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Lag
om ändring av passlagen
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006) 12, 30 och 35 §,
ändras den finska språkdräkten i 3 § samt 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 3 mom., 10 §, rubriken för
11 §, 14 §, den finska språkdräkten i 15 § 2 mom. samt 17—19, 21 och 22 §, 24 § 1 mom.,
25 § 1 mom. och 29 § samt
fogas till lagen nya 3 a—3 c, 4 a, 5 a—5 c och 6 a § som följer:
1 kap.

3b§

Allmänna bestämmelser

Nödpass

3a§

Ett tillfälligt pass kan i undantagsfall utfärdas som en provisorisk resehandling för en
resa (nödpass). Ett nödpass utfärdas endast
för den faktiska restiden och den faktiska
resrutten.
Ett nödpass utfärdas av polisen. Inrikesministeriet beslutar om ibruktagande av nödpass
i Finland. Med tillstånd av utrikesministeriet
kan ett nödpass utfärdas av en finsk ambassad eller av ett konsulat som leds av en
utsänd tjänsteman vilka avses i 10 § samt
enbart för hemresan eller, i undantagsfall, för
resa till någon annan destination också av en
annan finsk beskickning som avses i 10 §.

Tillfälligt pass
Ett pass kan av särskilda skäl utfärdas temporärt (tillfälligt pass), om utfärdande av ett
pass som tillverkats centraliserat inte är möjligt ens enligt en snabbare tidtabell. Ett tillfälligt pass har inte en teknisk del som avses i
5 a §.
Sökanden ska lägga fram en tillförlitlig
utredning om den orsak som kräver att ett
tillfälligt pass utfärdas och om för hur lång
tid han eller hon behöver passet.
RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009
73—2009

3614

Nr 456

Ett utfärdat nödpass ska returneras till en
passmyndighet som avses i 10 §.
3c§
Provisoriskt pass
Ett pass kan beviljas provisoriskt (provisoriskt pass), om fingeravtryck inte kan tas av
sökanden av skäl som avses i 6 a § 2 mom.
och som är av tillfällig natur.
4§
Diplomatpass och tjänstepass
— — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna lag bestäms om pass
gäller också diplomatpass och tjänstepass,
om inte något annat bestäms i annan lag.
— — — — — — — — — — — — —
4a§
Sjömanspass
Vad som i denna lag bestäms om ansökan
om pass, tagande av fingeravtryck samt utfärdande, indragning och tillvaratagande av
pass, gäller också sjömanspass. Ett sjömanspass har inte en teknisk del som avses i 5 a §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om den namnteckning
som avses i 1 mom.
5a§
Passets tekniska del och kontroll av uppgifterna
Ett pass innehåller en teknisk del enligt
rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om
standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar
som utfärdas av medlemsstaterna (EU:s passförordning).
I den tekniska delen lagras passinnehavarens ansiktsbild och de fingeravtryck som
avses i 6 a § inklusive nödvändiga tilläggsuppgifter i enlighet med vad som bestäms i
EU:s passförordning. I den tekniska delen
kan också de uppgifter lagras som avses i 5 §
1 mom. I EU:s passförordning finns bestämmelser om passinnehavarens rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som
finns lagrade i passets tekniska del.
Bestämmelser om passets säkerhetsdetaljer
och biometriska kännetecken finns i EU:s
passförordning. På pärmen till ett pass med
ett biometriskt kännetecken finns en symbol
som anger detta.
5b§

5§

Avläsning av fingeravtryck

Passets innehåll

Fingeravtryck som har lagrats i passets
tekniska del får avläsas endast så som bestäms i EU:s passförordning. Fingeravtryck
får avläsas av en passmyndighet som avses i
10 § och av en polis- eller gränskontrollmyndighet.
Vid avläsning av fingeravtryck får fingeravtryck tas av passinnehavaren och de får
jämföras med de fingeravtryck som lagrats i
passets tekniska del för konstaterande av passets äkthet och fastställande av passinnehavarens identitet. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen
görs och ska därefter förstöras omedelbart.
Vid avläsning av fingeravtryck får uppgifter om passinnehavaren inte behandlas på
annat sätt än vad som bestäms i EU:s passförordning och i denna lag.

