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Lag
om ändring av tullagen
Given i Helsingfors den 29 augusti 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 3 § 1 mom. 9 punkten, 20 d—20 f,
21, 23 a och 24 §, 26 § 1 mom., 26 a § och det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 28 §
2 mom.,
av dessa lagrum 3 § 1 mom. 9 punkten, 21, 23 a och 26 a § sådana de lyder i lag 241/2001,
20 d—20 f § sådana de lyder i lag 331/1996, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i nämna lag
241/2001, 26 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1104/1998 och det inledande stycket
i 28 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, samt
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 331/1996 och 241/2001,
en ny 10 punkt, till lagen nya 20 g—20 i, 23 c och 23 d §, till 26 §, sådan den lyder delvis
ändrad i nämnda lagar 1104/1998 och 241/2001, ett nytt 5 mom., till 28 § 1 mom., sådant det
lyder delvis ändrat i nämnda lag 1104/1998, en ny 4 punkt i stället för den 4 punkt som upphävts
genom nämnda lag och till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 2 och
3 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:
RP 95/2002
FvUB 27/2002
RSv 291/2002
121—2003
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3§
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —
9) undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex det informationssystem för polisärenden som avses i 2
kap. 2 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) i
fråga om de uppgifter som tullverket registrerat i uppgifterna om undersökning och
handräckning samt i arkivuppgifterna om
undersökning och handräckning,
10) teleövervakning inhämtande av hemliga identifieringsuppgifter om telemeddelanden som har sänts från en teleanslutning eller
teleterminalutrustning som är kopplad till ett
allmänt telenät eller till något annat telenät
som hör till tillämpningsområdet för kommunikationsmarknadslagen (396/1997), eller
som har mottagits i en sådan teleanslutning
eller teleterminalutrustning, samt tillfällig
stängning av en sådan teleanslutning eller
teleterminalutrustning.
— — — — — — — — — — — — —
Inhämtande av information
20 d §
En tullman får utföra teknisk observation
av en person som inte befinner sig i ett rum
eller utrymme som används för stadigvarande
boende eller av ett fordon eller en vara, om
det finns grundad anledning att anta att
observationen kan ge uppgifter som behövs
för avvärjande eller avslöjande av ett tullbrott.
Förordnande för en åtgärd skall ges av en
tullman som innehar minst tulluppsyningsmans tjänsteställning samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av chefen för
tullstyrelsens bevakningsavdelning eller utrednings-, bevaknings- eller underrättelseenhet eller av den tjänsteman som är chef för
tulldistriktet.
En anordning som används för teknisk
observation får placeras i utrymmen där
teknisk observation är tillåten enligt 1 mom.,
om observationen förutsätter detta. En tullman har på order av en tullman i tulluppsyningsmans tjänsteställning rätt att få tillträde
till utrymmena för att installera och avlägsna

