
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2007 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2007 Nr 260—264

I N N E H Å L L
Nr Sidan
260 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
261 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelse mellan Finland, Norge

och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
262 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av normen 1 som bifogats

till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulför-
sedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

263 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt
och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869

264 Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens
avgiftsbelagda prestationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

L a g

Nr 260

om ändring av lagen om kommunala pensioner

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 och 137—142 §,

157 § 1 mom., 159 § 1 och 3 mom. samt 165 och 168 §, av dem 140 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 713/2004 samt 157 § 1 mom. och 159 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006,
samt

fogas till lagen en ny 168 a § som följer:

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om kommunalt pen-
sionsskydd på grundval av arbetsinkomst.

Pensionsskyddet sköts av den offentlig-
rättsliga kommunala pensionsanstalten Kom-
munernas pensionsförsäkring. Pensionsan-
stalten har sin hemort i Helsingfors.

137 §

Tillsyn

Den kommunala pensionsanstalten står un-
der inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över
planeringen av pensionsanstaltens finansie-
ringsverksamhet och över dess placerings-
verksamhet handhas dock av Försäkringsin-
spektionen, som är skyldig att i fråga om
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tillsynen lämna en berättelse till inrikesmi-
nisteriet. Pensionsanstalten är skyldig att för
tillsynen lämna inrikesministeriet och För-
säkringsinspektionen de uppgifter tillsynen
kräver.

Inrikesministeriet kan av särskilda skäl för-
ordna en specialrevision av pensionsanstal-
tens förvaltning och räkenskaper.

138 §

Delegationen

Den kommunala pensionsanstaltens beslu-
tanderätt utövas av dess delegation. Delega-
tionen kan enligt instruktionen för pensions-
anstalten överföra beslutanderätt till andra or-
gan inom pensionsanstalten. Beslutanderätten
får dock inte överföras i ärenden om vilka
delegationen eller något annat organ skall
besluta enligt denna lag.

Delegationen består av 30 medlemmar
med en personlig suppleant för var och en av
dem, vilka samtliga förordnas av inrikesmi-
nisteriet för fyra kalenderår i sänder. Minst
fyra medlemmar och lika många suppleanter
förordnas bland personer som föreslagits av
de huvudavtalsorganisationer som avses i det
kommunala huvudavtalet. Övriga medlem-
mar och suppleanter förordnas bland perso-
ner som Finlands Kommunförbund rf föresla-
git så att kommunerna och samkommunerna
samt landets olika delar är rättvist represente-
rade i delegationen. När dessa medlemmar
och suppleanter förordnas skall dessutom de
olika gruppernas röstandel i kommunalvalet
beaktas i enlighet med proportionalitetsprin-
cipen i vallagen (714/1998).

Delegationen har till uppgift att
1) välja styrelsemedlemmar och supplean-

ter samt revisor för högst delegationens man-
datperiod,

2) besluta om instruktionen för pensions-
anstalten, tilläggspensionsstadgan och räken-
skapsstadgan,

3) anställa och avskeda verkställande di-
rektören,

4) besluta om grunderna för arvoden och
andra ersättningar till de förtroendevalda,

5) besluta om medlemssamfundens betal-
ningsandelar på det sätt som bestäms i 131
och 132 §,

6) behandla bokslutet och revisionsberät-
telsen samt besluta om fastställande av bok-
slutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrel-
sen och andra redovisningsskyldiga och an-
dra åtgärder som är behövliga,

7) godkänna budgeten för det följande året
som en allmän ekonomisk anvisning samt en
verksamhets- och ekonomiplan för tre eller
flera år.

139 §

Styrelsen

Den kommunala pensionsanstaltens för-
valtning sköts av styrelsen som väljs av dele-
gationen för två år i sänder. Styrelsens man-
datperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är
vald.

Styrelsen består av nio medlemmar med en
personlig suppleant för var och en av dem.
Två av styrelsemedlemmarna och deras supp-
leanter väljs bland personer som föreslagits
gemensamt av de huvudavtalsorganisationer
som avses i det kommunala huvudavtalet.
Delegationen förordnar en av de ordinarie
medlemmarna till ordförande och en till vice
ordförande.