I ett pass antecknas sökandens släktnamn
och förnamn, kön, personbeteckning, nationalitet, födelsehemkommun, den dag passet
utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer.
I passet finns dessutom passinnehavarens ansiktsbild och namnteckning. I ett pass med
begränsat giltighetsområde antecknas de länder som passet berättigar innehavaren att resa
till eller de länder som passet inte berättigar
innehavaren att resa till. I stället för födelsehemkommunen antecknas ″utlandet″ om sökandens födelsehemkommun inte tillförlitligt
kan utredas eller om antecknandet av födelsehemkommunen i passet sannolikt skulle
äventyra passinnehavarens säkerhet.
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Utöver vad som i denna lag bestäms om
avläsande av fingeravtryck ska gemenskapens lagstiftning och internationella avtal
som är bindande för Finland iakttas.
Inrikesministeriet fattar beslut om att bevilja utländska myndigheter rätt att avläsa
uppgifter och om att dra in denna rätt.
5c§
Skydd av uppgifterna i passets tekniska del
Inrikesministeriet ska i enlighet med EU:s
passförordning och de bestämmelser som utfärdats för tillämpning av den se till att uppgifterna i passets tekniska del skyddas effektivt mot intrång, olovlig avläsning, modifiering, användning och övrig olovlig behandling.
Certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i den tekniska delen eller som behövs
för avläsning av fingeravtryck utfärdas av
Befolkningsregistercentralen.
Utrikesministeriet svarar i enlighet med 1
mom. för skyddet av uppgifterna i den tekniska delen i diplomatpass och tjänstepass
och i pass som utfärdats av en i 10 § avsedd
beskickning utomlands.
6§
Ansökan om pass
— — — — — — — — — — — — —
Ansökan om diplomatpass och tjänstepass
ska göras skriftligen hos utrikesministeriet.
Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till
en i 1 mom. avsedd polisinrättning i ett härad.
— — — — — — — — — — — — —
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skada, sjukdom eller fysiskt hinder eller av
andra motsvarande skäl. Sökanden ska vid
begäran lägga fram tillförlitlig utredning om
orsaken till att fingeravtryck inte kan lämnas
och en uppskattning av hur länge detta tillstånd varar.
Fingeravtrycken lagras i passets tekniska
del och i passregistret. Fingeravtryck som
införts i passregistret ska hållas åtskilda från
signalementen för personer som är misstänkta
för brott.
10 §
Utfärdande av pass
Pass utfärdas som en personlig resehandling där endast uppgifter om passinnehavaren
antecknas.
Pass utfärdas av polisinrättningen i ett härad. På Helsingfors-Vanda flygplats kan pass
även utfärdas av rörliga polisen. Pass för en
finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett
konsulat som leds av en utsänd tjänsteman
eller någon annan finsk beskickning med en
anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass.
Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.
När ett pass utfärdas svarar den utfärdande
myndigheten för att passets uppgifter stämmer överens med ansökan. Uppgifterna om
sökanden i passets tekniska del ska dessutom
stämma överens med motsvarande visuellt
synliga uppgifter i passet.
11 §
Utfärdande av pass för minderåriga
— — — — — — — — — — — — —

6a§

14 §

Tagande av fingeravtryck

Giltighetstiden för pass

Fingeravtryck ska tas av den som ansöker
om pass. Den myndighet som utfärdar passet
tar fingeravtrycken. Närmare bestämmelser
om tagande av fingeravtryck kan utfärdas
genom förordning av inrikesministeriet.
Sökanden behöver inte lämna fingeravtryck om dessa inte kan tas på grund av ålder,

Ett pass är giltigt i fem år från den dag då
passet utfärdades, om inte något annat följer
av 2—7 mom.
Pass utfärdas för kortare tid än fem år på
det sätt som sökanden begär eller i enlighet
med det sätt på vilket en vårdnadshavare med
stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i
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fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än fem år även för den som avses i
15 § 1 mom. och då pass utfärdas i de fall
som avses i 11 § 2 mom. Om fingeravtryck
inte kan tas av sökanden av skäl som avses i
6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur,
utfärdas passet för en tid av högst tolv månader.
För en sökande som också är medborgare i
någon främmande stat och som med stöd av
34 § i medborgarskapslagen (359/2003)
eventuellt kommer att förlora sitt finska medborgarskap utfärdas pass högst till dess sökanden fyller 22 år.
När ett pass i de fall som avses i 18 §
utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, utfärdas passet för den tid som krävs med hänsyn
till den omständighet som utfärdandet av det
nya passet grundar sig på, dock för högst fem
år.
För en värnpliktig kan pass utfärdas högst
till utgången av det år då han fyller 28 år, om
han inte visar att skyldigheten att försvara
landet inte utgör hinder för utfärdande av
pass för längre tid eller om inte något annat
följer av särskilt vägande skäl.
Ett tillfälligt pass utfärdas för en tid av
högst tolv månader. Ett nödpass utfärdas i
enlighet med vad som följer av den omständighet som kräver att pass utfärdas, dock för
en tid av högst tolv månader.
Diplomatpass och tjänstepass kan av särskilda skäl utfärdas för kortare tid än fem år.
17 §
Utredning av hinderlöshet samt personuppgifternas riktighet
Innan pass utfärdas ska den utfärdande
myndighet som avses i 10 § utreda sökandens
hinderlöshet.
Den utfärdande myndigheten ska kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet och uppgifterna ska antecknas i
passet i enlighet med befolkningsdatasystemets uppgifter.
18 §
Utfärdande av pass utan att ett giltigt pass
dras in
Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt

pass dras in, om det giltiga passet är i en
utländsk myndighets besittning eller om de
anteckningar i passet som gjorts av en utländsk myndighet hindrar resa till annat land
och om ett nytt pass behövs på grund av
sökandens arbete eller av något annat särskilt
vägande personligt skäl. Ett tillfälligt pass
kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in
också om passet behövs på grund av att ett
identitetskort som använts som resedokument
har förkommit eller obehörigen har kommit i
någon annans besittning.
Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt
pass dras in också, om överlämnandet av ett
giltigt pass till sökanden förhindras av skäl
som anknyter till tillverkningen eller leveransen av passet. Då utfärdas det nya passet
avgiftsfritt.
19 §
Utfärdande av nytt pass
Har den som ansöker om pass ett giltigt
pass och passet inte är i sökandens besittning,
ska han eller hon lägga fram tillräcklig utredning om hur passet har förkommit.
När en myndighet som avses i 10 § ger ut
ett nytt pass, med undantag av pass som
avses i 18 §, förfaller det tidigare beslutet om
utfärdande av pass och det tidigare passet
upphör att gälla. Sökanden ska då överlåta
det tidigare passet, om det är i hans eller
hennes besittning, till den myndighet som ger
ut ett nytt pass. Om det i det tidigare passet
finns sådana anteckningar av en utländsk
myndighet som är nödvändiga för sökanden,
är denne inte skyldig att överlåta passet till
myndigheten för annat än makulering.
Bestämmelser om makulering av pass utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.
21 §
Förutsättningar för indragning av pass
Ett pass dras in om
1) innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,
2) innehavaren anhåller om att hans eller
hennes pass ska dras in,
3) innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits,
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4) vårdnadshavaren eller socialnämnden
har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1
mom. och något annat inte följer av 2 mom. i
denna paragraf,
5) socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass ska dras in, eller
6) passet ska förstöras i enlighet med hittegodslagen (778/1988).
Även om en vårdnadshavare har återtagit
det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande
klart skulle strida mot barnets bästa och det
kan anses uppenbart att barnet inte i strid
med vårdnadshavarens samtycke förs till en
annan stat annat än tillfälligt. Det organ som
avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen är
skyldigt att ge ett utlåtande om huruvida en
indragning av passet klart strider mot barnets
bästa. På utlåtandet tillämpas också i övrigt
vad som i 11 § 3 mom. bestäms om det
utlåtande som ges i fråga om förvägrande av
pass.
Ett pass kan dras in om
1) passet innehåller ett uppenbart fel,
2) passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det
innehåller andra anteckningar än sådana som
en myndighet har gjort,
3) det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av om
pass kan utfärdas sannolikt skulle leda till att
pass förvägras med stöd av 15 §,
4) passet används av någon annan än den
som det har utfärdats för, eller
5) Befolkningsregistercentralen av särskilda skäl har återtagit ett certifikat som
avses i 5 c § 2 mom.
Diplomatpass och tjänstepass kan även
dras in när passinnehavaren har övergått till
andra uppgifter eller förutsättningar för utfärdande annars inte längre föreligger.
När det prövas om ett pass ska dras in med
stöd av 3 mom. 3 punkten ska de omständigheter som nämns i 16 § beaktas.
Ett beslut enligt 2 mom. om att inte dra in
passet för en minderårig ska iakttas även om
ändring sökts.
Om ett pass dragits in med stöd av 3 mom.
1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror
på passinnehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass
för återstoden av det indragna passets giltig-
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hetstid. Om ett pass dragits in på grund av att
det blivit fördärvat, har passinnehavaren dock
rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass endast om
passet har fördärvats av orsaker som berott
på en myndighet. Om ett pass dragits in med
stöd av 3 mom. 5 punkten, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för
återstoden av det indragna passets giltighetstid.
22 §
Indragning av pass
Ett pass dras in av polisinrättningen i häradet eller av den myndighet som utfärdat passet.
24 §
Förutsättningar för tillvaratagande av pass
Ett indraget pass ska tillvaratas av en myndighet. Om ett pass har dragits in, ska passinnehavaren eller den som har passet i sin
besittning på en myndighets begäran överlämna passet till myndigheten.
— — — — — — — — — — — — —
25 §
Tillvaratagande av pass
I de fall som avses i 24 § 1 mom. tillvaratas passet av en passmyndighet som avses i
10 § eller av en polis- eller gränskontrollmyndighet.
— — — — — — — — — — — — —
29 §
Passregister
För utförande av de uppgifter som enligt
denna lag ankommer på polisen, utrikesministeriet och en sådan finsk beskickning som
avses i 10 § ska polisen föra ett register där
det förs in sådana uppgifter om en persons
identitet som avses i 3 § 2 mom. i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet (761/2003) och sådana passuppgifter, bilduppgifter och fingeravtrycksupp-
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gifter i pass som avses i 3 § 3 mom. 2—4
punkten i nämnda lag.
I fråga om användning av uppgifter i passregistret gäller vad som bestäms i 15, 16 och
16 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. I fråga om utlämnande och utplåning av uppgifter i passregistret gäller vad som bestäms i 19 och 23 § i
nämnda lag. I fråga om skyddet av sådana
identifieringsuppgifter som grundar sig på en
persons fysiska egenskaper gäller vad som
bestäms i 10 a § i nämnda lag.
Utrikesministeriet och finska beskickningar har rätt att använda fingeravtrycksupp-