anordningen. Om anordningen förbrukar
energin i ett fordon eller något annat utrymme
där anordningen installerats, skall ersättning
betalas för förbrukning som är större än ringa.
Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning
är att det på grund av en persons uppförande
eller annars finns grundad anledning att anta
att han eller hon gör sig skyldig till ett
tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste
straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett
narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott. För optisk övervakning och teknisk
spårning förutsätts på motsvarande sätt att det
på grund av en persons uppförande eller
annars finns grundad anledning att anta att
han eller hon gör sig skyldig till eller
medverkar till ett tullbrott för vilket det
föreskrivna strängaste straffet är fängelse i
mer än sex månader.
20 e §
En tullman har för att förhindra eller
avslöja ett brott rätt att rikta teleövervakning
mot en teleanslutning eller teleterminalutrustning som är i en persons besittning eller som
denne annars antas använda, eller att tillfälligt
stänga en sådan anslutning eller utrustning,
om det på grund av personens uttalanden,
hotelser eller uppförande eller annars finns
grundad anledning att anta att han eller hon
gör sig skyldig till ett tullbrott för vilket inte
föreskrivits ett lindrigare straff än fängelse i
fyra månader, eller till ett narkotikabrott som
bör betraktas som tullbrott.
20 f §
Beslut om teleövervakning samt om teknisk observation i sådana i 20 d § 2 mom.
avsedda fall där den optiska övervakningen
eller tekniska avlyssningen förutsätter att en
anordning som används för observationen
placeras i ett fordon som den som skall
observeras eller övervakas använder eller i ett
rum eller utrymme i vilket den som skall
observeras eller övervakas vistas, fattas av en
i 1 kap. 9 § tvångsmedelslagen avsedd domstol eller att en tingsrätt där behandlingen av
ärendet lämpligen kan ske. Ärendet avgörs
utan att innehavaren till det utrymme som
skall avlyssnas eller observeras hörs. Angående behandlingen av ärendet gäller dess-
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utom i tilllämpliga delar 5 a kap. 5—9 §, 11 §
1 mom. samt 12 och 14 § tvångsmedelslagen.
Undersökningsledaren eller en till uppgiften förordnad tullöverinspektör som tjänstgör
som chef för tullbrottsbekämpningen har rätt
att besluta att teleövervakning eller i 1 mom.
avsedd teknisk observation skall inledas, om
det på grund av sakens brådskande natur är
nödvändigt att åtgärden vidtas utan dröjsmål.
Då skall åtgärden utan dröjsmål och inom 24
timmar efter att den har inletts anmälas till en
domstol som avses i 1 mom. Till anmälan
skall fogas ett yrkande på teleövervakning
eller teknisk observation, om avsikten är att
teleövervakningen eller den tekniska observationen skall fortsätta efter det att anmälan
anlänt till domstolen.
Sedan domstolen fått en anmälan enligt
2 mom. kan den förbjuda fortsatt teleövervakning eller fortsatt teknisk observation eller
ange begränsningar beträffande en åtgärd
eller ställa nödvändiga villkor för användningen av informationen. Angående behandlingen av ärendet i domstol gäller i tillämpliga
delar 5 a kap. 5—9 §, 11 § 1 mom. samt 12
och 14 § tvångsmedelslagen.
20 g §
En tullman som har fattat beslut om teknisk
observation eller om placering av en anordning som används för teknisk observation
enligt 20 d §, eller undersökningsledaren eller
en till uppgiften förordnad tullöverinspektör
som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och som med stöd av 20 f § 2 mom.
beslutat om teleövervakning eller en tullman
som gjort anmälan till domstol skall efter det
att teleövervakningen eller den tekniska observationen har avslutats underrätta den person som varit föremål för åtgärden, om detta
inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av
ett brott.
Underrättelse om observation eller vad den
grundar sig på behöver inte lämnas.
Den tullman som utfört teknisk avlyssning
enligt 20 d § eller teleövervakning enligt
20 f § 1 och 2 mom. skall utan dröjsmål
upprätta protokoll över åtgärden och tillställa
Tullstyrelsen protokollet. Tullstyrelsen skall
årligen lämna en berättelse om användningen
av teknisk avlyssning och teleövervakning
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enligt detta moment till inrikesministeriet.
Inrikesministeriet skall årligen lämna en
berättelse om tillämpningen av bestämmelserna om inhämtande av information till
riksdagens justitieombudsman.
20 h §
En tullman i minst tulluppsyningsmans
tjänsteställning skall utan dröjsmål granska de
uppgifter som insamlats genom åtgärder
enligt 20 c—20 e § och de upptagningar som
erhållits genom teknisk observation enligt
20 d §. Uppgifter som enbart gäller utomstående skall utan dröjsmål förstöras efter
granskningen, om de inte behövs för utredning av tullbrott.
Det föreskrivs särskilt genom lag hur
material som avses i 1 mom. skall fogas till
tullverkets personregister. Om en uppgift som
har erhållits genom teknisk avlyssning hänför
sig till något annat tullbrott än det för vars
förhindrande eller avbrytande avlyssningen
sker, får uppgiften införas i ett personregister
bara om den gäller ett tullbrott för vars
förhindrande eller avbrytande avlyssning får
ske.
Insamlat material och upptagningar som
inte fogats till något register eller förundersökningsmaterial skall förstöras senast ett år
efter att materialet sannolikt inte längre
behövs för det ändamål för vilket det har
anskaffats.
20 i §
Vad som i 5 a kap. 10 § tvångsmedelslagen
bestäms om förbud mot att avlyssna en
misstänkt, gäller också annan teknisk avlyssning som sker med stöd av denna lag än sådan
som riktas mot den misstänkte.
21 §
Till tullverkets personregister hör bevakningsdataregistret, undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del
av informationssystemet för polisärenden
samt det förstnämnda systemets arkivindex,
arkivet inom tullverkets undersöknings- och
handräckningssystem samt systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar, Europeiska unionens tullinformationssystem samt de med stöd av 22 § inrättade
registren för skötsel av uppgifter om vilka

