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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotikuntalain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koti-
kuntalain säännöksiä, jotka koskevat maist-
raatin toimivallan määräytymistä muutto- ja 
maastamuuttoilmoituksista johtuvien koti-
kuntamerkintöjen tekemisessä väestötietojär-
jestelmään ja kotikunnassa olevaa asuinpaik-
kaa koskevan merkinnän tekemistä eräissä 
rutiiniluonteisissa tapauksissa. Maistraatin 
toimivallan määräytymisen alueellisista ra-
joituksista kotikuntamerkintöjen tekemisessä 
ehdotetaan luovuttavaksi. Merkinnän tekemi-
seen liittyvät tehtävät voitaisiin jakaa maist-
raattien kesken laissa säädetyin edellytyksin. 

Tarkemmat säännökset tehtävien jaosta an-
nettaisiin valtiovarainministeriön asetuksella.  

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös, jonka mukaan saman kunnan alueella 
tapahtuvissa selvissä ja yksinkertaisissa muu-
toissa merkintä asuinpaikasta voitaisiin tehdä 
väestötietojärjestelmään suoraan ilmoituksen 
perusteella. 

Samalla kotikuntalain säännöksiin ehdote-
taan tehtäväksi muun lainsäädännön muutok-
sista aiheutuvat tekniset tarkistukset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2011.  
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kotikuntalaissa (201/1994) säädetään 
muun muassa muuttajan ilmoitusvelvollisuu-
desta, ilmoitusten vastaanottamisesta, koti-
kuntamerkinnän tekemisestä väestötietojär-
jestelmään ja merkinnän korjaamisesta sekä 
muutoksenhausta maistraatin tekemään mer-
kinnän korjaamista koskevaan ratkaisuun. 

Kotikuntalain mukaan muuttoilmoituksen 
voi tehdä eri tavoilla: kirjallisesti, puhelimit-
se, sähköisen viestinnän avulla tai asiakas-
käynnin yhteydessä suullisesti. Ilmoitus 
maahanmuutosta ja maastamuutosta on teh-
tävä kirjallisesti tai sähköisen viestinnän 
avulla. Muutto- ja maastamuuttoilmoitus 
voidaan ottaa vastaan missä tahansa maist-
raatissa. Muutto- ja maastamuuttoilmoitus 
voidaan jättää myös muulle viranomaiselle 
tai yhteisölle kuin maistraatille, jos siitä on 
sovittu viranomaisen tai yhteisön kanssa. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät voidaan ja-
kaa maistraattien kesken. Tarkemmat sään-
nökset tehtävien jakamisesta annetaan valtio-
varainministeriön asetuksella. Voimassa ole-
van asetuksen (valtiovarainministeriön asetus 
muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaan-
ottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta 
maistraattien kesken 61/2010) mukaan osa 
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vistä tehtävistä on keskitetty muutamaan 
maistraattiin. Valtakunnalliseen muuttoilmoi-
tusten palvelupuhelimeen tehdyt suomenkie-
liset muuttoilmoitukset ottaa vastaan Lapin 
maistraatin Kemijärven yksikkö. Tehtävän 
hoitamiseen osallistuvat lisäksi Tampereen 
maistraatin Mänttä-Vilppulan yksikkö sekä 
Vaasan maistraatin Kristiinankaupungin ja 
Pietarsaaren yksiköt, jotka vastaavat myös 
ruotsinkielisen palvelun hoitamisesta. Palve-
lua hoidetaan kotikuntalain 7 c §:n nojalla 
tehtyihin sopimuksiin perustuen yhteistyössä 
Itella Oyj:n asiakaspalvelun ja Sodankylän 
julkishallinnon palvelukeskuksen kanssa. 

Lapin maistraatti osallistuu lisäksi Espoon, 
Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatil-
le myös muilla tavoilla tehtyjen muuttoilmoi-
tusten vastaanottamiseen. 

Lapin maistraatin Kemijärven yksikkö pe-
rustettiin vuoden 2005 alusta ja sen tehtävänä 
on ollut ensisijaisesti suomenkielisen valta-
kunnallisen muuttoilmoituspuhelimen hoito 
virka-aikana. Kemijärven yksikön ensimmäi-
senä toimintavuotena vuonna 2005 kaikista 
väestötietojärjestelmään rekisteröidyistä 
muuttoilmoituksista tehtiin 49 % lomakkeil-
la, 34 % puhelimitse ja 17 % sähköisesti 
verkkopalvelun kautta. Vuonna 2009 vastaa-
vat osuudet olivat 36 % lomakkeilla, 19 % 
puhelimitse ja 45 % sähköisesti. Vuonna 
2010 ensimmäisen puolen vuoden aikana 
vastaavat osuudet olivat 35 % lomakkeilla, 
15 % puhelimitse ja 50 % sähköisesti. 

Muuttoilmoituksen toimittaminen maistraa-
tille määräytyy alueellisin perustein. Muut-
toilmoitus tehdään sille maistraatille, jonka 
virka-alueelle henkilö muuttaa. Jos henkilö 
muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää vakinaista 
asuntoa, hänen on tehtävä muuttoilmoitus 
oleskelupaikkansa maistraatille. Maasta-
muuttoilmoitus tehdään sille maistraatille, 
jonka virka-alueelta henkilö muuttaa ulko-
maille. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksesta joh-
tuvat merkinnät väestötietojärjestelmään te-
kee lain pääsäännön mukaan edellä mainittu 
alueellisesti määräytyvä maistraatti. Myös 
muu muuttoilmoituksen vastaanottanut 
maistraatti voi kuitenkin tehdä ilmoituksesta 
johtuvat merkinnät suoraan väestötietojärjes-
telmään, jos merkintä voidaan tehdä ilman li-
säselvityksiä. Tällaisten ns. selvien muut-
toilmoitusten tunnusmerkeistä säädetään ko-
tikuntalain 9 §:n 4 momentin nojalla tar-
kemmin valtiovarainministeriön asetuksella. 
Edellä mainittua lain säännöstä on muutettu 
ministeriöuudistuksen yhteydessä 1.1.2008 
voimaan tulleella lailla siten, että asetuksen 
antaa sisäasiainministeriön sijasta valtiova-
rainministeriö. Voimassa oleva sisäasiainmi-
nisteriön asetus muuttoilmoituksen johdosta 
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tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestel-
mään (522/2007) on annettu ennen ministe-
riöuudistusta. Asetuksessa säädetään niistä 
edellytyksistä, joiden täyttyessä mikä tahansa 
ilmoituksen vastaanottanut maistraatti voi 
tehdä ilmoituksesta johtuvat merkinnät väes-
tötietojärjestelmään. Muissa tapauksissa 
muuttoilmoitus on siirrettävä käsiteltäväksi 
edellä mainitulle alueellisesti määräytyvälle 
maistraatille. Lisäselvityksiä vaativien muut-
toilmoitusten määrä on arviolta noin 20 % 
kaikista muuttoilmoituksista. 

Kotikuntalain mukainen kotikuntamerkintä 
ei ole sinänsä valituskelpoinen hallintopää-
tös, vaan toteava hallintotoimi, joka toteutuu 
rekisterimerkinnän tekemisellä. Lähtökohtai-
sesti merkintä on tehtävä henkilön ilmoituk-
sen mukaisesti, mutta tietyissä laissa maini-
tuissa tapauksissa merkintää ei saa kuiten-
kaan tehdä ilman lisäselvityksiä. Näissä ta-
pauksissa asianomaiselle henkilölle tulee va-
rata mahdollisuus antaa lisätietoja merkinnän 
tekemistä varten. Jos maistraatin tekemä ko-
tikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa koske-
va merkintä poikkeaa asianomaisen henkilön 
ilmoittamasta tai jos merkintä on tehty muul-
ta kuin muuttajalta tai hänen perheenjäsenel-
tään saatujen tietojen perusteella, maistraatin 
on ilmoitettava asianomaiselle merkinnästä ja 
siitä, kuinka siinä mahdollisesti oleva asia- 
tai kirjoitusvirhe voidaan korjata. Jos henkilö 
katsoo, että merkintä on virheellinen, hän voi 
vaatia siihen oikaisua siltä maistraatilta, joka 
on tehnyt merkinnän. Jos maistraatti korjaa 
virheen omasta aloitteestaan asianomaisen 
henkilön käsityksen vastaisesti tai ei hyväksy 
hänen tekemäänsä vaatimusta virheen kor-
jaamisesta, sen on pyynnöstä annettava asias-
ta kirjallinen päätös muutoksenhakuosoituk-
sineen. Korjausta koskevaan ratkaisuun voi-
daan hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen ja eräissä tapauksissa edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Maistraatit ovat rekisterihallinnon paikal-
lisviranomaisia. Monissa maistraateille sää-
detyissä tehtävissä maistraattien keskinäinen 
toimivalta on perinteisesti määräytynyt alu-
eellisesti eli sillä perusteella, minkä maistraa-
tin toimialueella esimerkiksi hakijan tai il-

moitusvelvollisen kotikunta tai väestökirjan-
pitokunta on. Teknisten menetelmien kehit-
tyminen, sähköisen asioinnin lisääntyminen 
ja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yl-
läpidettävät tietojärjestelmät ovat antaneet 
mahdollisuuden perinteisten toimintatapojen 
uudistamiseen, kuten muun muassa tehtävien 
jakamiseen maistraattien kesken uudella ta-
valla. Tämä puolestaan edellyttää, että lain-
säädäntöön sisältyvistä maistraattien tehtäviä 
koskevista toimivaltarajoituksista voidaan 
luopua. 

