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L a g

Nr 1131

om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrätts-
huslån

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

(604/2001) rubriken för 17 §, 17 § 1 och 2 mom. samt 18 §, av dem 17 § 1 mom. samt 18 §
sådana de lyder i lag 736/2004, som följer:

17 §

Begränsningstid för användning och överlå-
telse

De begränsningar som gäller överlåtelse av
en räntestödshyresbostad eller en aktie som
medför rätt att besitta en sådan bostad eller av
ett räntestödshyreshus eller en aktie i ett
räntestödshyreshusbolag eller som gäller an-
vändningen av en räntestödshyresbostad upp-
hör 45 år efter det att lånet godkändes som
räntestödslån. Om lånet har godkänts den 1
september 2004 eller därefter, upphör be-
gränsningarna för användning och överlåtelse
emellertid när 40 år har förflutit sedan lånet

godkändes som räntestödslån. Om ett ränte-
stödslån för ombyggnad vid hyresboende har
godkänts som räntestödslån den 1 januari
2007 eller därefter, upphör begränsningarna
för användning och överlåtelse emellertid när
30 år har förflutit sedan lånet godkändes som
räntestödslån.

De begränsningar i 13 § som gäller be-
stämmandet av hyran upphör sedan ränte-
stödslånet återbetalts i enlighet med de
amorteringsvillkor som bestäms genom för-
ordning av statsrådet. Om räntestödslånet
återbetalas i förtid, upphör de begränsningar
som gäller bestämmandet av hyran 30 år efter
det att lånet godkändes som räntestödslån.
— — — — — — — — — — — — —

RP 255/2006
MiUB 5/2006
RSv 189/2006

168—2006 895029

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060255


18 §

Befrielse från begränsningar

Statens bostadsfond kan på ansökan och på
villkor som den bestämmer helt eller delvis
bevilja befrielse från begränsningarna enligt
denna lag, om detta gör att bostadsmarknaden
i området fungerar bättre eller förhindrar att
bostäder står tomma samt förebygger de
ekonomiska förluster detta kan orsaka, eller
av annan särskild anledning. Ett villkor är att
den andel av räntestödslånet som motsvarar
den bostad eller det hus som befrias från
begränsningarna återbetalas eller att den som
beviljat lånet befriar staten från det borgens-
ansvar som enligt 28 § gäller denna andel.

Statens bostadsfond skall på ansökan be-
vilja befrielse från de begränsningar enligt
denna lag som hänför sig till räntestödslånet
i fråga, när den andel av räntestödslånet som
motsvarar den bostad eller det hus som
beviljats lån återbetalas eller den som beviljat
lånet befriar staten från det borgensansvar
som enligt 28 § gäller denna andel, om

1) begränsningstiden på 45 år enligt 17 §
tilllämpas på ett objekt som har finansierats
med ett räntestödslån för hyresbostäder, och
det har gått minst 40 år sedan lånet godkändes
som räntestödslån,

2) ett objekt som finansierats med ränte-
stödslån för ombyggnad vid hyresboende har
beviljats understöd enligt lagen om understöd
för förbättring av bostadsförhållandena för
grupper med särskilda behov, lånet har
godkänts som räntestödslån den 1 januari
2007 eller därefter och det har gått minst 20
år sedan lånet godkändes som räntestödslån,
eller

3) ett räntestödslån för ombyggnad vid
hyresboende, som inte är förenat med ett i 2
punkten avsett understöd, har godkänts som
räntestödslån den 1 januari 2007 eller däref-
ter, och det har gått minst 10 år sedan lånet
godkändes som räntestödslån.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Hannes Manninen
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Statsrådets förordning

Nr 1132

om ändring av 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor
i byggnadsentreprenadavtal

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 28 december 2000 om användning av indexvillkor

i byggnadsentreprenadavtal (1288/2000) 6 §, sådant det lyder i förordning 1115/2003, som
följer:

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2001 och gäller till utgången av 2009.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Helsingfors den 7 december 2006

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Petri Syrjänen
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Statsrådets förordning

Nr 1133

om ändring av 1 § i bostadsbidragsförordningen

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
ändras i bostadsbidragsförordningen av den 12 november 1993 (949/1993) 1 §, sådan den

lyder delvis ändrad i förordningarna 182/1995 och 742/2001, som följer:

1 §
Till totalbeloppet av de fasta månadsin-

komster som är en förutsättning för erhållande
av bostadsbidrag räknas inte:

1) vårdbidrag och barntillägg enligt folk-
pensionslagen (347/1956) och barnpension
enligt lagen om familjepension (38/1969)
eller enligt en lag som nämns i 3 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006),

2) frontmannatillägg och extra frontman-
natillägg enligt lagen om frontmannapension
(119/1977),

3) ersättningar enligt lagen om skada,
ådragen i militärtjänst (404/1948),

4) vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag
för barn (444/1969),

5) underhållsbidrag till barn som erläggs på
grund av domstols beslut eller skriftligt avtal,

6) underhållstöd enligt lagen om under-
hållstrygghet (671/1998),

7) barnbidrag enligt lagen om barnbidrag
(796/1992),

8) handikappbidrag enligt lagen om han-
dikappbidrag (124/1988),

9) utkomststöd enligt lagen om utkomst-
stöd (1412/1997),

10) ersättning för uppehälle enligt lagen om
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller
annan motsvarande ersättning för uppehälle,

11) studiestöd enligt lagen om studiestöd
(65/1994).

