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Valtioneuvoston asetus

N:o 1253

valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992)
42 d §:n 2 momentti, 56 § ja 66 c §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 42 d §:n 2 momentti
asetuksessa 1175/2002 sekä 56 § ja 66 c §:n 2 momentti asetuksessa 600/1997, ja
lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 600/1997, uusi 4 momentti
ja 67 b §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 254/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

42 d §
— — — — — — — — — — — — —
Korot ja koronluonteiset tulot ja menot
kirjataan liikekirjanpidossa suoriteperustetta
vastaavalla tavalla. Veroihin liittyvät korot ja
koronluonteiset tulot ja menot kirjataan lii-
kekirjanpidossa samoin kuin talousarviokir-
janpidossa.
— — — — — — — — — — — — —

53 §
— — — — — — — — — — — — —
Valtion keskuskirjanpidon kirjanpitoaineis-
toon kuuluvat edellä 1 momentissa tarkoitetut
valtion kirjanpitokirjat, 54 §:ssä tarkoitetut
tili-ilmoitukset ja täsmäytyslaskelmat, 54 a
§:n 3 momentissa tarkoitetut valtuuksia ja
niiden käyttöä koskevat ilmoitukset, tililuet-
telot ja muu keskuskirjanpidon hoitamiseksi
tarvittava aineisto. Valtiokonttorin on säily-
tettävä kirjanpitoaineisto siten kuin siitä erik-
seen säädetään tai määrätään.

56 §
Jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta

muuta johdu, käytetään valtion investointi-
laskelmissa ja muussa pääomien käytön ar-
vioinnissa tuottovaatimuksena valtiokonttorin
laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen
varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikai-
sen lainanoton efektiivistä korkokustannusta
valtiolle.

66 c §
— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin

kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut
sitoumukset muunnetaan euromääräisiksi va-
rainhoitovuoden viimeisen Euroopan keskus-
pankin julkaiseman kurssin mukaan. Jos
saamiset, velat tai muut sitoumukset on
kuitenkin sopimuksilla tai muuten sidottu
tiettyyn kurssiin, ne muunnetaan euromääräi-
siksi sitä noudattaen.
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67 b §
— — — — — — — — — — — — —
Valtiokonttorin on säilytettävä ehdotus val-
tion tilinpäätökseksi liitteineen, arviointi- ja
vahvistuslausuma, 68 §:ssä tarkoitetut selvi-
tykset sekä tilinpäätöksen oikeellisuutta var-
mentavat laskelmat ja muu aineisto siten kuin
siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Budjettineuvos Jouko Narikka
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1254

poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain
(1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suo-
ritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoite-
taan tässä asetuksessa sisäasiainministeriön
poliisiosastoa, keskusrikospoliisia, suojelupo-
liisia, liikkuvaa poliisia, poliisioppilaitoksia,
Poliisin tekniikkakeskusta, Poliisin tietohal-
lintokeskusta sekä paikallispoliisia. Siltä osin
kuin tässä asetuksessa ei toisin säädetä,
sisäasiainministeriön poliisiosaston suorittei-
den maksullisuuteen sovelletaan myös sisä-
asiainministeriön maksullisista suoritteista
annettua sisäasiainministeriön asetusta
(1364/2001). Poliisin lääninjohdon suorittei-
den maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:n
nojalla maksuttomia julkisoikeudellisia suo-
ritteita ovat:
1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;
2) esitutkintalain mukaiset suoritteet ja
asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa

asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle
rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten en-
simmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä
eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneu-
voston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamie-
helle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuu-
tetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annetta-
vat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa
rikosasioissa;
3) poliisilain (493/1995) 37 §:n mukainen

tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle
ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lu-
kuun ottamatta jäljempänä 5 §:n 2 ja 3
kohdissa mainittuja suoritteita;
4) suoritteet, joiden maksuttomuus perus-

tuu kansainväliseen sopimukseen sekä yhteis-
työviranomaiselle poliisin tehtävien suoritta-
miseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;
5) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus,

ohjeistus ja neuvonta; sekä
6) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä

toisin säädetä.
Maksua ei peritä valtion maksuperustelain

6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suorit-
teista:
1) tiedoksianto rikosasioissa;
2) päätös ja muu toimituskirja hallintokan-

