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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraa-
vat maksut: 
 

I KYSELYPALVELUT 
 
1. SUORAKÄYTTÖKYSELYT 

Suorakäyttökyselyillä tarkoitetaan palveluja, joilla voidaan päätekäyttöisesti kysellä (katsel-
la) ja tulostaa yksittäisiä väestötietojärjestelmän tietoja sekä tiettyjen hakutekijöiden perusteel-
la tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, kiinteistöjä ja rakennuksia. 
 
Henkilö-, rakennus- ja kiinteistötiedot 0,16 �/kysely 
Henkilön tunnistus 0,29 �/kysely 
Tulosteet 0,29 �/tuloste 
Internet-verkon kautta välitettävä kyselypalvelun 
perustamiskustannus 15 �/käyttäjätunnus 
Internet-verkon kautta välitettävän kyselypalvelun 
kiinteä kuukausiveloitus 2 �/käyttäjätunnus 
 

Valikko-, opaste- ja infonäytöt ovat asiakkaalle maksuttomia. 
 

Vähimmäisveloitus kuukaudessa on 7 �/lasku 
 

Mahdolliset lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti 
erikseen. 
 
2. SOVELLUSKYSELYT 

Sovelluskyselyillä tarkoitetaan palveluja, joissa asiakkaan sovelluksen ja väestötietojärjes-
telmän välille on rakennettu kysely-yhteys, jolla voidaan hakea ja tallettaa väestötietojärjes-
telmän tietoja suoraan asiakkaan järjestelmään. Sovelluskyselyssä väestötietojärjestelmän tie-
dot välitetään suoraan ennalta sovittuna sanomana asiakkaan sovellukseen. 
 

Sovelluskysely on jaettu kahteen kategoriaan riippuen asiakkaan omalla hakuavaimella ha-
kemien tietojen laajuudesta. 
 

1) Suppealla sovelluskysely-yhteydellä välitetään: 
- nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot 
- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys 

 
2) Laajalla sovelluskysely-yhteydellä välitetään suppealla sovelluskysely-yhteydellä välitet-

tävien tietojen lisäksi yksi tai useampi muu väestötietojärjestelmän tieto.  
 
Suppea sovelluskysely: väestötietojärjestelmän tiedot 0,16 �/kysely 
Laaja sovelluskysely: väestötietojärjestelmän tiedot 0,24 �/kysely 
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Suppean sovelluskysely-yhteyden perustamiskustannukset 1000 � 
 

Laajan sovelluskysely-yhteyden perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon 
viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 

Kyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa on 7 �/lasku 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää vuosittain yli 250 000 tietoyk-
sikköä: 
 
Suppea sovelluskysely: 
 
Yksikköjä  
250 001�500 000 0,15 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 45 000 � 
500 001�750 000 0,14 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 80 000 � 
750 001 < 0,13 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 110 000 � 
 
Laaja sovelluskysely: 
 
Yksikköjä  
250 001�500 000 0,23 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 65 000 � 
500 001�750 000 0,22 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 120 000 � 
750 001 < 0,21 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 170 000 � 
 
3. TUNNISTUSKYSELY 

Tunnistuskyselyllä tarkoitetaan sähköisen henkilökortin tukipalvelua, joka huolehtii asiak-
kaan järjestelmän puolesta henkilön sähköisestä tunnistamisesta väestötietojärjestelmästä. 
Tunnistuskysely palauttaa tunnistetun henkilön osalta väestötietojärjestelmästä asiakkaan jär-
jestelmään henkilön sähköisen asiointitunnuksen sekä nimi-, osoite- ja kotikuntatiedon.   
 
Tunnistuskysely: väestötietojärjestelmän tiedot 0,06 �/kysely 
 
Tunnistuskysely-yhteyden perustamiskustannukset 1000 � 
 

Kyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa on 7 �/lasku 
 

II ASIAKKAAN REKISTERIN YLLÄPITO-
PALVELUT 

 
1. MUUTOSTIETOPALVELU 
 

Muutostietopalvelulla tarkoitetaan perustietotoimituksia ja muutostietotoimituksia, joissa 
tiedot toimitetaan standardin tietosisällön ja toimitustavan mukaisesti asiakkaan järjestelmään. 
 
