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N:o 158

tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan
katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpi-
mähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Genevessä 28 päivänä marraskuuta 2003
tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden
käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voi-
daan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia
vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpi-
mähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viiden-
nen, sodan räjähtämättömiä jäänteitä koske-

van pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 203/2004
UaVM 1/2005
EV 2/2005
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 159

työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja
vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä
25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena
kuin se on laissa 419/2003, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain
(1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 420/2003 ja 29 päivänä
joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin
se on laissa 421/2003 seuraavasti:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän
toimintapääoman prosenttimäärä on 11,8.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Ylimatemaatikko Leena Väänänen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 160

rekisterihallinnon suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun
väestötietolain (507/1993) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/1999 ja 21 päivänä
helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin
se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rekisterihal-
linnon viranomaisten suoritteiden maksulli-
suudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeu-
dellisista suoritteista perittävistä maksuista
lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistys-
rekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kau-
panvahvistajan suoritteita.
Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraa-
tin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahve-
nanmaan lääninhallituksen tuottamiin rekis-
terihallinnon suoritteisiin.

2 §

Väestörekisterikeskuksen maksuttomat julkis-
oikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia jul-
kisoikeudellisia suoritteita ovat:
1) väestötietojärjestelmän toimivuuden
varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhte-
näisyydestä huolehtiminen;
2) väestökirjanpidon menetelmien kehittä-
minen ja rekisterihallinnon paikallisviran-
omaisten ohjaus;

3) avoimen tietoverkon kautta sähköisessä
muodossa jaettavat julkiset tilastot, luettelot
ja vastaavat selvitykset;
4) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tar-

koitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
röintiin liittyvät tehtävät; sekä
5) vihkioikeusrekisteristä annetussa asetuk-

sessa (421/1993) tarkoitettu rekisterin pitä-
minen vihkimisoikeuksista.

3 §

Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset
suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudel-
lisia suoritteita ovat:
1) väestötietojärjestelmän tiedoista ja nii-

den ylläpidosta vastaaminen;
2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhous-

asioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava
asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai
avustuksen hakemista varten;
3) avioliittolaissa (234/1929, muut.

58/2005) tarkoitettu avioliiton esteiden tut-
kinta ja vihkiminen sekä rekisteröidystä pa-
risuhteesta annetussa laissa (950/2001, muut.
59/2005) tarkoitettu parisuhteen rekisteröin-
nin esteiden tutkinta ja parisuhteen rekiste-
röinti;
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4) veneliikenneasetuksessa (152/1969) tar-
koitettuun venerekisteriin tehtävästä pos-
tiosoitteen muutoksesta annettava todistus,
mikäli veneen tunnus ei muutoksen johdosta
muutu;
5) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle
ensimmäisen kerran annettava ote holhous-
rekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 5 ja
6 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä
6) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyy-
den tunnustamisen vahvistamista koskevat
asiat.

4 §

Väestörekisterikeskuksen maksulliset julkisoi-
keudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusar-
von mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia
suoritteita ovat:
1) väestötietopalvelut valtion viranomaisil-
le, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-
luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirk-
kokunnalle julkisoikeudellista tietotarvetta
varten;
2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhtei-
söille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkis-
oikeudellista tietotarvetta varten;
3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimus-
ta varten;
4) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1
momentissa tarkoitettujen varmenteiden
myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja
sirualusta;
5) uskonnonvapauslaissa tarkoitetusta us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteristä annet-
tavat otteet;
6) vihkimisrekisteristä annetussa asetuk-
sessa tarkoitetut todistukset rekisteritiedoista;
7) holhoustoimilain 64 §:n (442/1999,
muut. 61/2005) nojalla holhousrekisteristä
teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovu-
tettavat tiedot valtion tai kunnan viranomai-
sille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;
sekä
8) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin
tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointi-
palvelut edellä kohdissa 1-3 mainituille ta-
hoille.
Edellä 1 momentissa mainituista suoritteis-
ta peritään oheisen maksutaulukon mukaiset

kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole mak-
sutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erik-
seen määrättävät maksut.