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Denna förordning tillämpas på bostadsbi-
drag som beviljas eller justeras från ikraft-
trädandet eller från en senare tidpunkt.

Helsingfors den 7 december 2006

Minister Hannes Manninen

Bostadsråd Raimo Kärkkäinen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1134

om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av
flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

Given i Helsingfors den 4 december 2006

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § 2 mom. i lagen av
den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994), sådant det lyder i lag 624/2004:

1 §
Finskspråkiga flyttningsanmälningar som

har gjorts under tjänstetid till en riksomfat-
tande servicetelefon för flyttningsanmäl-
ningar tas emot vid magistraten i Lappland,
i främsta rummet vid serviceenheten i Ke-
mijärvi. Dessutom tas anmälningar emot vid
magistraten i Helsingfors och serviceenheten
i Mänttä vid magistraten i Tammerfors.

Svenskspråkiga flyttningsanmälningar som
har gjorts under tjänstetid till en riksomfat-
tande servicetelefon för flyttningsanmäl-

ningar tas emot vid serviceenheten i Jakob-
stad vid magistraten i Vasa.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007.
Genom denna förordning upphävs inrikes-

ministeriets förordning av den 2 december
2005 om fördelning mellan magistraterna av
uppgifter som hänför sig till mottagande av
flyttningsanmälningar och anmälningar om
flyttning till utlandet (967/2005).

Helsingfors den 4 december 2006

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Lagstiftningsråd Terhi Lehtonen

3101



Inrikesministeriets förordning

Nr 1135

om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § i befolkningsdatalagen
av den 11 juni 1993 (507/1993), sådan denna paragraf lyder i lag 527/1999, och 8 § i lagen
av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf
lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer
som utförs av registerförvaltningens myndig-
heter skall vara avgiftsbelagda, om grunderna
för avgifterna samt om de avgifter som
uppbärs för de offentligrättsliga prestatio-
nerna, med undantag av handelsregistrets,
föreningsregistrets, notarius publicus och of-
fentliga köpvittnens prestationer.

Vad som i denna förordning bestäms om
magistraternas prestationer, tillämpas på mot-
svarande sätt på registerförvaltningens pre-
stationer som länsstyrelsen på Åland produ-
cerar.

2 §

Befolkningsregistercentralens avgiftsfria of-
fentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
som Befolkningsregistercentralen utför är

1) säkerställande av att befolkningsdata-
systemet fungerar och att registerfunktionerna
är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbok-

föring och handledning av de lokala myn-
digheterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteck-
ningar och motsvarande utredningar som
distribueras i elektronisk form genom ett
öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering
av i religionsfrihetslagen (453/2003) avsedda
religionssamfund, samt

5) förande av register över vigselrätt enligt
förordningen om vigselrättsregistret
(421/1993).

3 §

Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga
prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolknings-
datasystemet och för upprätthållandet av dem,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller
registret över förmynderskapsärenden eller
annan motsvarande handling för ansökan om
socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av
vigsel enligt äktenskapslagen (234/1929,
ändr. 58/2005) och prövning av hinder mot
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registrering av partnerskap och registrering av
partnerskap enligt lagen om registrerat part-
nerskap (950/2001, ändr. 59/2005),

4) intyg över en ändring av postadressen
som skall göras i det båtregister som avses i
förordningen om båttrafik (152/1969), förut-
satt att ändringen inte medför att igenkän-
ningstecknet för båten ändras,

5) utdrag ur registret över förmynder-
skapsärenden som för första gången utfärdas
till intressebevakaren när intressebevak-
ningen börjar samt andra än i 5 och 6 §
nämnda förmynderskapsprestationer, samt

6) i lagen om faderskap (700/1975) av-
sedda ärenden som gäller fastställande av
faderskap genom erkännande.

4 §

Befolkningsregistercentralens avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner för vilka Befolkningsregistercentralen tar
ut en avgift som baserar sig på prestationens
självkostnadsvärde är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myn-
digheter, kommuner och samkommuner samt
den evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkosamfundet för offentligrättsligt
behov av uppgifter,

2) befolkningsdatatjänster för företag och
samfund för sådant offentligrättsligt behov av
uppgifter som baserar sig på lag eller för-
ordning,

3) befolkningsdatatjänster för den veten-
skapliga forskningen,

4) utfärdande av i 3 § 1 mom. i lagen om
identitetskort (829/1999) avsedda certifikat
för elektroniska identitetskort och plattform
för chips samt framtagning av i 5 § 3 mom.
i passlagen (671/2006) avsedda certifikat för
pass,

5) utdrag ur det register över religions-
samfund som avses i religionsfrihetslagen,

6) intyg över registeruppgifter som avses i
förordningen om vigselrättsregistret,

7) uppgifter som med stöd av 64 § i lagen
om förmyndarverksamhet (442/1999, ändr.
61/2005) utlämnas ur registret över förmyn-
derskapsärenden till statliga eller kommunala
myndigheter, sammanslutningar eller närings-
idkare via en teknisk anslutning, samt

8) sådana andra utbildnings- och konsul-
teringstjänster för i 1–3 punkten nämnda
instanser än tjänster som hänför sig till
uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom.
uppbärs fasta avgifter enligt bifogade av-
giftstabell eller, om prestationen inte nämns
i avgiftstabellen, avgifter som fastställs se-
parat i varje enskilt fall.