Styrelsen har till uppgift att
1) bereda de ärenden som skall behandlas i

delegationen och se till att delegationens be-
slut verkställs,

2) styra och övervaka pensionsanstaltens
verksamhet,

3) göra upp en plan för placeringen av
pensionsmedlen samt behandla övriga ären-
den som är principiellt viktiga eller vittomfat-
tande med tanke på placeringsverksamheten.

Delegationen kan avsätta styrelsen under
dess mandatperiod, om styrelsen inte åtnjuter
delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet
gäller samtliga styrelsemedlemmar. Delega-
tionen väljer i sådana fall en ny styrelse för
återstoden av delegationens mandatperiod.

140 §

Den kommunala pensionsanstaltens personal

Pensionsanstaltens verksamhet leds av
verkställande direktören som är underställd
styrelsen.
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På pensionsanstaltens tjänsteinnehavare
tilllämpas lagen om kommunala tjänsteinne-
havare (304/2003).

En eller flera legitimerade läkare skall i
pensionsanstalten delta i beredningen av
ärenden som gäller arbetsoförmåga eller re-
habilitering samt andra ärenden som innehål-
ler medicinska frågor. Läkaren kan anteckna
sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa
vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) bestäms om formkraven för rätts-
medicinska intyg och utlåtanden.

141 §

Kommunernas pensionsdelegation

Vid inrikesministeriet finns ett bered-
nings-, förhandlings- och remissorgan, kom-
munernas pensionsdelegation, som behandlar
frågor i anslutning till utvecklandet av lag-
stiftningen om det kommunala pensionsskyd-
det.

Pensionsdelegationen har en ordförande
och åtta andra medlemmar. Varje medlem har
en personlig suppleant. Inrikesministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder så
att av medlemmarna ordföranden och hans
eller hennes suppleant företräder inrikesmi-
nisteriet. Fyra av de övriga medlemmarna
förordnas på förslag av de huvudavtalsorga-
nisationer som avses i det kommunala huvud-
avtalet och fyra på förslag av den kommunala
pensionsanstalten.

142 §

Förtroendevalda

Pensionsanstaltens förtroendevalda utför
sina uppgifter enligt denna lag under tjänste-
ansvar.

Om en plats som förtroendevald blir ledig
under mandatperioden, förordnas eller väljs
en efterträdare för återstoden av perioden.

157 §

Besvärstid

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet
av beslutet. Beslut av den kommunala pen-

sionsanstalten och besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden får delges en part med
posten. Om inte något annat visas i samband
med besvären, anses ändringssökanden ha
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den
då beslutet postades under den adress som
han eller hon uppgivit.
— — — — — — — — — — — — —

159 §

Pensionsanstaltens självrättelse

Pensionssökanden eller pensionstagaren
skall inom besvärstiden tillställa besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden en sådan
besvärsskrift som avses i 156 § 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Om pensionsanstalten inte kan rätta ett ge-
nom besvär överklagat beslut på det sätt som
anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter
besvärstidens utgång tillställa besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden besvärsskrif-
ten och sitt utlåtande för behandling. Om
besvären gäller nämndens beslut, skall be-
svärsskriften och utlåtandet inom samma tid
tillställas försäkringsdomstolen för behand-
ling. Pensionsanstalten kan då genom ett in-
terimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till
den del den godkänner yrkandet i besvären.
Om ärendet redan tillställts besvärsmyndig-
heten, skall pensionsanstalten omedelbart un-
derrätta myndigheten om det interimistiska
beslutet. Ändring i interimistiska beslut får
inte sökas.
— — — — — — — — — — — — —

165 §

Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsan-
staltens räkenskaper och förvaltning utförs av
en av Centralhandelskammaren godkänd re-
visionssammanslutning som delegationen
valt för sin mandatperiod. Vid revisionen
iakttas revisionslagen (936/1994) i tillämp-
liga delar.

Pensionsanstalten upprättar bokslut för
varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslu-
tet iakttas bokföringslagen (1336/1997) i till-
lämpliga delar.
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168 §

Instruktion

Behövliga bestämmelser om den kommu-
nala pensionsanstaltens organ och deras sam-
mansättning, uppgifter och mandatperiod
samt pensionsanstaltens övriga verksamhet
ges i en instruktion.