gifter i pass endast för fastställande av identitet och tillverkning av dokument, om inte
något annat bestäms i lag. Utrikesministeriet
och finska beskickningar har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem
med registrerade fingeravtryck. Uppgifter
som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter
förstöras omedelbart.
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom., 10 a § och 23 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder, 3 §
3 mom. delvis ändrat i lagarna 256/2006 och 672/2006, 10 a § i nämnda lag 672/2006 och
23 § 1 mom. 2 punkten i nämnda lag 256/2006, samt
fogas till 15 § ett nytt 3 mom., till 16 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 16 a §, till 19 §,
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005 och 594/2005, i nämnda lag 256/2006 samt i
lagarna 538/2006 och 981/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och
4 mom., till 37 § ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 och 7 mom. blir 7 och 8 mom., och
till 40 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:
3§
Informationssystemet för förvaltningsärenden
— — — — — — — — — — — — —
I informationssystemet får även annan
nödvändig information som inhämtats för
skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3
mom. i polislagen registreras enligt följande:
1) för skötseln av polisens uppgifter enligt
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och
inspektion enligt nämnda lag (uppgifter om
vapentillstånd),
2) för skötseln av polisens uppgifter enligt
RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

lagen om identitetskort (829/1999) nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd,
polisens åtgärder, hinder, anmärkning och
anmälan som avses i nämnda lag och för
skötseln av polisens, utrikesministeriets och
finska beskickningars uppgifter enligt passlagen (671/2006), uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, uppgifter om
pass eller andra resehandlingar som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om
pass som förkommit, blivit stulna eller tillvaratagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför
sig till passärenden (uppgifter om identitetskort och pass),
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3) för identifiering av en person och för
utarbetande av en handling som styrker identiteten, ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov, som personen lämnat till polisen, utrikesministeriet eller till en
myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om ett tillstånd eller beslut som fotografiet och namnteckningsprovet behövs för;
med personens samtycke får det fotografi och
namnteckningsprov som registrerats i bilduppgifterna även användas för något annat
förvaltningstillstånd eller beslut som personen ansökt om än för den handling som fotografiet och namnteckningsprovet har lämnats
för (bilduppgifter),
4) för skötseln av polisens, utrikesministeriets och finska beskickningars uppgifter enligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a §
i passlagen tagits av sökanden vid ansökan
om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass),
5) i det syfte som anges i 4 kap. i lagen om
säkerhetsutredningar (177/2002), en anteckning om att en person har varit föremål för en
begränsad säkerhetsutredning enligt nämnda
lag samt den tidpunkt då utredningen lämnades och andra uppgifter som behövs för att
specificera utredningen (uppgifter om den lokala polisens säkerhetsutredningar),
6) för skötseln av polisens uppgifter enligt
lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002)
och lagen om ordningsvakter (533/1999) sådan nödvändig information om ansökan, beslut, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion som avses i
lagen om privata säkerhetstjänster och i de
närmare bestämmelser som utfärdats med
stöd av den samt sådan nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i lagen om ordningsvakter och
i de bestämmelser som utfärdats med stöd av
den (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen),
7) för skötseln av uppgifter enligt 131 § i
utlänningslagen (301/2004) i nämnda paragraf avsedda signalement på en i paragrafen
avsedd utlänning samt uppgifterna i ett resedokument (uppgifter för identifiering av utlänningar),
8) för skötseln av uppgifter enligt lagen
om penninginsamlingar (255/2006) nödvändig information om tillståndsansökningar,

tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och
redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken
anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder
(uppgifter för tillsynen över penninginsamlingar).
10 a §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar
sig på fysiska egenskaper
Vid registrering eller annan behandling av
sådana identifieringsuppgifter i elektronisk
form som grundar sig på en persons fysiska
egenskaper ska den registeransvarige och tillståndsmyndigheten särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.
Vid registrering eller annan behandling av
identifieringsuppgifter som grundar sig på en
persons fysiska egenskaper ska det ses till att
1) de informationssystem, maskinvaror
och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,
2) identifieringsuppgifterna är skyddade
mot obehörig åtkomst och mot kränkningar,
modifieringar och förfalskningar som avser
identifieringsuppgifternas
konfidentialitet
och integritet samt annan behandling som
sker av misstag eller i strid med lag, och
3) det vid identifiering och vid behandling
av identifieringsuppgifter även i övrigt genomförs nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på
ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.
Den registeransvarige ska svara för det
ovan avsedda dataskyddet också i fråga om
en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper. Den registeransvarige svarar för att uppdragstagaren har
samma skyldighet som den registeransvarige
att skydda uppgifterna och för att uppdragstagaren inte har någon annan rätt att behandla
uppgifterna.
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15 §
Användning av uppgifter för det ändamål
som uppgifterna har samlats in och registrerats för
— — — — — — — — — — — — —
Rätt att använda i 3 § 3 mom. 4 punkten
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass har
endast den som oundgängligen behöver dem
för skötseln av sina arbetsuppgifter.
16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och
registrerats för
— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om användningen av fingeravtrycksuppgifter i pass finns i 16 a §.
16 a §
Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass
för andra ändamål än de som uppgifterna
har samlats in och registrerats för
Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass för
andra ändamål än de som uppgifterna har
samlats in och registrerats för endast om det
är nödvändigt för att identifiera ett offer för
en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof eller för ett brott eller ett offer
som annars förblivit oidentifierat. Rätt att
använda uppgifterna har endast den som
oundgängligen behöver dem för skötseln av
sina arbetsuppgifter.
Polisen har rätt att i de situationer som
avses i 1 mom. ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs
och ska därefter förstöras omedelbart.
19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter
— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast
2 /73
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till de myndigheter som avses i 1 mom. 3, 4,
7 och 8 punkten för styrkande av identitet
och konstaterande av ett dokuments äkthet,
när det behövs för behandling av ärenden
som gäller en persons inresa, vistelse i landet
eller utresa. Den som är berättigad att lämna
ut uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en
registrerad och jämföra dem med registrerade
fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen
görs och ska därefter förstöras omedelbart.
— — — — — — — — — — — — —
23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden
Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:
— — — — — — — — — — — — —
2) av uppgifterna om identitetskort och
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över
penninginsamlingar, uppgifter om beslut då
tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller
förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut och uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan
uppgiften antecknades,
— — — — — — — — — — — — —
37 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
— — — — — — — — — — — — —
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut
endast under de förutsättningar som i 16 a §
anges i fråga om användningen av uppgifterna.
— — — — — — — — — — — — —
40 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet
— — — — — — — — — — — — —
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut
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endast under de förutsättningar som i 16 a §
anges i fråga om användningen av uppgifterna.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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Lag
om ändring av utlänningslagen
Given i Helsingfors den 26 juni 2006

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 136 § 3 och 4 mom. och 202 a §,
sådana de lyder i lag 673/2006,
ändras 138 § 2 mom. samt
fogas till lagen en ny 133 a § som följer:
8 kap.
Resedokument som beviljas utlänningar i
Finland
133 a §
Tillämpning av passlagen
Passlagens (671/2006) bestämmelser om
passets säkerhetsdetaljer, tagande av fingeravtryck, passets tekniska del, kontroll av uppgifter i den tekniska delen, skydd av uppgifter i den tekniska delen och avläsning av
fingeravtryck i den tekniska delen tillämpas
också på resedokument som avses i detta
kapitel. Fingeravtryck som lagrats i den tekniska delen i ett främlingspass eller ett resedokument för flykting får, utöver vad som
bestäms i passlagen, avläsas även av Migrationsverket för konstaterande av ett dokuments äkthet och fastställande av identitet,
RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