5 §

Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset
suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia
maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat:
1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröity-

jen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkis-
toista annettavat yksittäiset otteet, todistukset
ja muut niihin verrattavat asiakirjat;
2) väestötietopalvelut valtion viranomaisil-

le, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-
luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirk-
kokunnalle julkisoikeudellista tietotarvetta
varten;
3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhtei-

söille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkis-
oikeudellista tietotarvetta varten;
4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimus-

ta varten;
5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteis-

töosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja
yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai
muuten edustamiensa rakennusten asukastie-
tojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa
varten;
6) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut

todistukset;
7) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaali-

tietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annet-
tavat otteet;
8) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu

perukirjan osakastietojen vahvistaminen;
9) veneliikenneasetuksessa tarkoitetut re-

kisteritodistukset;
10) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitet-

tuun sukunimen tai etunimen muuttamista
koskevaan hakemukseen;
11) päätös holhoustoimilain 34 §:n mukai-

sessa lupa-asiassa;
12) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut

tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä pää-
miehiä koskien;
13) holhousasioiden rekisteristä annettava

ote;
14) avioliittolain mukainen avio-oikeuden
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poistamista koskevan ilmoituksen, avioehto-
sopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituk-
sen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen
sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen re-
kisteröinti;
15) lahjanlupauslain (625/1947, muut.
60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koske-
van ilmoituksen rekisteröinti;
16) avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden
rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös
niihin liittyvästä asiakirjasta;
17) maistraattien eräistä henkilörekistereis-
tä annetussa laissa (57/2005) tarkoitetuista
rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityk-
sellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan
viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonhar-
joittajille; sekä
18) muut kuin edellä 3 §:ssä mainittuihin
tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointi-
palvelut edellä kohdissa 2-4 mainituille ta-
hoille.
Edellä 1 momentissa mainituista suoritteis-
ta peritään oheisen maksutaulukon mukaiset
kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole mak-
sutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erik-
seen määrättävät maksut.

6 §

Alennetun omakustannusarvon mukaiset jul-
kisoikeudelliset suoritteet

Rekisterihallinnon viranomainen perii vä-
estötietolain 34 §:n 2 momentin perusteella
vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet
tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalve-
lua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja
sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta
aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset
seuraavissa tapauksissa:
1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-
yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja
huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita
koskevat tiedot; sekä
2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodok-
sisen kirkkokunnan seurakunnille jäsenrekis-
terin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viran-
omaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.
Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen
maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa
alemman kiinteän maksun ovat:

1) päätökset, jotka koskevat edunvalvon-
nan määräämistä holhoustoimilain 12 §:n mu-
kaisesti;
2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudel-

le tehtävät hakemukset; sekä
3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhous-

toimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

7 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suo-
ritteet

Rekisterihallinnon viranomaisten liiketa-
loudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita
ovat:
1) muut kuin 2—6 §:ssä mainitut väestö-

tietopalvelut sekä 4 §:ssä mainitut sähköisen
asioinnin varmennepalvelut;
2) muut kuin 2 ja 3 §:ssä mainittuihin

tehtäviin liittyvät ja 4 §:n 1 momentin 7
kohdassa sekä 5 §:n 1 momentin 18 kohdassa
tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) muu kuin 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu

julkaisutoiminta;
4) muut kuin 2—5 §:ssä tarkoitetut asia-

kirjat tai niiden jäljennökset;
5) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja

postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei
oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä;
sekä
6) rekisterihallinnon viranomaisten hallin-

nassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

8 §

Holhoussuoritteita koskevista maksuista va-
pautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudel-
le tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan
määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mu-
kaisesti ei peritä, jos päämiehien nettotulot
rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan
luettuina ovat vähemmän kuin 6 570 ≠ vuo-
dessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka
saadaan vähentämällä päämiehen tuloista en-
nakonpidätyksen tai ennakonkannon mukai-
nen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät
työntekijän lakisääteiset maksut.
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Maistraatti voi lisäksi yksittäistapauksissa
määrätä, ettei maksua holhoustoimen suorit-
teesta peritä, jos maksun periminen olisi
kohtuutonta huomioon ottaen päämiehen tulot
ja varat sekä elatusvelvollisuus ja muut
taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat.