5 §

Magistraternas avgiftsbelagda offentligrätts-
liga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner för vilka magistraterna tar ut en avgift
som baserar sig på prestationens självkost-
nadsvärde är

1) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och
motsvarande handlingar ur befolkningsdata-
systemet eller registrerade religionssamfunds
medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myn-
digheter, kommuner och samkommuner samt
den evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkosamfundet för offentligrättsligt
behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och
samfund för sådant offentligrättsligt behov av
uppgifter som baserar sig på lag eller för-
ordning,

4) befolkningsdatatjänster för den veten-
skapliga forskningen,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och
fastighetsaktiebolag eller motsvarande före-
tag och samfund för hantering, upprätthål-
lande och kontroll av uppgifter om de boende
i byggnader som ägs, innehas eller annars
företräds av bostads- och fastighetsaktiebo-
lagen, företagen eller samfunden,

6) bevis och intyg som avses i gruvför-
ordningen (663/1965),

7) i vallagen (714/1998) avsedda utdrag ur
valdatasystemets rösträttsregister,

8) i ärvdabalken (40/1965) avsedd faststäl-
lelse av delägaruppgifterna i bouppteck-
ningen,

9) registerbevis som avses i förordningen
om båttrafik,

10) beslut som gäller i namnlagen
(694/1985) avsedd ansökan om ändring av
släktnamnet eller förnamnet,
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11) beslut i sådana tillståndsärenden som
anges i 34 § i lagen om förmyndarverksam-
het,

12) revisioner som avses i 56 § i lagen om
förmyndarverksamhet, i fråga om andra än
minderåriga huvudmän,

13) utdrag ur registret över förmynder-
skapsärenden,

14) registrering enligt äktenskapslagen av
anmälan om uteslutande av giftorätt, äkten-
skapsförord, anmälan om gåva, avvittrings-
handling och avtal om den lag som skall
tillämpas på makars förmögenhetsförhållan-
den,

15) registrering av anmälan om gåva enligt
6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947,
ändr. 60/2005),

16) kopia, utskrift eller avskrift ur registret
över äktenskapsförordsärenden eller registret
över gåvoärenden av en handling som hänför
sig till dessa frågor,

17) uppgifter som via en teknisk anslutning
utlämnas ur register som avses i lagen om
vissa personregister vid magistraterna
(57/2005) till statliga eller kommunala myn-
digheter, sammanslutningar eller näringsid-
kare, samt

18) sådana andra utbildnings- och konsul-
teringstjänster för i 2—4 punkten nämnda
instanser än tjänster som hänför sig till
uppgifter enligt 3 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom.
uppbärs fasta avgifter enligt bifogade av-
giftstabell eller, om prestationen inte nämns
i avgiftstabellen, avgifter som fastställs se-
parat i varje enskilt fall.

6 §

Offentligrättsliga prestationer till nedsatt
självkostnadsvärde

Registerförvaltningens myndighet uppbär
en avgift med stöd av 34 § 2 mom. i
befolkningsdatalagen endast för databehand-
lingskostnaderna för utlämnandet av presta-
tionen samt kapital- och räntekostnaderna för
utarbetandet och upprätthållandet av syste-
men, programmen och tillämpningarna gäl-
lande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägen-
heter samt för uppgifter om byggnadsprojekt

som utlämnas till kommunerna på annat sätt
än via en teknisk förbindelse för förfrågning,
samt

2) hos en församling inom den evangelisk-
lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfun-
det för personuppgifter som utlämnats för
upprätthållande av medlemsregister och sär-
skilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna
för avgifter till staten för vilka magistraten
uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än
prestationens självkostnadsvärde enligt den
bifogade avgiftstabellen är

1) beslut som gäller förordnande av intres-
sebevakning enligt 12 § i lagen om förmyn-
darverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning
till intressebevakning, samt

3) revisioner som avses i 56 § i lagen om
förmyndarverksamhet, i fråga om minder-
åriga huvudmän.

7 §

Enligt företagsekonomiska grunder prissatta
prestationer

Prestationer som myndigheterna inom re-
gisterförvaltningen prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som
nämns i 2—6 § och andra tjänster som gäller
certifiering av elektronisk kommunikation än
de som nämns i 4 §,

2) andra utbildnings- och konsulterings-
tjänster än sådana tjänster som hänför sig till
uppgifter enligt 2 och 3 § och som avses i 4 §
1 mom. 7 punkten samt 5 § 1 mom. 18
punkten,

3) annan än i 2 § 3 punkten avsedd
publikationsverksamhet,

4) andra än i 2—5 § avsedda handlingar
eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av sänd-
ning och postning av uppgifter eller hand-
lingar, om inte annat bestäms i den bifogade
avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning
som registerförvaltningens myndigheter be-
sitter.
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8 §

Befrielse från avgifter som gäller förmynder-
skapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos
tingsrätten eller för förordnande av intresse-
bevakning enligt 12 § i lagen om förmyndar-
verksamhet uppbärs inte, om huvudmannens
nettoinkomster, de sociala förmåner som
givits i pengar medräknade, understiger
6 570 ≠ om året. Med nettoinkomst avses den
inkomst som fås när skatten enligt förskotts-
innehållning eller förskottsuppbörd och ar-
betstagarens lagstadgade avgifter som even-
tuellt hänför sig till den dras av från
huvudmannens inkomster.

Magistraten kan dessutom i enstaka fall
bestämma att avgift inte uppbärs för en
prestation inom förmyndarverksamheten, om
det vore oskäligt att uppbära avgift med
beaktande av huvudmannens inkomster och
tillgångar samt dennes underhållsskyldighet
och andra omständigheter av betydelse för
den ekonomiska situationen.

