisessä valtiossa tai joka on
rekisteröity siellä;
4) liiketoimeen sisältyvät varat tai muu
omaisuus siirretään kokonaisuudessaan tai
osaksi kyseisessä valtiossa asuvalle luonnol-
liselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jonka
kotipaikka on kyseisessä valtiossa tai joka on
rekisteröity siellä;
5) liiketoimeen sisältyvä maksu suoritetaan
tililtä tai tilille, joka on luottolaitoksessa,
rahoituslaitoksessa, sijoituspalveluyritykses-
sä, rahastoyhtiössä, vakuutusyhtiössä tai va-
kuutuksenvälittäjällä, jonka kotipaikka on
kyseisessä valtiossa tai joka on rekisteröity
siellä taikka joka on saanut toimiluvan ky-
seisessä valtiossa; tai
6) liiketoimeen sisältyvä maksu suoritetaan
tililtä tai tilille, joka on muun kuin 5 kohdassa
tarkoitetun luottolaitoksen, rahoituslaitoksen,
sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, va-
kuutusyhtiön tai vakuutuksenvälittäjän kysei-
sessä valtiossa toimivassa sivukonttorissa.

10 §

Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden
täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on todetessaan rahan-
pesun estämisestä ja selvittämisestä annetun
lain 6 ja 7 §:n sekä 11 a §:n 1 momentin
mukaisesti luonnollisen henkilön henkilölli-
syyden todennettava henkilön henkilöllisyys
viranomaisen antamasta asiakirjasta tai eri-
tyisestä syystä muusta asiakirjasta, josta hen-
kilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa.
Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat
tiedot:
1) henkilön täydellinen nimi ja syntymä-

aika;
2) henkilön suomalainen henkilötunnus, jos

henkilöllä tämä on, tai ulkomaalaisen henki-
lön kansalaisuus;
3) ulkomaalaisen henkilön passin tai muun

matkustusasiakirjan numero tai muu tunnis-
tetieto; sekä
4) henkilön täydellinen osoite.
Ilmoitusvelvollisen on todetessaan rahan-

pesun estämisestä ja selvittämisestä annetun
lain 6 ja 7 §:n sekä 11 a §:n 1 momentin
mukaisesti oikeushenkilön henkilöllisyyden
hankittava henkilöllisyyden todentamiseksi
tarvittava selvitys viranomaisen rekisteristä
tai erityisestä syystä muusta lähteestä, josta
selvitys voidaan luotettavasti saada. Henki-
löstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot:
1) oikeushenkilön täydellinen nimi;
2) oikeushenkilön mahdollinen rekisterinu-

mero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviran-
omainen;
3) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan

päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet,
syntymäajat ja kansalaisuudet;
4) oikeushenkilön omistajat tai muut hen-

kilöt, jotka käyttävät siinä määräysvaltaa;
5) oikeushenkilön toimiala; sekä
6) tarvittaessa henkilöt, jotka ovat oikeus-

henkilön edunsaajina.
Liiketoimessa oikeushenkilön puolesta tai

asiamiehenä toimivat henkilöt on tunnistetta-
va 1 ja 2 momentin mukaisesti.
Jos 2 momentissa tarkoitettu oikeushenkilö

on yhtiö, jonka liikkeeseen laskemilla osak-
keilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä
tai muussa julkisessa kaupankäynnissä, 2
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momentin 4 kohdassa tarkoitettu selvitys on
vaadittava vain henkilöstä, jonka omis-
tusosuus yhtiön osakepääomasta tai osuus
äänimäärästä on vähintään kahdeskym-
menesosa.

11 §

Tehostetun huolellisuusvelvollisuuden
täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on vaadittava rahanpe-
sun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
9 §:ssä ja 11 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa
tarkoituksessa selvitys suoritettavasta liike-
toimesta ja sen tarkoituksesta. Lisäksi asia-
kas- tai liikesuhdetta aloitettaessa on selvi-
tettävä liiketoimen tarkoitus ja laajuus sekä
yksittäisten liiketointen suuruus. Ilmoitusvel-
vollisen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, si-
joituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, vakuu-
tusyhtiön tai vakuutuksenvälittäjän on vaa-
dittava tarvittaessa asiakasta koskeva luotet-
tavana pidettävän luottolaitoksen, rahoituslai-
toksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyh-
tiön, vakuutusyhtiön tai vakuutuksenvälittä-
jän suosituskirje.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,
oikeushenkilöstä on selvitettävä sen toimin-
nan laatu ja laajuus sekä vaadittava siltä
tilinpäätös kolmelta viimeiseltä päättyneeltä
tilikaudelta tai jos oikeushenkilö on toiminut
lyhyemmän ajan, toimintakaudelta.
Jos asiakas on luottolaitos, rahoituslaitos,
sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutus-
yhtiö tai vakuutuksenvälittäjä, jonka kotipaik-
ka on rahanpesun estämisestä ja selvittämi-
sestä annetun lain 11 a §:n 1 momentissa
tarkoitetussa valtiossa tai joka on siellä
rekisteröity, ilmoitusvelvollisen tulee varmis-
tua siitä, missä valtiossa tälle on myönnetty
toimilupa, ja selvittää, valvooko joku viran-
omainen tätä.
Jos liiketoimessa on osallisena rahanpesun
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
11 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa
toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos,
sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutus-
yhtiö tai vakuutuksenvälittäjä taikka muun
luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspal-
veluyrityksen, rahastoyhtiön, vakuutusyhtiön
tai vakuutuksenvälittäjän rahanpesun estämi-
sestä ja selvittämisestä annetun lain 11 a §:n