teluasiassa;
3) lausunto;
4) päihtyneiden käsittely;
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5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän
peruuttaminen;
6) lupapäätös, joka myönnetään ulkomaan
edustuston palveluksessa olevalle ulkomaa-
laiselle;
7) oleskelulupapäätös tai oleskeluluvan
siirtopäätös pakolaiselta, oleskeluluvan suo-
jelun tarpeen vuoksi tai yksilöllisestä inhi-
millisestä syystä saaneelta henkilöltä taikka
henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen
suojelutarpeen vuoksi;
8) oleskelulupapäätös, jos päätös koskee
mukana hakevaa, vanhempansa matkustus-
asiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään
vanhemman oleskelulupaan;
9) viisumin pidennys Euroopan Unionin
jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseniltä, jot-
ka eivät itse ole jäsenvaltioiden kansalaisia;
10) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoi-
tuksen käsittely sekä
11) väliaikainen henkilökortti, joka anne-
taan henkilölle äänestämistä varten valtiolli-
sissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kun-
nallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä taikka
Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henki-
löllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa.

3 §

Tiedoksiantomaksut

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdissa mainittujen tiedoksiantoon
oikeutettujen virkamiesten suorittamista tie-
doksiannoista perittävistä maksuista on sää-
detty erikseen.
Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on
säädetty, peritään käräjäoikeudelta toimek-
siannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta
riita- tai hakemusasiassa 25 euron suuruinen
julkisoikeudellinen maksu.

4 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suorittei-
ta, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat
tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutau-
lukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään saman-
suuruinen maksu kuin myönteisestä päätök-
sestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen
säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa
maksua.

5 §

Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudel-
liset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista poliisi perii omakus-
tannusarvon mukaiseksi määräämänsä mak-
sun, ovat:
1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin

liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vas-
taanottaman vartioimisliikkeen välittämän ai-
heettoman hälytyksen johdosta suoritetut toi-
menpiteet;
2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen

liittyvät toimenpiteet;
3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain

(617/1997) mukainen tutkinta;
4) ampumaradan tarkastaminen;
5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen

sekoittamisen valvonta;
6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen

valvonta;
7) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille

viranomaisille, lukuun ottamatta ulosotto-
asioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita,
virka-apua puolustusvoimille, siviilipalvelus-
lain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua,
mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mu-
kaista virka-apua sekä tapaturmavakuutuslain
(723/2002) 64 b §:n mukainen virka-apu;
8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen eri-

tyiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät
turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun
lain (305/1994) ja asianomaisten viranomais-
ten kulloisenkin turvallisuustilanteen perus-
teella määrittelemän turvallisuustason;
9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irto-

koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;
10) säädöksiin perustuva tietopalvelu;
11) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistus-

ta tai vastaavaa asiakirjaa sekä teknistä
tallennetta tai vastaavaa korvaavat jäljennök-
set viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista
ja teknisistä tallenteista;
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12) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tar-
koitetuista virallisten valvojien valvontateh-
tävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset;
sekä
13) muut näihin verrattavat suoritteet.
Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuot-
tamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannus-
ten mukaisesti.
Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn
omakustannushintana käytetään 61 euroa/h
sekä moottoriajoneuvon käytön omakustan-
nushintana 20 euroa/h. Mitä edellä tässä
momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1
momentin 12 kohdassa tarkoitettuja palkki-
oita ja korvauksia.

6 §

Rahapeliyhteisöiltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen val-
vontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta pe-
ritään rahapeliyhteisöiltä julkisoikeudellisena
maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa
arpajaislain 42 §:ssä sisäasiainministeriölle
säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien teh-
tävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin
rahapelien pelisääntöjen vahvistamisesta ja
muuttamisesta perittävien sekä tämän asetuk-
sen 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoite-
tuilla suoritemaksuilla katettavien kustannus-
ten määrää.
Valvontamaksu jaetaan rahapeliyhteisöjen
kesken seuraavan jakoperusteen mukaisesti:
1) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-
jaislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa raha-arpajaisten sekä
veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpane-
miseen, 45 prosenttia;
2) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-
jaislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa raha-automaattien käy-
tettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeen-
panemiseen ja pelikasinotoiminnan harjoitta-
miseen, 45 prosenttia; sekä
3) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-
jaislain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa totopelien toimeenpane-
miseen, 10 prosenttia.