när utförandet av de uppgifter som föreskrivs
för verket i lag förutsätter det.
138 §
Indragning av främlingspass och resedokument för flykting
— — — — — — — — — — — — —
Ett främlingspass eller ett resedokument
för flykting kan dras in, om
1) det har blivit fördärvat eller om anteckningarna i det har ändrats,
2) det sedan passet eller dokumentet utfärdades har framkommit omständigheter som
vid prövning av om ett sådant pass eller
dokument kan utfärdas sannolikt skulle ha
lett till att det hade förvägrats,
3) passet eller dokumentet används eller
innehas av någon annan än den som det har
utfärdats för, eller
4) Befolkningsregistercentralen av särskilda skäl har återtagit ett certifikat som
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hänför sig till säkerställandet av äktheten och
integriteten hos uppgifterna i passets eller
dokumentets tekniska del eller till avläsning
av fingeravtryck.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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Lag
om ändring av lagen om utlänningsregistret
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 4 b § och 7 § 1
mom., sådana de lyder, 4 b § i lag 674/2006 och 7 § 1 mom. i lag 618/2007, samt
fogas till lagen en ny 3 a § och till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 305/2004
och 620/2006 och i nämnda lag 618/2007, ett nytt 3 mom. som följer:
3a§
Användning av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument
för flykting
De fingeravtryck som tagits för ansökningar om främlingspass och resedokument
för flykting ska registrerats i delregistret för
främlingspass och resedokument för flykting.
Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet och
tullen när myndigheten fullgör uppgifter som
hör till gränskontrollmyndigheten och av utrikesministeriet och finska beskickningar.
Endast den får använda fingeravtrycksuppgifter vars arbetsuppgifter nödvändigtvis kräver det. Fingeravtryck får användas endast
för fastställande av identitet och tillverkning
av främlingspass eller resedokument för flykting. Polisen har dessutom rätt att använda
fingeravtrycksuppgifter på det sätt som föreskrivs i 16 a § i lagen om behandling av
personuppgifter i polisens verksamhet
(761/2003). Den som har rätt att använda
uppgifterna har rätt att ta fingeravtryck av en
registrerad och jämföra dessa med registreRP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

rade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för
jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.
4b§
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar
sig på fysiska egenskaper
Vid registrering eller annan behandling av
sådana identifieringsuppgifter i elektronisk
form som grundar sig på en persons fysiska
egenskaper ska den registeransvarige särskilt
sörja för dataskyddet vid registreringen och
annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.
Vid registrering eller annan behandling av
identifieringsuppgifter som grundar sig på en
persons fysiska egenskaper ska det ses till att
1) de informationssystem, maskinvaror
och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,
2) identifieringsuppgifterna är skyddade
mot obehörig åtkomst och mot kränkningar,
modifieringar och förfalskningar som avser
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identifieringsuppgifternas
konfidentialitet
och integritet samt annan behandling som
sker av misstag eller i strid med lag, och
3) det vid identifiering och vid behandling
av identifieringsuppgifter även i övrigt genomförs nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på
ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.
Den registeransvarige ska också svara för
det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en
tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons
fysiska egenskaper. Den registeransvarige
svarar för att uppdragstagaren har samma
skyldighet som den registeransvarige att
skydda uppgifterna och för att uppdragstagaren inte har någon annan rätt att behandla
uppgifterna.
7§
Uppgifter som registreras
I utlänningsregistret får i den mån det är
nödvändigt som identifieringsuppgifter om
en person som avses i 5 eller 6 § införas
ärendets nummer eller klientens nummer,
namn, fotografi, namnteckningsprov, fingeravtryck som tagits av en person som ansöker

om främlingspass eller resedokument för
flykting, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck samt uppgift om kön,
födelsedatum, födelseort och födelseland,
personbeteckning och utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning
för identifiering av personen, uppgift om
medborgarskap och nationalitet, yrke, utbildning, språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra
kontaktuppgifter samt uppgift om resedokument och de kort enligt 96 § i utlänningslagen som visar att ett ansökningsärende är
anhängigt.
— — — — — — — — — — — — —
10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret
— — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf
gäller inte fingeravtryck som tagits av en
person som ansöker om främlingspass eller
resedokument för flykting, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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Lag
om ändring av hittegodslagen
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/1988) 22 och 24 § som följer:
22 §

24 §

Överlämnande av hittegods till polisen

Förstörande av hittegods

Identitets- eller tillståndsbevis som utfärdats av polisen eller egendom som det är
förbjudet eller det krävs tillstånd av en myndighet att förvärva eller inneha, och som
lämnats till en hittegodsbyrå, ska omedelbart
överlämnas till polisen.

En hittegodsbyrå ska förstöra egendom
som avses i 18 § 1 mom. 1—3 punkten på det
sätt som bestäms i 2 mom. i samma paragraf.
Identitets- och tillståndsbevis som utfärdats
av polisen får dock inte förstöras.
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009
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Inrikesministeriets förordning
om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 25 juni 2009

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 19 december 2007 om polisens
avgiftsbelagda prestationer (1266/2007) och
fogas till 2 § ett nytt 3 mom., som följer:
2§
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
— — — — — — — — — — — — —
Avgift tas inte ut för i Finland utfärdat
nödpass enligt 3 b § i passlagen (671/2006).

Denna förordning träder i kraft den 29 juni
2009. På ärenden som anhängiggjorts innan
denna förordning träder i kraft tillämpas de
bestämmelser som gällde vid förordningens
ikraftträdande.

