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L a k i

N:o 260

kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 1 ja

137—142 §, 157 §:n 1 momentti, 159 §:n 1 ja 3 momentti sekä 165 ja 168 §, sellaisena kuin
niistä ovat 140 § osaksi laissa 713/2004 sekä 157 §:n 1 momentti ja 159 §:n 3 momentti laissa
1293/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 168 a § seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään työansioiden perus-
teella määräytyvästä kunnallisesta eläketur-
vasta.

Eläketurvasta huolehtii julkisoikeudellinen
Kuntien eläkevakuutus -niminen kunnallinen
eläkelaitos. Eläkelaitoksen kotipaikka on
Helsinki.

137 §

Valvonta

Kunnallinen eläkelaitos on sisäasiainminis-
teriön valvonnan alainen. Eläkelaitoksen ra-
hoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoi-
mintaa valvoo kuitenkin Vakuutusvalvonta-
virasto, joka on velvollinen antamaan valvon-
nastaan kertomuksen sisäasiainministeriölle.
Valvontaa varten eläkelaitos on velvollinen

HE 186/2006
StVM 53/2006
EV 266/2006
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toimittamaan sisäasiainministeriölle ja Va-
kuutusvalvontavirastolle valvonnan edellyttä-
mät tiedot.

Sisäasiainministeriö voi erityisestä syystä
määrätä suoritettavaksi eläkelaitoksen hallin-
non ja tilien erityistilintarkastuksen.

138 §

Valtuuskunta

Kunnallisen eläkelaitoksen päätösvaltaa
käyttää valtuuskunta. Valtuuskunta voi eläke-
laitoksen johtosäännössä siirtää päätösval-
taansa eläkelaitoksen muille toimielimille.
Päätösvaltaa ei saa kuitenkaan siirtää asi-
oissa, joista valtuuskunnan tai muun toimieli-
men on tämän lain mukaan päätettävä.

Valtuuskunnassa on 30 jäsentä sekä jokai-
sella heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka
kaikki sisäasiainministeriö määrää neljäksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Vähintään neljä
jäsentä ja yhtä monta varajäsentä määrätään
kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen
pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä.
Muut jäsenet ja varajäsenet määrätään Suo-
men Kuntaliitto ry:n ehdottamista henkilöistä
siten, että kunnat ja kuntayhtymät ja maan eri
osat saavat valtuuskunnassa tasapuolisen
edustuksen. Näitä jäseniä ja varajäseniä mää-
rättäessä otetaan lisäksi huomioon eri ryh-
mien kunnallisvaaleissa saama ääniosuus
vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuus-
periaatteen mukaisesti.

Valtuuskunnan tehtävänä on:
1) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet

sekä tilintarkastaja enintään valtuuskunnan
toimikautta varten;

2) päättää eläkelaitoksen johtosäännöstä,
lisäeläkesäännöstä ja tilisäännöstä;

3) ottaa palvelukseen ja vapauttaa tehtä-
västä toimitusjohtaja;

4) päättää luottamushenkilöiden palkkioi-
den ja muiden korvauksien perusteista;

5) päättää jäsenyhteisöjen maksuosuuksista
siten kuin 131 ja 132 §:ssä säädetään;

6) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastusker-
tomus sekä päättää tilinpäätöksen vahvista-
misesta, vastuuvapauden myöntämisestä hal-
litukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä
muista toimenpiteistä, joihin on aihetta;

7) hyväksyä talouden yleisohjeena nouda-
tettavaksi talousarvio seuraavaksi vuodeksi
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi
tai useammaksi vuodeksi.

139 §

Hallitus

Kunnallisen eläkelaitoksen hallintoa hoitaa
hallitus, jonka valtuuskunta valitsee kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi
kuitenkin jatkuu, kunnes seuraava hallitus on
valittu.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä sekä jo-
kaisella heistä henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen jäsenistä kaksi jäsentä ja heidän
varajäsenensä valitaan kunnallisessa pääsopi-
muksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen
yhteisesti ehdottamista henkilöistä. Valtuus-
kunta määrää varsinaisista jäsenistä yhden
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohta-
jaksi.

