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Liite 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista  peritään seuraavat maksut: 
 
 

I KYSELYT 

1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT 
 

VTJkyselyn suorakysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen sovelluksella haetaan 
yksittäisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan kysellä ja tulostaa tietoja 
henkilöistä, kiinteistöistä ja rakennuksista. 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot  0,16 €/kysely 
Henkilön tunnistus 0,29 €/kysely 
Tulosteet 0,29 €/tuloste 
 
Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus 
 
Käyttäjämäärä Kuukausimaksu / käyttäjätunnus 
1 – 1500  1 € 
1501 – 2500 0,50 € 
2501 –  0,10 € 
 

Käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus peritään kyselykäyttäjiltä ja hallintapalveluiden käyttä-
jiltä.  
 

Käyttötilastojen haku ja koulutusympäristön käyttö ovat asiakkaille maksuttomia. 
 
VTJkyselyn suorakyselyn laskutusosoitekohtainen  
vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku 
 

Lisäkustannukset asiakaskohtaisista lisäpalveluista Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen. 
 
2. VTJkyselyn SOVELLUSKYSELYT  
 

Sovelluskysely on palvelu, jossa asiakkaan sovelluksella haetaan tietoja väestötietojärjes-
telmästä. Palvelussa asiakkaan sovelluksen ja väestötietojärjestelmän välille on rakennettu ky-
sely-yhteys, jolla voidaan hakea ja tallettaa ennalta määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja 
suoraan asiakkaan järjestelmään. 
 
1. Suppealla sovelluskysely-yhteydellä välitetään: 

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys 
 
2. Perussovelluskysely-yhteydellä välitetään: 

- nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot sekä tieto, että henkilö on Suomen kan-
salainen 

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys ja lisäksi pe-
rustiedot 
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3. Laajalla sovelluskysely-yhteydellä välitetään: 
- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja 

 
4. Tunnistussovelluskyselyllä välitetään: 

- henkilön tai henkilöiden tunnistus ja 
- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja 

 
Suppea sovelluskysely 0,08 €/kysely 
Perussovelluskysely 0,20 €/kysely 
Laaja sovelluskysely 0,25 €/kysely 
Tunnistussovelluskysely 0,30 €/kysely 
 

Sovelluskysely-yhteyden perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset Väestörekisterikeskus ve-
loittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
VTJkyselyn sovelluskyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku 
 
 
 

II ASIAKKAAN REKISTERIN YLLÄPITOPALVELUT 

1. MUUTOSTIETOPALVELU 
 

Muutostietopalvelu on asiakkaan rekisterin ylläpitopalvelu, jossa asiakkaan järjestelmää 
päivitetään standardin tietosisällön ja toimitustavan mukaisesti väestötietojärjestelmän tiedoil-
la. Muutostietopalvelu koostuu perus- ja muutostietotoimituksesta sekä erillistoimituksesta.  
 
1.1. Perustietotoimitus  
 

Perustietotoimitus on kertaluonteinen palvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan ennalta määritel-
lyt perustiedot väestötietojärjestelmästä. Perustietojen poiminta voidaan suorittaa joko alueel-
lisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (esim. henkilötunnus) perusteella. 
Perustietotoimitus on edellytyksenä muutostietotoimituksen aloittamiselle. 
 
Toimitusmaksu 200 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,077 €/tietoyksikkö 
 

Säännöllisen muutostietopalvelun asiakkaalta, joka tilaa perustietotoimituksen uudelleen 
esim. rinnakkaisen tietojärjestelmän perustamista varten tai tietojärjestelmien uusimiseen liit-
tyen, veloitetaan seuraavat hinnat: 
 
Toimitusmaksu 135 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,050 €/tietoyksikkö 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 100 000 tietoyksikköä: 
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Tietoyksikköjä   Hinta/tietoyksikkö 
 
100 001 – 400 000  0,067 € 
400 001 – 800 000  0,046 € 
800 001 – 1 200 000  0,035 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,027 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,023 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,021 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,014 € 
2 900 001 >  0,009 € 
 

Silloin, kun kysymyksessä on yli 100 000 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. 
 