9 §

Prestationer som ges på basis av offentlig-
hetslagen

Den myndighet som tagit fram uppgifter
och lämnat ut kopior och utskrifter beslutar i
motsvarighet till de orsakade kostnaderna om
avgifter som uppbärs för framtagande av
uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om

offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för utlämnande av kopior
och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag
med beaktande av vad som föreskrivs i 34 §
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.

10 §

Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistra-
terna har självständig befogenhet att besluta
i ärenden som gäller avgifter för och pris-
sättning av i 7 § avsedda prestationer som
prissätts enligt företagsekonomiska grunder.
Om det är fråga om ett ärende som gäller
företagsekonomiska avgifter för eller prissätt-
ning av registerförvaltningens riksomfattande
telefontjänster innehas befogenheten emeller-
tid av Befolkningsregistercentralen.

11 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till och med den 31
december 2007.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, uppbärs avgift för prestationen
enligt de bestämmelser som gäller vid ikraft-
trädandet.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2006

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsråd Leena Lehtonen

3105Nr 1135

2 895029/168
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Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer uppbärs 
följande avgifter: 
 
 

I FÖRFRÅGNINGSTJÄNSTER 

1. FÖRFRÅGNINGAR VIA DIREKTANVÄNDNING 
 

En förfrågan via direktanvändning är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercen-
tralens tillämpningar söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjäns-
ten kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader. 

Befolkningsregistercentralens förfrågningssystem FolkDirekt och eFolkDirekt tas ur bruk 
under år 2007, och i stället för dem tas det nya förfrågningssystemet BDS-förfrågan i bruk. 
 
1.1 FolkDirekt och eFolkDirekt 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,16 €/förfrågan 
Identifiering av en person 0,29 €/förfrågan 
Utdata 0,29 €/förfrågan 
Anläggningskostnad för förfrågningstjänst som förmedlas 
över Internet 15 €/användarkod 
Fast månadsdebitering för förfrågningstjänst som förmedlas 
över Internet 2 €/användarkod 
 

Meny-, guide- och infoskärmbilderna är avgiftsfria för kunderna. 
 
Minimidebitering per månad 7 €/faktura 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar eventuella tilläggskostnader separat i var-
je enskilt fall. 
 
1.2 Förfrågningar via direktanvändning inom BDS-förfrågan  
 

Dessa avgifter tillämpas i stället för de avgifter som avses ovan i 1.1 från och med den tid-
punkt då användaren har övergått till att använda BDS-förfrågan. 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,16 €/förfrågan 
Identifiering av en person 0,29 €/förfrågan 
Utdata 0,29 €/förfrågan 
 
Fast månadsdebitering som bestäms enligt användare 
 
Antal användare Månadsavgift/användarkod 
1 – 1 500  1 € 
1 501 – 2 500 0,50 € 
2 501 -  0,10 € 
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Meny-, guide- och infoskärmbilderna samt användarstödet är avgiftsfria för kunderna. 
 
Minimidebitering per månad 7 €/faktura 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar eventuella tilläggskostnader separat i var-
je enskilt fall. 
 
2. TILLÄMPNINGSFÖRFRÅGNINGAR  
 

En tillämpningsförfrågan är en tjänst där man med kundens tillämpning kan söka uppgifter 
som finns i befolkningsdatasystemet. Mellan kundens tillämpning och befolkningsdatasyste-
met har upprättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka på förhand fastställda 
uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet och registrera dessa direkt i kundens system. 
 
2.1 Gällande tillämpningsförfrågningar 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,24 €/förfrågan 
 

Befolkningsregistercentralen reviderar alla tillämpningsförfrågningar under år 2007, och de 
gamla tillämpningsförfrågningarna tas ur bruk. 
 
2.2. Tillämpningsförfrågningar inom BDS-förfrågan  
 

Dessa avgifter per förfrågan tillämpas i stället för den ovan nämnda avgiften från och med 
den tidpunkt då kunden har övergått till att använda tillämpningsförfrågan inom den nya BDS-
förfrågan. 
 
1. Via en begränsad tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas 

− en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteck-
ning 

 
2. Via en normal tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas 

− namn, adress, dödsdag och hemkommun 
− en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteck-

ning 
 
3. Via en omfattande tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas 

− uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund 
− identifiering av en person 

 
Begränsad tillämpningsförfrågan 0,16 €/förfrågan 
Normal tillämpningsförfrågan 0,24 €/förfrågan 
Omfattande tillämpningsförfrågan 0,29 €/förfrågan 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar anläggnings-, ändrings- och tilläggskost-
naderna för en tillämpningsförfrågningsförbindelse separat i varje enskilt fall. 
 
Minimidebitering för förfrågningsavgifter per månad 7 €/faktura 
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II TJÄNSTER FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV KUNDENS REGISTER 

1. ÄNDRINGSDATATJÄNST 
 

Ändringsdatatjänst är en tjänst för upprätthållande av kundens register där kundens system 
uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet så att uppgifternas datainnehåll och 
leveranssättet är standardiserat. Ändringsdatatjänsten består av leverans av bas- och ändrings-
uppgifter och av separat leverans. 
 
1.1. Leverans av basuppgifter 
 

Leverans av basuppgifter är en tjänst av engångsnatur där på förhand fastställda basuppgifter 
från befolkningsdatasystemet förmedlas till kunden. Basuppgifterna kan plockas ut antingen 
på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som kunden 
har lämnat (t.ex. personbeteckning). Leveransen av basuppgifter utgör en förutsättning för att 
leverans av ändringsuppgifter skall inledas. 
 