1.1. Perustietotoimitus 
 

Perustietotoimituksella tarkoitetaan joko muutostietopalvelun aloittamisvaiheeseen liittyvää 
tai kertaluonteista perustietojen toimittamista asiakkaalle. Perustietotoimitus tehdään alueelli-
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sen rajauksen perusteella tai perustiedot poimitaan asiakkaan toimittamien tunnusten avulla. 
Perustietotoimitus on edellytyksenä muutostietotoimituksen aloittamiselle. 
 
Toimitusmaksu 200 � 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,067 �/yksikkö 
 
Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:llä 70 � 
Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 � 
Aineistokopio levykkeellä tai CD:nä 100 � 
 

Säännöllisen muutostietopalvelun asiakkaalta, joka tilaa perustietotoimituksen uudelleen 
esim. rinnakkaisen tietojärjestelmän perustamista varten tai tietojärjestelmien uusimiseen liit-
tyen, veloitetaan seuraavat hinnat: 
 
Toimitusmaksu 135 � 
Väestötietojärjestelmän tiedot  0,045 �/yksikkö 
 
Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:nä 70 � 
Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 � 
Aineistokopio levykkeellä tai CD:nä 100 � 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
 
Yksikköjä  
150 001�250 000 0,061 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 10 000 � 
250 001�400 000 0,054 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 15 100 � 
400 001�600 000 0,045 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 21 900 � 
600 001�900 000 0,035 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 26 900 � 
900 001�1 200 000 0,029 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 31 900 �  
1 200 001�1 500 000 0,024 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 34 500 � 
1 500 001�1 800 000 0,021 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 35 300 � 
1 800 001�2 100 000 0,019 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 36 200 � 
2 100 001�2 400 000 0,017 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 38 700 � 
2 400 001> 0,012 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 40 400 � 
 

Silloin, kun kysymyksessä on yli 150 000 tietoyksikön perustietotoimitus säännöllisen muu-
tostietopalvelun asiakkaalle, joka tilaa perustietotoimituksen uudelleen esim. rinnakkaisen tie-
tojärjestelmän perustamista varten tai tietojärjestelmien uusimiseen liittyen, annetaan edellä 
mainittuihin alennettuihin hintoihin vielä 33 prosentin lisäalennus. 
 

Perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapaus-
kohtaisesti erikseen. 
 
 
1.2 Muutostietotoimitus 
 

Muutostietotoimituksella tarkoitetaan asiakkaan rekisterin säännöllistä (päivittäin, viikoit-
tain, kahden viikon välein tai vähintään neljän viikon välein) päivittämistä väestötietojärjes-
telmän muuttuneilla tiedoilla. Muutostietotoimitus tehdään alueellisen rajauksen perusteella 
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tai tunnuksen avulla. Ennen muutostietotoimituksen aloittamista asiakkaan rekisteriin on teh-
tävä perustietotoimitus. 
 
Toimitusmaksu päivittäisten muutostietojen keräämisestä ja toimittamisesta: 
- päivittäin 6 � 
- viikoittain 30 � 
- kahden viikon toimitusvälein 75 � 
- neljän viikon toimitusvälein 150 � 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot  0,029 � 
Asiakaskohtaiset lisäpalvelut  0,008 � 
Asiakkaan tunnustiedon säilytys ja ylläpito  0,008 � 
Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:nä  70 � 
Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 � 
Aineistokopio levykkeellä tai CD:nä 100 � 
 

Perustamis-, muutos- ja lisäkustannuksista rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapaus-
kohtaisesti erikseen. 
 