2994

Nr 774

bestäms i lagen om tullverket (228/1991). På
registren
tillämpas
personuppgiftslagen
(523/1999), om inte något annat bestäms i
denna lag.
23 a §
Undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden är ett permanent informationssystem som drivs med hjälp
av automatisk databehandling och är avsett
för tullverkets riksomfattande bruk. För systemet får tullverket samla in och registrera
i 2 mom. avsedda uppgifter som är nödvändiga för förebyggande och utredning av brott
som faller under tullverkets ansvar samt för
åtalsprövning.
För utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag får uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt
förundersökningslagen, i samband med tullmyndigheternas åtgärder eller vid utförandet
av ett handräckningsuppdrag eller i samband
med tillämpning av tvångsmedelslagen registreras i det undersöknings- och handräckningssystem som utgör en teknisk del av
informationssystemet för polisärenden enligt
följande:
1) om personer som misstänks för brott
samt personer som gjort anmälan, uppträder
som vittnen eller målsägande eller som har
något annat samband med anmälan,
2) om rubriceringar i brottsanmälningar
och övriga anmälningar, tvångsmedel, tullmyndigheternas åtgärder samt olika faser i
förundersökningen,
3) om andra nödvändiga beskrivningar,
omständigheter och specificeringar som hänför sig till tullmyndighetens uppgifter eller
åtgärder eller till en händelse.
Arkivindexet som utgör en teknisk del av
informationssystemet för polisärenden är ett
permanent informationssystem som drivs
med hjälp av automatisk databehandling och
är avsett för tullverkets riksomfattande bruk.
Av uppgifterna om undersökning och
handräckning får tullverket för sökning i
arkivet samla in och registrera anmälningar,
identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och utredning av
brott som faller under tullverkets ansvar samt
för åtalsprövning.

