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SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA 

VUONNA 2020 

Tausta 

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetaan kalenterivuo-

sittain. Asetuksessa on säädetty Poliisihallituksen, keskusrikospoliisin, suojelupolii-

sin, Poliisiammattikorkeakoulun ja paikallispoliisin suoritteiden maksullisuudesta. 

Voimassa oleva sisäministeriön asetus (1386/2019) on tullut voimaan 1. tammikuuta 

2020 ja on voimassa 31. päivään joulukuuta 2020 saakka.   

Nyt ehdotetaan säädettäväksi uusi 1.1.2021 voimaan tuleva sisäministeriön asetus po-

liisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021.  

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta 

suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien ko-

konaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Pykälän 2 momentin mukaan yhden 

tai useamman viranomaisen saman laatuisista suoritteista voidaan määrätä saman suu-

ruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset poik-

keavat toisistaan. Tällaisen kiinteän maksun suuruutta määrättäessä on otettava huo-

mioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus.  

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin mukaan maksu voidaan määrätä perittä-

väksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, 

jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoi-

toon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liitty-

vistä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua syytä. Erityisestä syystä maksu voi-

daan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana 

tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suo-

ritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi. 

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentin nojalla muiden kuin 6 §:ssä tarkoitettujen 

suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein.  

Keskeinen sisältö 

Ehdotettu sisäministeriön asetus vastaa pääosin rakenteeltaan ja sisällöltään voimassa 

olevaa asetusta poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisin suoritteiden maksuihin 

ehdotetaan tehtäväksi joitakin muutoksia kustannusvastaavuuden ajantasaistamiseksi. 

Maksuasetukseen ehdotetaan lisäksi eräitä sisällöllisiä tarkistuksia ja tehdään lainsää-

dännön muutoksista tapahtuneet tarpeelliset tekniset muutokset. 

Asetuksen soveltamisalaa muutettaisiin siten, että se ei koskisi enää suojelupoliisia. 

Suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta säädettäisiin erillisellä sisäministeriön 

asetuksella.  
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Asetuksen soveltamisala olisi muutoin vastaava kuin vuonna 2020 voimassa olevassa 

asetuksessa.  

Asetuksen säännöksiin ehdotetaan seuraavia muutoksia: 

Asetuksen 1 §: 

Poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §:n 2 momentin mukaan sisäministe-

riön alainen keskushallintoviranomainen on Poliisihallitus, joka muiden poliisiyksi-

köiden kuin suojelupoliisin osalta toimii poliisin ylijohtona. Poliisihallituksen alaisia 

valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Po-

liisihallituksen alainen paikallishallintoviranomainen on poliisilaitos.  

Poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §:n 3 momentin mukaan suojelupoliisi 

on sisäministeriön alainen valtakunnallinen yksikkö.  

Tammikuun 1. pvänä 2020 voimaan tulleen sisäministeriön työjärjestyksen muutok-

sen (1456/2019) 13 §:n mukaan poliisiosaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka kos-

kevat Poliisihallituksen alaista poliisihallintoa.  

Edelleen työjärjestyksen 17 §:n mukaan kansallisen turvallisuuden yksikön tehtävänä 

on käsitellä asiat, jotka koskevat suojelupoliisia.  

Suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta annetaan uusi sisäministeriön asetus, 

kuten muidenkin sisäministeriön alaisten virastojen osalta on menetelty. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan vuonna 2020 poliisin suoritteiden maksullisuu-

desta annetun asetuksen soveltamisalaa muutettavaksi. 1 §:stä ehdotetaan poistetta-

vaksi sana suojelupoliisi. Asetuksen soveltamisala muutettaisiin koskemaan vain Po-

liisihallitusta ja sen alaista poliisia.  Lisäksi 2 §:n 4 momentti ehdotetaan poistetta-

vaksi, koska se koskee suojelupoliisin turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaista 

suoritetta turvallisuusselvitys ja siihen liittyvää maksun perimättä jättämistä.  

Asetuksen 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Pykälässä säädetään Suomen sotiin osal-

listuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen 

henkilön passista perittävästä alennetusta julkisoikeudellisesta suoritemaksusta. 