1 momentissa tarkoitetussa valtiossa toimiva
sivukonttori, on sen lisäksi, mitä 1—3 mo-
mentissa säädetään, henkilöstä, jolle varoja tai
omaisuutta Suomesta siirretään tai joka siirtää
varoja tai omaisuutta Suomeen, selvitettävä:
1) nimi ja osoite;
2) pankki- tai muu maksuyhteys; sekä
3) maksun aihe tai liiketoimen muu perus-

te.

4 luku

Ilmoitus maksuliiketoiminnasta

12 §

Ilmoitus maksuliiketoiminnasta

Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
annetun lain 13 a §:ssä tarkoitettuun ilmoi-
tukseen maksuliiketoiminnasta on sisällytet-
tävä seuraavat tiedot:
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydel-

linen nimi ja henkilötunnus tai tämän puut-
tuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä
toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys-
ja yhteisötunnus ja jokaisen sellaisen toimi-
paikan käyntiosoite, josta maksuliiketoimin-
taa harjoitetaan;
2) suomalaisen oikeushenkilön toiminimi,

mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhtei-
sötunnus, oikeushenkilön hallituksen tai vas-
taavan päättävän toimielimen jäsenten täy-
delliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
ja jokaisen sellaisen toimipaikan käyntiosoite,
josta maksuliiketoimintaa harjoitetaan;
3) ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa

rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi, yritys-
ja yhteisötunnus, sivuliikkeen edustajan nimi
ja jokaisen sellaisen toimipaikan käyntiosoite,
josta maksuliiketoimintaa harjoitetaan; sekä
4) kuvaus harjoitettavan toiminnan laadus-

ta ja laajuudesta.
Etelä-Suomen lääninhallitukselle on ilmoi-

tettava viipymättä myös ilmoitettujen tietojen
muutoksista.
Etelä-Suomen lääninhallitus pitää luetteloa

maksuliiketoiminnastaan ilmoituksen tehneis-
tä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
annetun lain 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa
tarkoitettua maksuliikettä harjoittavista ja
maksuliikettä harjoittavista rahoituslaitoksis-
ta.
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5 luku

Voimaantulo

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
marraskuuta 2003.
Tätä asetusta sovelletaan myös asiakkaa-
seen, jonka liikesuhde ilmoitusvelvollisen
kanssa on alkanut ennen asetuksen voimaan-
tuloa. Jos asiakasta tai henkilöä, jonka lukuun
asiakas todennäköisesti toimii, ei ole tunnis-
tettu aikaisemmin tai tämä ei ole muuten

ilmoitusvelvollisen tuntema, ilmoitusvelvol-
lisen on tunnistettava tällainen asiakas ja
henkilö ennen uuden liiketoimen suorittamis-
ta. Tunnistamisen tulee tällöin tapahtua
2—4 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tällä asetuksella kumotaan rahanpesun

estämisestä ja selvittämisestä 26 päivänä
helmikuuta 1998 annettu sisäasiainministe-
riön määräys (Dnro 4/98) sekä rahanpesun
estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehos-
tetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolelli-
suusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuu-
desta 23 päivänä tammikuuta 2002 annettu
sisäasiainministeriön asetus (57/2002) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2003

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen
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N:o 891 

Sisäasiainministeriön asetus  
poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 24 päivänä  lokakuuta 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 778/2003 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........................................................................................................................  40 � 
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 � ) 
alaikäisen henkilökortti........................................................................................................ 21 � 
väliaikainen henkilökortti ...................................................................................................  30 � 
lukkiintuneen kortin avaaminen............................................................................................. 6 � 
(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 18 �, 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 � 
 
Järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin,  
liikenneasemille tai kulkuneuvoihin ................................................................................. 61 � 
 
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 � 
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Vammaisen pysäköintilupa 
lupapäätös ...........................................................................................................................  18 � 
 
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 � 
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4. TURVALLISUUSSELVITYS 
suppea turvallisuusselvitys .................................................................................................. 30 � 
 
 
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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N:o 891 
 
Suojelupoliisin suoritteet 
 
Turvallisuusselvitys 
perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 65 � 
laaja turvallisuusselvitys .................................................................................................... 118 � 
 

��� 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-

raskuuta 2003.  

 
 
 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003 

 
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 

 
 
 
 

Ylitarkastaja Leena Piipponen 
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