Eräissä maistraatin tehtävissä toimivaltara-
joitukset on poistettu kokonaan, jolloin mikä 
tahansa maistraatti on toimivaltainen hoita-
maan asian. Tällaisia tehtäviä ovat esimer-
kiksi avioliiton esteiden tutkinta sekä mer-
kinnän tekeminen avioehtoasioiden ja lahjoi-
tusasioiden rekisteriin. Tietyissä maistraateil-
le kuuluvissa tehtävissä, joissa toimivalta on 
aikaisemmin perustunut maistraatin toimi-
alueeseen, on viime vuosien aikana luovuttu 
toimivaltarajoituksista, kuten nimenmuutos-
hakemusten ja perukirjan osakasluettelon 
vahvistamista koskevien hakemusten käsitte-
lyssä. Hakemukset on voinut 1.3.2007 voi-
maan tulleiden lainmuutosten (958/2006 ja 
960/2006) seurauksena jättää mille tahansa 
maistraatille. Lisäksi tehtäviä on mahdollista 
siirtää maistraatista toiseen. Nimenmuutos-
hakemusten ja perukirjan vahvistamista kos-
kevien hakemusten sekä isyyden vahvista-
mista koskevien asioiden käsittely on siirret-
ty pääkaupunkiseudun maistraateista muualla 
Suomessa toimiviin maistraatteihin 1.3.2007 
lähtien. Tarkemmat säännökset tehtävien siir-
tämisestä on annettu nimilakiin, perintökaa-
reen ja isyyslakiin lisättyjen valtuutussään-
nösten nojalla annetuilla ministeriötason ase-
tuksilla. Samassa yhteydessä muutettiin 
myös kotikuntalakia siten, että muuttoilmoi-
tusten johdosta tehtävät merkinnät väestötie-
tojärjestelmään on voinut 1.3.2007 lähtien 
tehdä mikä tahansa ilmoituksen vastaanotta-
nut maistraatti, jos merkintä on voitu tehdä 
ilman lisäselvityksiä. 

Lapin maistraatin Kemijärven yksikkö on 
perustamisestaan lähtien keskittynyt valta-
kunnalliseen palvelupuhelimeen tehtyjen 
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen. Muut-
toilmoituksia tehdään kuitenkin nykyisin yhä 
vähemmän puhelimitse ja entistä enemmän 
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sähköisen viestinnän, kuten verkkopalveluna 
toteutetun muuttoilmoituspalvelun avulla, 
jonka vuoksi Kemijärven yksikön on mah-
dollista ottaa vastaan uusia tehtäviä. Yksikkö 
on helmikuun 2010 alusta lukien osallistunut 
aikaisempaa laajemmin muuttoilmoitusten 
käsittelyyn, kun se aloitti myös verkkopalve-
lun avulla Helsingin ja Espoon maistraattien 
toimialueille tehtyjen muuttoilmoitusten kä-
sittelyn. Tehtävien siirrosta Helsingin ja Es-
poon maistraateista Kemijärvelle on saatu 
hyviä kokemuksia ja tarkoitus on, että myös 
Hyvinkään ja Vantaan maistraattien toimi-
alueille kohdistuvien, verkkopalvelun avulla 
tehtyjen muuttoilmoitusten käsittely aloitet-
taisiin Kemijärven yksikössä 1.10.2010. 

Kemijärven yksikkö ei voi kuitenkaan 
voimassa olevien kotikuntalain säännösten 
mukaan käsitellä kaikkia pääkaupunkiseudun 
maistraattien toimialueille tehtyjä muuttoil-
moituksia alusta loppuun, vaan ne ilmoituk-
set, jotka vaativat lisäselvittelyä, on siirrettä-
vä käsiteltäväksi takaisin pääkaupunkiseudun 
maistraattiin, mikä aiheuttaa osittain päällek-
käistä työtä näissä maistraateissa. Pääkau-
punkiseudun maistraateissa työmäärät ovat 
viime vuosien aikana kasvaneet muuttoliik-
keen seurauksena, mutta henkilöstöä ei ole 
voitu lisätä, jonka vuoksi työt ovat ajoittain 
ruuhkautuneet. Tämän vuoksi tehtäviä tulisi 
voida siirtää muualla Suomessa toimiviin 
maistraatteihin laajemmin kuin nykyisen 
lainsäädännön mukaan on mahdollista.  
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Monilla hallinnonaloilla on viime vuosien 
aikana ollut suuntauksena, että paikallishal-
linnon viranomaisille kuuluvia tehtäviä on 
pyritty siirtämään toimialan sisäisesti tehtä-
väksi siellä, missä siihen on henkilöresurssi-
en käytön kannalta parhaat mahdollisuudet 
sitä mukaa kun teknologia on sallinut työn 
tekemisen entistä vähemmän paikkariippu-
vaisesti. Työtä on siirretty sinne, missä on jo 
tekijöitä. Myös maistraattien toiminnan ke-
hittämislinjana on ollut maistraatin toimialu-
eeseen perustuvien toimivaltasäännösten 
poistaminen ja siten maistraattien välisen 
erikoistumisen ja työn tasaamisen mahdollis-
taminen. 

Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa työti-
lannetta pääkaupunkiseudun maistraateissa, 
joissa työmäärä on jatkuvasti kasvanut muut-
toliikkeen seurauksena ja työt ovat ajoittain 
ruuhkautuneet.  Erityisesti ulkomaalaisten 
rekisteröintiin liittyvät tehtävät pääkaupunki-
seudun maistraateissa ovat merkittävästi li-
sääntyneet ja työllistäneet henkilökuntaa 
viime vuosien aikana. Holhoustoimeen liitty-
vät tehtävät ovat myös merkittävästi lisään-
tyneet. Valtionhallinnon tuottavuustavoittei-
den saavuttamiseksi nykyisen henkilöstön 
määrää joudutaan vähentämään. Maistraateil-
le asetetun tuottavuustavoitteen mukaan 
maistraattien henkilötyövuosien määrää on 
vähennettävä 125 henkilötyövuodella vuosi-
en 2006 - 2011 aikana. Koska lisäresursseja 
valtionhallintoon ei ole mahdollista saada, on 
tarkoitus tarvittaessa jatkaa maistraateille 
kuuluvien tehtävien siirtämistä pääkaupunki-
seudun maistraateista muualla Suomessa 
toimiviin maistraatteihin. Tehtävien siirtämi-
nen kohdistuisi sellaisiin tehtäviin, jotka ei-
vät ole sidottuja tiettyyn paikkaan. Parhail-
laan selvitetään mahdollisuuksia myös eräi-
den muiden maistraatille kuuluvien tehtävien 
kuin muuttoilmoitusten rekisteröintiin liitty-
vien tehtävien siirtämiseen maistraattien kes-
ken. 

Tavoitteena on, että vähitellen mahdollises-
ti kaikki tai ainakin suuri osa muuttoilmoitus-
ten käsittelyyn liittyvistä tehtävistä, jotka vie-
lä nykyisin hoidetaan pääkaupunkiseudun 
maistraateissa, voitaisiin siirtää muualla 
Suomessa toimiviin maistraatteihin. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi nopeuttaa 
muuttoilmoitusten käsittelyä ja sitä kautta pa-
rantaa palvelua. 

Kotikuntalakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että maistraatin toimivalta kotikunta-
merkintöjen tekemisessä väestötietojärjes-
telmään ei enää määräytyisi alueellisin perus-
tein. Merkinnän voisi lain mukaan tehdä mi-
kä tahansa maistraatti ja tehtäviä voitaisiin 
jakaa maistraattien kesken, jos se olisi tar-
peen toiminnan tehostamiseksi ja alueellisesti 
tasapainoisen työnjaon saavuttamiseksi 
maistraateissa. Se maistraatti, joka on ottanut 
ilmoituksen vastaan, käsittelisi ilmoituksen 
alusta loppuun, eli myös silloin, kun asia 
vaatii tarkempaa selvittelyä ennen merkinnän 
tekemistä. Tarkemmat säännökset merkintö-
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jen tekemiseen liittyvien tehtävien jakamises-
ta annettaisiin valtiovarainministeriön ase-
tuksella vastaavalla tavalla kuin nykyisin on 
annettu ministeriön asetus muuttoilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jaka-
misesta. 