Muutos kohdistuisi vain maksun suuruuden määräytymisperusteeseen, joka ehdote-

taan poistettavaksi. Suoritemaksun sitominen mekaanisesti puoleen passin suorite-

maksusta ei ole tarkoituksenmukainen. Normaalin passin maksun ollessa määrältään 

pariton joudutaan 3 §:ssä säädetyn passin maksussa turvautumaan pyöristyssääntöi-

hin, koska maksu peritään vakiintuneesti tasoina euroina. Vain silloin, kun normaalin 

passin hinta on parillinen, niin saavutetaan asetuksen 3 §:n määräytymisperusteen 

mukainen hinnoittelu puolet normaalin passin hinnasta.  

Selkeyden vuoksi vastaisuudessa 3 § 1 momentissa säädettäisiin vain, että Suomen 

sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 

osallistuneen henkilön passista peritään alennettu suoritemaksu. Sen suuruus määrät-

täisiin liitteessä olevassa maksutaulukossa. Samalla maksun suuruudesta määräämi-

nen olisi joustavampaa ja muuttuvat olosuhteet voitaisiin huomioida. Pika- ja ex-

presspassien sekä väliaikaisten passien suoritemaksut olisivat edelleen normaalihin-

taiset maksutaulukon mukaisesti.  
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Asetuksen 6 §:ää ehdotetaan tarkennettavaksi tuntiperusteisten maksujen määräyty-

misperusteella. Omakustannusarvon mukaisten, tuntiperustein hinnoiteltavien julkis-

oikeudellisten suoritteiden maksu perittäisiin jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. 

Tämä vastaisi poliisin nykyistä käytäntöä. Muutos selkeyttäisi laskutusperusteita, 

jotka olisivat myös läpinäkyvämmät ja paremmin ennakoitavissa hallinnon yleisten 

periaatteiden mukaisesti. 

Muutostarpeet asetuksen liitteeseen ja sen maksutarkistukset 

Paikallispoliisin suoritteiden osalta ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana kumotun 

rahankeräyslain (255/2006) 5 §:n mukainen rahankeräyslupa, jonka voimassaolo on 

päättynyt 29.2.2020 vuoden 2020 asetuksessa. Vastaavasti ehdotetaan poistettavaksi 

tarpeettomana uuden rahankeräyslain mukaisen pienkeräysluvan jälkeen suluissa 

oleva viittaus voimaantuloajankohtaan 1.3.2020 ja rahankeräyslakiin (863/2019).  

 

Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana kumotun tieliikenneasetuksen 

(182/1982) 51 § 1 momentin mukainen lupa tien sulkemisesta ja 3 momentin mukai-

nen päätös tien tilapäisestä sulkemisestä. Uusi tieliikennelaki (729/2018) on tullut voi-

maan 1.6.2020. Poliisin toimivalta on poistunut uuden lain myötä. Muutos on tekni-

nen, sillä se on huomioitu jo vuoden 2020 asetuksen valmistelussa. Asetuksen liitteen 

maksutaulukon paikallispoliisin suoritteiden liikenne-ryhmään jäisi vain yksi suorite, 

joka on ajokorttilain (386/2011) 91 a §:n mukainen sopivuuslausunto. Se ehdotetaan 

siirrettäväksi liitteen maksutaulukon muut suoritteet - kohdan viimeiseksi suoritteeksi.  

Poliisihallituksen suoritteisiin lisättäisiin asealan elinkeinoon uusi suorite, joka olisi 

elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen käsittelymaksu. Käsittelymaksu perittäi-

siin heinäkuun 15. päivänä 2019 voimaantulleen ampuma-aselain muutoksen 

(724/2019) 22 §:n 1 momentin 1-2 ja 4 kohdan mukaisesta muutosilmoituksesta.  