Hallituksen tehtävänä on:
1) valmistella valtuuskunnassa käsiteltävät

asiat ja huolehtia valtuuskunnan päätösten
toimeenpanosta;

2) ohjata ja valvoa eläkelaitoksen toimin-
taa;

3) laatia eläkevarojen sijoittamista koskeva
suunnitelma sekä käsitellä muutkin sijoitus-
toiminnan kannalta periaatteellisesti tärkeät
tai laajakantoiset asiat.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen kes-
ken toimikauden, jos hallitus ei nauti valtuus-
kunnan luottamusta. Erottamispäätös koskee
kaikkia hallituksen jäseniä. Valtuuskunta va-
litsee tällöin uuden hallituksen jäljellä ole-
vaksi valtuuskunnan toimikaudeksi.

140 §

Kunnallisen eläkelaitoksen henkilöstö

Eläkelaitoksen toimintaa johtaa hallituksen
alaisena toimitusjohtaja.

Eläkelaitoksen viranhaltijoihin sovelletaan
kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia
(304/2003).

Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden
sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä si-
sältävien asioiden valmisteluun eläkelaitok-
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sessa on osallistuttava yhden tai useamman
laillistetun lääkärin. Eläkelaitoksen lääkäri
voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin nou-
dattamatta terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä sää-
dettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausun-
toja koskevia muotovaatimuksia.

141 §

Kuntien eläkeneuvottelukunta

Kunnalliseen eläketurvaan liittyvän lain-
säädännön kehittämiseen liittyvien kysymys-
ten käsittelyä varten on sisäasiainministeriön
yhteydessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausun-
nonantoelimenä kuntien eläkeneuvottelu-
kunta.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
kahdeksan muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Sisäasiainmi-
nisteriö määrää jäsenet neljäksi vuodeksi ker-
rallaan siten, että jäsenistä puheenjohtaja ja
hänen varamiehensä edustaa sisäasiainminis-
teriötä. Muista jäsenistä neljä määrätään kun-
nallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen
pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta ja neljä
kunnallisen eläkelaitoksen ehdotuksesta.

142 §

Luottamushenkilöt

Eläkelaitoksen luottamushenkilöt toimivat
tässä laissa tarkoitetuissa tehtävissään virka-
vastuulla.

Jos luottamushenkilön paikka vapautuu
kesken toimikauden, hänen tilalleen määrä-
tään tai valitaan seuraaja jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi.

157 §

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok-
sisaannista. Kunnallisen eläkelaitoksen ja
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
päätös saadaan antaa tiedoksi asianosaiselle
lähettämällä se hänelle postitse. Jollei vali-
tuksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan
valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on

hänen ilmoittamallaan osoitteella varustet-
tuna annettu postin kuljetettavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

159 §

Eläkelaitoksen itseoikaisu

Eläkkeenhakijan tai -saajan on toimitettava
156 §:n 1 momentissa tarkoitettu valituskir-
jelmä valitusajassa työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnalle.
— — — — — — — — — — — — —

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa mai-
nituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa vali-
tusajan päättymisestä toimitettava valituskir-
jelmä ja lausuntonsa työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Jos
valitus koskee muutoksenhakulautakunnan
päätöstä, valituskirjelmä ja lausunto on sa-
massa ajassa toimitettava vakuutusoikeuden
käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin väliai-
kaisella päätöksellä oikaista aikaisemman
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy vali-
tuksessa esitetyn vaatimuksen. Jos asia oli jo
toimitettu valitusviranomaiselle, eläkelaitok-
sen on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta
päätöksestään. Väliaikaiseen päätökseen ei
saa hakea muutosta.
— — — — — — — — — — — — —

165 §

Tilintarkastus ja tilinpäätös

Kunnallisen eläkelaitoksen tilien ja hallin-
non tarkastuksen suorittaa valtuuskunnan toi-
mikaudekseen valitsema Keskuskauppaka-
marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilin-
tarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin ti-
lintarkastuslakia (936/1994).

Eläkelaitos laatii tilinpäätöksen kalenteri-
vuosittain. Tilinpäätöksen laadinnassa nouda-
tetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia
(1336/1997).