Lisäalennustaulukko 
 
Tietoyksikköjä  Hinta/Tietoyksikkö 
   
100 001 – 400 000  0,044 € 
400 001 – 800 000  0,030 € 
800 001 – 1 200 000  0,023 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,018 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,015 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,014 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,009 € 
2 900 001 >  0,006 € 
 
  

Perustamis- ja lisäkustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
1.2. Muutostietotoimitus 
 

Muutostietotoimitus on säännöllinen palvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan ennalta määritel-
tyihin väestötietojärjestelmän tietoihin kohdistuneet muutokset. Muutostietojen poiminta voi-
daan suorittaa joko alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (esim. 
henkilötunnus) perusteella. Ennen muutostietotoimituksen aloittamista asiakkaan rekisteriin 
on tehtävä perustietotoimitus. 
 
Toimitusmaksu muutostietojen keräämisestä ja toimittamisesta: 

- päivittäin 7 € 
- viikoittain 30 € 
- kahden viikon toimitusvälein 75 € 
- neljän viikon toimitusvälein 150 € 

 
Muutostietotoimituksen tietoyksikköhinnat 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,030 €/tietoyksikkö 
Asiakaskohtaiset lisäpalvelut 0,008 €/tietoyksikkö 
Asiakkaan tunnustiedon säilytys ja ylläpito 0,008 €/tietoyksikkö 
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Perustamis- ja lisäkustannuksista Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
1.3. Erillistoimitus 
 

Erillistoimitus on kertaluonteinen palvelu, jossa muutostietopalvelun asiakkaalle toimitetaan 
ennalta määritellyt tiedot väestötietojärjestelmästä. Tietojen poiminta voidaan suorittaa joko 
alueellisen rajauksen tai asiakkaan toimittamien tunnistetietojen (esim. henkilötunnus) perus-
teella. 
 
Toimitusmaksu 135 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,050 €/tietoyksikkö 
 

Erillistoimituksiin sovelletaan perustietotoimituksen lisäalennustaulukkoa yli 100 000 tieto-
yksikön toimituksissa. 
 

Perustamis- ja lisäkustannuksista Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
Lisäpalvelut: 
 
Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:llä 70 € 
Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 € 
Aineistokopio levykkeellä tai CD:nä 100 € 
 
2. ASIAKASREKISTERIN PÄIVITYSPALVELU 
 
2.1 Asiakasrekisterin päivitys 
 

Asiakasrekisterin päivitys on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään väestötietojär-
jestelmän tiedoilla. Päivitys tehdään asiakkaan tiedostomuodossa toimittamien henkilö-, ra-
kennus- tai kiinteistötunnusten perusteella. 

 
Toimituskohtainen minimiveloitus asiakasrekisterin päivityksestä on 400 €. 
 
Minimiveloitus kattaa maksimissaan 6000 tietoyksikön toimitukset. Mikäli tietojenluovutus 

sisältää yli 6000 tietoyksikköä, luovutus hinnoitellaan seuraavien toimitusmaksujen ja yksik-
köhintojen mukaan: 
 
Toimitusmaksu 250 € 
Tietoyksikkömaksu 0,025 €/tietoyksikkö 
 

Maksut sisältävät henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. Päivitys voi-
daan tehdä joko toimittamalla vain muuttuneet tiedot, tai jos se on teknisesti tarkoituksenmu-
kaista, toimittamalla koko aineisto uudelleen.  
 

Mahdollinen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Perustamis- ja lisäkus-
tannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
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Lisäpalvelut: 
 
Henkilöiden tunnistuspalvelu 
 

Henkilöiden tunnistuspalvelussa henkilöt tunnistetaan vertaamalla asiakkaan tiedostomuo-
dossa toimittamia tunnistetietoja (nimi, syntymäaika) väestötietojärjestelmän tietoihin. 
 
Henkilöiden tunnistus 100 €/toimitus 
 

Tunnistuksesta tuloksena saataville henkilötunnuksille tietojen päivitys tai lisääminen tapah-
tuu päivitys- tai otanta- ja poimintapalveluna. 
 
Tulostuspalvelu: 
Tulostusmaksu  100 € 
Paperiluettelo  0,02 €/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,06 €/tarra 
 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa silloin, kun asiakasrekisterin koko käsittää yli 100 000 tietoyksikköä: 
 
Tietoyksikköjä  Hinta/Tietoyksikkö 
   
100 001 – 400 000  0,022 € 
400 001 – 800 000  0,014 € 
800 001 – 1 200 000  0,011 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,008 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,007 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,006 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,004 € 
2 900 001 >  0,003 € 
  
 

III  POIMINTAPALVELUT 

1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT POIMINNAT 
 

 
Poimintapalvelu on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan erilaisin poimintaperus-

tein (esim. henkilön ikä, henkilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmitysta-
pa, kiinteistötunnus). 
 