 

Lisäksi elinkeinoharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen nimeä 

muutettaisiin vastamaan muuttuneen ampuma-aselain 22 §:ssä velvoitettuja. Am-

puma-aselaissa säädetään elinkeinoluvan haltijalle velvollisuus muutosilmoituksen te-

koon, kun aiemmin se oli elinkeinoharjoittelijalla. Suorite olisi vastaisuudessa nimeltä 

elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen johdosta päätös. Muutos olisi tekninen.  

 

Poliisihallituksen osalta ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana vuosi-ilmoituksen 

jälkeen suluissa oleva viittaus vuosi-ilmoituksen voimaantuloajankohtaan 1.3.2020 ja 

rahankeräyslakiin (863/2019). 

 

Poliisiammattikorkeakoulun suoritteisiin tai maksuihin ei esitetä muutoksia.  

 

Asetuksen soveltamisalaa koskevan muutoksen johdosta ehdotetaan poistettavaksi 

asetuksen liitteen kohta 4 suojelupoliisin suoritteet. Kohta 5 muut suoritteet siirtyisi 

uudeksi kohdaksi 4.  

 

Maksujen tarkistukset liitteeseen 

 

Vuoden 2021 alussa voimaan tulevaksi ehdotetussa asetuksessa maksujen tarkistuksia 

esitetään seuraavasti: 
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Ehdotetut maksumuutokset kokonaisuudessaan käyvät esille muistion liitteenä ole-

vasta taulukosta Poliisin suoritteiden maksumuutokset 2021. 

Paikallispoliisin suoritteet 

Paikallispoliisin suoritteista maksutarkistuksia esitetään asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon kohdan 1. Paikallispoliisin suoritteet, Matkustusasiakirjat, henkilölli-

syyttä osoittavat asiakirjat ja henkilön tunnistaminen.  

Matkustusasiakirjat, henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat ja henkilön tunnista-

minen 

 

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikutta-

neet alentavasti poliisin lupasuoritteiden volyymeihin. Pudotus on ollut suurinta pas-

sien myöntömäärässä. Vuonna 2020 passivolyymin toteuman arvioidaan olevan 

435 000. 

Vuonna 2021 mahdollinen passivolyymipotentiaali arvioidaan olevan noin 1,2 miljoo-

naa. Arviossa on huomioitu kuluvalta vuodelta uusimatta jääneet 370 000 passia ja 

ensi vuonna vanhenevat 800 000 passia. Koronapandemia luo merkittäviä epävar-

muustekijöitä arvioinnille. Vallitsevasta epävarmasta koronatilanteesta johtuen ennus-

tetaan, että vuonna 2021 passeja uusittaisiin noin puolet koko passipotentiaalista eli 

600 000. 

Henkilökorttien määrässä ei ole tapahtunut yhtä suurta pudotusta, vaikka kuukausit-

taista vaihtelua on esiintynyt koronapandemiasta johtuen. Henkilökortteja on haettu 

tammi-syyskuussa keskimäärin 26 000 hakemusta kuukaudessa, mikä poikkeaa melko 

vähän vuoden 2020 alkuperäisen volyymiarvion mukaisesta noin 29 000 hakemuk-

sesta kuukaudessa. On mahdollista, että osa passia tarvitsevista hakee henkilökorttia 

passin sijaan. Tästä johtuen ennuste vuoden 2021 henkilökorttivolyymista säilyy en-

nallaan eli 350 000 henkilökortissa. 

Passihakemusten määrän huomattavan laskun ja painatuskustannusten vuoksi esite-

tään korotuksia passien maksuihin, noin 8-16 %. Passien maksuihin esitetään seitse-

män euron korotusta kaikkiin passisuoritteiden maksuihin kahta poikkeusta lukuun ot-

tamatta. Vuoden 2020 asetuksessa passin hintaa laskettiin keskimäärin 2 euroa. 

Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun passin maksu nousisi 51 eurosta 58 

euroon. Sähköisesti vireille laitetun hakemuksen maksuero normaaliin pysyisi samana, 

jolloin sähköisesti vireille laitettu passin maksu olisi jatkossa 52 euroa.  