2. ASIAKKAAN REKISTERIN KERTAPÄIVITYS 
 
2.1 Henkilörekisterin peruspäivitys 
 

Peruspäivityksellä asiakkaan henkilörekisteriä päivitetään väestötietojärjestelmästä ajan-
tasaisilla nimi- ja osoitetiedoilla, annetaan kuolinpäivämäärä sekä rekisterissä jo olevan henki-
lötunnuksen mahdollinen muutos. Päivitys tehdään asiakkaan konekielisessä muodossa toimit-
taman henkilötunnustiedoston perusteella. 
 
Toimitusmaksu 200 � 
Kertapäivitys henkilötunnuksen avulla 0,013 �/päivitettävä henkilötunnus 
 

Yksikkömaksu sisältää henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukai-
sesti sekä tietojen toimituksen konekielisessä muodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. 
 
Tietojen tulostamisesta paperiluetteloon tai tarroille veloitetaan lisämaksut: 
 
Tulostusmaksu 85 � 
Paperiluettelo 0,02 �/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 �/tarra 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus henkilörekisterin peruspäivityksessä on 340 �. Mahdolli-
nen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymyksessä on sään-
nöllinen, sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiakkaalle vähin-
tään kerran kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimitetaan useam-
malle kuin yhdelle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimättä ja veloite-
taan vain edellä mainitut toimitus- ja yksikkömaksut, mikäli niiden summa on minimiveloitus-
ta pienempi. 
 

Perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapaus-
kohtaisesti erikseen. 
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2.2 Henkilörekisterin laaja päivitys 
 

Laajassa päivityksessä asiakkaan henkilörekisteriä päivitetään peruspäivityksessä annettavi-
en tietojen lisäksi yhdellä tai useammalla muulla väestötietojärjestelmän tiedolla, joiden tulee 
olla asiakkaan rekisterissä jo olevia tietoja. Tämän toteamiseksi rekisteristä on tarvittaessa 
toimitettava rekisteriseloste tai muu vastaava selvitys. Päivitys tehdään asiakkaan konekieli-
sessä muodossa toimittaman henkilötunnustiedoston perusteella. 
 
Toimitusmaksu 200 � 
Kertapäivitys henkilötunnuksen avulla 0,02 �/päivitettävä henkilötunnus 
 

Yksikkömaksu sisältää henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukai-
sesti sekä tietojen toimituksen konekielisessä muodossa linjasiirtoyhteydellä tai levykkeel-
lä/CD:llä. 
 
Tietojen tulostamisesta paperiluetteloon tai tarroille veloitetaan lisämaksut: 
 
Tulostusmaksu 85 � 
Paperiluettelo 0,02 �/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 �/tarra 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus henkilörekisterin peruspäivityksessä on 420 �. Mahdolli-
nen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymyksessä on sään-
nöllinen, sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiakkaalle vähin-
tään kerran kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimitetaan useam-
malle kuin yhdelle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimättä ja veloite-
taan vain edellä mainitut toimitus- ja yksikkömaksut, mikäli niiden summa on minimiveloitus-
ta pienempi. 
 

Perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapaus-
kohtaisesti erikseen. 
 
2.3. Henkilöiden tunnistuspalvelu 
 

Henkilöiden tunnistuspalvelulla tarkoitetaan henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista väestö-
tietojärjestelmästä asiakkaan konekielisessä muodossa toimittamien tunnistetietojen (nimi, 
syntymäaika, osoite) perusteella.  
 
Henkilöiden tunnistus 200 �/toimitus 
 

Tunnistuksesta tuloksena saataville henkilötunnuksille tietojen päivitys tai lisääminen tapah-
tuu päivitys- tai otanta- ja poimintapalveluna. 
 