168 a §

Anslutning som medlemssamfund och avslu-
tande av medlemskap

En förening, ett aktiebolag eller en stiftelse
som önskar ansluta sig som medlemssamfund
i den kommunala pensionsanstalten skall an-
söka skriftligt om medlemskap hos pensions-
anstaltens styrelse. Styrelsen avgör om fören-
ingen, aktiebolaget eller stiftelsen uppfyller

de villkor som anges i 2 § 2 mom. och från
vilken tidpunkt medlemskapet börjar.

Om det blir klarlagt att en förening, ett
aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig
som medlemssamfund inte längre uppfyller
villkoren för medlemskap enligt 2 § 2 mom.
eller om ett medlemssamfund skriftligen har
anmält att det önskar utträda ur medlemska-
pet, konstaterar styrelsen efter att ha hört
medlemssamfundet i fråga att medlemskapet
upphört. Medlemssamfundet skall anmäla sitt
utträde senast tre månader innan medlemska-
pet upphör.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Lagens 139 § 1 och 2 mom. tillämpas från

och med den 1 januari 2009.
Den kommunala pensionsanstaltens in-

struktion skall ändras i överensstämmelse
med denna lag inom sex månader från lagens
ikraftträdande.

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Kari Rajamäki
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Republikens presidents förordning

Nr 261

om ikraftträdande av överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av arbetsministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Stockholm den 18 december 2006

ingångna överenskommelsen mellan Finland,
Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten, vilken riksdagen godkänts den
18 januari 2007 och vilken republikens presi-
dent godkänt den 9 februari 2007, är för
Finlands del internationellt i kraft den 19
mars 2007 så som därom överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 19

mars 2007.

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Tarja Filatov

RP 269/2006
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Republikens presidents förordning

Nr 262

om sättande i kraft av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om
antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om

ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsmi-
nistern, föreskrivs:

1 §
Ändringarna i den i Genève den 8 mars

2001 fastställda normen 1 som bifogats till
överenskommelsen om antagande av enhet-
liga villkor för periodisk besiktning av hjul-
försedda fordon samt om ömsesidigt erkän-
nande av sådana besiktningar (FördrS
35/2001), om vilka Förenta Nationernas ge-
neralsekreterare har underrättat de fördrags-
slutande parterna den 15 augusti 2006 och
vilka republikens president har godkänt den 9

februari 2007, är i kraft den 15 februari 2007
så som därom har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna i normen 1 i

överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 20

mars 2007.

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Leena Luhtanen

(Normen 1 jämte ändringar finns till påseende och kan erhållas hos Fordonsförvaltnings-
centralen, som även lämnar upplysningar om den på finska och svenska.)
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 263

om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg
och äggprodukter

Given i Helsingfors den 7 mars 2007

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsme-
delslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kom-
missionens direktiv 2007/7/EG av den 14
februari 2007 om ändring av vissa bilagor till
rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG
när det gäller gränsvärden för resthalter av
atrazin, lambda-cyhalotrin, fenmedifam, me-
tomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bi-
fentrin och abamectin.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16
mars 2007 beträffande atrazin och den 15
augusti 2007 beträffande lambda-cyhalotrin,
fenmedifam, metomyl/tiodikarb, linuron,
penkonazol, pymetrozin, bifentrin och aba-
mectin.

Helsingfors den 7 mars 2007

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Vesa Tuomaala

Kommissionens direktiv 2007/7/EG (32007L0007); EUT nr L 43; 15.2.2007, s. 19
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Nr 264 
 

Inrikesministeriets förordning 
om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda  

prestationer 

Given i Helsingfors den 15 mars 2007  
————— 

 
I enlighet med inrikesministeriets beslut 
ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 21 december 2004 om polisens av-

giftsbelagda prestationer (1254/2004), sådan den lyder i inrikesministeriets förordning 
1247/2006, som följer:  
 
 

      Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

 
1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER 
 
Körkortsbeslut 
temporärt körkort ................................................................................................................. 10 € 
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort ............................................................ 22 €  
internationellt körkort ..........................................................................................................   8 € 
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass  
(Fordonsförvaltningscentralens avgift) ........................................................................... 13,50 € 
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och det därpå följande permanenta  
körkort av motsvarande klass) ............................................................................................. 60 € 
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen 
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) .............................................................. 70 € 
beviljande av körkortstillstånd i annat fall 
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) .............................................................. 40 € 
duplettexemplar av körkort 
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) .............................................................. 40 € 
det beslut som avses i 11 a § i körkortsförordningen 
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) .............................................................. 40 € 
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd .............................................................................. 30 € 
 