9 §

Viranomaisen toimivalta

Väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla
on itsenäinen toimivalta edellä 7 §:ssä tar-
koitettujen liiketaloudellisten suoritteiden
maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.
Jos kysymyksessä on rekisterihallinnon val-
takunnallisten puhelinpalvelujen liiketalou-
dellisia maksuja tai hinnoittelua koskeva asia,

toimivalta on kuitenkin Väestörekisterikes-
kuksella.

10 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2006
loppuun.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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                      Liite 
  

MAKSUTAULUKKO 

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraa-
vat maksut: 
  
  

I KYSELYPALVELUT 

1. SUORAKÄYTTÖKYSELYT  
  

Suorakäyttökysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen sovelluksella haetaan yksit-
täisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan kysellä ja tulostaa tietoja hen-
kilöistä, kiinteistöistä ja rakennuksista.    
  
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,16 €/kysely 
Henkilön tunnistus 0,29 €/kysely 
Tulosteet 0,29 €/tuloste 
Internet-verkon kautta välitettävän kyselypalvelun 
perustamiskustannus 15 €/käyttäjätunnus 
Internet-verkon kautta välitettävän kyselypalvelun 
kiinteä kuukausiveloitus 2 €/käyttäjätunnus 
  

Valikko-, opaste- ja infonäytöt ovat asiakkaalle maksuttomia. 
  

Vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku 
  
Mahdolliset lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti 

erikseen. 
  
2. 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. 
  
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,24 €/kysely 
  

Sovelluskysely-yhteyden perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viran-
omainen veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
  
Kyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku 
  
  

II ASIAKKAAN REKISTERIN YLLÄPITOPALVELUT 

1. MUUTOSTIETOPALVELU 
  

Muutostietopalvelu on asiakkaan rekisterin ylläpitopalvelu, jossa asiakkaan järjestelmää 
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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 €/yksikkö 
  

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 €/yksikkö 
  
Alennustaulukko 
  

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
  
Yksikköjä  Hinta/yksikkö Vähimmäisveloitus 
  
150 001 – 250 000 0,070 € 10 500 € 
250 001 – 400 000 0,062 € 15 500 € 
400 001 – 600 000 0,052 € 21 000 € 
600 001 – 900 000 0,040 € 24 000 € 
900 001 – 1 200 000 0,033 € 30 000 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,028 € 33 000 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,024 € 36 000 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,022 € 39 000 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,020 € 41 000 € 
2 400 001 > 0,014 € 45 000 € 
  

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. 
  
Lisäalennustaulukko 
  
Yksikköjä Hinta/yksikkö Vähimmäisveloitus 
  
150 001 – 250 000 0,047 € 7 035 € 
250 001 – 400 000 0,042 € 10 385 € 
400 001 – 600 000 0,035 € 14 070 € 
600 001 – 900 000 0,027 € 16 080 € 
900 001 – 1 200 000 0,022 € 20 100 € 
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1 200 001 – 1 500 000 0,018 € 22 110 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,016 € 24 120 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,015 € 26 130 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,013 € 27 470 € 
2 400 001 > 0,009 € 30 150 € 
  

Perustamis- ja lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen 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 35 € 
- kahden viikon toimitusvälein 75 € 
- neljän viikon toimitusvälein 150 € 
  
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,032 € 
Asiakaskohtaiset lisäpalvelut 0,008 € 
Asiakkaan tunnustiedon säilytys ja ylläpito 0,008 € 
  

Perustamis- ja lisäkustannuksista rekisterihallinnon viranomainen 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 €/yksikkö 
  

Erillistoimituksiin sovelletaan perustietotoimituksen lisäalennustaulukkoa yli 150 000 tieto-
yksikön toimituksissa. 