Asetuksen 3 §:n mukaisiin Suomen sotaan osallistuneiden rintamaveteraanien ja mii-

nanraivauksen osallistuneiden passien maksuihin ei esitetä vastaavia korotuksia. Se 

koskisi sekä käyntiasioinnin että sähköisesti vireillä laitettua passia. Ehdotetun 3 §:n 

muutoksen myötä voidaan 3 §:ssä mainittujen henkilöiden alennetut suoritemaksut pi-

tää vuoden 2020 tasolla. Taloudelliset vaikutukset jäisivät vähäiseksi passityyppien 

volyymin takia. Kun vielä vuonna 2014 suoritteita oli 93, niin vuonna 2018 enää 26. 

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä suoritteita on ollut vain 5. Vuoden 2021 

passivolyymiksi arvioidaan 20, joka toteutuessaan tarkoittaisi 80 euroa suoritemaksuja 
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vähemmän kuin silloin, jos 3 §:n mukainen alennettu passi olisi puolet normaalin pas-

sin hinnasta.  

Myös henkilökorttisuoritteiden maksuihin esitetään korotuksia painatuskustannusten 

nousun vuoksi noin 2- 4 %. Henkilökorttisuoritteiden maksuihin esitetään yhden euron 

korotusta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vuonna 2020 asetuksessa henkilökorttien 

hintaa laskettiin keskimäärin 4 euroa. 

Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun henkilökortin maksu nousisi jat-

kossa 54 eurosta 55 euroon. Sähköisesti vireille laitetun henkilökortin maksu nousisi 

jatkossa 48 eurosta 49 euroon. Myös henkilökorteissa sähköisesti vireille laitetun mak-

suero normaalin säilyy siis samana.  

Henkilökortin yhteismyöntö säilyy myös edelleen kahdeksan euroa edullisempana 

kuin yksittäin haetun henkilökortin maksu. Yhteismyöntö tarkoittaa sitä, että hakiessa 

henkilökorttia samanaikaisesti passin kanssa, saa henkilökortin edullisemmin kuin yk-

sittäin sitä hakiessa. Käyntiasioinnin kautta vireille laitettu henkilökortti maksaisi jat-

kossa yhteismyöntönä 47 euroa ja sähköisesti asioiden 41 euroa.  

Henkilökorttiluparyhmään kuuluvan suoritteen lukkiintuneen kortin avaamispyyntö 

maksuun tulee kahden euron korotus materiaalikustannusten nousun takia. Suoritetta 

ei ole tarkistettu vähään aikaan ja se on ajantasaistettu vastaamaan nykytilaa. 

Digi- ja väestötietovirastolta saadun tiedon mukaan passi- ja henkilökorttivarmentei-

den maksut eivät muutu vuodelle 2021. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan halli-

tuksen esitys henkilökorttilain muutoksista. Se aiheuttaa muutoksia henkilökorttiin 

liittyviin varmennemaksuihin ja poliisin kustannuseriin, jos lakiehdotus hyväksytään. 

Tämän johdosta maksuasetuksessa on tarpeen säätää joistakin tarkennuksista maksui-

hin. Muutokset on tarkoitus toteuttaa, kun muutosten voimaantulosta on tarkempaa 

tietoa.  

Poliisihallituksen suoritteet: 

Poliisihallituksen suoritteista maksutarkistuksia esitetään asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon kohdan 2. Poliisihallituksen suoritteet, Asealan elinkeino, Muut Polii-

sihallituksen suoritteet  

Asealan elinkeino  

 

Heinäkuun 15.päivänä 2019 voimaan tullut ampuma-aselain muutos (724/2019) toi 

elinkeinoluvan haltijoille lisää ilmoitusvelvollisuuksia. Ampuma-aselain 22 § mu-

kaan:  

Asealan elinkeinoluvan haltijan on tehtävä muutosilmoitus Poliisihallitukselle 1.) 

nimen tai toiminimen tai yhtiömuodon muuttumisesta, toimipaikan perustami-

sesta ja lakkauttamisesta, säilytystilojen olosuhteiden taikka sijainnin muuttumi-

sesta, uuden säilytystilan käyttöönotosta ja säilytystilan käytöstä poistamisesta 

sekä toimipaikan osoitteen muuttumisesta; 2) hallintoelimiin kuuluvan henkilön 

ja toimitusjohtajan sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiössä 
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vastuunalaisen yhtiömiehen vaihtumisesta; 3) toiminnan harjoittamisen lopetta-

misesta tai keskeyttämisestä yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi; 4) toiminnan jat-

kamisesta 3 kohdassa tarkoitetun keskeytyksen jälkeen.  