Leveransavgift  200 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,077 €/enhet 
 

Av en kund hos den regelbundna ändringsdatatjänsten som beställer en leverans av basupp-
gifter på nytt, t.ex. för att upprätta ett parallellt datasystem eller i samband med att datasyste-
men förnyas, debiteras följande pris: 
 
Leveransavgift  135 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,050 €/enhet 
 
Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifter på basis av antal och den 
minimiprissättning som anges i följande tabell, då utlämnandet av uppgifter omfattar över 150 
000 dataenheter: 
 
Enheter   Pris/enhet Minimidebitering 
 
150 001 – 250 000 0,070 € 10 500 € 
250 001 – 400 000 0,062 € 15 500 € 
400 001 – 600 000 0,052 € 21 000 € 
600 001 – 900 000 0,040 € 24 000 € 
900 001 – 1 200 000 0,033 € 30 000 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,028 € 33 000 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,024 € 36 000 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,022 € 39 000 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,020 € 41 000 € 
2 400 001 > 0,014 € 45 000 € 
 

Då det är fråga om en leverans av basuppgifter, omfattande över 150 000 dataenheter, till en 
sådan kund hos den regelbundna ändringsdatatjänsten som beställer en leverans av basuppgif-
ter på nytt, t.ex. för att upprätta ett parallellt datasystem eller i samband med att datasystemen 
förnyas, ges på de rabatterade priserna ovan en tilläggsrabatt på 33 procent. 
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Tilläggsrabatter 
 
Enheter Pris/enhet Minimidebitering 
 
150 001 – 250 000 0,047 € 7 035 € 
250 001 – 400 000 0,042 € 10 385 € 
400 001 – 600 000 0,035 € 14 070 € 
600 001 – 900 000 0,027 € 16 080 € 
900 001 – 1 200 000 0,022 € 20 100 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,018 € 22 110 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,016 € 24 120 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,015 € 26 130 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,013 € 27 470 € 
2 400 001 > 0,009 € 30 150 € 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar anläggnings- och tilläggskostnader sepa-
rat i varje enskilt fall 
 
1.2. Leverans av ändringsuppgifter 
 

Leverans av ändringsuppgifter är en regelbunden tjänst där ändringar till på förhand fast-
ställda uppgifter i befolkningsdatasystemet levereras till kunden. Ändringsuppgifterna kan 
plockas ut antingen på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifikations-
uppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning). Innan leveransen av ändringsupp-
gifter inleds måste basuppgifter levereras till kundens register. 
 
Leveransavgiften för insamling och leverans av ändringsuppgifter 

− dagligen  7 € 
− varje vecka  35 € 
− med två veckors leveransintervall  75 € 
− med fyra veckors leveransintervall  150 € 

 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,032 € 
Tilläggstjänst för enskild kund  0,008 € 
Förvaring och upprätthållande av en kunds beteckningsfil  0,008 € 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar anläggnings- och tilläggskostnaderna se-
parat i varje enskilt fall. 
 
1.3. Separat leverans 
 

Separat leverans är en tjänst av engångsnatur där till en kund hos ändringsdatatjänsten leve-
reras på förhand fastställda uppgifter från befolkningsdatasystemet. Ändringsuppgifterna kan 
plockas ut antingen på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifikations-
uppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning). 
 
Leveransavgift  135 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,050 €/enhet 
 

På separata leveranser tillämpas tabellen för tilläggsrabatter som gäller för leverans av bas-
uppgifter som omfattar över 150 000 dataenheter. 
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Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar anläggnings- och tilläggskostnader sepa-
rat i varje enskilt fall. 
 
Tilläggstjänster: 
 
Leverans av uppgifter på diskett eller cd  70 € 
Kopia av material som linjeöverföring/dataöverföring på Internet  30 € 
Kopia av material på diskett eller cd 100 € 
 
2. ENGÅNGSUPPDATERING AV KUNDENS REGISTER 
 
2.1. Basuppdatering av personregister 
 

Basuppdatering av personregister är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter 
från befolkningsdatasystemet. Sådana uppgifter som kan uppdateras vid basuppdatering är 
namn, adress, dödsdag, hemviststat i utlandet, dagen för flyttning från Finland, kön, hem-
kommun, modersmål, yrke och civilstånd. Uppdateringen görs utgående från de personbe-
teckningar som kunden levererar i form av en fil. 
 
Leveransavgift  250 € 
Enhetsavgift  0,014 €/uppdaterad personbeteckning 
 

Minimidebiteringen vid basuppdatering av personregister är 340 €/leverans. 
 

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet 
och leverans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
 
2.2. Omfattande uppdatering av kundregister 
 

Omfattande uppdatering av kundregister är en tjänst där kundens register uppdateras med 
uppgifter från befolkningsdatasystemet vilka avviker från basuppdateringen. Uppdateringen 
görs utgående från de person-, byggnads- eller fastighetsbeteckningar som kunden levererar i 
form av en fil. 
 
Leveransavgift  250 € 
Enhetsavgift  0,022 €/uppdaterad beteckning 
 

Minimidebiteringen vid omfattande uppdatering av kundregister är 420 €/leverans. 
 

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet 
och leverans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
 

Eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Myndigheten inom regis-
terförvaltningen debiterar anläggnings- och tilläggskostnaderna separat i varje enskilt fall. 
 
