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735/2021

Sisäministeriön asetus
poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun sisäministeriön asetuk-

sen liitteen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun sisäministeriön

asetuksen (1117/2020) liite seuraavasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 2.8.2021.

Helsingissä 13.7.2021

Sisäministeri Maria Ohisalo

Neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen
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Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET

AMPUMA-ASEET (POLIISI)

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat
Aselupa 90 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 42 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 35 €
Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, aselupa kaasu-
aseelle

35 €

Aseenkäsittelylupa 37 €
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus 28 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja sää-
tiölle

55 €/
1—10 asetta

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 63 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 31 €
Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tai
lisäkortti, hallussapitoluvan tai aseluvan uudistaminen taikka
ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen

30 €

Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 63 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 30 €

Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen 50 €

Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus
(ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 92 €
Muu säilytystilojen tarkastus 92 €

Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostu-
mus

31 €

Euroopan ampuma-asepassi 67 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentä-
minen

30 €

Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 30 €
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ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET

Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €

Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki 56 §) 31 €

Rahankeräys
Rahankeräysluvan muutos 26 €
Pienkeräysilmoitus 55 €

Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 69 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 34 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa
(erillinen päätös)

36 €

Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 38 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 23 €

MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT 
ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN

Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) maksut) 60 €
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksut) 54 €
Henkilökortti, yhteismyöntö (sisältää DVV:n maksut) 52 €
Henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksut)
Ulkomaalaisen henkilökortti (sis. DVV:n maksun)
Ulkomaalaisen henkilökortti, sähköinen hakemus (sis. DVV:n maksun)

46 €
60 €
54 €

Alaikäisen henkilökortti 40 €
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 34 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö 32 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus 26 €
Väliaikainen henkilökortti 36 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (sisältää DVV:n maksun
aktivointi- tunnuslukukirjeen tai PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauk-
sesta)

23 €
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Henkilön tunnistaminen
(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista (661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestä
tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) 17 §)

47 €

Passi
Passi (sisältää DVV:n maksun) 58 €
Passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 52 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää DVV:n maksun) 25 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n
maksun)

22 €

Pikapassi (sisältää DVV:n maksun) 77 €
Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 71 €
Express-passi (sisältää DVV:n maksun) 97 €
Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 91 €
Väliaikainen passi 93 €
Merimiespassi 73 €
Merimiespassi, sähköinen hakemus 67 €

TURVA-ALA (POLIISI)

Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 140 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 48 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 38 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 28 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi 195 €
Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 155 €

Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 48 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 38 €

Turvatarkastus
Turvatarkastajaksi hyväksyminen 67 €
Turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttaminen 54 €

Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 48 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
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Vartijakortin kaksoiskappale 38 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 45 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 35 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 35 €

YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET

Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 30 €

Ilmoitukset
Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 30 €

2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus
Poliisihallituksen toimitiloissa 19 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja
asiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avusta-
van henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä)

3 €/ase

Ampuma-aseen merkintä tai yksittäisen osan merkintä 11 €/ ase
tai aseen osa

Deaktivoidun aseen tarkastaminen (Poliisihallituksen toimitiloissa) 50 €/ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (muualla kuin Poliisihallituksen
toimitiloissa)

400 €/
tarkastus

Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 35 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 30 €

Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 135 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 40 €
Kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaupallinen siirtolupa 40 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 40 €
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Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva 
ilmoitus

32 €

Kaupallinen vientilupa 135 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Yksityinen vientilupa 105 €
Merkinantolaitteiden tarkastus 50 €

ase/esine

Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 375 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 188 €
Elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen käsittelymaksu 70 €
Elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 105 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Vastuuhenkilön tai vastuuhenkilön sijaiseksi hyväksyminen 150 €

Ase-elinkeinoluvan haltijalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen
valvontamaksu:
Kauppa, säilyttäminen ja välittäminen 170 €
Kauppa (ainoastaan patruuna- tai kaasusumutinkauppa) 85 €
Valmistaminen 170 €
Korjaaminen ja muuntaminen
(ei peritä, jos samaan toimipaikkaan on olemassa myös valmistamislupa)

85 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. 
Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvonta-
maksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisä-
tään puolet kustakin maksusta.

Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua 
ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on 
annettu asealan elinkeinolupa.

Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 240 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 125 €

Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Aselupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 140 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 75 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 60 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 30 €

Ampumarata
Ampumaratalupa 400 €
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Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 170 €
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 40 €
Järjestyssäännön muutos 40 €
Ampumarataluvan muu muutos 100 €
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 70 €
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 185 €

Räjähteiden lähtöaineet
Räjähteiden lähtöainelupa 30 €

Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €

Bingo
Bingolupa 160 €
Bingoluvan muutos 43 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 43 €

Rahankeräys
Rahankeräyslupa 300 €
Rahankeräysluvan muutos 100 €
Vuosi-ilmoitus 100 €

Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 300 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 100 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa
(erillinen päätös)

40 €

Turvallisuusalan elinkeinolupa
Turvallisuusalan elinkeinolupa 375 €
Turvallisuusalan elinkeinoluvan muuttaminen 188 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 70 €
Muutosilmoituksen perusteella tehtävä päätös 105 €

Turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoilta perittävä valvontamaksu: 155 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen, 
jollei sitä ole maksettu sähköisen asioinnin kautta tehdyn vuosi-ilmoituk-
sen yhteydessä.
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Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua 
ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on 
annettu turvallisuusalan elinkeinolupa.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi
hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksi
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

160 €

Hyväksymisen muuttaminen 160 €

Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €

Voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €

Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 90 €

3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET

Koiran tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 150 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 120 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 50 €

Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 255 €
Asekouluttajakoulutus 2 555 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 550 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 800 €

Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 855 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €

Säilytystilojen erityiskoulutus 1 150 €
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4. MUUT SUORITTEET

Muu hakemuksesta annettava päätös 33 €
Pyynnöstä annettava todistus 26 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 47 €
Tarkastuspassi 22 €
Viisumin jatkaminen 30 €
Ajokorttilain (386/2011) 91 a §:n mukainen sopivuuslausunto 27 €
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

9