7 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee
liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston

liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimiti-
loihin sekä laitteiston toimintavalmiuden yl-
läpitäminen;
2) tilauksesta annettavat julkaisut;
3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asian-

tuntija- ja konsultointipalvelut;
4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;
5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja

välineiden tilapäinen käyttö;
6) muut kuin 5 §:ssä mainitut jäljennökset,

postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat
asiakirjat;
7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat

koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut polii-
sihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös
ulkopuolisilta sekä opetuksen liitännäispalve-
lut;
8) muu kuin säädöksiin perustuva tietopal-

velu;
9) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuote-

kehityspalvelut;
10) Poliisin tekniikkakeskuksen palvelut;
11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten

avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät
sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulko-
puolisille;
12) ampuma-aselainsäädännön sovelta-

misalaan kuuluviin esineisiin tehtävät mer-
kinnät; sekä
13) muut edellä mainittuihin verrattavat

suoritteet.
Kohdissa 6 ja 9 säädetty ei koske poliisi-

hallinnon sisäisiä suoritteita.

8 §

Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät
suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahape-
liyhteisöiltä peritään suoritteen omakustan-
nusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoi-
minnan tietoteknisen valvonnan laite- ja
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ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja
ylläpito.

9 §

Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään
hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voi-
daan periä myöhemmin, jos siihen on perus-
teltu syy.
Maksua ei palauteta, jos hakija peruu
hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen
antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryh-
dytty.
Edellä 6 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut
peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen.
Valvontamaksukaudet ovat tammikuu—kesä-
kuu ja heinäkuu—joulukuu.
Edellä 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa
tarkoitetut virallisten valvojien valvontateh-
tävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset
peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä säädetyistä suoritteista pe-
ritään maksut sen jälkeen, kun sisäasiainmi-
nisteriö on luovuttanut suoritteen tai maksa-
nut suoritteesta aiheutuneen laskun.

10 §

Siirtymäsäännös

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-
reille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän
asetuksen voimaantullessa voimassa olleita
säännöksiä.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen
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Liite 
 

 

MAKSUTAULUKKO 

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET 

Ajokorttipäätökset 
väliaikainen ajokortti ........................................................................................................... 10 € 
tilapäinen ajokortti ............................................................................................................... 22 €  
kansainvälinen ajokortti .......................................................................................................   8 € 
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu)................................................................................... 12 € 
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava 
pysyvä ajokortti, sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun).......................................... 60 € 
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 70 € 
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokortin kaksoiskappale 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös 
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) .................................................................... 40 € 
ajokorttiluvan hylkäävä päätös ............................................................................................ 30 € 
 
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat 
hankkimis- ja hallussapitolupa............................................................................................. 32 € 
 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 24 € 
sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan  
perusteella myönnetty hallussapitolupa ............................................................................... 24 € 
 saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 
hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .................................................................. 20 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 10 € 
hankkimislupa ulkomailla asuvalle...................................................................................... 24 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 18 €  
rinnakkaislupa...................................................................................................................... 24 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 
hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen .................................................................... 24 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 20 € 
hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale ................................................................. 24 € 
               saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale ...................................... 20 € 
yksityinen valmistamislupa.................................................................................................. 27 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 22 €  
yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle .............................................. 16 € 
  saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa................................................. 12 € 
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kaasusumutinlupa ................................................................................................................ 24 € 
kaasusumutinluvan kaksoiskappale ..................................................................................... 19 € 
aseenkäsittelylupa ................................................................................................................ 36 € 
aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale..................................................................................... 36 € 
ilmoitus aseen osasta............................................................................................................ 18 € 
ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon................................................................ 1 €/ase 
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle47 €/1—10 asetta 
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön  
tiedostoon........................................................................................................ 24 €/1—10 asetta 
 
Säilytystilojen tarkastus 
uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 70 € 
muu säilytystilojen tarkastus................................................................................................ 30 € 
 
Asevastaavan hyväksyntä.................................................................................................. 27 € 
asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale ......................................................................... 22 € 
 
Ampumatarvikeluvat 
ampumatarvikelupa.............................................................................................................. 28 € 
samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti.......................................................... 13 €  
lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn ......................................... 38 € 
 
Yksityinen siirto ja tuonti 
yksityinen ennakkosuostumus ............................................................................................. 19 € 
yksityinen siirtolupa............................................................................................................. 19 € 
Euroopan ampuma-asepassi................................................................................................. 72 € 
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen ................. 20 € 
yksityinen tuontilupa............................................................................................................ 27 € 
suostumus ............................................................................................................................ 19 € 
 