Tilläggstjänster: 
 
Personidentifieringstjänst 
 

Personidentifieringstjänst omfattar identifiering av personer genom en jämförelse av de 
identifieringsuppgifter (namn, födelsetid, adress) som kunden levererar i form av en fil med 
uppgifterna i befolkningsdatasystemet. 
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Identifiering av personer  200 €/leverans 
 

Uppdatering eller komplettering av uppgifter på personbeteckningar som erhålls som resul-
tat av identifieringen sker i form av uppdaterings- eller samplings- och utplockningstjänst. 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift  85 € 
Papperslista  0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning på etiketter  0,05€/etikett 
 
 

III SAMPLINGS- OCH UTPLOCKNINGSTJÄNSTER 

1. SAMPLING OCH UTPLOCKNING SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETS-
PARTNER 
 

Sampling och utplockning är en tjänst där man från befolkningsdatasystemet utlämnar per-
son-, fastighets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika utplockningskriterier (t.ex. en 
persons ålder, personbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för bygg-
nader, fastighetsbeteckning). 
 
Leveransavgift (sampling/utplockning)  250 € 
Uppgifter ur befolkningsdatasystemet  0,086 €/enhet 
 

Minimidebiteringen för samplings- och utplockningstjänster är 500 €/leverans. 
 

I avgifterna ingår utplockning av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet 
och leverans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
 

Eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Då det är fråga om en re-
gelbunden leverans av uppgifter till samma kund minst en gång i månaden, enligt en avtalad 
rytm, eller någon annan standardiserad datatjänstleverans som levereras med samma innehåll 
till fler än en kund, uppbärs ingen minimidebitering och debiteras bara de ovan nämnda avgif-
terna per leverans och enhet, om deras summa understiger minimidebiteringen. 
 
Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifter på basis av antal och den 
minimiprissättning som anges i följande tabell, då utlämnandet av uppgifter omfattar över  
150 000 dataenheter: 
 
Enheter   Pris/enhet Minimidebitering 
 
150 001 – 250 000 0,078 € 12 000 € 
250 001 – 400 000 0,069 € 17 500 € 
400 001 – 600 000 0,058 € 23 500 € 
600 001 – 900 000 0,045 € 27 000 € 
900 001 – 1 200 000 0,037 € 33 500 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,031 € 37 000 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,027 € 40 500 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,024 € 44 000 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,022 € 46 000 € 
2 400 001 > 0,015 € 49 000 € 
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Då det är fråga om regelbunden ombeställning av den standardiserade samplings- och ut-
plockningstjänsten, omfattande över 150 000 dataenheter, (utförande av uppdrag som är iden-
tiskt med en tidigare beställning minst en gång om året) ges på de rabatterade priserna ovan en 
tilläggsrabatt på 33 procent. 
 
Tilläggsrabatter 
 
Enheter Pris/enhet Minimidebitering 
 
150 001 – 250 000 0,052 € 8 040 € 
250 001 – 400 000 0,046 € 11 725 € 
400 001 – 600 000 0,039 € 15 745 € 
600 001 – 900 000 0,030 € 18 090 € 
900 001 – 1 200 000 0,025 € 22 445 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,021 € 24 790 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,018 € 27 135 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,016 € 29 480 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,015 € 30 820 € 
2 400 001 > 0,010 € 32 830 € 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar eventuella tilläggskostnader för leveran-
sen separat i varje enskilt fall 
 
Tilläggstjänster: 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift  85 € 
Papperslista  0,02 €/överlåten dataenhet 
Utmatning på etiketter  0,05 €/etikett 
Utplockning av kontrollgrupp  500 € 
Omvandling av koordinater  100 € (omvandling av 1 - 200 000 enheter) 
 200 € (omvandling av 200 001 -  enheter) 
 
2. SAMPLING OCH UTPLOCKNING SOM UTFÖRS AV BEFOLKNINGSREGISTER-
CENTRALEN 
 

Befolkningsregistercentralen utför enkla och till enhetsantalet små uppdrag. 
 
Leveransavgift  150 € 
Uppgifter ur befolkningsdatasystemet  0,086 €/enhet 
 

Avgifterna innehåller leverans av uppgifter i form av en fil på diskett/cd. 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella tilläggskostnader för leveransen separat i 
varje enskilt fall. 
 
Tilläggstjänster: 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift  35 € 
Papperslista  0,02 €/dataenhet 
Utmatning på etiketter  0,05 €/dataenhet 
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3. SEPARATA UTDATA 
 

Med separata utdata avses utdata, statistik eller annat material som tas fram i enlighet med 
kundens definitioner. 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar kostnader för leveransen separat i varje 
enskilt fall. 
 
 

IV MAGISTRATERNAS SEPARATA 
TJÄNSTER 

 
1. SAMPLING OCH UTPLOCKNING 
 

Sampling och utplockning som produceras och levereras av magistratern. 
 
En enligt avtal preciserad leveransavgift: 

− vid enstaka utplockning 40 €/leverans 
− vid fortgående avtalsförhållande 72 €/år 

 
Enhetsavgifterna för varje sampling och utplockning: 
 
Enheter 
1–1 000  0,25 € 
1 001–2 000 0,16 € 
2 001–3 000 0,13 € 
3 001–4 000 0,11 € 
4 001– 0,09 € 
 
Minimidebitering 6 €/utplockning 
 

I avgiften ingår bassampling och basutplockning i enlighet med villkoren i avtalet och leve-
rans av uppgifter i form av etiketter eller förteckning. 
 
Kopia av levererat material 0,04 €/enhet 
 

Magistraten debiterar tilläggskostnaderna separat i varje enskilt fall. 
 