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar 
förvärvs- och innehavstillstånd............................................................................................ 32 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 24 € 
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av inrikesministeriet  
meddelat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd..................................................... 24 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 20 € 
förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret .......................................................... 20 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 10 € 
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person...................................................................... 24 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 18 €  
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parallelltillstånd ................................................................................................................... 24 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 20 € 
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd........................................................................ 24 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 20 € 
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd ............................................................ 24 € 
 duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som  
 söks samtidigt ......................................................................................................... 20 € 
enskilt tillverkningstillstånd................................................................................................. 27 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 22 €  
enskilt tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret ........................................ 16 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 12 € 
tillstånd för gasspray............................................................................................................ 24 € 
duplettexemplar av tillstånd för gasspray ............................................................................ 19 € 
vapenhanteringstillstånd ...................................................................................................... 36 € 
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd....................................................................... 36 € 
anmälan om vapendel .......................................................................................................... 18 € 
anmälan om införande av innehavstillstånd i registret ................................................1 €/vapen 
överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på sammanslutningar  
och stiftelser....................................................................................................47 €/1—10 vapen 
införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings  
eller stiftelses register .....................................................................................24 €/1—10 vapen 
 
Kontroll av förvaringslokaler 
kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen 
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) ........................................................................................  70 € 
annan kontroll av förvaringslokaler ..................................................................................... 30 € 
 
Godkännande av vapenansvarig ...................................................................................... 27 € 
duplettexemplar av godkännandet av vapenansvarig .......................................................... 22 € 
 
Skjutförnödenhetstillstånd 
skjutförnödenhetstillstånd.................................................................................................... 28 € 
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt...........................................  13 €  
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler................................................... 38 € 
 
Privat överföring och införsel 
privat förhandssamtycke ...................................................................................................... 19 € 
privat överföringstillstånd.................................................................................................... 19 € 
europeiskt skjutvapenpass.................................................................................................... 72 € 
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden  
för europeiskt skjutvapenpass .............................................................................................. 20 € 
privat införseltillstånd .......................................................................................................... 27 € 
samtycke .............................................................................................................................. 19 € 
 
Gissningstävlingar 
tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) ........................... 17 € 
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastning ................................................... 15 € 
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Bingo 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 44 € 
ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen ................................................. 14 € 
 
Övningsbeslut 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 20 € 
 
Yrkeskörtillstånd för personbil 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 20 € 
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil ............................................................. 18 € 
prov för yrkeskörtillstånd för personbil ............................................................................... 67 € 
 
Identitetskort 
identitetskort ........................................................................................................................ 40 € 
(inkluderar en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 
identitetskort för minderårig ................................................................................................ 24 € 
temporärt identitetskort........................................................................................................ 30 € 
upplåsning av kort................................................................................................................ 10 € 
(dessutom uttas en avgift på 18 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om  
ett nytt brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden) 
avslagsbeslut ........................................................................................................................ 23 € 
 
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen) 
identifiering av en person .................................................................................................... 13 €  
 
Ordningsvakter 
ordningsvaktsprov................................................................................................................ 40 € 
godkännande som ordningsvakt........................................................................................... 31 € 
duplettexemplar av ordningsvaktskort................................................................................  25 € 
godkännande som ordningsvakt till en separat tillställning/person ..................................... 15 € 
rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommunikationsmedel ... 84 € 
utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter.......................................... 15 € 
 
Trafiklärartillstånd 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 21 € 
duplettexemplar ................................................................................................................... 19 € 
 
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 19 € 
 
Främlingspass 
beviljande av främlingspass................................................................................................. 46 € 
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 
avslagsbeslut ........................................................................................................................ 40 € 
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Uppehållstillstånd 
beslut om uppehållstillstånd............................................................................................... 120 € 
studerande, minderåriga....................................................................................................... 55 € 
beslut om permanent uppehållstillståndshandling för unionsmedborgare och  
dennes familjemedlem eller annan anhörig ......................................................................... 40 € 
uppehållstillståndshandling för unionsmedborgares familjemedlem eller annan  
anhörig som inte är unionsmedborgare................................................................................ 40 € 
registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer ....... 40 € 
överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument ............................................... 25 € 
tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) ....................................................................... 120 € 
 
Undervisningstillstånd 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 19 € 
 
