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Laki
kotikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kotikuntalain (201/1994) 14 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 624/2004,

sekä
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 b §, 6 a §:n 2 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 7 b §,

7 e §:n 1 momentti, 9, 9 a, 11 ja 15 §, 4 luvun otsikko, 16 ja 17 §, 5 luvun otsikko sekä 18
ja 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 b § laissa 1377/2010, 6 a §:n 2 momentti ja 4 luvun otsikko
laissa 1650/1995, 7 a §:n 1 momentti laissa 624/2004, 7 b §, 7 e §:n 1 momentti sekä 9, 9 a,
11, 15, 18 ja 19 § laissa 1095/2010 sekä 16 ja 17 § osaksi laeissa 624/2004 ja 1095/2010,
seuraavasti:

2 § 

Kotikunta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa

lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai
muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä
mainittujen seikkojen perusteella kiintein yhteys.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 b §

Kotikunnan muuttuminen eräissä tilanteissa

Henkilön kotikunta muuttuu, jos hän muuttaa toiseen kuntaan sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 60 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa.

6 a §

Väestökirjanpitokunta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos Suomen kansalaisella ei ole ollut kotikuntaa Suomessa, hänen väestökirjanpitokun-

tansa määräytyy äidin, isän tai puolison kotikunnan taikka väestökirjanpitokunnan mu-
kaan mainitussa järjestyksessä. Väestökirjanpitokunta on se kunta, joka hänen saadessaan
Suomen kansalaisuuden oli hänen vanhempansa tai puolisonsa kotikunta tai väestökirjan-
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pitokunta. Jos vanhemmilla tai puolisolla ei ollut tällöin kotikuntaa eikä väestökirjanpito-
kuntaa Suomessa, väestökirjanpitokunta on Helsinki. Merkintä väestökirjanpitokunnasta
tehdään, kun henkilön tiedot merkitään ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään.

7 a § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitus

Muuttoilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, sähköisen viestinnän avulla tai asiakaskäyn-
nin yhteydessä suullisesti. Ilmoitus maahanmuutosta ja maastamuutosta on tehtävä kirjal-
lisesti tai sähköisen viestinnän avulla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 b §

Toimivaltainen maistraatti

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi ottaa vastaan mikä tahansa maistraatti. Val-
tiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vas-
taanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken.

Ilmoitusten johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään voi tehdä mikä ta-
hansa maistraatti. Merkinnän tekemiseen liittyvät tehtävät voidaan jakaa maistraattien
kesken, jos se on tarpeen toiminnan tehostamiseksi tai alueellisesti tasapainoisen työnjaon
aikaansaamiseksi maistraateissa. Tarkemmat säännökset tehtävien jakamisesta voidaan
antaa valtiovarainministeriön asetuksella. Merkinnän tehnyt maistraatti vastaa tekemäs-
tään merkinnästä.

7 e §

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vastaanottamiseen liittyvät tehtävät

Ilmoituksen vastaanottajan on tarkastettava, että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3—5 momen-
tissa tarkoitetut tiedot. Jos ilmoituksen vastaanottaja on muu kuin maistraatti, sen on toi-
mitettava ilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä 7 b §:n 2 momentissa tarkoitetulle
maistraatille.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

9 § 

Kotikuntaa, asuinpaikkaa ja väestökirjanpitokuntaa koskevan merkinnän tekeminen 

Kun 7 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut maistraatille, sen on ilman aiheetonta viivy-
tystä ilmoituksen vastaanottamisesta tehtävä väestötietojärjestelmään ilmoituksen mukai-
nen merkintä kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta, tilapäisestä asuinpaikasta taik-
ka merkittävä Suomen kansalaiselle väestökirjanpitokunta ulkomaille tapahtuneen vaki-
naisen muuton perusteella.

Jos maistraatti on saanut muulta kuin henkilöltä itseltään tiedon kotikunnan tai siellä
olevan asuinpaikan muuttumisesta taikka tiedon vakinaisesta muutosta ulkomaille, se voi
tehdä tämän tiedon mukaisen merkinnän väestötietojärjestelmään, jos on ilmeistä, että tie-
toa voidaan pitää luotettavana. 