Lisäksi kotikuntalakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan kunnan sisäi-
sissä muutoissa muuttoilmoituksen johdosta 
tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään 
voitaisiin tehdä suoraan ilmoituksen perus-
teella ilman maistraatin käsittelyä, jos mer-
kinnän tekeminen ei edellytä lisäselvitysten 
tekemistä ja jos tietojen virheetön rekisteröi-
tyminen väestötietojärjestelmään voidaan 
varmistaa teknisten tarkistusten avulla. 

Samalla kotikuntalain eräisiin säännöksiin 
ehdotetaan tehtäväksi teknisiä tarkistuksia, 
jotka johtuvat muun lainsäädännön muutok-
sista. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esitys vaikuttaa maistraattien toimintaan 
siten, että rekisterimerkinnän väestötietojär-
jestelmään muutto- ja maastamuuttoilmoi-
tuksen johdosta saisi tehdä kaikissa tapauk-
sissa mikä tahansa maistraatti riippumatta sii-
tä, missä ilmoituksen tehnyt henkilö asuu tai 
on asunut. Jos tietojen rekisteröinti vaatii li-
säselvitysten tekemistä, siitä vastaisi ilmoi-
tuksen vastaanottanut maistraatti eikä ilmoi-
tusta enää siirrettäisi käsiteltäväksi alueelli-
sesti määräytyneelle maistraatille. Uudistus 
tehostaa ja nopeuttaa muuttoilmoitusten kä-
sittelyä ja parantaa sitä kautta asiakaspalve-
lua sekä vähentää päällekkäistä työtä maist-
raateissa. Osoitetietojen nykyisen korkean 
laadun säilyttämiseksi tulisi ilmoitusta rekis-
teröivän maistraatin aina tarvittaessa ottaa 
yhteyttä siihen maistraattiin, jonka alueella 
muuttajan uusi asunto on ja pyytää tältä apua 
asian selvittämisessä.  

Esitys mahdollistaa muuttoilmoitusten vas-
taanottamiseen liittyvien tehtävien lisäksi 
myös rekisterimerkintöjen tekemiseen liitty-
vien tehtävien jakamisen maistraattien kes-
ken siten, että näitä tehtäviä voitaisiin siirtää 
nykyistä laajemmin tai tarvittaessa kokonaan 
pois pääkaupunkiseudun maistraateista ja 
koota tehtäväksi muualla Suomessa toimiviin 
maistraatteihin. Esitys antaa mahdollisuuden 

edistää hallituksen alueellistamistavoitteiden 
toteuttamista, koska tehtäviä voitaisiin ny-
kyistä enemmän siirtää pois pääkaupunki-
seudulta. 

Maistraattien henkilöstön kannalta esityk-
sellä ei ole välittömiä vaikutuksia, koska teh-
tävien siirtäminen on tarkoitus toteuttaa sitä 
mukaa kun tehtäviä vastaanottavissa maist-
raateissa on mahdollisuus ottaa vastaan lisää 
tehtäviä. Ehdotettu muutos edesauttaa tasai-
semman työnjaon aikaansaamista maistraa-
teissa, kun tehtäviä voidaan siirtää pois 
maistraateista, joissa työt ovat ruuhkautuneet 
ja siirtää niitä maistraatteihin, joissa tehtävät 
ovat vähentyneet. Tehtäväjärjestelyt eivät 
merkitse henkilöstön irtisanomista pääkau-
punkiseudun maistraateissa. Muuttoilmoitus-
ten käsittelystä vapautuvia resursseja on 
muun muassa tarkoitus käyttää muihin maist-
raatin tehtäviin, kuten ulkomaalaisten rekis-
teröintiin ja holhoustoimen tehtäviin, joissa 
on tehtävämäärien lisääntymisestä johtuvia 
resurssivajauksia. 

Pääkaupunkiseudun maistraateissa (Es-
poon, Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan 
maistraatit) on käsitelty vuonna 2009 yhteen-
sä noin 170 500 muuttoilmoitusta, mikä on 
noin kolmasosa kaikista väestötietojärjestel-
mään talletetuista muuttoilmoituksista. Teh-
täviin on käytetty pääkaupunkiseudun maist-
raateissa yhteensä noin 17 henkilötyövuotta 
vastaava työpanos. Helsingin maistraatti 
osallistui vielä vuonna 2009 myös valtakun-
nallisen muuttoilmoitusten palvelupuhelimen 
päivystämiseen, mutta ei enää 1.2.2010 alka-
en. Tällöin Lapin maistraatin Kemijärven yk-
sikkö aloitti myös sähköisen viestinnän avul-
la tehtyjen, Espoon ja Helsingin maistraatin 
toimialueille kohdistuvien muuttoilmoitusten 
käsittelyn.  Kun tehtäviä on siirretty muihin 
maistraatteihin, on näitä tehtäviä pääkaupun-
kiseudun maistraateissa hoitaneet henkilöt 
siirretty hoitamaan muita maistraatin tehtä-
viä. 

Muuttoilmoituksen johdosta tarvittavien 
merkintöjen tekeminen väestötietojärjestel-
mään suoraan ilmoituksen perusteella tietyis-
sä rutiiniluontoisissa kunnan sisäisissä muu-
toissa vähentäisi maistraattien työtä ilmoitus-
ten käsittelyssä. Esityksen mukaan menette-
lyn käyttöönottaminen edellyttää kuitenkin 
muun muassa, että tietojen virheetön rekiste-
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röityminen voidaan varmistaa teknisten tar-
kistusten avulla. Tarkistusten toteuttamiseksi 
väestötietojärjestelmään on tehtävä merkittä-
viä sovellusmuutoksia, joiden suunnitteluun 
on mahdollista ryhtyä vasta sen jälkeen, kun 
parhaillaan valmisteilla oleva järjestelmän 
tietotekninen uudistus on saatu valmiiksi. 

Kansalaisten kannalta esitys ei aiheuta 
merkittäviä muutoksia, koska jo nykyisin voi 
henkilön tekemän muuttoilmoituksen rekiste-
röidä väestötietojärjestelmään muukin maist-
raatti kuin se, jonka toimialueella henkilö 
asuu. Kansalaisten palvelu paranee, kun tie-
tojen rekisteröinti väestötietojärjestelmään ja 
osoitetietojen välitys tietoja hyväksikäyttävil-
le tahoille nopeutuu. Kotikuntalain mukaan 
maistraatin on tehtävä sille saapuneen muut-
to- tai maastamuuttoilmoituksen johdosta 
merkintä väestötietojärjestelmään tai pyydet-
tävä tarvittavat lisäselvitykset kolmen arki-
päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. 
Jos merkintää ei voi tehdä suoraan maistraa-
tin vastaanottaman ilmoituksen perusteella, 
saa muuttoilmoituksen tekijä lisäselvitysten 
pyytämisen yhteydessä tiedon siitä, mikä 
maistraatti hänen asiaansa käsittelee. Lisäksi 
tieto merkinnän tehneestä maistraatista talle-
tetaan väestötietojärjestelmään, josta tieto on 
tarvittaessa helposti saatavilla esimerkiksi 
niissä tapauksissa, joissa henkilö haluaisi 
mahdollisesti myöhemmin tehdä oikaisuvaa-
timuksen väestötietojärjestelmään tehtyyn 
kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevaan mer-
kintään. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä pääkaupunkiseudun maistraattien aloit-
teesta. Maistraatit ovat ehdottaneet, että alu-
eellisesta toimivallan määräytymisestä muut-
toilmoitusten rekisteröinnissä luovuttaisiin 