I fråga om uppgifter som registreras i de i
1 och 3 mom. nämnda informationssystemen
gäller dessutom 2 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap.
10 § lagen om behandling av personuppgifter
i polisens verksamhet.
23 c §
Arkivindexet inom tullverkets undersöknings- och handräckningssystem är ett permanent informationssystem som drivs med
hjälp av automatisk databehandling och är
avsett för tullverkets riksomfattande bruk. Av
uppgifterna om tullbrott och andra brott får
tullverket för sökning i arkivet registrera
anmälningar, identifikationsuppgifter i fallet
samt sammandrag av redogörelsen. Uppgifterna får användas för förebyggande och
utredning av brott som faller under tullverkets
ansvar samt för åtalsprövning.
23 d §
Systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar är ett för tullverkets,
polisens och gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk avsett permanent informationssystem för förebyggande och utredning
av brott samt för åtalsprövning som drivs med
hjälp av automatisk databehandling. I systemet registreras de uppgifter om fordon och
containrar som erhålls genom teknisk övervakning vid gränsövergångsställena.
För systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar får tullverket,
polisen och gränsbevakningsväsendet förutom de uppgifter som registreras enligt 1 mom.
även samla in och registrera uppgifter som
behövs för förebyggande och utredning av
brott samt för åtalsprövning och som gäller
fordon och registeruppgifter och containrars
identifieringsmärken samt personer som skäligen kan misstänkas
1) ha gjort sig eller göra sig skyldiga till
brott på vilket kan följa fängelse,
2) ha medverkat eller medverka till brott på
vilket kan följa fängelse i mer än sex
månader.
I systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar får som en persons
identifierings- och kontaktuppgifter samlas in
och registreras namn, tilltalsnamn, personbeteckning, kön, signalement, fotografi, modersmål, nationalitet, hemort och adress,
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uppgifterna i en utlännings resedokument
samt sådana nödvändiga uppgifter om personen som påverkar hans eller hennes egen
säkerhet eller en tulltjänstemans, gränsbevakningsmans eller polismans säkerhet i arbetet.
I systemet får också registreras uppgifter om
ett misstänkt brott, ett fordon som använts vid
ett brott och om ett företag som har anknytning till ett misstänkt brott.
Tullverket är registeransvarig för systemet
för identifiering av registreringsskyltar och
containrar. Polisen och gränsbevakningsväsendet svarar i sin tjänsteutövning för att de
uppgifter de har registrerat i systemet är
korrekta samt för att registreringen och
användningen har laga grund.
24 §
Nödvändigheten av att de personuppgifter
som registrerats i tullverkets personregister
bevaras skall granskas minst en gång om året.
Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna
utplånas inom tio år efter att den sista
uppgiften har införts. Ur undersöknings- och
handräckningssystemet som utgör en teknisk
del av informationssystemet för polisärenden
samt ur det förstnämnda systemets arkivindex
skall uppgifterna utplånas på det sätt som
anges i 5 kap. 22 § lagen om behandling av
personuppgifter i polisens verksamhet. Uppgifterna i arkivet inom tullverkets övervaknings- och handräckningssystem skall utplånas senast 50 år efter att anmälan om
registrering av en uppgift har diarieförts. Ur
systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar skall uppgifterna utplånas senast då tio år har förflutit sedan
uppgiften registrerades. De uppgifter som
registrerats genom den övervakning som
avses i 23 d § 1 mom. skall dock utplånas
senast ett år efter att uppgiften registrerades.
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga
skall antecknas som felaktiga och får förvaras, om det är nödvändigt för att skydda
rättigheterna för den registrerade, någon
annan part eller en person som är anställd vid
tullverket. Sådana uppgifter får användas
endast för nämnda ändamål. En uppgift som
konstaterats vara felaktig skall utplånas
genast när den inte längre behövs för att
skydda rättigheterna, dock senast fem år efter
att den utsatta tiden för utplåning av uppgiften
gått ut.
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26 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får tullmyndigheten lämna ut personuppgifter
även med hjälp av en teknisk anslutning, då
de behövs av
1) polisen eller en gränsbevakningsmyndighet för avvärjande eller utredning av brott
eller för skötsel av utlänningsfrågor eller för
övervakning av utlänningars inresa och utresa,
2) utlänningsverket för skötseln av uppgifter enligt medborgarskapslagen (401/1968)
och medborgarskapsförordningen (699/1985)
eller utlänningslagen (378/1991) och utlänningsförordningen (142/1994),
3) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,
4) skattemyndigheterna för verkställande
av beskattning, indrivning av skatter eller
avgifter, ändringssökande i skatteärenden
eller för utsökning.
— — — — — — — — — — — — —
Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en
teknisk anslutning skall den som begär
uppgifterna lägga fram en utredning om att
uppgifterna skyddas på det sätt 32 § 1 mom.
personuppgiftslagen anger.
26 a §
Angående användningen av uppgifter i
undersöknings- och handräckningssystemet
som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt det förstnämnda systemets arkivindex och om utlämnandet
av uppgifter ur dem gäller vad som bestäms
i 4 kap. 16, 19 och 20 § lagen om behandling
av personuppgifter i polisens verksamhet.
Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en
teknisk anslutning skall den som begär
uppgifterna lägga fram en utredning om att
uppgifterna skyddas på det sätt som 32 § 1
mom. personuppgiftslagen anger. Om utlämnande av tullverkets uppgifter till utlandet
beslutar dock tullmyndigheten.
28 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp
av en teknisk anslutning, få uppgifter som
behövs för skötseln av tullverkets åligganden
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enligt överenskommelse med den registeransvarige
— — — — — — — — — — — — —
4) av gränsbevakningsväsendet för avvärjande och utredning av tullbrott samt för
övervakning av utrikestrafik uppgifter ur
register som gäller övervakning av utlänningars inresa och utresa,
— — — — — — — — — — — — —
Innan uppgifter lämnas ut till tullmyndigheten med hjälp av en teknisk anslutning
skall myndigheten lägga fram en utredning
om att uppgifterna skyddas på det sätt 32 §
1 mom. personuppgiftslagen anger.
Utan hinder av att en sammanslutnings
medlemmar, revisorer, verkställande direktör,
styrelsemedlemmar eller arbetstagare är
bundna av företagshemlighet eller bank- eller