Helsingfors den 25 juni 2009
Inrikesminister Anne Holmlund

Regeringsråd, förvaltningsdirektör Arto Nieminen
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AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
KÖRRÄTT OCH TRAFIK
Körkort
Tillfälligt körkort ................................................................................................................. 10 €
Temporärt körkort................................................................................................................ 30 €
Internationellt körkort .......................................................................................................... 8 €
Ändring av särskilda villkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass
(Fordonsförvaltningscentralens avgift) ........................................................................... 12,50 €
Införande av särskilt villkor som gäller alkolås (alkolåskörkort)
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 43 €
Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 40 €
Beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett därpå följande permanent
körkort av motsvarande klass) ............................................................................................. 60 €
Nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 60 €
Beviljande av körkortstillstånd i annat fall
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 40 €
Duplettexemplar av körkort
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 40 €
Beslut som avses i 11 a § i körkortsförordningen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift)............................................................... 40 €
Avslagsbeslut i fråga om körkortstillstånd .......................................................................... 30 €
Yrkeskörtillstånd för personbil
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 20 €
Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil........................................................... 18 €
Prov för yrkeskörtillstånd för personbil............................................................................. 100 €
Trafiklärartillstånd
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 21 €
Dubblettexemplar................................................................................................................. 19 €
Övningstillstånd för motorcykel
Beslut om övningstillstånd................................................................................................... 20 €
Undervisningstillstånd
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 24 €
Kontrollpass
Beviljande ............................................................................................................................ 20 €
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Parkeringstillstånd för handikappade
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 25 €
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
Förvärvs- och innehavstillstånd ........................................................................................... 68 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 24 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av inrikesministeriet
beviljat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd ....................................................... 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 20 €
Förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret.......................................................... 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 16 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ..................................................................... 26 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 18 €
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 samma typ av tillstånd som
söks samtidigt ......................................................................................................... 20 €
Privat tillverkningstillstånd.................................................................................................. 27 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 22 €
Privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret ......................................... 19 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ............................ 15 €
Tillstånd för gasspray........................................................................................................... 25 €
Duplettexemplar av tillstånd för gasspray ........................................................................... 19 €
Vapenhanteringstillstånd...................................................................................................... 36 €
Duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd...................................................................... 36 €
Anmälan om vapendel ......................................................................................................... 18 €
...........................................................................................................................1 €/vapen minst
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret ....................................................... 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning
eller stiftelser...................................................................................................47 €/1—10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings
eller stiftelses register .....................................................................................35 €/1—10 vapen
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd ................................................................................................... 28 €
Tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt.......................................... 16 €
Tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler ................................................. 38 €
Godkännande av vapenansvarig
Godkännande av vapenansvarig .......................................................................................... 27 €
Duplettexemplar av godkännande som vapenansvarig........................................................ 22 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg)................................................................. 16 €
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Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen).......................................................................................... 73 €
Annan kontroll av förvaringslokaler.................................................................................... 58 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke...................................................................................................... 20 €
Privat överföringstillstånd.................................................................................................... 22 €
Europeiskt skjutvapenpass ................................................................................................... 60 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden
för europeiskt skjutvapenpass .............................................................................................. 20 €
Privat införseltillstånd.......................................................................................................... 27 €
Samtycke.............................................................................................................................. 19 €
GISSNINGSTÄVLINGAR OCH ANDRA SPEL
Gissningstävlingar
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) .......................... 17 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastning .................................................. 17 €
Behandling av anmälan om anordnande av gissningstävling .............................................. 18 €
Bingo
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 44 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen ................................................ 17 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen)
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 28 €
Inspektion av spelkasino
Inspektionsbesök................................................................................................................ 285 €
Penninginsamling
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 45 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen ............................................... 17 €
Varulotteri
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 51 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen
(särskilt beslut)..................................................................................................................... 24 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen ............................................... 20 €
Varuvinstautomat (38 § i lotterilagen)
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 31 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen).... 48 €
Identitetskort för minderårig ................................................................................................ 28 €
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Temporärt identitetskort ...................................................................................................... 30 €
Upplåsning av kort (dessutom uttas Befolkningsregistercentralens avgift på 21 €, om
ett nytt brev innehållande en PUK-kod beställs åt kunden)................................................. 10 €
Avslagsbeslut ....................................................................................................................... 25 €
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen)
Identifiering av en person .................................................................................................... 17 €
Pass
Tillfälligt pass ...................................................................................................................... 80 €
Pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens
avgift på 6 €) ........................................................................................................................ 48 €
Provisoriskt pass vid tillfälligt hinder att lämna fingeravtryck
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €)..................................................... 48 €
Snabbpass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €)................................... 60 €
Expresspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) ................................ 80 €
Sjömanspass......................................................................................................................... 55 €
Avslagsbeslut ....................................................................................................................... 42 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov............................................................................................................. 108 €
Godkännande som ordningsvakt.......................................................................................... 31 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort .............................................................................. 25 €
Godkännande som ordningsvakt vid en enskild tillställning/person.................................... 15 €
Rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller
kommunikationsmedel....................................................................................................... 150 €
Utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter ......................................... 15 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.................................................... 34 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.................................. 29 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter................................... 31 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstolar, flygtrafik,