Resedokument för flykting 
beviljande av resedokument för flykting ............................................................................. 46 € 
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 
avslagsbeslut ........................................................................................................................ 40 € 
 
Pass 
pass för högst ett år .............................................................................................................. 80 € 
pass med en giltighetstid på över ett år................................................................................ 46 € 
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 
snabbpass ............................................................................................................................. 60 € 
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 
expresspass .......................................................................................................................... 80 € 
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 
sjömanspass ......................................................................................................................... 40 € 
avslagsbeslut ........................................................................................................................ 40 € 
 
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen) 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 28 € 
 
Penninginsamling 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 33 € 
 
Kontrollpass 
beviljande............................................................................................................................. 20 € 
 
Varulotteri 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 51 € 
tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) . 17 € 
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen ...............................................  17 € 
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Varuvinstautomat (38 § i lotterilagen) 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 31 € 
 
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter..................................................... 33 € 
ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter................................... 28 € 
duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter...................................... 31 € 
 
Säkerhetskontroll 
godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstol, flygtrafik,  
fartyg och hamnanläggning) ............................................................................................... 19 € 
 
Parkeringstillstånd för handikappade 
tillståndsbeslut ..................................................................................................................... 18 € 
 
 
Godkännande som väktare 
godkännande som väktare.................................................................................................... 34 € 
ändring av godkännande som väktare.................................................................................. 28 € 
duplettexemplar av väktarkort ............................................................................................. 30 € 
godkännande som tillfällig väktare...................................................................................... 23 € 
ändring av godkännande som tillfällig väktare.................................................................... 16 € 
duplettexemplar av tillfälligt väktarkort .............................................................................. 21 € 
anteckning av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel  
på ett tillfälligt väktarkort ...................................................................................................... 9 € 
utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster ........................... 15 € 
 
Visum 
beviljande av visum ............................................................................................................. 60 € 
beviljande av visum, nedsatt avgift...................................................................................... 35 € 
 
Offentlig tillställning 
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning ...........................................  31 € 
 
Anmälningar 
behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och  
förplägnadsverksamhet ........................................................................................................ 27 € 
behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen................................................  10 € 
behandling av anmälan om offentlig tillställning ...............................................................  10 € 
behandling av anmälan om anordnande av gissningstävling ..............................................  12 € 
 
Säkerhetsutredning 
begränsad säkerhetsutredning .............................................................................................. 41 € 
 
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen 
utövande av rätten till insyn................................................................................................. 26 € 
 
Inspektion av spelkasino 
inspektionsbesök................................................................................................................ 236 € 
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2. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER 
 
Lotteri- och vapenförvaltningsenhetens prestationer 
 
Prestationer som hänför sig till skjutvapen 
besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs  
i ministeriets lokaler) .................................................................................................16 €/vapen 
besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och  
med hjälp av kundens utrustning och kunden ställer behövlig biträdande personal  
till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som skall besiktas skall vara  
minst 30 och kunden skall ha ett godkänt kvalitetssystem) .........................................3 €/vapen 
typbesiktning av patroner................................................................................................... 757 € 
partibesiktning av patroner ................................................................................................ 336 € 
tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber......................................................................... 420 € 
kommersiellt införseltillstånd för gassprayer....................................................................... 45 € 
kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer....................................................................... 50 € 
kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer ............................................................... 50 € 
kommersiellt förhandssamtycke .......................................................................................... 23 € 
kommersiellt införseltillstånd .............................................................................................. 45 € 
kommersiellt överföringstillstånd ........................................................................................ 23 € 
tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd ...................................................................... 25 € 
meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt  
överföringstillstånd .............................................................................................................. 20 € 
kommersiellt utförseltillstånd .............................................................................................. 50 € 
kommersiellt transiteringstillstånd....................................................................................... 50 € 
 
Näring i vapenbranschen 
näringstillstånd i vapenbranschen...................................................................................... 280 € 
ändring av näringstillstånd i vapenbranschen .................................................................... 140 € 
prov för ansvarig person .................................................................................................... 150 € 
Av vapennäringsidkare tas årligen ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe:  
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen ....................................................... 160 € 
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner).......... 80 € 
tillverkare av vapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler......................... 160 € 
näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar  
(tas inte ut om även vapentillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) .................... 80 € 
innehavare av skjutbana....................................................................................................... 80 € 
utbildare i användningen av skjutvapen............................................................................... 80 €  
 

Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera 
verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas 
med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.  

Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller 
hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verk-
samheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen. 
 
Vapensamlare 
godkännande som vapensamlare ....................................................................................... 214 € 
ändring av godkännande som vapensamlare...................................................................... 107 € 
beslut om vapensamlares rätt föra register........................................................................... 53 € 
 
 
 



 Nr 264  
  

 

 

876 

Särskilt farliga skjutvapen 
tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana...................... 53 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.............................. 26 € 
enskilt tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga  
skjutvapen eller delar till sådana ......................................................................................... 53 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................. 26 € 
parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana ................................. 32 € 
 tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................. 26 € 
 
Penningspelsverksamhet 
Fastställande av spelreglerna för penningspel ................................................................... 286 € 
Ändring av spelreglerna för penningspel........................................................................... 202 € 
 
Tillsynsenhetens för säkerhetsbranschen prestationer 
 
Auktorisation av bevakningsföretag 
tillstånd för bevakningsföretag .......................................................................................... 268 € 
ändring av tillstånd för bevakningsföretag ........................................................................ 134 € 
handläggningsavgift för ändringsanmälan........................................................................... 54 € 
beslut som fattas på grund av bevakningsföretagets ändringsanmälan................................ 80 € 
Av innehavare av tillstånd för bevakningsföretag tas ut en tillsynsavgift  
per verksamhetsställe: 
antalet väktare högst 5 .............................................det huvudsakliga verksamhetsstället 170 € 
.............................................................................................................. verksamhetsställe 150 € 
antalet väktare 6—10...............................................det huvudsakliga verksamhetsstället 220 € 
.............................................................................................................. verksamhetsställe 200 € 
antalet väktare 11—50.............................................det huvudsakliga verksamhetsstället 250 € 
.............................................................................................................. verksamhetsställe 220 € 
antalet väktare 51—200 ...........................................det huvudsakliga verksamhetsstället 300 € 
.............................................................................................................. verksamhetsställe 250 € 
antalet väktare 201 eller mera ..................................det huvudsakliga verksamhetsstället 450 € 
.............................................................................................................. verksamhetsställe 350 € 
 

Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.  
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har medde-

lat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det ka-
lenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag. 
 
Godkännande som ansvarig föreståndare för vid bevakningsföretag 
godkännande som ansvarig föreståndare ..........................................................................  107 € 
ändring av godkännande som ansvarig föreståndare ........................................................ 107 € 
godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare ............................................ 107 € 
ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare........................... 107 € 
godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ............................................................. 107 € 
ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ........................................... 107 € 
 
Utbildare av ordningsvakter 
godkännande som utbildare för ordningsvakt.................................................................... 107 € 
 
Polisavdelningens övriga prestationer 
 
Tillstånd för användning av polisens emblem ..................................................................... 40 € 
Tilldelande av polisbefogenheter......................................................................................... 84 € 
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Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen  
på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande ............................. 168 € 
 
 
3. POLISSKOLANS PRESTATIONER 
 
Urvalsprov 
urvalsprovavgift ................................................................................................................... 42 € 
 
Lydnadskontroll 
lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift................................................. 100 € 
lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift ................................. 75 € 
omtagning av ett moment i lydnadskontrollen..................................................................... 25 € 
 
Utbildning för utbildare som handhar utbildningen i användningen av maktmedel 
den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen  
för väktare i användningen av maktmedel ......................................................................... 600 € 
den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen  
för väktare i användningen av maktmedel ....................................................................... 1210 € 
 
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter 
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter................................... 600 € 
teoridel av Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter................. 360 € 
 
 
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER 
 
Säkerhetsutredning 
normal säkerhetsutredning................................................................................................... 78 € 
omfattande säkerhetsutredning .......................................................................................... 118 € 
 
 
5. ANDRA BESLUT OCH INTYG 
 
andra beslut som ges på ansökan ......................................................................................... 25 € 
intyg som utfärdas på begäran ............................................................................................. 14 € 
 

——— 
Denna förordning träder i kraft den 19 mars  

2007. 

 
 

 
Helsingfors den 15 mars 2007 

 
Inrikesminister Kari Rajamäki 

 
 
 

Överinspektör Leena Piipponen 
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