168 §

Johtosääntö

Kunnallisen eläkelaitoksen toimielimistä
sekä niiden kokoonpanosta, tehtävistä ja toi-

865N:o 260



mikaudesta samoin kuin muusta eläkelaitok-
sen toiminnasta annetaan tarvittavat mää-
räykset johtosäännössä.

168 a §

Jäsenyhteisöksi liittyminen ja jäsenyyden
päättäminen

Yhdistyksen, osakeyhtiön tai säätiön, joka
haluaa liittyä kunnallisen eläkelaitoksen jä-
senyhteisöksi, on haettava jäsenyyttä kirjalli-
sesti eläkelaitoksen hallitukselta. Hallitus
päättää täyttääkö yhdistys, osakeyhtiö tai sää-
tiö 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset
ja mistä ajankohdasta jäsenyys alkaa.

Jos tulee selvitetyksi, ettei jäsenyhteisöksi
liittynyt yhdistys, osakeyhtiö tai säätiö enää

täytä 2 §:n 2 momentissa säädettyjä jäsenyy-
den edellytyksiä, taikka jos jäsenyhteisö on
ilmoittanut kirjallisesti haluavansa erota jäse-
nyydestä, hallitus toteaa jäsenyyden päätty-
neen kyseistä jäsenyhteisöä kuultuaan. Jäsen-
yhteisön on ilmoitettava erosta viimeistään
kolme kuukautta ennen jäsenyyden päätty-
mistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2007.

Tämän lain 139 §:n 1 ja 2 momenttia so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Kunnallisen eläkelaitoksen johtosääntö on
muutettava tämän lain mukaiseksi kuuden
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 261

Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä, sääde-
tään:

1 §
Tukholmassa 18 päivänä joulukuuta 2006

Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjois-
kalotin koulutussäätiöstä tehty sopimus,
jonka eduskunta on hyväksynyt 18 päivänä
tammikuuta 2007 ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 9 päivänä helmikuuta
2007, on Suomen osalta kansainvälisesti voi-
massa 19 päivänä maaliskuuta 2007 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä

maaliskuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 269/2006
TyVM 14/2006
EV 271/2006

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 18/2007)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 262

pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukais-
ten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta

tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

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

1 §
Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määrä-

ajoin toistettavien katsastusten yhdenmukais-
ten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden kat-
sastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
Wienissä 13 päivänä marraskuuta 2001 teh-
tyyn sopimukseen (SopS 35/2001) liitetyn,
Genevessä 8 päivänä maaliskuuta 2001 vah-
vistetun normin 1 muutokset, joista Yhdisty-
neiden Kansakuntien pääsihteeri on ilmoitta-
nut sopimuspuolille 15 päivänä elokuuta
2006 ja jotka tasavallan presidentti on hyväk-

synyt 9 päivänä helmikuuta 2007, ovat voi-
massa 15 päivänä helmikuuta 2007 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Normin 1 muutosten määräykset ovat ase-

tuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

maaliskuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen

(Normi 1 muutoksineen on nähtävänä ja saatavissa Ajoneuvohallintokeskuksesta, joka myös
antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 263

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

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta
2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neu-
voston direktiivien 86/362/ETY ja
90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta
atratsiinin, lambda-syhalotriinin, fenmedifaa-
min, metomyylin, linuronin, penkonatsolin,
pymetrotsiinin, bifentriinin ja abamektiinin
jäämien enimmäismäärien osalta 14 päivänä
helmikuuta 2007 annettu komission direktiivi
2007/7/EY.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä
maaliskuuta 2007 atratsiinin osalta ja 15 päi-
vänä elokuuta 2007 lambda-syhalotriinin,
fenmedifaamin, metomyylin/tiodikarbin, li-
nuronin, penkonatsolin, pymetrotsiinin, bi-
fentriinin ja abamektiinin osalta.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala

Komission direktiivi 2007/7/EY (32007L0007); EUVL N:o L 43; 15.2.2007, s. 19
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N:o 264 
 

Sisäasiainministeriön asetus 
poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 
————— 