kokonaan, jotta ilmoitusten rekisteröintiin 
liittyviä tehtäviä voitaisiin siirtää pääkaupun-
kiseudun ruuhkautuneista maistraateista 
muualla Suomessa toimiviin maistraatteihin 
laajemmin kuin se on nykyisin mahdollista 
voimassa olevan kotikuntalain mukaan. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot Väestö-
rekisterikeskukselta, Itä-Suomen aluehallin-
tovirastolta, maistraateilta ja maistraattien 
henkilöstöä edustavilta järjestöiltä (JHL ry, 
JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia). Lau-
sunto saatiin Väestörekisterikeskukselta, Itä-
Suomen aluehallintovirastolta, neljältä maist-
raatilta (Espoon, Helsingin, Turun seudun ja 
Vantaan maistraatit) ja yhdeltä henkilöstöjär-
jestöltä (JHL ry).  Väestörekisterikeskuksen 
ja Itä-Suomen aluehallintoviraston lausun-
noissa ehdotettiin, että toimivaltarajoitusten 
poistamisen lisäksi kotikuntalaissa varaudut-
taisiin samalla myös sähköisen asioinnin ete-
nemiseen siten, että kunnan sisäisissä muu-
toissa muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat 
merkinnät väestötietojärjestelmään voitaisiin 
tehdä suoraan ilmoituksen perusteella tietyis-
sä selvissä ja yksinkertaisissa tapauksissa. 
Lausuntojen johdosta esitykseen on lisätty 
asiaa koskeva säännös. Lausunnonantajilla ei 
ollut muutoin huomauttamista esityksen joh-
dosta. Pääkaupunkiseudun maistraatit pitivät 
tärkeänä, että laki saataisiin voimaan mah-
dollisimman pian. 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä 
hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koti-
kuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta 
(HE 101/2010). Esitykseen sisältyy muutos-
ehdotuksia eräisiin kotikuntalain säännöksiin, 
joista osa kohdistuu samoihin pykäliin kuin 
tässä esityksessä, mutta ei kuitenkaan samoi-
hin lainkohtiin.   
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentin 
lakiviittaus ehdotetaan korjattavaksi. Väestö-
tietolaki on kumottu 1.3.2010, kun laki väes-
tötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-
kuksen varmennepalveluista tuli voimaan.  

7 §. Muuttajan ilmoitusvelvollisuus. Pykä-
län 2 momentissa rekisteritoimisto korjattai-
siin maistraatiksi. Rekisteritoimiston nimi 
muuttui maistraatiksi 1.11.1996, kun rekiste-
rihallintolaki 166/1996 tuli voimaan. Pykälän 
4 momenttiin tehtäisiin vastaava lakiviittauk-
sen korjaus kuin 1 §:n 2 momentissa. 

7 b §. Ilmoituksen vastaanottava maistraat-
ti. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä 
maistraatista, jolle muuttoilmoitus tai maas-
tamuuttoilmoitus on nykyisin tehtävä. Sään-
nöksen perusteella määräytyy käytännössä 
myös se maistraatti, joka on toimivaltainen 
tekemään muutto- ja maastamuuttoilmoituk-
sesta johtuvat merkinnät väestötietojärjes-
telmään. Tämä johtuu siitä, että lain 9 §:n 1 
momentissa, jossa säädetään kotikuntamer-
kinnän tekemiseen toimivaltaisesta maistraa-
tista, viitataan 7 b §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun maistraattiin. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että sen nykyinen 1 
momentin säännös poistettaisiin ja 2 momen-
tin sanamuotoon tehtäisiin tästä johtuva tek-
ninen korjaus. Kuten nykyisinkin, muutto- ja 
maastamuuttoilmoituksen voisi ottaa vastaan 
mikä tahansa maistraatti ja tarkemmat sään-
nökset muutto- ja maastamuuttoilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jaka-
misesta maistraattien kesken annettaisiin val-
tiovarainministeriön asetuksella. Lisäksi py-
kälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan paremmin sen uutta sisältöä. 

7 e §. Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen 
vastaanottamiseen liittyvät tehtävät. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä ote-
taan huomioon 7 b §:ään ehdotettu muutos, 
jonka mukaan laissa ei enää säädettäisi ilmoi-
tuksen maistraatille toimittamista ja rekiste-
rimerkinnän tekemistä koskevista alueellisis-
ta toimivaltarajoituksista, vaan rekisterimer-
kinnän voisi tehdä mikä tahansa maistraatti. 
Koska nykyinen 7 b §:n 1 momentin säännös 

ehdotetaan poistettavaksi, tehtäisiin tämän 
pykälän 1 momenttiin siitä aiheutuva muutos 
siten, että viittaus 7 b §:n 1 momenttiin muu-
tettaisiin viittaukseksi 9 §:n 4 momenttiin, 
jonka mukaan tarkemmat säännökset tehtävi-
en jakamisesta maistraattien kesken annettai-
siin valtiovarainministeriön asetuksella. 
Muun ilmoituksen vastaanottajan kuin maist-
raatin tulisi siten toimittaa vastaanottamaansa 
ilmoitukseen sisältyneet tiedot sille maistraa-
tille, joka asetuksen mukaan vastaa rekiste-
rimerkinnän tekemisestä väestötietojärjes-
telmään. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi 7 b §:n 1 momenttiin sisältyvän 
säännöksen poistamisesta johtuva tekninen 
muutos. 

9 §. Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa 
koskevan merkinnän tekeminen. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että viittaus 7 b §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuun alueellisesti määräytyneeseen maistraat-
tiin poistettaisiin tarpeettomana, koska mer-
kinnät saisi ehdotetun 4 momentin mukaan 
tehdä mikä tahansa maistraatti. Merkinnän 
tekemiseen liittyvät tehtävät voitaisiin kui-
tenkin jakaa maistraattien kesken pykälässä 
säädetyin edellytyksin eli jos tehtävien jaka-
minen olisi tarpeen toiminnan tehostamiseksi 
tai alueellisesti tasapainoisen työnjaon ai-
kaansaamiseksi maistraateissa. Tarkemmat 
säännökset tehtävien jakamisesta annettaisiin 
valtiovarainministeriön asetuksella. Käytän-
nössä 7 b §:ssä tarkoitetut ilmoitusten vas-
taanottamiseen ja tässä pykälässä tarkoitetut 
merkinnän tekemiseen liittyvät tehtävät yh-
distyisivät maistraateissa yhdeksi kokonai-
suudeksi, koska ilmoituksen vastaanottanut 
maistraatti olisi samalla toimivaltainen myös 
tekemään ilmoituksesta johtuvat merkinnät 
väestötietojärjestelmään. Kuten nykyisinkin, 
merkinnän tehnyt maistraatti vastaisi teke-
mästään merkinnästä. Pykälän otsikkoon eh-
dotetaan tehtäväksi pieni tarkennus. 

9 a §. Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa 
koskeva merkintä eräissä tapauksissa. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka 
mukaan muuttoilmoituksen johdosta tarvitta-
vat merkinnät uudesta asuinpaikasta voitai-
siin tehdä väestötietojärjestelmään suoraan 
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ilmoituksen perusteella tietyissä selvissä ja 
yksinkertaisissa tapauksissa. Merkintä suo-
raan ilmoituksen perusteella koskisi tapauk-
sia, joissa muutetaan asuinpaikasta toiseen 
samassa kunnassa, jolloin kotikunta pysyy 
entisenä. Edellytyksenä olisi, että merkinnän 
tekeminen ei vaadi lisäselvitysten tekemistä 
ja että tietojen virheetön rekisteröityminen 
voidaan varmistaa teknisin tarkistuksin. Tar-
kistukset koskisivat esimerkiksi sitä, että uusi 
asunto pystytään yksilöimään suoraan ilmoi-
tuksella annettujen tietojen perusteella ja että 
asunto sijaitsee väestötietojärjestelmään tal-
letettujen tietojen mukaan asumiseen tarkoi-
tetussa rakennuksessa.  

Koska muuttoilmoitusta ei näissä tapauk-
sissa käsiteltäisi maistraatissa, kuuluisi mer-
kinnän tekemistä koskeva vastuu väestötieto-
järjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 
momentin pääsäännön mukaisesti Väestöre-
kisterikeskukselle, jolle näin ollen kuuluisi 
myös vastuu merkinnässä mahdollisesti ole-
van virheen korjaamisesta. Maistraatit huo-
lehtivat kuitenkin muissa muuttoilmoitusten 
rekisteröintiä koskevissa tapauksissa yksit-
täisten rekisterimerkintöjen korjaamisesta ja 
siihen liittyvästä selvittelytyöstä, jonka vuok-
si olisi tarkoituksenmukaista, että merkinnäs-
sä mahdollisesti olevan asia- tai kirjoitusvir-
heen korjaamisesta vastaisi myös näissä ta-
pauksissa maistraatti. Tehtävästä vastaisi eh-
dotuksen mukaan se maistraatti, jonka toimi-
alueella ilmoituksen tehneen asuinpaikka on. 
Tehtävä voitaisiin kuitenkin siirtää toiselle 
maistraatille vastaavilla edellytyksillä kuin 
ilmoitusten vastaanottamiseen ja merkinnän 
tekemiseen liittyvät tehtävät voitaisiin 7 b §:n 
ja 9 §:n nojalla jakaa maistraattien kesken. 
Tarkemmat säännökset tehtävien siirtämises-
tä annettaisiin valtiovarainministeriön ase-
tuksella. Väestörekisterikeskus olisi vastuus-
sa edellä mainitun lain 4 §:n 2 momentin no-
jalla tietojen virheettömän rekisteröinnin 
edellyttämien teknisten tarkistusten suunnit-
telusta ja toteuttamisesta.  