  
Perustamis- ja lisäkustannuksista rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti 

erikseen. 
  
Lisäpalvelut: 
  
Tietojen toimitus levykkeellä tai CD:llä 70 € 
Aineistokopio linjasiirtona/internet-tiedonsiirtona 30 € 
Aineistokopio levykkeellä tai CD:nä 100 € 
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2. ASIAKKAAN REKISTERIN KERTAPÄIVITYS 
  
2.1. Henkilörekisterin peruspäivitys 
  

Henkilörekisterin peruspäivitys on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään väestötie-
tojärjestelmän tiedoilla. Peruspäivityksessä mahdollisia päivitettäviä tietoja ovat nimi, osoite, 
kuolinpäivä, ulkomainen asuinvaltio, Suomesta muuttopäivä, sukupuoli, kotikunta, äidinkieli, 
ammatti ja siviilisääty. Päivitys tehdään asiakkaan tiedostomuodossa toimittamien henkilötun-
nusten perusteella. 
  
Toimitusmaksu 250 € 
Yksikkömaksu 0,014 €/ päivitettävä tunnus 
  

Toimituskohtainen minimiveloitus henkilörekisterin peruspäivityksessä on 340 €. 
  

Maksut sisältävät henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa, linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. 
  
2.2. Asiakasrekisterin laajapäivitys 
  

Asiakasrekisterin laajapäivitys on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään peruspäivi-
tyksestä poikkeavilla väestötietojärjestelmän tiedoilla. Päivitys tehdään asiakkaan tiedosto-
muodossa toimittamien henkilö-, rakennus- tai kiinteistötunnusten perusteella. 
  
Toimitusmaksu 250 € 
Yksikkömaksu 0,022 €/päivitettävä tunnus 
  

Toimituskohtainen minimiveloitus asiakasrekisterin laajassa päivityksessä on 420 €. 
  

Maksut sisältävät henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa muodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. 
  

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

Henkilöiden tunnistuspalvelussa henkilöt tunnistetaan vertaamalla asiakkaan tiedostomuo-
dossa toimittamia tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, osoite) väestötietojärjestelmän tietoihin. 
  
Henkilöiden tunnistus 200 €/toimitus 
  

Tunnistuksesta tuloksena saataville henkilötunnuksille tietojen päivitys tai lisääminen tapah-
tuu päivitys- tai otanta- ja poimintapalveluna. 
  
Tulostuspalvelu: 
Tulostusmaksu 85 € 
Paperiluettelo 0,02 €/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 €/tarra 
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III OTANTA- JA POIMINTAPALVELUT 

1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT OTANNAT JA POIMINNAT 
  

Otannat ja poiminnat on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan erilaisin poiminta-
perustein (esim. henkilön ikä, henkilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmi-
tystapa, kiinteistötunnus henkilöiden-, kiinteistöjen- tai rakennusten tietoja). 
  
Toimitusmaksu (otanta/poimintakohtainen) 250 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,086 €/yksikkö 
  

Toimituskohtainen minimiveloitus otanta- ja poimintapalvelussa on 500 €. 
  

Maksut sisältävät henkilötietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 
sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. 
  

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 yksikkömaksut, mikäli niiden summa on mi-
nimiveloitusta pienempi. 
  
Alennustaulukko 
  

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
  
Yksikköjä  Hinta/yksikkö Vähimmäisveloitus 
  
150 001 – 250 000 0,078 € 12 000 € 
250 001 – 400 000 0,069 € 17 500 € 
400 001 – 600 000 0,058 € 23 500 € 
600 001 – 900 000 0,045 € 27 000 € 
900 001 – 1 200 000 0,037 € 33 500 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,031 € 37 000 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,027 € 40 500 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,024 € 44 000 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,022 € 46 000 € 
2 400 001 > 0,015 € 49 000 € 
  

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. 
  