2. BOENDEDATATJÄNST 
 
2.1. Förteckning över boende 
 

Förteckning över boende i en byggnad. 
 
Förteckning över boende 0,28 €/boende 
 
Minimidebitering 6,10 €/kund 
 

Magistraten debiterar tilläggskostnaderna separat i varje enskilt fall. 
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2.2. Fortgående boendedatatjänst 
 

Fortgående leverans av boendeförteckningen och ändringar i den för samarbete i anslutning 
till upprätthållande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet. 
 
I enlighet med antalet lägenheter: 
 
Lägenheter 
1–25 5 €/leverans 
26–50 8 €/leverans 
51–100 18 €/leverans 
101–200 26 €/leverans 
201–400 36 €/leverans 
401–700 53 €/leverans 
701–1 000 70 €/leverans 
1 001–1 500 105 €/leverans 
1 501–2 000 142 €/leverans 
2 001–2500 176 €/leverans 
2 501–3000 265 €/leverans 
3 001– 353 €/leverans 
 

Vid leverans av uppgifter som ändrats i boendeförteckningen i form av linjeöverföring till 
det register som skall upprätthållas uppbärs en fast årsavgift på 0,20 €/boende/år som är base-
rad på registrets storlek och för leverans av registrets basuppgifter 1760 €. 
 

Magistraten debiterar tilläggskostnaderna separat i varje enskilt fall. 
 
2.3. Förfrågningar om de boende 
 

Leverans av enskilda person- och byggnadsuppgifter som förfrågningar till bostads- och fas-
tighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund via datatjänstleverantörens förfråg-
ningssystem. 
 
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med 
lägenhetsbeteckning 0,65 €/förfrågan 
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med 
byggnadsbeteckning 1,30 €/förfrågan 
 
Datatjänstleverantören debiterar dessutom sina egna avgifter. 
 
3. DATATJÄNST VIA EN TEKNISK ANSLUTNING UR REGISTER SOM NÄMNS I 
LAGEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MAGISTRATERNA 
 
3.1. Registret över äktenskapsförordsärenden  
 
Uppgift om ett ärende eller en person 1 €/enhet 
 
3.2. Registret över gåvoärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person 1 €/enhet 
 
Minimidebitering 6,10 € 
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V TELEFONTJÄNSTER 
 

Med befolkningsdatatelefonen avses den telefontjänst som svarar på förfrågningar av myn-
digheter om enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. 
 
Lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift och 1,3287 €/minut 
 
 

VI HANDLINGAR 
 
1. BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS HANDLINGAR 
 
1.1. Utdrag ur befolkningsdatasystemet 
 

Utdragets datainnehåll bestäms på basis av användningssyftet. Exempel på utdrag ur befolk-
ningsdatasystemet är bl.a. ämbetsbevis och intyg om hemkommun. 
 
Utdrag 3,70 €/handling 
Manuellt utdrag 14,00 €/handling 
 
1.2. Färdig statistik eller utredning av antal 
 

Ur befolkningsdatasystemet regelbundet producerade statistik och utredningar av antal, bl.a. 
statistik över folkmängd vid årsskiftet och utredningar om förändringar i registersituationen. 
 
För den första sidan 2,70 €/sida 
För de följande sidorna 1,35 €/sida 
 
1.3. Styrkta kopior 
 

Styrkt kopia av handling i befolkningsdatasystemet 
 
Avgift 2,00 €/sida 
 
2. ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Utdrag ur registret över religionssamfund 14,00 €/handling 
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning 9,00 €/handling 
Intyg ur vigselrättsregistret 9,00 €/handling 
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen 20,00 €/handling 
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister 3,70 €/handling 
 
I ärvdabalken avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen som följer: 
Fastställelse av delägaruppgifterna, då delägarna är bara 
bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make 37,00 €/bouppteckning 
I övriga fall  80,00 €/bouppteckning 
 
Registerbevis som avses i förordningen om båttrafik och  
dubblettexemplar av registerbeviset 27,00 €/handling 
Sådant registerbevis med specialtecken som 
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avses i förordningen om båttrafik 92,00 €/handling 
Utdrag ur båtregistret 10,00 €/handling 
Beslut som gäller ansökan om ändring 
av släktnamnet eller förnamnet 91,00 €/beslut 
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamnet 
när ansökan enligt 18 § i namnlagen skall kungöras 
i den officiella tidningen 166,00 €/beslut 
 
Registrering av äktenskapsförord, registrering av  
anmälan om gåva mellan makar, registrering av anmälan  
om uteslutande av giftorätt, registrering av avvittringshandling  
samt registrering av avtal om den lag som skall tillämpas  
på makars förmögenhetsförhållanden.  46,00 € 
 
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 46,00 € 
Kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden  
eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till  
dessa register 9,20 € 
 
 

VII MAGISTRATERNAS PRESTATIONER 
INOM FÖRMYNDARVERKSAMHETEN 

 
1. TILLSTÅNDSÄRENDEN 
 

Beslut i ett tillståndsärende som avses i 34 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förmyndarverk-
samhet, enligt den nettoförmögenhet som skall delas: 
 
Förmögenhet som skall delas 
0–85 000 €  80 €/beslut 
85 001–170 000 € 200 €/beslut 
170 001– 343 €/beslut 
 
Beslut i övrigt tillståndsärende enligt lagen om förmyndarverksamhet 100 €/beslut 
 