Arvauskilpailut 
voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) .............................. 17 € 
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta.............................................................................. 15 € 
 
Bingo 
lupapäätös ............................................................................................................................ 44 € 
pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen........................................ 14 € 
 
Harjoituslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 
 
Henkilöauton ammattiajolupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale ................................................................... 18 € 
henkilöauton ammattiajolupakoe......................................................................................... 67 € 
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Henkilökortti 
henkilökortti......................................................................................................................... 40 € 
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € ) 
alaikäisen henkilökortti........................................................................................................ 24 € 
väliaikainen henkilökortti .................................................................................................... 30 € 
lukkiintuneen kortin avaaminen........................................................................................... 10 € 
(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 18 €, mikäli asiakkaalle 
on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje) 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 23 € 
 
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §) 
henkilön tunnistaminen........................................................................................................ 13 €  
 
Järjestyksenvalvojat 
järjestyksenvalvojakoe......................................................................................................... 40 € 
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen.................................................................................. 31 € 
järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale............................................................................ 25 € 
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö ............................ 15 € 
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö ............................ 15 € 
järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, 
liikenneasemille tai kulkuneuvoihin .................................................................................... 84 € 
 
Liikenneopettajalupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 21 € 
kaksoiskappale ..................................................................................................................... 19 € 
 
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 
 
Muukalaispassi 
voimassaoloajan pidentäminen ............................................................................................ 16 € 
 
Oleskelulupa 
Oleskelulupapäätös ............................................................................................................ 100 € 
Opiskelijat, alaikäiset........................................................................................................... 50 € 
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä  
oleskelulupakorttipäätös ...................................................................................................... 40 € 
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen  
oleskelulupakorttipäätös ...................................................................................................... 40 € 
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti ................................ 40 € 
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut).............................................................................. 100 € 
 
Opetuslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 
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Pakolaisen matkustusasiakirja 
voimassaoloajan pidentäminen ............................................................................................ 16 € 
 
Passi 
enintään vuoden passi .......................................................................................................... 45 € 
yli vuoden passi ................................................................................................................... 40 € 
merimiespassi ...................................................................................................................... 40 € 
seuruepassi ........................................................................................................................... 52 € 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 36 € 
 
Eräitä peliautomaatteja  ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 28 € 
 
Rahankeräys 
lupapäätös ............................................................................................................................ 33 € 
 
Tarkastuspassi 
myöntäminen ....................................................................................................................... 20 € 
 
Tavara-arpajaiset 
lupapäätös ............................................................................................................................ 51 € 
arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös)............... 17 € 
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta.............................................................................. 17 € 
 
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §) 
lupapäätös ............................................................................................................................ 31 € 
 
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 
turvasuojaajaksi hyväksyminen ........................................................................................... 33 € 
turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen...................................................................... 28 € 
turvasuojaajakortin kaksoiskappale ..................................................................................... 31 € 
 
Turvatarkastus 
turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, 
lentoliikenne, alus ja satamarakenne) .................................................................................. 19 € 
 
Vammaisen pysäköintilupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 18 € 
 
Vartijaksi hyväksyminen 
vartijaksi hyväksyminen ...................................................................................................... 34 € 
vartijaksi hyväksymisen muuttaminen................................................................................. 28 € 
vartijakortin kaksoiskappale ................................................................................................ 30 € 
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen................................................................................ 23 € 
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen .......................................................... 16 € 
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väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale ............................................................................ 21 € 
voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille ....... 9 € 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto ......... 15 € 
 
Viisumi 
viisumi ................................................................................................................................. 35 € 
kauttakulkuviisumi............................................................................................................... 35 € 
paluuviisumi ........................................................................................................................ 35 € 
viisumin pidentäminen......................................................................................................... 35 € 
 
Yleisötilaisuus 
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä ............................................................ 31 € 
 
Ilmoitukset 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 3 §:n  
mukaisen selvityksen käsittely............................................................................................. 17 € 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 5 a §:n 
mukaisen ilmoituksen käsittely............................................................................................ 27 € 
alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely........................................................ 10 € 
yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely.................................................................. 10 € 
arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely ........................................... 12 € 
 
Turvallisuusselvitys 
suppea turvallisuusselvitys .................................................................................................. 41 € 
 