11 §. Kotikuntamerkinnästä ilmoittaminen., 
15 §. Kuuleminen., 16 §. Asiavirheen korja-
us., 17 §. Kirjoitusvirheen korjaus. Kahdessa 
ensiksi mainitussa pykälässä ja kahden vii-
meksi mainitun pykälän 2 momentissa rekis-

teritoimisto korjattaisiin maistraatiksi vastaa-
vasti kuin 7 §:n 2 momentissa. 

18 §. Muutoksenhaku maistraatin ratkai-
suun. Pykälän otsikossa sekä 1 ja 2 momen-
tissa rekisteritoimisto korjattaisiin maistraa-
tiksi vastaavasti kuin 7 §:n 2 momentissa. 
Pykälän 1 momentissa lääninoikeus korjattai-
siin hallinto-oikeudeksi. Lääninoikeudet lak-
kautettiin ja niiden tilalle perustettiin hallin-
to-oikeudet 1.11.1999, kun hallinto-
oikeuslaki (430/1999) tuli voimaan. Lisäksi 
pykälän 1 momentin lakiviittaus ehdotetaan 
korjattavaksi. Muutoksenhausta hallintoasi-
oissa annettu laki (154/50) on kumottu 
1.12.1996, kun hallintolainkäyttölaki 
(586/1996) tuli voimaan. 

19 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuden 
päätökseen. Pykälän otsikko sekä 1 ja 2 mo-
mentti ehdotetaan korjattavaksi siten, että 
lääninoikeus muutetaan hallinto-oikeudeksi. 
Pykälän 1 momentin lakiviittaus ehdotetaan 
korjattavaksi vastaavasti kuin 18 §:n 1 mo-
mentissa. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esityksessä ehdotetaan, että mikä tahansa 
maistraatti saisi tehdä muutto- tai maasta-
muuttoilmoituksesta aiheutuvat merkinnät 
väestötietojärjestelmään ja tehtävät voitaisiin 
jakaa maistraattien kesken tietyin laissa sää-
detyin edellytyksin. Tarkemmat säännökset 
tehtävien jakamisesta annettaisiin valtiova-
rainministeriön asetuksella.  

Asetuksella on tarkoitus säätää tehtävien 
jakamisesta maistraattien kesken siten, että 
muutto- ja maastamuuttoilmoitusten käsitte-
lyyn liittyvät tehtävät siirrettäisiin kokonaan 
tai ainakin suurimmaksi osaksi pois pääkau-
punkiseudun maistraateista muualla Suomes-
sa toimiviin maistraatteihin. Muut maistraatit 
käsittelisivät omaa toimialuettaan koskevat 
ilmoitukset lukuun ottamatta valtakunnalli-
seen muuttoilmoitusten palvelupuhelimeen 
tehtyjä ilmoituksia, joiden käsittely on jo ny-
kyisin keskitetty muutamaan maistraattiin. 
Tehtävien siirrosta huolimatta myös pääkau-
punkiseudun maistraatti kuten muukin maist-
raatti voisi kuitenkin edelleen käsitellä yksit-
täisen ilmoituksen kuten asiakaskäynnin yh-
teydessä suullisesti tehdyn muuttoilmoituk-
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sen tai muun suoraan maistraatille toimitetun 
muutto- tai maastamuuttoilmoituksen. 

Tarkoituksena on, että tarkemmat säännök-
set sekä ilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vien tehtävien että rekisterimerkinnän teke-
miseen liittyvien tehtävien jakamisesta maist-
raattien kesken sisällytettäisiin samaan ase-
tukseen, koska muutto- tai maastamuuttoil-
moituksen vastaanottanut maistraatti olisi 
kaikissa tapauksissa toimivaltainen tekemään 
ilmoituksesta johtuvat merkinnät väestötieto-
järjestelmään. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että tietyissä 
rutiiniluonteisissa kunnan sisäisissä muutois-
sa muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat 
merkinnät voitaisiin tehdä suoraan ilmoituk-
sen perusteella ja että merkinnässä mahdolli-
sesti olevan virheen korjaamisesta vastaisi 
ilmoittajan asuinpaikan maistraatti. Tehtävä 
voitaisiin kuitenkin tietyin edellytyksin siir-
tää toiselle maistraatille. Tarkemmat sään-
nökset tehtävien siirtämisestä annettaisiin 
valtiovarainministeriön asetuksella. Asetus 
voidaan antaa vasta myöhemmin siinä vai-
heessa, kun laissa säädetyt edellytykset mer-
kinnän tekemiselle suoraan ilmoituksen pe-
rusteella ovat täyttyneet.  

Nykyisin voimassa oleva sisäasiainministe-
riön asetus muuttoilmoituksen johdosta teh-
tävistä merkinnöistä väestötietojärjestelmään 
(522/2007) kumoutuu lain tullessa voimaan, 
koska ehdotuksen mukaan kotikuntalaissa ei 
enää olisi tällaisen asetuksen antamiseen oi-
keuttavaa valtuutussäännöstä. 
 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2011, jotta nykyistä laa-
jempi rekisteröintitehtävien siirto pääkau-
punkiseudun maistraateista muualla Suomes-
sa toimiviin maistraatteihin voitaisiin toteut-
taa mahdollisimman pian ja helpottaa työti-
lannetta tehtäviä luovuttavissa maistraateissa.  
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-

tuimessa tai muussa viranomaisessa. Koti-
kuntalain mukaan toimivaltainen viranomai-
nen ottamaan vastaan muutto- ja maasta-
muuttoilmoituksia sekä tekemään väestötie-
tojärjestelmään merkintöjä muutto- tai maas-
tamuuttoilmoituksen johdosta on maistraatti. 
Ilmoituksen voi jo nykyisen lain mukaan ot-
taa vastaan mikä tahansa maistraatti, mutta 
merkintöjen tekemisessä maistraattien keski-
näinen toimivalta on edelleen määräytynyt 
osittain alueellisesti eli sillä perusteella, min-
kä maistraatin toimialueella muuttoilmoituk-
sen tehneen henkilön uusi asunto on tai 
maastamuuttoilmoituksen tehneen asunto oli. 
Niissä tapauksissa, joissa muuttoilmoituksen 
johdosta tehtävät merkinnät väestötietojärjes-
telmään on voitu tehdä ilman lisäselvityksiä, 
on merkinnän jo nykyisin voinut tehdä mikä 
tahansa muuttoilmoituksen vastaanottanut 
maistraatti. Muissa tapauksissa ilmoitus on 
tullut siirtää käsiteltäväksi alueellisesti toi-
mivaltaiseen maistraattiin, joka on huolehti-
nut lisäselvitysten hankkimisesta ja merkin-
nän tekemisestä väestötietojärjestelmään. 
Esityksen mukaan maistraatin toimivallan 
määräytymisestä alueellisin perustein luovut-
taisiin ja ilmoitusten vastaanottamiseen ja re-
kisterimerkinnän tekemiseen liittyviä tehtä-
viä voitaisiin jakaa maistraattien kesken tie-
tyin laissa säädetyin edellytyksin. Tarkem-
mat säännökset tehtävien jakamisesta annet-
taisiin valtiovarainministeriön asetuksella. 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin ot-
tanut kantaa vastaavaan hallituksen esityk-
seen, jolla ehdotettiin muutettavaksi maist-
raatin toimivallan määräytymistä koskevia 
säännöksiä eräissä muissa maistraateille kuu-
luvissa tehtävissä, muun muassa nimenmuu-
toshakemusten ja perukirjan vahvistamista 
koskevien hakemusten käsittelyssä (HE 
229/2005). Esityksestä annetussa perustusla-
kivaliokunnan lausunnossa (PeVL 24/2006 
vp) todettiin, että ehdotettu sääntely poistaisi 
maistraattien alueellisen toimivaltajaon tie-
tyissä tehtävissä, jolloin maistraatit muodos-
taisivat näiden tehtävien osalta yhden viran-
omaisen, jolla on palvelupisteitä eri tahoilla. 
Lausunnossa todettiin lisäksi, että tällaisissa 
toimivaltajärjestelyissä ei ole kysymys eri vi-
ranomaisten välisistä toimivallan siirroista, 
vaan tehtävien järjestelyistä saman viran-
omaisen sisällä. Kaikki maistraatit soveltavat 
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samoja lakeja ja noudattavat samoja yleishal-
lintolakeja, joten perustuslain 21 §:n 1 mo-
mentin mukaisen oikeusturvan kannalta ei 
ole merkitystä sillä, missä maistraatissa ha-
kemusasia käsitellään. Perustuslakivaliokun-
ta katsoi, että maistraattia, jolle asia on siir-
retty, on pidettävä perustuslain 21 §:n 1 mo-
mentin perusteella lain mukaan toimivaltai-
sena viranomaisena, joka myös asianmukai-
sesti voi käsitellä sille siirretyn asian. 