Lisäalennustaulukko 
  
Yksikköjä Hinta/yksikkö Vähimmäisveloitus 
  
150 001 – 250 000 0,052 € 8 040 € 
250 001 – 400 000 0,046 € 11 725 € 
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400 001 – 600 000 0,039 € 15 745 € 
600 001 – 900 000 0,030 € 18 090 € 
900 001 – 1 200 000 0,025 € 22 445 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,021 € 24 790 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,018 € 27 135 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,016 € 29 480 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,015 € 30 820 € 
2 400 001 > 0,010 € 32 830 € 
  

Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset rekisterihallinnon viranomainen ve-
loittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
  
Lisäpalvelut: 
  
Tulostuspalvelu: 
Tulostusmaksu 85 € 
Paperiluettelo 0,02 €/luovutettu tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 €/tarra 
Verrokkipoiminta 500 € 
Koordinaattien muunnos 100 € (1 - 200 000 yksikön muunnos) 
 200 € (200 001 – yksikön muunnos) 
  
2. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORITTAMAT OTANNAT JA POIMINNAT 
  

Väestörekisterikeskus tuottaa yksinkertaisia ja yksikkömäärältään pieniä toimeksiantoja. 
  
Toimitusmaksu 150 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,086 €/yksikkö 
  

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostomuodossa levykkeellä/CD:llä. 
  

Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa ta-
pauskohtaisesti erikseen. 
  
Lisäpalvelut: 
  
Tulostuspalvelu: 
Tulostusmaksu 35 € 
Paperiluettelo 0,02 €/tietoyksikkö 
Tarratulosteet 0,05 €/tietoyksikkö 
  
3. ERILLISTULOSTEET 
  

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

Kustannukset rekisterihallinnon viranomainen veloittaa tapauskohtaisesti. 
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IV MAISTRAATIEN ERILLISPALVELUT 

1. OTANNAT JA POIMINNAT 
  

Maistraatin tuottamat ja toimittamat otannat ja poiminnat 
  
Sopimuskohtainen toimitusmaksu: 
- Yksittäisessä poiminnassa 40 €/toimitus 
- Jatkuvassa sopimussuhteessa 72 €/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 0,28 €/asukas 
  
Vähimmäisveloitus 6,10 €/asiakas 
  

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
  
2.2. Jatkuva asukastietopalvelu 
  

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen 
ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten. 
  
Huoneistojen lukumäärän mukaan: 
  
Huoneistoja 
1–25 5 €/toimitus 
26–50 8 €/toimitus 
51–100 18 €/toimitus 
101–200 26 €/toimitus 
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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. 
  

2.3. Asukaskysely-palvelu 
  

Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalve-
luna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoi-
mittajan kyselyjärjestelmän avulla. 
  
Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely 
Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely  
  
Tietopalvelutoimittaja veloittaa lisäksi omat maksunsa. 
  
3. TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ MAISTRAAT-
TIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA MAINITUISTA 
REKISTEREISTÄ 
  
3.1.  Avioehtoasioiden rekisteri 
  
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 0,82 € yksikkö 
  
3.2. Lahjoitusasioiden rekisteri 
  
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 0,82 € yksikkö 
  
Vähimmäisveloitus 6,10 € 
  
  

V PUHELINPALVELUT 

Väestöpuhelin on puhelinpalvelu, josta viranomaistehtäviin voidaan tiedustella yksittäisiä 
väestötietojärjestelmän tietoja. 
  

Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu ja 1,3287 €/minuutti 
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VI ASIAKIRJAPALVELUT 

1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
  
1.1. Ote väestötietojärjestelmästä 
  

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä 
annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. 
  