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus 
tarkastusoikeuden käyttäminen............................................................................................ 26 € 
 
Pelikasinon tarkastaminen 
tarkastuskäynti ................................................................................................................... 236 € 
 
 
 
2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET 
 
Arpajais- ja asehallintoyksikön suoritteet 
 
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet 
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön  
toimitiloissa) .................................................................................................................. 16 €/ase 
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa 
ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan 
henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty  
laatujärjestelmä)............................................................................................................... 3 €/ase 
patruunoiden tyyppitarkastus............................................................................................. 757 € 
patruunoiden erätarkastus .................................................................................................. 336 € 
patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi....................................................................... 420 € 
kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa............................................................................. 45 € 
kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa............................................................................. 50 € 
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kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa................................................................ 50 € 
kaupallinen ennakkosuostumus ........................................................................................... 23 € 
kaupallinen tuontilupa.......................................................................................................... 45 € 
kaupallinen siirtolupa........................................................................................................... 23 € 
määräaikainen kaupallinen siirtolupa .................................................................................. 25 € 
määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus................... 20 € 
kaupallinen vientilupa.......................................................................................................... 50 € 
kaupallinen kauttakuljetuslupa ............................................................................................ 50 € 
 
Asealan elinkeino 
asealan elinkeinolupa......................................................................................................... 280 € 
asealan elinkeinoluvan muutos .......................................................................................... 140 € 
vastuuhenkilön koe ............................................................................................................ 150 € 
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:  
asealan kaupan harjoittaja.................................................................................................. 160 € 
asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) ..................................................... 80 € 
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten  
valmistaja ........................................................................................................................... 160 € 
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos 
harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) ....................................................... 80 € 
ampumaradan pitäjä............................................................................................................. 80 € 
ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja .................................................................................. 80 €  
 

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elin-
keinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toimin-
non mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.  

Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 maaliskuuta ilmoittanut lopet-
taneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asian-
omaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. 
 
Asekeräilijä 
asekeräilijäksi hyväksyminen ............................................................................................ 214 € 
asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos................................................................... 107 € 
päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen .......................................................... 53 € 
 
Erityisen vaarallinen ampuma-ase 
hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan ............................ 53 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan 
valmistamiseen tai muuntamiseen ....................................................................................... 53 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan ............................ 32 € 
        saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa ......................................................... 26 € 
 
Rahapelitoiminta 
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen............................................................................. 286 € 
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen ............................................................................... 202 € 
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Turvallisuusalan valvontayksikön suoritteet 
 
Vartioimisliikelupa 
vartioimisliikelupa ............................................................................................................. 268 € 
vartioimisliikeluvan muuttaminen ..................................................................................... 134 € 
muutosilmoituksen käsittelymaksu...................................................................................... 54 € 
vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös ...................... 80 € 
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:  
vartijoiden määrä enintään 5.....................................................................päätoimipaikka 170 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 150 € 
vartijoiden määrä 6—10 ...........................................................................päätoimipaikka 220 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 200 €  
vartijoiden määrä 11—50 .........................................................................päätoimipaikka 250 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 220 € 
vartijoiden määrä 51—200 .......................................................................päätoimipaikka 300 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 250 € 
vartijoiden määrä 201 tai enemmän..........................................................päätoimipaikka 450 € 
....................................................................................................................... toimipaikka 350 € 
 

Valvontamaksu laskutetaan kuluvalta kalenterivuodelta 30 päivään huhtikuuta mennessä. 
Jos luvanhaltijan päätoimipaikan tai toimipaikan toiminta päättyy kalenterivuoden aikana, pe-
ritty valvontamaksu palautetaan niiltä kuukausilta, joilla toimintaa ei ole ollut. Maksua ei peri-
tä siltä kalenterivuodelta, jolloin vartioimisliikelupa päätoimipaikkaan tai toimipaikkaan on 
myönnetty. Valvontamaksu peritään myös toiminnan keskeytysilmoituksen tehneeltä varti-
oimisliikkeeltä. 
 