Tässä hallituksen esityksessä on kysymys 
vastaavista rekisterihallinnon sisäisistä järjes-
telyistä. Maistraatille kotikuntalaissa säädetty 
rekisterimerkinnän tekeminen väestötietojär-
jestelmään maistraatille saapuneen muutto- 
tai maastamuuttoilmoituksen johdosta voitai-
siin tehdä missä tahansa maistraatissa ja teh-
tävä voitaisiin jakaa maistraattien kesken tie-
tyin laissa säädetyin edellytyksin. Lisäksi il-
moittajan asuinpaikan maistraatille säädetty 
tehtävä korjata merkinnässä mahdollisesti 
oleva virhe tapauksissa, joissa merkintä väes-
tötietojärjestelmään on tehty suoraan ilmoi-
tuksen perusteella, voitaisiin siirtää toiselle 
maistraatille vastaavin laissa säädetyin edel-
lytyksin. Lakiin sisältyvien valtuutussäännös-

ten nojalla annettaisiin valtiovarainministeri-
ön asetuksella tarkemmat säännökset tehtävi-
en jakamisesta tai tehtävien siirtämisestä 
maistraattien kesken.  

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia perustuslaissa tai muussa laissa sääde-
tyn valtuuden nojalla. Perustuslakivaliokun-
nan vakiintuneessa käytännössä on kohdistet-
tu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja 
tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL 1/2004 vp). 
Ehdotetuissa uusissa asetuksenantovaltuutta 
koskevissa säännöksissä määriteltäisiin täs-
mällisesti se tehtävä, joka voitaisiin jakaa 
maistraattien kesken tai siirtää toiselle maist-
raatille sekä rajattaisiin ministeriön asetuk-
senantovaltaa säätämällä laissa asetuksen an-
tamista koskevista edellytyksistä. 

Edellä mainitun johdosta hallitus katsoo, 
että lakiehdotukset voidaan säätää tavallises-
sa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

kotikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan kotikuntalain (201/1994) 1 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 4 momentti, 7 b, 7 e, 9, 11 

ja 15 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 ja 19 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 219/2003, 7 b § laeissa 624/2004 ja 

1012/2007, 7 e § laeissa 624/2004 ja 957/2006, 9 § laeissa 1650/1995, 624/2004 ja 1012/2007 
sekä 18 ja 19 § osaksi laissa 1650/1995, sekä  

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaan määräytynyt kotikunta 

ja siellä oleva asuinpaikka sekä ulkomailla 
vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen vä-
estökirjanpitokunta merkitään väestötietojär-
jestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjes-
telmään. Väestötietojärjestelmään merkitään 
myös henkilön ilmoittama tilapäinen asuin-
paikka. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö on 

lisäksi velvollinen antamaan itsestään maist-
raatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpai-
kan määräytymistä varten tarvittavia lisätie-
toja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Velvollisuudesta ilmoittaa henkilö- ja per-
hesuhdetietoja väestötietojärjestelmään sää-
detään väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tussa laissa. 
 

7 b § 

Ilmoituksen vastaanottava maistraatti 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi 
ottaa vastaan mikä tahansa maistraatti. Val-
tiovarainministeriön asetuksella voidaan an-
taa tarkemmat säännökset muutto- ja maas-
tamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vien tehtävien jakamisesta maistraattien kes-
ken. 

 
 

7 e § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät 

Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistettava, 
että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3-5 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus tehdään puhe-
limitse, ilmoituksen vastaanottajan on lisäksi 
huolehdittava siitä, että ilmoitus täyttää 7 a 
§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Jos 
ilmoituksen vastaanottaja on muu kuin maist-
raatti, sen on toimitettava ilmoituksen sisäl-
tämät tiedot viivytyksettä 9 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulle maistraatille. 

Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu vi-
ranomainen tai yhteisö kuin maistraatti, kat-
sotaan tehdyksi 7 §:ssä säädetyssä määrä-
ajassa, jos se on otettu vastaan määräajan ku-
luessa. 

 



 HE 180/2010 vp  
  

 

13

9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koske-
van merkinnän tekeminen  

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 
maistraatille, sen on tehtävä väestötietojärjes-
telmään ilmoituksen mukainen merkintä ko-
tikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta tai 
tilapäisestä asuinpaikasta taikka merkittävä 
Suomen kansalaiselle väestökirjanpitokunta 
ulkomaille tapahtuneen vakinaisen muuton 
perusteella. Merkintää ei kuitenkaan saa teh-
dä, jos ilmoitus on ilmeisesti tosiasioiden 
vastainen tai puutteellinen taikka muuten sel-
lainen, ettei sen perusteella voi tehdä luotet-
tavaa merkintää. Merkintä on tehtävä tai tar-
vittavat lisäselvitykset pyydettävä kolmen 
arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumises-
ta. Jos henkilöllä ei ole asuntoa, hänet merki-
tään väestötietojärjestelmään kunnassa vailla 
vakinaista asuntoa olevaksi. Jos asuinpaikan 
osoitetta ei voida pitää luotettavana, väestö-
tietojärjestelmään voidaan merkitä vain koti-
kunta. 

Jos maistraatti on saanut muulta kuin hen-
kilöltä itseltään kotikunnan tai siellä olevan 
asuinpaikan muuttumista koskevan tiedon 
taikka tiedon vakinaisesta muutosta ulko-
maille, se voi tehdä tämän tiedon mukaisen 
merkinnän väestötietojärjestelmään, jos on 
ilmeistä, että tietoa voidaan pitää luotettava-
na. 

Merkintä väestökirjanpitokunnasta 6 a §:n 
2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa teh-
dään, kun henkilön tiedot merkitään ensim-
mäisen kerran väestötietojärjestelmään. 

Ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät 
väestötietojärjestelmään voi tehdä mikä ta-
hansa maistraatti. Merkinnän tekemiseen liit-
tyvät tehtävät voidaan jakaa maistraattien 
kesken, jos se on tarpeen toiminnan tehosta-
miseksi tai alueellisesti tasapainoisen työnja-
on aikaansaamiseksi maistraateissa. Tar-
kemmat säännökset tehtävien jakamisesta 
annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. 
Merkinnän tehnyt maistraatti vastaa tekemäs-
tään merkinnästä. 

 
 
 
 

9 a § 

Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa koskeva 
merkintä eräissä tapauksissa 

Muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat 
merkinnät väestötietojärjestelmään voidaan 
tehdä suoraan ilmoituksen perusteella, jos 
ilmoitus koskee muuttoa asuinpaikasta toi-
seen samassa kunnassa. Edellytyksenä on 
kuitenkin, että merkintä voidaan tehdä ilman 
lisäselvityksiä ja tietojen virheetön rekisteröi-
tyminen voidaan varmistaa teknisin tarkis-
tuksin. Merkinnässä mahdollisesti olevan 
asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta vastaa 
se maistraatti, jonka toimialueella ilmoituk-
sen tehneen asuinpaikka on. Virheen korjaa-
miseen liittyvät tehtävät voidaan kuitenkin 
siirtää toiselle maistraatille, jos se on tarpeen 
toiminnan tehostamiseksi tai alueellisesti ta-
sapainoisen työnjaon aikaansaamiseksi 
maistraateissa. Tarkemmat säännökset tehtä-
vien siirtämisestä annetaan valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella. 
 

11 § 

Kotikuntamerkinnästä ilmoittaminen 

Jos maistraatin tekemä kotikuntaa tai siellä 
olevaa asuinpaikkaa koskeva merkintä poik-
keaa asianomaisen henkilön ilmoittamasta tai 
jos merkintä on tehty muulta kuin muuttajalta 
tai hänen perheenjäseneltään saatujen tietojen 
perusteella, maistraatin on ilmoitettava asi-
anomaiselle merkinnästä ja siitä, kuinka siinä 
mahdollisesti oleva asia- tai kirjoitusvirhe 
voidaan korjata. 
 

15 § 

Kuuleminen 

Jos ilmoituksen muutosta on tehnyt alle 15-
vuotias lapsi, maistraatin on varattava lapsen 
huoltajille tilaisuus antaa määräajassa selvi-
tys ilmoituksen johdosta. Jos ilmoituksen on 
tehnyt 15 – 17 -vuotias henkilö, maistraatin 
on tarvittaessa varattava hänen huoltajilleen 
tilaisuus antaa määräajassa selvitys ilmoituk-
sen johdosta. 
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Ennen kuin maistraatti määrää maksetta-
vaksi ilmoitusrikemaksun, sen on varattava 
asianomaiselle henkilölle tilaisuus antaa 
määräajassa selvitys asiasta. 
 