 
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sisä-

asiainministeriön asetuksen (1254/2004) liite, sellaisena kuin se on sisäasiainministeriön ase-
tuksessa 1247/2006 seuraavasti: 

 
 

       Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET 

Ajokorttipäätökset 
väliaikainen ajokortti ........................................................................................................... 10 € 
tilapäinen ajokortti ............................................................................................................... 22 €  
kansainvälinen ajokortti ......................................................................................................... 8 € 
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu).............................................................................. 13,50 € 
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava 
pysyvä ajokortti) .................................................................................................................. 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 €  
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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 € 
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  
säätiölle ........................................................................................................... 47 €/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 € 
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Bingo 
lupapäätös ............................................................................................................................ 44 € 
pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen........................................ 14 € 
 
Harjoituslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 
 
Henkilöauton ammattiajolupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 20 € 
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale ................................................................... 18 € 
henkilöauton ammattiajolupakoe......................................................................................... 67 € 
 
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 € 
järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, 
liikenneasemille tai kulkuneuvoihin .................................................................................... 84 € 
järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto.............................. 15 € 
 
Liikenneopettajalupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 21 € 
kaksoiskappale ..................................................................................................................... 19 € 
 
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 
 
Muukalaispassi 
muukalaispassin myöntäminen ............................................................................................ 46 € 
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 
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Oleskelulupa 
oleskelulupapäätös ............................................................................................................. 120 € 
opiskelijat, alaikäiset ........................................................................................................... 55 € 
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 € 
oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan...................................................... 25 € 
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut).............................................................................. 120 € 
 
Opetuslupa 
lupapäätös ............................................................................................................................ 19 € 
 
Pakolaisen matkustusasiakirja 
pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen..................................................................... 46 € 
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 
 
Passi 
enintään vuoden passi .......................................................................................................... 80 € 
yli vuoden passi ................................................................................................................... 46 € 
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 
pikapassi .............................................................................................................................. 60 € 
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 
express-passi ........................................................................................................................ 80 € 
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 
merimiespassi ...................................................................................................................... 40 € 
hylkäävä päätös.................................................................................................................... 40 € 
 
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 € 
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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 € 
väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale ............................................................................ 21 € 
voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille ....... 9 € 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto ......... 15 € 
 
Viisumi 
viisumin myöntäminen ........................................................................................................ 60 € 
viisumin myöntäminen, alennettu maksu ............................................................................ 35 € 
 
Yleisötilaisuus 
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä ............................................................ 31 € 
 
Ilmoitukset 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §: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 € 
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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 € 
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 päivänä maaliskuuta ilmoitta-
nut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin 
asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. 
 
Asekeräilijä 
asekeräilijäksi hyväksyminen ............................................................................................ 214 € 
asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos................................................................... 107 € 
päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen .......................................................... 53 € 
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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 € 
 
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 kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. 
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoitta-

nut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin 
asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa. 

 
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ................................................................................ 107 € 
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen........................................................... 107 € 
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen...................................................................... 107 € 
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen ................................................ 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen ......................................................... 107 € 
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen.................................... 107 € 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajat 
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen................................................................ 107 € 
 
Muut poliisiosaston suoritteet 
 
lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön ..................................................................................... 40 € 
poliisivaltuuksien myöntäminen .......................................................................................... 84 € 
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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 € 
 
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa............... 600 € 
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa............................................... 1210 € 
 
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus 
järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus............................................................................... 600 € 
järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen teoriaosa.......................................................... 360 € 
 
 
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET 
 
Turvallisuusselvitys 
perusmuotoinen turvallisuusselvitys.................................................................................... 78 € 
laaja turvallisuusselvitys .................................................................................................... 118 € 
 
 
5. MUUT PÄÄTÖKSET JA TODISTUKSET 
 
muu hakemuksesta annettava päätös ................................................................................... 25 € 
pyynnöstä annettava todistus ............................................................................................... 14 € 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä 

maaliskuuta 2007. 
 

 
 

 

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 

 
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 

 
 
 

Ylitarkastaja Leena Piipponen 



 SDK/SÄHKÖINENPAINOS  
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