Jos maistraatilla on syytä epäillä 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitet-
tuja tietoja ilmeisen virheellisiksi taikka jos ilmoitus on puutteellinen tai muuten sellainen,
ettei sen perusteella voi tehdä luotettavaa merkintää, maistraatin on tarvittaessa pyydettä-
vä lisäselvitystä ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen saapumisesta. 
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9 a §

Kotikuntaa, asuinpaikkaa ja väestökirjanpitokuntaa koskeva merkintä eräissä 
tapauksissa 

Jos henkilöllä ei ole asuntoa, hänet merkitään väestötietojärjestelmään kunnassa vailla
vakinaista asuntoa olevaksi. Jos asuinpaikan osoitetta ei voida pitää luotettavana, väestö-
tietojärjestelmään voidaan merkitä vain kotikunta. 

Jos rekisterinpitäjä ei voi saada tietoa henkilön asuinpaikasta tai hänen oleskelustaan
Suomessa, henkilö voidaan merkitä väestötietojärjestelmässä tietymättömissä olevaksi.
Jos henkilön asuinpaikasta tai hänen oleskelustaan Suomessa ei ole saatu tietymättömissä
olevaksi merkitsemisen jälkeen viimeksi kuluneen kahden kalenterivuoden aikana tietoa,
henkilö voidaan merkitä väestötietojärjestelmään vailla kotikuntaa olevaksi. Maistraatin
on ennen vailla kotikuntaa olevaksi merkitsemistä selvitettävä elossa oloa ja asumista kos-
kevia tietoja kyseisestä henkilöstä muilta viranomaisilta, joilla voidaan arvioida olevan
elossa oloa ja asumista koskevia ajantasaisia tietoja.  

Muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään voidaan
tehdä suoraan ilmoituksen perusteella, jos ilmoitus koskee muuttoa asuinpaikasta toiseen
samassa kunnassa. Edellytyksenä on kuitenkin, että merkintä voidaan tehdä ilman lisäsel-
vityksiä ja tietojen virheetön rekisteröityminen voidaan varmistaa teknisin tarkastuksin. 

11 §

Kotikuntamerkintää koskeva hallintopäätös 

Jos maistraatin tekemä kotikuntaa, siellä olevaa asuinpaikkaa tai väestökirjanpitokun-
taa koskeva merkintä poikkeaa asianomaisen henkilön ilmoittamasta tai jos merkintää ei
ole 9 §:ssä tarkoitetun lisäselvityspyynnön jälkeenkään voitu tehdä henkilön pyynnön mu-
kaisesti taikka jos merkintä on tehty muulta kuin muuttajalta tai hänen perheenjäseneltään
saatujen tietojen perusteella, maistraatin on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä kirjallinen
päätös ja ilmoitettava asianomaiselle ratkaisustaan ja mahdollisuudesta hakea siihen oi-
kaisua.  

15 §

Kuuleminen

Jos ilmoituksen muutosta on tehnyt alle 15-vuotias lapsi, maistraatin on varattava lap-
sen huoltajille tilaisuus antaa määräajassa selvitys ilmoituksen johdosta. Jos ilmoituksen
on tehnyt 15—17-vuotias henkilö, maistraatin on tarvittaessa varattava hänen huoltajil-
leen tilaisuus antaa määräajassa selvitys ilmoituksen johdosta. Jos ilmoituksen on tehnyt
alle 18-vuotiaan henkilön puolesta hänen mukanaan muuttava perheenjäsenensä,
maistraatin on varattava tarvittaessa hänen huoltajilleen tilaisuus antaa määräajassa selvi-
tys ilmoituksen johdosta. 

4 luku

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

16 §

Oikaisuvaatimus

Tämän lain 11 §:ssä tarkoitettuun ratkaisuun saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolais-
sa säädetään.
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17 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen sekä 12 §:ssä tarkoitettuun velvoittamista
koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Rekisterihallinnon viranomainen, jonka päätöksen hallinto-oikeus on kumonnut tai
muuttanut, saa hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valittamalla, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Muutoksenhausta uhkasakkoa koskevaan ratkaisuun säädetään uhkasakkolaissa.

5 luku

Virheen korjaaminen

18 §

Kotikuntaa, asuinpaikkaa tai väestökirjanpitokuntaa koskevan virheen korjaaminen

Väestötietojärjestelmään tämän lain nojalla tehdyn rekisterimerkinnän korjaamiseen
sovelletaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
annetun lain säännöksiä virheen korjaamisesta. 

19 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku virheen korjaamista koskevaan ratkaisuun 

Virheen korjaamista koskevan päätöksen oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun
sovelletaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
annetun lain säännöksiä oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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