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ................................................................................ 107 € 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen........................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ......................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen.................................... 107 € 
 
Muut poliisiosaston suoritteet 
 
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön.................................................................................... 40 € 
Poliisivaltuuksien myöntäminen.......................................................................................... 84 € 
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt 
tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi ............................................ 168 € 
 
 
3. POLIISIKOULUN SUORITTEET 
 
Valintakoe 
valintakoemaksu .................................................................................................................. 42 € 
 
Tottelevaisuustarkastus 
vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus .......................................................... 100 € 
järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus............................................ 75 € 
tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen.......................................................................... 25 € 
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Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa............... 550 € 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa............................................... 1210 € 
 
 
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET 
 
Turvallisuusselvitys 
perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 70 € 
laaja turvallisuusselvitys .................................................................................................... 118 € 
 
 
5. MUUT PÄÄTÖKSET JA TODISTUKSET 
 
muu hakemuksesta annettava päätös ................................................................................... 25 € 
pyynnöstä annettava todistus ............................................................................................... 14 € 
 

 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1255

valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä
toimivien lautakuntien ja muiden elinten
suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän
asetuksen mukaisesti, jollei muualla ole toisin
säädetty.
Myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä pe-
ritään saman suuruinen maksu.

2 §

Kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista valtiovarainministeriö perii kiinteät
maksut, ovat:
1) tullilain (1466/1994) 8 §:n mukainen
lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perusta-
miseen 430 euroa;
2) merenkulun veronhuojennuksista anne-
tun lain (433/1981) 6 §:n mukaisen jäämak-
suluokkavähennyksen myöntäminen 150 eu-
roa;
3) indeksiehdon käytön rajoittamisesta an-
netun lain (1195/2000) 4 §:n 2 momentin
mukainen lupa indeksiehdon ottamisesta so-
pimukseen 150 euroa;
Jos 1 momentissa tarkoitetulle suoritteelle
3 §:n 2 momentin mukaisesti laskettu maksu
ylittää 1 momentin mukaisen kiinteän maksun
vähintään 50 prosentilla, peritään kiinteän
maksun sijasta suoritekohtainen maksu.

3 §

Suoritekohtaisesti hinnoiteltavat julkisoikeu-
delliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista valtiovarainministeriö perii yksittäisen
suoritteen omakustannusarvoa vastaavan suo-
ritekohtaisesti määrättävän maksun, ovat seu-
raaviin lakeihin perustuvat suoritteet:
1) laki luottolaitostoiminnasta (1607/

1993);
2) laki osuuspankeista ja muista osuuskun-

tamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001);
3) laki talletuspankin toiminnan väliaikai-

sesta keskeyttämisestä (1509/2001);
4) laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitok-

sen toiminnasta Suomessa (1608/1993);
5) kiinteistörahastolaki (1173/1997);
6) arvopaperimarkkinalaki (495/1989);
7) laki kaupankäynnistä vakioiduilla opti-

oilla ja termiineillä (772/1988);
8) laki sijoituspalveluyrityksistä (579/

1996);
9) laki arvo-osuusjärjestelmästä (826/

1991);
10) osuuskuntalaki (247/1954);
11) laki säästöpankin muuttamisesta osa-

keyhtiömuotoiseksi pankiksi (972/1992);
12) asunto-osakeyhtiölaki (809/1991);
13) laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakau-

pan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista
(1084/1999).
Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakus-

tannusarvoon perustuva suoritekohtainen
maksu määrätään kertomalla yksittäisen suo-
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ritteen tuottamiseen käytettävä työaika val-
tiovarainministeriön kustannuslaskentaan pe-
rustuvalla välittömän työtunnin keskihinnalla.
Työtunnin keskihintana käytetään 80 euroa.

4 §

Maksulliset liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtiovarainministeriö
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) mallioikeuslain (221/1971) mukainen
käyttölupa;
2) julkaisut;
3) valokopiot ja muut jäljennökset;
4) selvitykset ja tutkimukset;
5) ministeriön tietojärjestelmiin liittyvät
palvelut ja tuotteet;
6) ministeriön tietopalvelut;
7) muut ministeriön toimialaan liittyvät
palvelut.

5 §

Muut suoritteet

Viranomaisen hallussa olevista jäljenteistä

voidaan periä maksuperustelain (150/1992)
7 §:n nojalla omakustannusarvon mukainen
hinta.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden
2007 loppuun.
Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä

joulukuuta 2001 annettu valtiovarainministe-
riön asetus valtiovarainministeriön maksulli-
sista suoritteista (1401/2001).
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.
Ennen tämän asetuksen voimantuloa vireil-

le tulleesta suoritteesta peritään maksu sen
suuruisena kuin se olisi peritty tällä asetuk-
sella kumottavan päätöksen nojalla.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos, hallintojohtaja Heikki Euramo
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