fartyg och hamnanläggningar) ............................................................................................. 50 €
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning ............................................................................................. 41 €
Väktare
Godkännande som väktare................................................................................................... 34 €
Ändring av godkännande som väktare................................................................................. 29 €
Dubblettexemplar av väktarkort .......................................................................................... 30 €
Godkännande som tillfällig väktare ..................................................................................... 23 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare................................................................... 20 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort ........................................................................... 20 €
Anteckning på ett tillfälligt väktarkort av uppgifter om fullgjord specialutbildning
i att använda maktmedel .................................................................................................... 13 €
Utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster .......................... 15 €
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TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR
Främlingspass
Beviljande av främlingspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €)....... 46 €
Avslagsbeslut ....................................................................................................................... 40 €
Uppehållstillstånd
Beslut om uppehållstillstånd .............................................................................................. 120 €
Studerande, minderåriga ..................................................................................................... 55 €
Beslut om permanent uppehållskort för en unionsmedborgare och dennes
familjemedlem eller annan anhörig ..................................................................................... 40 €
Beslut om uppehållskort för en 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 €
Resedokument för flykting
Beviljande av resedokument för flykting (inbegriper Befolkningsregistercentralens
avgift på 6 €) ........................................................................................................................ 46 €
Avslagsbeslut ....................................................................................................................... 40 €
Visum
Beviljande av visum............................................................................................................. 60 €
Beviljande av visum, nedsatt avgift ..................................................................................... 35 €
Anteckning av ett barn i en förälders resedokument............................................................ 35 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNIGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning............................................ 47 €
Behandling av anmälan om offentlig tillställning................................................................ 18 €
Behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeri ........................................................ 16 €
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 €
2. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER
LOTTERI- OCH VAPENFÖRVALTNINGSENHETENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs
i ministeriets lokaler) .................................................................................................17 €/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 ska besiktas
ska vara minst 30 och kunden ska ha ett godkänt kvalitetssystem) .............................3 €/vapen
Typbesiktning av patroner ................................................................................................. 800 €
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Partibesiktning av patroner ................................................................................................ 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber ....................................................................... 450 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer...................................................................... 47 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer...................................................................... 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer .............................................................. 53 €
Kommersiellt förhandssamtycke ......................................................................................... 24 €
Kommersiellt införseltillstånd ............................................................................................. 47 €
Kommersiellt överföringstillstånd ....................................................................................... 24 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd ..................................................................... 26 €
Meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt
överföringstillstånd .............................................................................................................. 21 €
Kommersiellt utförseltillstånd ............................................................................................. 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd...................................................................................... 53 €
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen ..................................................................................... 300 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen ................................................................... 150 €
Prov för ansvarig person .................................................................................................... 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut av vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen ...................................................... 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner)......... 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler................ 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar
(tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe).............................. 85 €
Innehavare av skjutbana....................................................................................................... 85 €
Utbildare i användningen av skjutvapen.............................................................................. 85 €
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 verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare....................................................................................... 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare..................................................................... 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register ..................................................................... 55 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana .................... 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................. 28 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga
skjutvapen eller delar till sådana.......................................................................................... 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................. 28 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana ................................. 34 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................. 28 €
Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel ................................................................... 670 €
Ändring av spelreglerna för penningspel ........................................................................... 670 €
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PRESTATIONER AV TILLSYNSENHETEN FÖR SÄKERHETSBRANSCHEN
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag .................................................................................. 268 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag ................................................................ 134 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan .......................................................................... 54 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan............................. 80 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut av innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
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 fler ....................................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 meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för 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 av ordningsvakter................................................................. 107 €
Polisavdelningens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem ..................................................................... 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter......................................................................................... 84 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen
på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande ............................. 168 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Urvalsprov
Avgift för urvalsprov ........................................................................................................... 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 €
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Utbildning för utbildare som handhar utbildning i användningen av maktmedel
Den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning för
väktare i användningen av maktmedel............................................................................... 600 €
Den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning
för väktare i användningen av maktmedel ....................................................................... 1400 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter................................. 600 €
Teoridelen av utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter........... 360 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Normal säkerhetsutredning .................................................................................................. 90 €
Omfattande säkerhetsutredning ......................................................................................... 136 €
5. ANDRA PRESTATIONER
Andra beslut som ges på ansökan ........................................................................................ 25 €
Intyg som utfärdas på begäran ............................................................................................. 16 €
Andra beslut som fattas på basis av anmälan....................................................................... 43 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
Utövande av rätten till insyn ................................................................................................ 53 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
Tillståndsbeslut .................................................................................................................... 19 €

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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