2. REVISION 
 

I lagen om förmyndarverksamhet avsedd revision enligt de bruttotillgångar som huvudman-
nen har i slutet av redovisningsperioden: 
 
Bruttotillgångar 
0–34 000 € 35 €/revision 
34 001–50 000 € 51 €/revision 
50 001–67 000 € 68 €/revision 
67 001–100 000 € 102 €/revision 
100 001–135 000 € 138 €/revision 
135 001–168 000 € 171 €/revision 
168 001–336 000 € 257 €/revision 
336 001–840 000 € 343 €/revision 
840 001– 428 €/revision 
 

Med de bruttotillgångar som är bestämningsgrund för revisionsavgiften avses tillgångarna 
vid utgången av redovisningsperioden innan skulderna avdras. Tillgångarna består av kontanta 
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medel, depositioner, värdepapper, fordringar, fastigheter, lösöre, dödsboandelar och eventuella 
andra tillgångar. 

För en sådan allmänt hållen redovisning som avses i 55 § 3 mom. i lagen om förmyndar-
verksamhet uppbärs hälften av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan. 
 

Av en minderårig huvudman uppbärs hälften av den revisionsavgift som anges ovan. Om tre 
eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, 
uppbärs av varje huvudman en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan. 
 

Om redovisningsperioden är kortare än ett halvt år, uppbärs hälften av den revisionsavgift 
som anges ovan. 
 
3. FÖRORDNANDE AV INTRESSEBEVAKARE ELLER EN STÄLLFÖRETRÄDARE 
FÖR DENNE 
 
Förordnande av intressebevakare enligt 12 § i lagen 
om förmyndarverksamhet 30 €/beslut 
 
4. ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN 
 
Ansökan hos tingsrätten som leder till  intressebevakning, ändring 
av intressebevakning eller upphörande av intressebevakningen 100 €/ansökan 
 
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av 
intressebevakning eller upphörande av intressebevakningen, då 
behandlingen av ansökan förutsätter förmyndarmyndighetens 
närvaro vid tingsrättens sammanträde 240 €/ansökan 
 

Avgift uppbärs inte för utredningar som avses i 17 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksam-
het. 
 
5. ÖVRIGA PRESTATIONER 
 
Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 10 €/handling 
 

Magistraten debiterar de tilläggskostnader som föranleds av anskaffningen av utredningar i 
anknytning till ovan avsedda förmyndarprestationer till fullt belopp separat i varje enskilt fall.  
 
 

VIII TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEK-
TRONISK KOMMUNIKATION 

 
Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § i lagen om identitetskort 
 
Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 20 €/handling 
Handling som ges för upplåsning av ett kort 18 €/handling 
 
Framtagning av i 5 § i passlagen avsedda certifikat för pass  
 
Passcertifikat 6 €/dokument 
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IX ÖVRIGA TJÄNSTER 
 
1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER (4 § 8 punkten och 5 § 18 punk-
ten) 
 
Utbildning 125 €/utbildningsgång 
Konsultering (gäller inte tjänsteuppdrag eller rådgivning 
enligt förvaltningslagen) 70 €/timme 
 

Resekostnader debiteras i enlighet med resereglementet för statstjänstemän. 
 
2. ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar kostnaderna för övriga produkter och 
tjänster separat i varje enskilt fall. 
 

Utöver ovan nämnda avgifter för handlingar och avgifter inom förmyndarverksamheten 
uppbärs ingen annan postavgift än ett eventuellt postförskott. Om fakturan på kundens begä-
ran sänds till en annan adress än prestationen, uppbärs 1,35 € i portoavgifter för sändning av 
fakturan. 
 

För betalningsanmodan debiteras 5,00 €. 
 

Om en handling sänds även per telefax, uppbärs för detta dessutom 8 €. 
 



Inrikesministeriets förordning

Nr 1136

om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i
förmyndarverksamheten

Given i Helsingfors den 7 december 2006

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av
intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersätt-
ning som av statens medel skall betalas till
den som producerar intressebevakningstjäns-
ter som behövs i förmyndarverksamheten och
om grunden för ersättningen.

2 §

Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den
som producerar intressebevakningstjänster
enligt vad som bestäms i denna förordning. I
landskapet Åland betalas ersättningen av
länsstyrelsen.

3 §

Ersättningen år 2007

Till den som producerar intressebevak-
ningstjänster betalas högst hälften av netto-
kostnaderna i ersättning för produktion av
intressebevakningstjänster, dock minst 70
euro och högst 240 euro per intressebevak-

ning inom ramen för det anslag som i
statsbudgeten reserverats för ändamålet. Med
nettokostnader avses kostnaderna för den som
producerar intressebevakningstjänster enligt
bokslutet för 2006 minskat med de arvoden
och ersättningar som debiterats av huvud-
männen.

Om kommunen producerar endast en del av
intressebevakningstjänsterna fastställs ersätt-
ningen till kommunen och de andra service-
producenterna i förhållande till antalet intres-
sebevakningar. Som antalet intressebevak-
ningar beaktas kommunens och de andra
serviceproducenternas intressebevakningar
den 1 mars 2007 enligt registret över för-
myndarskapsärenden.

Ersättningen betalas senast i september
2007.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till utgången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2006

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1137

om upphävande av 1 § 2 mom. i inrikesministeriets förordning om passfotografier

Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs 1 § 2

om. i inrikesministeriets förordning av den 15
augusti 2006 om passfotografier (708/2006).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007.

Helsingfors den 8 december 2006

Inrikesminister Kari Rajamäki

Chef för tillståndsförvaltningen Anne Aaltonen
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