Poliisihallituksen suoritteiden Asealan elinkeino -ryhmään esitetään uusi suorite elin-

keinoluvan haltijan muutosilmoituksen käsittelymaksu vuonna 2019 toteutetun am-

puma-aselain muutoksen johdosta. Käsittelymaksu koskisi ampuma-aselain 22 § 1 

momentin 1-2 ja 4 kohdan mukaisia ilmoituksia. Käsittelymaksu ei koskisi ampuma-

aselain 22 § 1 momentin 3 kohtaa. Väliaikaisesta keskeyttämisestä voisi muutoin seu-

rata kahdenkertainen maksu 3 ja 4 kohdan perusteella eikä se vastaisi tehtyä työmää-

rää. Jos toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus jätettäisiin tekemättä sen käsittely-

maksun takia, elinkeinolupa tulisi joka tapauksessa myöhemmin peruttavaksi viran-

omaisaloitteisesti eikä siitä peritä maksua. Myös aseturvallisuuden kannalta on perus-

teltua, että lopettamista ja keskeyttämistä koskevat muutosilmoitukset tehdään ajanta-

saisesti.  

Mikäli muutosilmoituksen johdosta tehtäisiin Poliisihallituksessa hallinnollinen pää-

tös tai elinkeinoluvan muutos, perittäisiin käsittelymaksun sijaan niitä koskeva mak-

suasetuksen liitteen mukainen korkeampi maksu. Poliisilaitos perii tekemästään säily-

tystilojen tarkastuksesta erillisen maksun, myös silloin, kun tarkastus tulisi tehtäväksi 

muutosilmoituksen johdosta.  

Uuden suoritteen käsittelymaksuksi esitetään 70 euroa, joka vastaa Poliisihallituksen 

turvallisuusalan elinkeinolupa suoritteiden muutosilmoituksen käsittelymaksua. Muu-

tosilmoituksen johdosta lupaviranomainen tarkastaa muutostietojen oikeellisuuden, 

henkilömuutoksen yhteydessä ampuma-aselain mukaisten edellytysten täyttymisen ja 

tarvittaessa laatii uuden lupatodistuksen, joka postitetaan saantitodistuskirjeenä. Elin-

keinoluvan haltijan muuttuessa tilalle tulleiden henkilöiden tulee täyttää ampuma-ase-

lain 20 a §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiset edellytykset ja tämä on aiheuttanut lisää 

selvitysvelvollisuuksia lupaviranomaisille. 

Uuden suoritteen määrä arvioidaan olevan 50 ilmoitusta vuonna 2021, mikä tarkoittaa 

muutoksen vaikutuksena 3500 euroa vuodessa. Tällä hetkellä on noin 380 asealan elin-

keinoluvan haltijaa. Uuden suoritteen maksun määrä tarkistettaisiin myöhemmin, kun 

muutosilmoituksen käsittelystä on saatu riittävästi kokemusta. 

Muut Poliisihallituksen suoritteet  

 

Lisäksi esitetään maksutarkistusta suoritteeseen nimeltä lupa poliisin tunnuskuvan 

käyttöön. Suoritteen maksu olisi jatkossa 90 euroa nykyisen 45 euron sijaan. Suorit-

teen maksu on tarkistettu vastaamaan nykytilaa ja tosiasiallista työmäärää, joka on 

kaksinkertaistunut. Viimeksi maksua on tarkistettu vuonna 2014.  