försäkringshemlighet, har en tullman på begäran av undersökningsledaren eller av en till
uppgiften förordnad tullöverinspektör som
tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen rätt att av en privat sammanslutning
eller en enskild få uppgifter som behövs för
avvärjande eller utredning av tullbrott.
Tullmyndigheten har därtill rätt att för
förhindrande och utredning av tullbrott av
samfund som idkar televerksamhet erhålla
kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning
som inte är upptagen i offentlig katalog. En
tullman har för samma ändamål rätt att få
uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postverksamhet.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Helsingfors den 29 augusti 2003
Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för
investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i överenskommelsen
Given i Helsingfors den 29 augusti 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas:
1§
Den i Tunis den 4 oktober 2001 mellan
republiken Finlands regering och republiken
Tunisiens regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 24 april
2002 och godkänts av republikens president
den 5 juni 2002 samt beträffande vilken
noterna om dess godkännande utväxlats den
5 augusti 2003, träder i kraft internationellt
för Finlands del den 4 september 2003 så som
därom har överenskommits.

2§
Lagen den 5 juni 2002 om ikraftträdande
av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för
investeringar (473/2002) träder i kraft den 4
september 2003.
3§
De bestämmelser i överenskommelsen som
inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 4
september 2003.

Helsingfors den 29 augusti 2003
Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 52/2003)
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Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Given i Helsingfors den 29 augusti 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:
1§
Bilaga IV till det i London den 17 februari
1978 uppgjorda protokollet till 1973 års
internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg (FördrS 51/1983),
vilken bilaga republikens president godkänt
den 16 september 1983 och beträffande vilken
instrumentet om dess godkännande deponerats hos generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen den 20 september

1983, träder i kraft den 27 september 2003 så
som därom har överenskommits.
2§
Bestämmelserna i bilagan är i kraft som
förordning.
3§
Denna förordning träder i kraft den 27
september 2003.

Helsingfors den 29 augusti 2003
Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(Bilagans text har publicerats in Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/1983)
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Handels- och industriministeriets förordning
om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg
och äggprodukter
Given i Helsingfors den 27 augusti 2003

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 §
livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):
1§

trin, kresoximmetyl, azoxystrobin och vissa
ditiokarbamater.

Syftet med förordningen
Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2003/69/EG av den 11
juli 2003 om ändring av bilagan till rådets
direktiv 90/642/EEG beträffande gränsvärden
för resthalter av klormekvat, lambda-cyhalo-

2§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 8
september 2003.

Helsingfors den 27 augusti 2003
Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Överinspektör Vesa Tuomaala

Kommissionens direktiv 2003/69/EG (32003L0069); EGT nr L 175, 15.7.2003, s. 37
2
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Inrikesministeriets förordning
om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda
prestationer
Utfärdat i Helsingfors den 29 augusti 2003

—————

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 19 december 2001 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1376/2001), sådan den lyder i inrikesministeriets förordning
1234/2002, som följer:
Bilaga