Ote 3,70 €/asiakirja 
Manuaalisesti laadittu ote 12,00 €/asiakirja 
  
1.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys 
  

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

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 
  
Maksu 2,00 €/sivu 
  
2. MUU ASIAKIRJAPALVELU 
  
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 12,00 €/asiakirja 
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen 
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 9,00 €/asiakirja 
Todistus vihkimisoikeusrekisteristä 9,00 €/asiakirja 
Kaivosasetuksessa tarkoitettu todistus 18,50 €/asiakirja 
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän  
äänioikeusrekisteristä annettava ote 3,70 €/asiakirja 
  
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen 
seuraavasti: 
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina  
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 37,00 €/perukirja 
Muissa tapauksissa 80,00 €/perukirja 
  
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus 
ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 27,00 €/asiakirja 
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus 
erityistunnuksella 92,00 €/asiakirja 
Ote venerekisteristä 10,00 €/asiakirja 
  
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamista 
koskevaan hakemukseen 91,00 €/päätös 
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan 
hakemukseen, kun hakemuksesta 
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on nimilain 18 §:n mukaan tiedotettava 
virallisessa lehdessä 166,00 €/päätös 
  
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen 
lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden 
poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan 
rekisteröinti sekä aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia  
koskevan sopimuksen rekisteröinti 46,00 € 
Kun edellä mainittuun asiaan liittyy kuuluttaminen virallisessa lehdessä 122,00 €
  
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 46,00 € 
Avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste 
tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 9,20 € 
  
  

VII MAISTRAATTIEN HOLHOUSTOIMEN SUORITTEET 

1. LUPA-ASIAT 
  

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan net-
tovarallisuuden mukaan: 
  
Jaettava varallisuus 
0–85 000 € 80 €/päätös 
85 000–170 000 € 200 €/päätös 
170 000– 343 €/päätös 
  
Päätös muussa holhoustoimilain mukaisessa lupa-asiassa 100 €/päätös 
  
2. TILINTARKASTUS 
  

Holhoustoimilaissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien brutto-
varojen mukaan: 
  
Bruttovarat 
0–34 000 € 35 €/tilintarkastus 
34 000–50 000 € 51 €/tilintarkastus 
50 000–67 000 € 68 €/tilintarkastus 
67 000–100 000 € 102 €/tilintarkastus 
100 000–135 000 € 138 €/tilintarkastus 
135 000–168 000 € 171 €/tilintarkastus 
168 000–336 000 € 257 €/tilintarkastus 
336 000–840 000 € 343 €/tilintarkastus 
840 000– 428 €/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. 
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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 30 €/päätös 
  
4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET 
  
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 100 €/hakemus 
  
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka 
käsittely edellyttää holhousviranomaisen  
läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 240 €/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 ja sirualustan varmenteet 20 €/asiakirja 
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 18 €/asiakirja 
  
  

IX MUUT PALVELUT 

1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT (4 § 8 kohta ja 5 § 18 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 rekisterihallinnon viranomainen veloittaa 
tapauskohtaisesti. 
  

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €. 
  

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

Jos asiakirjoja toimitetaan myös telekopiona, peritään siitä lisäksi 6,50 €. 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 161

eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräyskokoelman
n:o antopäivä voimaantulopäivä

MMMa toimenpiteistä kasvintuhoojien hä-
vittämiseksi ja niiden levittämisen estämi-
seksi annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta. . . . . . . . . . . . . . . 16/05 9.3.2005 21.3.2005

MMMa kasvituotteiden markkinoinnissa
noudatettavista kasvinterveyden suojelun
vaatimuksista annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen muuttamisesta . . . . 17/05 9.3.2005 21.3.2005

MMMa kasvituotteiden maahantuonnissa ja
maastaviennissä noudatettavista kasvinter-
veyden suojelun vaatimuksista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/05 9.3.2005 21.3.2005

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite
(Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Hannele Sankari
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