16 §  

Asiavirheen korjaus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maistraatti korjaa virheen omasta aloit-

teestaan asianomaisen henkilön käsityksen 
vastaisesti tai ei hyväksy hänen tekemäänsä 
vaatimusta virheen korjauksesta, sen on 
pyynnöstä annettava asiasta kirjallinen päätös 
muutoksenhakuosoituksineen. 
 

17 § 

Kirjoitusvirheen korjaus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maistraatin on ilmoitettava omasta aloit-

teestaan tekemästään korjauksesta asian-
omaiselle henkilölle. 
 

18 § 

Muutoksenhaku maistraatin ratkaisuun 

Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 
maistraatin ratkaisuun uhkasakkoa, ilmoitus-

rikemaksun määräämistä sekä kotikuntaa ja 
väestökirjanpitokuntaa koskevan merkinnän 
korjausta koskevassa asiassa valittamalla sii-
tä siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Kirjoitusvirheen korjausta koskevaan 
maistraatin ratkaisuun, jolla ei ole hyväksytty 
virheen korjausta koskevaa vaatimusta, ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
 

19 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätök-
seen 

Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 
hallinto-oikeuden 18 §:n nojalla antamaan 
päätökseen valittamalla siitä korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 

Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa tai väes-
tökirjanpitokuntaa koskevaan hallinto-
oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa hakea 
muutosta valittamalla.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin 

 
————— 

 
Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

kotikuntalain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan kotikuntalain (201/1994) 1 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 ja 4 momentti, 7 b, 7 e, 9, 11 

ja 15 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 ja 19 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 219/2003, 7 b § laeissa 624/2004 ja 

1012/2007, 7 e § laeissa 624/2004 ja 957/2006, 9 § laeissa 1650/1995, 624/2004 ja 1012/2007 
sekä 18 ja 19 § osaksi laissa 1650/1995, sekä  

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaan määräytynyt kotikunta 

ja siellä oleva asuinpaikka sekä ulkomailla 
vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen vä-
estökirjanpitokunta merkitään väestötietolais-
sa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjes-
telmään. Väestötietojärjestelmään merkitään 
myös henkilön ilmoittama tilapäinen asuin-
paikka.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaan määräytynyt kotikunta 

ja siellä oleva asuinpaikka sekä ulkomailla 
vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen vä-
estökirjanpitokunta merkitään väestötietojär-
jestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjes-
telmään. Väestötietojärjestelmään merkitään 
myös henkilön ilmoittama tilapäinen asuin-
paikka.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö on 

lisäksi velvollinen antamaan itsestään rekiste-
ritoimistolle kotikunnan ja siellä olevan 
asuinpaikan määräytymistä varten tarvittavia 
lisätietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö on 

lisäksi velvollinen antamaan itsestään maist-
raatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpai-
kan määräytymistä varten tarvittavia lisätie-
toja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Velvollisuudesta ilmoittaa henkilö- ja per-
hesuhdetietoja väestötietojärjestelmään sää-
detään väestötietolaissa. 
 
 

Velvollisuudesta ilmoittaa henkilö- ja per-
hesuhdetietoja väestötietojärjestelmään sää-
detään väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tussa laissa. 
 

 
7 b §  

Ilmoituksen toimittaminen maistraatille 

Muuttoilmoitus tehdään sille maistraatille, 
jonka virka-alueelle henkilö muuttaa. Jos 
henkilö muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää 
vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä muut-
toilmoitus oleskelupaikkansa maistraatille. 
Maastamuuttoilmoitus tehdään sille maist-
raatille, jonka virka-alueelta henkilö muuttaa 
ulkomaille. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi 
ottaa vastaan myös muu kuin 1 momentissa 
tarkoitettu maistraatti. Valtiovarainministeri-
ön asetuksella voidaan antaa tarkemmat sään-
nökset muutto- ja maastamuuttoilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakami-
sesta maistraattien kesken. 
 

7 b §  

Ilmoituksen vastaanottava maistraatti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi 

ottaa vastaan mikä tahansa maistraatti. Val-
tiovarainministeriön asetuksella voidaan an-
taa tarkemmat säännökset muutto- ja maas-
tamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vien tehtävien jakamisesta maistraattien kes-
ken. 
 

 
7 e § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät 

 
Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistettava, 

että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3-5 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus tehdään puhe-
limitse, ilmoituksen vastaanottajan on lisäksi 
huolehdittava siitä, että ilmoitus täyttää 7 a 
§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Il-
moituksen vastaanottajan on toimitettava il-
moituksen sisältämät tiedot viivytyksettä 7 b 
§:n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille 
lukuun ottamatta 9 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettuja ilmoituksia. 

Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu vi-
ranomainen tai yhteisö kuin 7 b §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu maistraatti, katsotaan tehdyk-
si 7 §:ssä säädetyssä määräajassa, jos se on 
otettu vastaan määräajan kuluessa. 
 
 

7 e § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät 

 
Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistettava, 

että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3-5 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus tehdään puhe-
limitse, ilmoituksen vastaanottajan on lisäksi 
huolehdittava siitä, että ilmoitus täyttää 7 a 
§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Jos 
ilmoituksen vastaanottaja on muu kuin 
maistraatti, sen on toimitettava ilmoituksen 
sisältämät tiedot viivytyksettä 9 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetulle maistraatille. 

 
Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu vi-

ranomainen tai yhteisö kuin maistraatti, kat-
sotaan tehdyksi 7 §:ssä säädetyssä määräajas-
sa, jos se on otettu vastaan määräajan kulues-
sa. 
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9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koskeva 
merkintä  

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 7 
b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille, 
sen on tehtävä väestötietojärjestelmään ilmoi-
tuksen mukainen merkintä kotikunnasta ja 
siellä olevasta asuinpaikasta tai tilapäisestä 
asuinpaikasta taikka merkittävä Suomen kan-
salaiselle väestökirjanpitokunta ulkomaille 
tapahtuneen vakinaisen muuton perusteella. 
Merkintää ei kuitenkaan saa tehdä, jos ilmoi-
tus on ilmeisesti tosiasioiden vastainen taikka 
puutteellinen tai muuten sellainen, ettei sen 
perusteella voi tehdä luotettavaa merkintää. 
Merkintä on tehtävä tai tarvittavat lisäselvi-
tykset pyydettävä kolmen arkipäivän kuluessa 
ilmoituksen saapumisesta. Jos henkilöllä ei 
ole asuntoa, hänet merkitään väestötietojär-
jestelmään kunnassa vailla vakinaista asuntoa 
olevaksi. Jos asuinpaikan osoitetta ei voida 
pitää luotettavana, väestötietojärjestelmään 
voidaan merkitä vain kotikunta. 

Jos rekisteritoimisto on saanut muulta kuin 
henkilöltä itseltään kotikunnan tai siellä ole-
van asuinpaikan muuttumista koskevan tie-
don taikka tiedon vakinaisesta muutosta ul-
komaille, se voi tehdä tämän tiedon mukaisen 
merkinnän väestötietojärjestelmään, jos on 
ilmeistä, että tietoa voidaan pitää luotettava-
na. 

Merkintä väestökirjanpitokunnasta 6 a §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa teh-
dään, kun henkilön tiedot merkitään ensim-
mäisen kerran väestötietojärjestelmään. 

Edellä 1 momentista poiketen myös muu 
ilmoituksen vastaanottanut maistraatti voi 
tehdä ilmoituksen johdosta tarvittavat mer-
kinnät väestötietojärjestelmään, jos merkintä 
voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä. Tarkem-
mat säännökset edellä tarkoitetuista ilmoituk-
sista, joita koskevat merkinnät maistraatti voi 
tehdä, ja maistraateista, jotka voivat tehdä 
merkinnät, annetaan valtiovarainministeriön 
asetuksella. Merkinnän tehnyt maistraatti vas-
taa tekemästään merkinnästä. 

9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koske-

van merkinnän tekeminen  

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 
maistraatille, sen on tehtävä väestötietojärjes-
telmään ilmoituksen mukainen merkintä koti-
kunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta tai ti-
lapäisestä asuinpaikasta taikka merkittävä 
Suomen kansalaiselle väestökirjanpitokunta 
ulkomaille tapahtuneen vakinaisen muuton 
perusteella. Merkintää ei kuitenkaan saa teh-
dä, jos ilmoitus on ilmeisesti tosiasioiden vas-
tainen tai puutteellinen taikka muuten sellai-
nen, ettei sen perusteella voi tehdä luotettavaa 
merkintää. Merkintä on tehtävä tai tarvittavat 
lisäselvitykset pyydettävä kolmen arkipäivän 
kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Jos hen-
kilöllä ei ole asuntoa, hänet merkitään väestö-
tietojärjestelmään kunnassa vailla vakinaista 
asuntoa olevaksi. Jos asuinpaikan osoitetta ei 
voida pitää luotettavana, väestötietojärjestel-
mään voidaan merkitä vain kotikunta. 