2.4. Kiinteistö- tai rakennusrekisterin päivitys 
 

Kiinteistö- tai rakennusrekisterin päivityksellä tarkoitetaan asiakkaan konekielisessä muo-
dossa toimittaman kiinteistö- tai rakennustunnustiedoston perusteella tapahtuvaa päivitystä, 
jossa asiakkaan rekisterissä jo olevia kiinteistö- tai rakennustietoja päivitetään väestötietojär-
jestelmän tiedoilla. Uusien yksiköiden lisääminen päivityksen yhteydessä tapahtuu otanta- ja 
poimintapalveluna. 
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Toimitusmaksu 200 � 
Kertapäivitys kiinteistö- tai rakennus- 
tunnuksen avulla 0,02 �/päivitettävä tunnustieto 
 

Yksikkömaksu sisältää tietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti se-
kä tietojen toimituksen konekielisessä muodossa linjasiirtoyhteydellä tai levykkeellä/CD:llä. 
 
Tietojen tulostamisesta paperiluetteloon tai tarroille veloitetaan lisämaksut: 
 
Tulostusmaksu 85 � 
Paperiluettelo 0,02 �/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 �/tarra 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus kiinteistö- ja rakennusrekisterin päivityksessä on 500 �. 
Mahdollinen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymyksessä 
on säännöllinen, sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiakkaalle 
vähintään kerran kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimitetaan use-
ammalle kuin yhdelle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimättä ja ve-
loitetaan vain edellä mainitut toimitus- ja yksikkömaksut, mikäli niiden summa on minimive-
loitusta pienempi. 
 

Perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapaus-
kohtaisesti erikseen. 
 
 

III OTANTA- JA POIMINTAPALVELUT 
 
1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT OTANNAT JA POIMINNAT 
 

Otannoilla ja poiminnoilla tarkoitetaan erilaisin poimintaperustein (esim. henkilön ikä, hen-
kilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmitystapa, kiinteistötunnus) valittu-
jen henkilö-, kiinteistö- tai rakennustietojen luovutusta väestötietojärjestelmästä. 
 

Rekisterihallinnon viranomaisen tekninen yhteistyökumppani tuottaa ja toimittaa teknisesti 
vaativammat, yksikkömäärällisesti suuret sekä asiakkaan toivomuksesta räätälöitävät toimek-
siannot. 
 
Toimitusmaksu (otanta/poimintakohtainen) 200 � 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,067 �/yksikkö 
 

Edellä mainitut maksut sisältävät tietojen toimituksen konekielisessä muodossa linjasiirtoyh-
teydellä tai levykkeellä/CD:llä. 
 
Tietojen tulostamisesta paperiluetteloon tai tarroille veloitettavat lisämaksut 
- Tulostusmaksu 85 � 
- Paperiluettelo 0,02 �/tietoyksikkö 
- Tarratulosteet 0,05 �/tietoyksikkö 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus otanta- ja poimintapalvelussa on 500 �. Mahdollinen tu-
lostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymyksessä on säännöllinen, 
sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiakkaalle vähintään kerran 
kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimitetaan useammalle kuin yh-
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delle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimättä ja veloitetaan vain edel-
lä mainitut toimitus- ja yksikkömaksut, mikäli niiden summa on minimiveloitusta pienempi. 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
 
Yksikköjä  
150 001�250 000 0,061 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 10 000 � 
250 001�400 000 0,054 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 15 100 � 
400 001�600 000 0,045 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 21 900 �  
600 001�900 000 0,035 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 26 900 � 
900 001�1 200 000 0,029 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 31 900 �  
1 200 001�1 500 000 0,024 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 34 500 � 
1 500 001�1 800 000 0,021 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 35 300 � 
1 800 001�2 100 000 0,019 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 36 200 � 
2 100 001�2 400 000 0,017 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 38 700 � 
2 400 001 < 0,012 �/yksikkö, vähimmäisveloitus 40 400 � 
 

Silloin, kun kysymyksessä on yli 150 000 tietoyksikön vakioidun otanta- tai poimintapalve-
lun säännöllinen uudelleentilaus (aikaisemman tilauksen kanssa identtisen toimeksiannon to-
teuttaminen vähintään kerran vuodessa) annetaan edellä mainittuihin alennettuihin hintoihin 
vielä 33 prosentin lisäalennus. 
 

Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen ve-
loittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORITTAMAT OTANNAT JA POIMINNAT 
 
Väestörekisterikeskuksen suorittamat otannat ja poiminnat 

Toimitusmaksu (otanta/poimintakohtainen) 100 � 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,067 �/yksikkö 
 

Edellä mainitut maksut sisältävät tietojen toimituksen konekielisessä muodossa levykkeel-
lä/CD:llä. 
 
Tietojen tulostamisesta paperiluetteloon tai tarroille veloitettavat lisämaksut 
- Tulostusmaksu 35 � 
- Paperiluettelo 0,02 �/tietoyksikkö 
- Tarratulosteet 0,05 �/tietoyksikkö 
 

Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa ta-
pauskohtaisesti erikseen. 
 
3. ERILLISTULOSTEET 
 

Erillistulosteilla tarkoitetaan asiakkaan määrittelyjen mukaisesti tehtäviä tulosteita, tilastoja 
tai muita aineistoja. 
 

Kustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti. 
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IV MAISTRAATTIEN ERILLISPALVELUT 
 
1. OTANNAT JA POIMINNAT 
 
Maistraatin tuottamat ja toimittamat otannat ja poiminnat 
 
Sopimuskohtainen toimitusmaksu: 
- Yksittäisessä poiminnassa 36 �/toimitus 
- Jatkuvassa sopimussuhteessa 70 �/vuosi 
 
Otanta- tai poimintakohtaiset yksikkömaksut: 
 
Yksikköjä 
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 � 
 

Vähimmäisveloitus 6 �/poiminta 
 

Maksu sisältää perusotannat tai �poiminnat sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
ja tietojen toimituksen yksinä tarroina tai luettelona. 
 
Toimitetun aineiston kopio 0,04 �/yksikkö 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2. ASUKASTIETOPALVELU 
 
2.1. Asukasluettelo 
 
Luettelo rakennuksen asukkaista. 
 
Asukasluettelo 0,26 �/asukas 
 
Vähimmäisveloitus 6 �/asiakas 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2.2. Jatkuva asukastietopalvelu 
 

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen 
ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten. 
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Huoneistojen lukumäärän mukaan: 
 
Huoneistoja 
1�25 5 �/toimitus 
26�50 8 �/toimitus 
51�100 18 �/toimitus 
101�200 26 �/toimitus 
201�400 36 �/toimitus 
401�700 53 �/toimitus 
701�1 000 70 �/toimitus 
1 001�1 500 105 �/toimitus 
1 501�2 000 142 �/toimitus 
2 001�2 500 176 �/toimitus 
2 501�3 000 265 �/toimitus 
3 001� 353 �/toimitus 
 

Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään 
rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 �/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen 
toimituksesta 1760 �. 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 

V PUHELINPALVELUT 
 

Väestöpuhelin on puhelinpalvelu, josta viranomaistehtäviin voidaan tiedustella yksittäisiä 
väestötietojärjestelmän tietoja. 
 
Paikallisverkkomaksu ja 1,3287 �/minuutti 
 

VI ASIAKIRJAPALVELUT 
 
1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
 
1.1. Ote väestötietojärjestelmästä 
 

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä 
annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. 
 
Ote 3,60 �/asiakirja 
Manuaalisesti laadittu ote 8,80 �/asiakirja 
 
1.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys 
 
Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuo-
denvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista. 
 
Ensimmäinen sivu 2,60 �/sivu 
Seuraavat sivut 1,30 �/sivu 
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1.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen 
 
Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 
 
Maksu 1,80 �/sivu 
 
2. MUU ASIAKIRJAPALVELU 
 
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 8,80 �/asiakirja 
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen 
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 8,80 �/asiakirja 
Todistus vihkimisoikeusrekisteristä 8,80 �/asiakirja 
Painovapauslaissa tarkoitettu todistus 17,90 �/asiakirja 
Kaivosasetuksessa tarkoitettu todistus 17,90 �/asiakirja 
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän  
äänioikeusrekisteristä annettava ote 1,10 �/asiakirja 
 