Vaikutukset ja kustannusvastaavuudet 

Poliisin suoritteiden maksumuutokset 2021- liitteestä ilmenevät arviot maksumuutos-

ten euromääräisistä vaikutuksista vuositasolla paikallispoliisin ja Poliisihallituksen 

maksutarkistusten kohteina olevien suoritteiden kohdalla. Poliisin lupatuottojen vo-

lyymeiden osalta syyskuun 2020 lopun tilanteen perusteella lupatuottoja arvioidaan 

tulevan vuonna 2020 yhteensä noin 35,7 miljoonaa euroa. Määrä on huomattavasti 
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vähemmän kuin syksyllä 2019 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä arvioitiin. 

Tuolloin lupatuottoarvio oli 50 miljoonaa euroa.   

Pienempi tuottomääräarvio johtuu merkittävästä passi- ja henkilökorttivolyymin muu-

toksesta, johon on vaikuttanut maailmanlaajuinen koronapandemia vuonna 2020 ja sii-

hen liittyvät rajoitustoimet. Vuoden 2020 hinnoittelu on perustunut ennustemallille, 

jossa passihakemuksia tehtäisiin 810 000 ja henkilökorttihakemuksia 350000. Tämän-

hetkinen arvio koko vuoden 2020 passimäärästä on 435 000 ja henkilökorttimäärästä 

on 300 000. 

Johtuen edellä mainituista volyymimuutoksista vuoden 2021 arvio, erityisesti passiha-

kemusten määrästä, sisältää edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tämänhetkinen 

arvio on, että kuluva vuosi on poikkeus ja hakemusmäärät nousevat tämän vuoden 

tasosta, passien osalta puoleen ennakoidusta passipotentiaalista.  Passivolyymin arvi-

oidaan nousevan vuonna 2021 600 000 kappaleeseen. Henkilökorttihakemusten mää-

rän arvioidaan olevan keskimäärin noin 29 000 kappaletta kuukaudessa. Koko vuoden 

2021 arvio henkilökorttivolyymista on vuoden 2020 tavoin 350 000.  

Volyymien kasvaessa myös sähköisen asioinnin osuus on vakiintumassa. Sähköisten 

passihakemusten määrä on kasvanut edelleen hieman noin 82 prosenttiin, kun vuonna 

2019 sähköisten passihakemusten osuus oli 80,4 prosenttia. Sähköinen asiointi henki-

lökorteissa on pysynyt kuluvana vuonna noin 60 prosentissa, kun vuonna 2019 säh-

köisen asioinnin osuus oli 62,9 prosenttia. Vuodelle 2020 arvioitu nousu 70 prosenttiin 

ei ole toteutunut. Sähköisen asioinnin arvioidaan kuitenkin nousevan henkilökorttien 

osalta vuonna 2021 samalle tasolle kuin se oli vuonna 2019.  

Vuoden 2021 osalta arvioidaan kokonaislupavolyymin olevan 1 045 000 ja lupatuoton 

48,9 miljoonaa. Kuluvan vuoden kustannusvastaavuus arvioidaan jäävän viimeisim-

pien laskelmien mukaan 74 prosenttiin. Valtion vuoden 2020 seitsemännessä lisäta-

lousarviossa hallitus on esittänyt 10 miljoonaa koronapandemian johdosta lupatuotto-

jen alenemaan. Jos se huomioidaan, niin kustannusvastaavuus olisi 95,6%.  

Poliisin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentti vuodelle 2021 on arvi-

oitu 100:ksi. Laskelma on muistion liitteenä. 

Asian valmistelu 

Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla yhteistyössä Poliisihalli-

tuksen edustajien kanssa. 

Valtiovarainministeriö on antanut asetusehdotuksesta xx.xx.11.2020 päivätyn lausun-

non, jonka mukaan… 

Kyseessä on valtion maksujen vahvistaminen, joiden maksutulot ovat vuositasolla vä-

hintään 5 miljoonan euron määräiset. Tällaiset asiat tulee asioiden käsittelystä raha-

asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen (TM0201; 3.1.2002, muut. 

15.11.2012) kohdan 2.2.8 mukaan käsitellä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.  

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa 

Voimaantulo 
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Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021 ja se olisi voimassa 

vuoden 2021 loppuun. 

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, perittäi-

siin maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. 

Liitteet  

Poliisin suoritteiden maksumuutokset 2021 

 Poliisin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 