Toimitusmaksu (poimintakohtainen) 250 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot  0,09 €/tietoyksikkö 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus poimintapalveluissa on  600 €. 
 

Maksut sisältävät henkilötietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. 
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Mahdollinen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymykses-
sä on säännöllinen, sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiak-
kaalle vähintään kerran kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimite-
taan useammalle kuin yhdelle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimät-
tä ja veloitetaan vain edellä mainitut toimitus- ja tietoyksikkömaksut, vaikka niiden summa on 
minimiveloitusta pienempi. 
 
 
Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 100 000 tietoyksikköä: 

 
Tietoyksikköjä  Hinta/Tietoyksikkö 
   
100 001 – 400 000  0,078 € 
400 001 – 800 000  0,050 € 
800 001 – 1 200 000  0,040 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,030 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,026 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,023 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,015 € 
2 900 001 >  0,010 € 
 

Silloin, kun kysymyksessä on yli 100 000 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. 
 
Lisäalennustaulukko 
 
Tietoyksikköjä  Hinta/Tietoyksikkö 
   
100 001 – 400 000  0,051 € 
400 001 – 800 000  0,033 € 
800 001 – 1 200 000  0,026 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,020 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,017 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,015 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,010 € 
2 900 001 >  0,007 € 
 

Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa ta-
pauskohtaisesti erikseen. 
 
Lisäpalvelut: 
 
Tulostuspalvelu: 
Tulostusmaksu  100 €  
Paperiluettelo 0,02 €/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet  0,06 €/tarra 
Verrokkipoiminta 500 € 
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Koordinaattien muunnos 100 € (1 – 200 000 yksikön muunnos) 
 200 € (200 001 – yksikön muunnos) 
 
 
2. VTJ KYSELYN POIMINTAKYSELYT 
 

 
2.1. Väestörekisterikeskuksen suorittamat poiminnat 
 

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen toteuttamissa pienimuotoisissa poimin-
noissa. 

 
Toimitusmaksu 100 € 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot: 
  
Tietoyksikköjä Hinta/tietoyksikkö 
1 – 1000  0,25 €/tietoyksikkö 
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö 
2001 – 3000  0,13 €/tietoyksikkö 
3001 – 4000  0,11 €/tietoyksikkö 
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö 
 

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona. 
 
Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa ta-

pauskohtaisesti erikseen. 
 
2.2. Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden itse suorittamat poiminnat 
 
Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden itse VTJ-kyselyn poiminta-

kyselysovelluksella suorittamissa poiminnoissa. 
 
Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus  20 €/kk 
Yksikkömaksu    0,06 €/tietoyksikkö 
 

      
3. POIMINNAT NEUVOA-ANTAVIA KUNNALLISIA KANSANÄÄNESTYKSIÄ VAR-
TEN 
 

Väestörekisterikeskus toimittaa kuntalain (365/1995) 30 – 31 §:n mukaisiin kansanäänestyk-
siin liittyviä poimintoja.  
 

Poiminnoista Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen välittömien Väestö-
rekisterikeskukselle aiheutuvien kustannusten mukaan lisättynä 250 euron toimitusmaksulla. 
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4. ERILLISTULOSTEET 
 

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

Kustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti. 
 
 
 

 IV ASIAKIRJAPALVELUT 

1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
 
 
 1.1. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys 
 

Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuo-
denvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista. 
 
Ensimmäinen sivu 2,70 €/sivu 
Seuraavat sivut 1,35 €/sivu 
 
 

 V SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT 

Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille 
 
Sähköisen henkilökortin ja sirualustan varmenteet 20 €/asiakirja 
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja   10 €/asiakirja 
 

Passilain 5 c §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille 
 
Passivarmenne 5,00 €/asiakirja 
 
Passivarmenne, sotaveteraanit   2,50 €/asiakirja 

 
1.5.2011 alkaen ulkomaalaislain 33 b §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelu-

lupakortille ja oleskelukortille 
 

Oleskelulupakortin tai oleskelukortin biovarmenne  5,00 €/asiakirja 
 
 

 
 VI MUUT PALVELUT 

1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT (3 § 6 kohta ) 
 
Koulutus 125 €/koulutuskerta 
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä 
hallintolain mukaista neuvontaa) 70 €/tunti 
 

Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
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2. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT 
 

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtai-
sesti. 
 

Mainitun asiakirjapalvelun lisäksi ei peritä muita postimaksuja kuin mahdollinen postien-
nakko.  
 

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €. 
 

Jos asiakirjoja toimitetaan myös telekopiona, peritään siitä lisäksi 8 €. 
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