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen 
seuraavasti: 
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina  
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 36 �/perukirja 
Muissa tapauksissa 71 �/perukirja 
 
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus 
ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 26,50 �/asiakirja 
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus 
erityistunnuksella 90 �/asiakirja 
Ote venerekisteristä 4,50 �/asiakirja 
 
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamista 
koskevaan hakemukseen 89 �/päätös 
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan 
hakemukseen, kun hakemuksesta 
on nimilain 18 §:n mukaan tiedotettava 
virallisessa lehdessä 142 �/päätös 
 
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen 
lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden 
poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan 
rekisteröinti sekä aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia 
koskevan sopimuksen rekisteröinti 45 � 
Kun edellä mainittuun asiaan liittyy kuuluttaminen 
virallisessa lehdessä 120 � 
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 120 � 
 

VII MAISTRAATTIEN HOLHOUSTOIMEN 
SUORITTEET 

 
1) Lupa-asiat 
 

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan net-
tovarallisuuden mukaan: 
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Jaettava varallisuus 
0�85 000 � 75 �/päätös 
85 000�170 000 � 170 �/päätös 
170 000� 336 �/päätös 
 
Päätös muussa holhoustoimilain mukaisessa  
lupa-asiassa 75 �/päätös 
 
2) Tilintarkastus 
 
Holhoustoimilaissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttova-
rojen mukaan: 
 
Bruttovarat 
0�34 000 � 34 �/tilintarkastus 
34 000�50 000 � 50 �/tilintarkastus 
50 000�67 000 � 67 �/tilintarkastus 
67 000�100 000 � 100 �/tilintarkastus 
100 000�135 000 � 135 �/tilintarkastus 
135 000�168 000 � 168 �/tilintarkastus 
168 000�336 000 � 252 �/tilintarkastus 
336 000�840 000 � 336 �/tilintarkastus 
840 000� 420 �/tilintarkastus 
 

Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tili-
kauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, 
arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista 
muista varoista. 
 

Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan 
taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. 
 

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. 
Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen 
edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi 
kolmasosa.  
 

Mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkas-
tusmaksuista puolet. 
 
3) Edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen määrääminen 
 
Edunvalvojan määrääminen holhoustoimilain  
12 §:n mukaisesti 25 �/päätös 
 
4) Käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset 
 
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 67 �/hakemus 
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Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka 
käsittely edellyttää holhousviranomaisen  
läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 235 �/hakemus 
 

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 § 4 momentin mukaisesta selvityksestä. 
 
5) Muut suoritteet 
 
Ote holhousrekisteristä 10 �/asiakirja 
 

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat li-
säkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen. 
 

VIII SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT 
 
Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille 

Sähköisen henkilökortin varmenteet ja sirualusta 20 �/asiakirja 
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava 
asiakirja 18 �/asiakirja 
 

IX MUUT PALVELUT 
 
1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT (3 § 1 mom. 14 kohta) 
 
Koulutus 125 �/koulutuskerta 
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä 
hallintomenettelylain mukaista neuvontaa) 70 �/tunti 
 

Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
 
2. LOKISEURANTA 
 

Lokiseurannalla tarkoitetaan asiakkaan toimeksiannosta tehtävää käyttäjäkohtaista suora-
käyttökyselyjen seurantaa ja raportointia. 
 

Lokiseurannan kustannukset rekisterihallinnon viranomaiset veloittaa tapauskohtaisesti. 
 
3. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT 
 

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa ta-
pauskohtaisesti. 
 

Maksukehotuksesta veloitetaan 6 � 
 

Edellä mainittujen asiakirjapalveluiden ja holhoustoimen maksujen lisäksi ei peritä muita 
posti- eikä lähettämismaksuja kuin mahdollinen postiennakko. 
 

Mikäli asiakirja toimitetaan myös telekopiona, peritään siitä lisäksi 6 �. 