 
Jos maistraatti on saanut muulta kuin hen-

kilöltä itseltään kotikunnan tai siellä olevan 
asuinpaikan muuttumista koskevan tiedon 
taikka tiedon vakinaisesta muutosta ulkomail-
le, se voi tehdä tämän tiedon mukaisen mer-
kinnän väestötietojärjestelmään, jos on il-
meistä, että tietoa voidaan pitää luotettavana. 

 
Merkintä väestökirjanpitokunnasta 6 a §:n 2 

momentissa tarkoitetuissa tapauksissa teh-
dään, kun henkilön tiedot merkitään ensim-
mäisen kerran väestötietojärjestelmään. 

Ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät 
väestötietojärjestelmään voi tehdä mikä ta-
hansa maistraatti. Merkinnän tekemiseen liit-
tyvät tehtävät voidaan jakaa maistraattien 
kesken, jos se on tarpeen toiminnan tehosta-
miseksi tai alueellisesti tasapainoisen työnja-
on aikaansaamiseksi maistraateissa. Tar-
kemmat säännökset tehtävien jakamisesta an-
netaan valtiovarainministeriön asetuksella. 
Merkinnän tehnyt maistraatti vastaa tekemäs-
tään merkinnästä. 
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9 a § 

Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa koskeva 
merkintä eräissä tapauksissa 

Muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat 
merkinnät väestötietojärjestelmään voidaan 
tehdä suoraan ilmoituksen perusteella, jos 
ilmoitus koskee muuttoa asuinpaikasta toi-
seen samassa kunnassa. Edellytyksenä on 
kuitenkin, että merkintä voidaan tehdä ilman 
lisäselvityksiä ja tietojen virheetön rekiste-
röityminen voidaan varmistaa teknisin tarkis-
tuksin. Merkinnässä mahdollisesti olevan 
asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta vas-
taa se maistraatti, jonka toimialueella ilmoi-
tuksen tehneen asuinpaikka on. Virheen kor-
jaamiseen liittyvät tehtävät voidaan kuitenkin 
siirtää toiselle maistraatille, jos se on tar-
peen toiminnan tehostamiseksi tai alueelli-
sesti tasapainoisen työnjaon aikaansaami-
seksi maistraateissa. Tarkemmat säännökset 
tehtävien siirtämisestä annetaan valtiova-
rainministeriön asetuksella. 
 

 
 

11 §  

Kotikuntamerkinnästä ilmoittaminen 

Jos rekisteritoimiston tekemä kotikuntaa tai 
siellä olevaa asuinpaikkaa koskeva merkintä 
poikkeaa asianomaisen henkilön ilmoittamas-
ta tai jos merkintä on tehty muulta kuin muut-
tajalta tai hänen perheenjäseneltään saatujen 
tietojen perusteella, rekisteritoimiston on il-
moitettava asianomaiselle merkinnästä ja sii-
tä, kuinka siinä mahdollisesti oleva asia- tai 
kirjoitusvirhe voidaan korjata. 
 

11 §  

Kotikuntamerkinnästä ilmoittaminen 

Jos maistraatin tekemä kotikuntaa tai siellä 
olevaa asuinpaikkaa koskeva merkintä poik-
keaa asianomaisen henkilön ilmoittamasta tai 
jos merkintä on tehty muulta kuin muuttajalta 
tai hänen perheenjäseneltään saatujen tietojen 
perusteella, maistraatin on ilmoitettava asi-
anomaiselle merkinnästä ja siitä, kuinka siinä 
mahdollisesti oleva asia- tai kirjoitusvirhe 
voidaan korjata. 
 
 

 
15 §  

Kuuleminen  

Jos ilmoituksen muutosta on tehnyt alle vii-
sitoistavuotias lapsi, rekisteritoimiston on va-
rattava lapsen huoltajille tilaisuus antaa mää-
räajassa selvitys ilmoituksen johdosta. Jos il-
moituksen on tehnyt henkilö, joka on täyttä-

15 § 

Kuuleminen  

Jos ilmoituksen muutosta on tehnyt alle 15-
vuotias lapsi, maistraatin on varattava lapsen 
huoltajille tilaisuus antaa määräajassa selvi-
tys ilmoituksen johdosta. Jos ilmoituksen on 
tehnyt 15 – 17-vuotias henkilö, maistraatin
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nyt viisitoista mutta ei kahdeksaatoista vuot-
ta, rekisteritoimiston on tarvittaessa varattava 
hänen huoltajilleen tilaisuus antaa määräajas-
sa selvitys ilmoituksen johdosta. 

Ennen kuin rekisteritoimisto määrää mak-
settavaksi ilmoitusrikemaksun, sen on varat-
tava asianomaiselle henkilölle tilaisuus antaa 
määräajassa selvitys asiasta. 
 

on tarvittaessa varattava hänen huoltajilleen 
tilaisuus antaa määräajassa selvitys ilmoituk-
sen johdosta. 

 
Ennen kuin maistraatti määrää maksetta-

vaksi ilmoitusrikemaksun, sen on varattava 
asianomaiselle henkilölle tilaisuus antaa 
määräajassa selvitys asiasta. 
 

 
16 §  

Asiavirheen korjaus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos rekisteritoimisto korjaa virheen omasta 

aloitteestaan asianomaisen henkilön käsityk-
sen vastaisesti tai ei hyväksy hänen teke-
määnsä vaatimusta virheen korjauksesta, sen 
on pyynnöstä annettava asiasta kirjallinen 
päätös muutoksenhakuosoituksineen. 
 

16 §  

Asiavirheen korjaus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maistraatti korjaa virheen omasta aloit-

teestaan asianomaisen henkilön käsityksen 
vastaisesti tai ei hyväksy hänen tekemäänsä 
vaatimusta virheen korjauksesta, sen on 
pyynnöstä annettava asiasta kirjallinen päätös 
muutoksenhakuosoituksineen. 
 

 
17 §  

Kirjoitusvirheen korjaus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteritoimiston on ilmoitettava omasta 

aloitteestaan tekemästään korjauksesta asian-
omaiselle henkilölle. 
 
 

17 §  

Kirjoitusvirheen korjaus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Maistraatin on ilmoitettava omasta aloit-

teestaan tekemästään korjauksesta asian-
omaiselle henkilölle. 
 
 

 
18 §  

Muutoksenhaku rekisteritoimiston ratkaisuun 

Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 
rekisteritoimiston ratkaisuun uhkasakkoa, il-
moitusrikemaksun määräämistä sekä kotikun-
taa ja väestökirjanpitokuntaa koskevan mer-
kinnän korjausta koskevassa asiassa valitta-
malla siitä sille lääninoikeudelle, jonka tuo-
miopiirissä ratkaisun tehnyt rekisteritoimisto 
sijaitsee, siten kuin muutoksenhausta hallin-
toasioissa annetussa laissa (154/50) sääde-
tään.  

Kirjoitusvirheen korjausta koskevaan rekis-
teritoimiston ratkaisuun, jolla ei ole hyväksyt-
ty virheen korjausta koskevaa vaatimusta, ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 

18 §  

Muutoksenhaku maistraatin ratkaisuun 

Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 
maistraatin ratkaisuun uhkasakkoa, ilmoitus-
rikemaksun määräämistä sekä kotikuntaa ja 
väestökirjanpitokuntaa koskevan merkinnän 
korjausta koskevassa asiassa valittamalla sii-
tä siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään.  

 
 
 
Kirjoitusvirheen korjausta koskevaan 

maistraatin ratkaisuun, jolla ei ole hyväksyt-
ty virheen korjausta koskevaa vaatimusta, ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
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19 §  

Muutoksenhaku lääninoikeuden päätökseen 

 
Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 

lääninoikeuden 18 §:n nojalla antamaan pää-
tökseen valittamalla siitä korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa ja väes-
tökirjanpitokuntaa koskevalta osalta ei lää-
ninoikeuden päätökseen kuitenkaan saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 

19 §  

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätök-
seen 

Asianomainen henkilö saa hakea muutosta 
hallinto-oikeuden 18 §:n nojalla antamaan 
päätökseen valittamalla siitä korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 

Kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa tai väes-
tökirjanpitokuntaa koskevaan hallinto-
oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin 
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