AVGIFTSTABELL
1. BESLUT
Körkortsbeslut
temporärt körkort ........................................................................................................... 10 €
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort ......................................................22 €
internationellt körkort ....................................................................................................14 €
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass
(en avgift av Fordonsförvaltningscentralen)..............................................................12,30 €
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett permanent
körkort som följer på detta och hör till samma klass som detta) ................................... 61 €
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förarexamen
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen).............................................72,30 €
beviljande av körkortstillstånd i annat fall
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen).............................................41,30 €
duplettexemplar av körkort
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen).............................................41,30 €
det beslut som avses i 11 a § körkortsförordningen
(inkluderar en avgift av Fordonsförvaltningscentralen).............................................41,30 €
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd ........................................................................30 €
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
förvärvs- och innehavstillstånd ......................................................................................27 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 €
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av länsstyrelsen meddelat
förvärvs- eller tillverkningstillstånd ...............................................................................13 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................10 €
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förvärvstillstånd för vapen, som förs i register .............................................................. 17 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................. 13 €
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ................................................................13 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................10 €
parallelltillstånd .............................................................................................................17 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 €
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd ..................................................................17 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 €
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd ......................................................17 €
duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 13 €
enskilt tillverkningstillstånd ...........................................................................................27 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt ................................13 €
privat tillverkningstillstånd för vapen, som förs i register ..............................................17 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt.................................13 €
tillstånd för gassprayer....................................................................................................20 €
duplettexemplar av gassprayertillstånd...........................................................................16 €
vapenhanteringstillstånd ................................................................................................28 €
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd .................................................................20 €
anmälan om vapendel ....................................................................................................10 €
anmälan om innehavstillståndets överföring till register ....................................... 1 €/vapen
före 1.3.2002 meddelade innehavstillståndens överföring till samfund
och stiftelse ............................................................................................... 27 €/1—10 vapen
före 1.3.2002 meddelade innehavstillståndens överföring till samfundets
och stiftelsens register............................................................................... 17 €/1—10 vapen
Godkännande av vapenansvarig .................................................................................30 €
Duplettexemplar av godkännande av vapenansvarig......................................................20 €
Skjutförnödenhetstillstånd
skjutförnödenhetstillstånd ..............................................................................................16 €
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt ........................................6 €
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler .............................................12 €
Privat överförning och införsel
enskilt förhandssamtycke................................................................................................12 €
enskilt överförningstillstånd ...........................................................................................12 €
europeiskt skjutvapenpass...............................................................................................84 €
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för
europeiskt skjutvapenpass ................................................................................................8 €
enskilt införseltillstånd ...................................................................................................27 €
samtycke .........................................................................................................................12 €
Gissningstävlingar
undantagstillstånd för hur vinnaren skall tillkännages (särskilt beslut) ..........................10 €
tillstånd att ändra avkastningens ändamål.......................................................................10 €
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Bingo
tillståndsbeslut ...............................................................................................................45 €
ändring av spelregler eller största tillåtna spelinsats.......................................................10 €
Övningsbeslut
tillståndsbeslut ...............................................................................................................28 €
Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut ...............................................................................................................28 €
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil .......................................................16 €
prov för yrkeskörtillstånd för personbil ..........................................................................71 €
Identitetskort
identitetskort ...................................................................................................................29 €
(inkluderar en avgift på 15 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen)
identitetskort för minderårig ...........................................................................................26 €
temporärt identitetskort...................................................................................................30 €
upplåsning av kort.............................................................................................................6 €
(dessutom uppbärs en avgift på 15 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt
brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden)
avslagsbeslut ...................................................................................................................16 €
Identifiering av en person ............................................................................................10 €
Godkännande som ordningsvakt
ordningsvaktsprov...........................................................................................................31 €
godkännande som ordningsvakt......................................................................................28 €
duplettexemplar av ordningsvaktkort .............................................................................20 €
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga
tillståndsbeslut ................................................................................................................16 €
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut ................................................................................................................24 €
duplettexemplar ..............................................................................................................16 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut ................................................................................................................16 €
Främlingspass
förlängning av giltighetstiden .........................................................................................16 €
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Uppehållstillstånd
tillståndsbeslut som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ...........................................................................................................26 €
tillståndsbeslut gällande finsk medborgares make och ogifta barn under 18 år ............ 26 €
tillståndsbeslut gällande studerande, jämte make och ogifta barn under 18 år...............26 €
tillståndsbeslut (andra än ovan nämnda).......................................................................101 €
beslut om överföring av uppehållstillstånd .....................................................................16 €
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 €
Resedokument för flykting
förlängning av giltighetstiden .........................................................................................16 €
Pass
pass för högst ett år .........................................................................................................45 €
giltighetstid längre än ett år ............................................................................................40 €
sjömanspass ....................................................................................................................40 €
sällskapspass ...................................................................................................................52 €
avslagsbeslut ...................................................................................................................26 €
Tillstånd för vissa spelautomater eller spelanordningar (Lotterilag 56 §)
Tillstånsbeslut .................................................................................................................28 €
Penninginsamling
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 €
Kontrollpass
beviljande........................................................................................................................20 €
Varulotteri
tillståndsbeslut ................................................................................................................51 €
undantagstillstånd för hur resultatet av lottdragningen skall tillkännages
(särskilt beslut)................................................................................................................10 €
tillstånd att ändra avkastningens ändamål.......................................................................10 €
Varuvinstautomat (Lotterilag 38 §)
tillståndsbeslut ................................................................................................................28 €
Arbetstillstånd
tillståndsbeslut ................................................................................................................40 €
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut ................................................................................................................18 €
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Godkännande som väktare
godkännande som väktare...............................................................................................28 €
ändring av godkännande som väktare.............................................................................28 €
duplettexemplar av väktarkort ........................................................................................20 €
godkännande som tillfällig väktare.................................................................................20 €
ändring av godkännande som tillfällig väktare...............................................................20 €
duplettexemplar av tillfällig väktarkort ..........................................................................12 €
uppgifter om fullgjord utbildning i att använda maktmedel antecknade på tillfälligt
väktarkort..........................................................................................................................5 €
utlåtande om lämplighet enligt lag om privata säkerhetstjänster 59 § ............................15 €
Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ..................................................30 €
ändring av godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ................................30 €
duplettexemplar av kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter..............................22 €
Visum
engångsvisum
högst 30 dygn..................................................................................................................50 €
31—90 dygn ...................................................................................................................60 €
genomresevisum .............................................................................................................20 €
återkomstvisum...............................................................................................................28 €
visumförlängning ............................................................................................................28 €
Offentlig tillställning
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning .......................................28 €
tillstånd med stöd av 12 § lagen om sammankomster ....................................................28 €
Andra beslut som ges på ansökan ...............................................................................16 €
2. INTYG
intyg som utfärdas på begäran ........................................................................................10 €
3. ANMÄLNINGAR
behandling av en utredning enligt 3 § förordningen om inkvarterings- och
förplägnadsrörelser .........................................................................................................20 €
behandling av en anmälan enligt 5 a § förordningen om inkvarterings- och
förplägnadsrörelser .........................................................................................................28 €
behandling av en anmälan som avses i 59 § alkohollagen..............................................10 €
behandling av anmälan om offentlig tillställning ...........................................................10 €
behandling av anmälan om verkställighet av gissningstävling.......................................10 €
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4. SÄKERHETSUTREDNING
begränsad säkerhetsutredning .........................................................................................30 €
5. UTTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 26 §
PERSONUPPGIFTSLAGEN .....................................................................................16 €
6. INSPEKTION AV SPELKASINO........................................................................202 €
Prestationer av tillsynsenheten för säkerhetsbranschen
Auktorisation av bevakningsföretag
auktorisation av bevakningsföretag ..............................................................................268 €
ändring av auktorisation av bevakningsföretag ............................................................134 €
förhandlingsavgift för ändringsanmälan .........................................................................54 €
ett beslut på grund av ändringsanmälan av bevakningsföretag.....................................107 €
Godkännande som ansvarig föreståndare i bevakningsföretag
godkännande som ansvarig föreståndare ......................................................................107 €
ändring av godkännande som ansvarig föreståndare ....................................................107 €
godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ........................................................107 €
ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare ......................................107 €
Prestationer av Polisskolan
Lydnadskontroll
lydnadskontroll i bevakningsuppgift ............................................................................100 €
lydnadskontroll i ordningsbevakning..............................................................................75 €
förnytande av en del av lydnadskontroll.........................................................................25 €
Utbildning för utbildare av utbildning i att använda maktmedel
allmänna delen av utbildningen för utbildare av specialutbildning i att använda
maktmedel för väktare ..................................................................................................550 €
speciella delen av specialutbilgning i att använda maktmedel för väktare .................1210 €
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Prestationer av skyddspolis
Säkerhetsutredning
normal säkerhetsutredning..............................................................................................65 €
omfattande säkerhetsutredning .....................................................................................118 €
———
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.
Helsingfors den 29 augusti 2003
Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Leena Piipponen

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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