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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 873

Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön 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 Väestörekiste-
rikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta,
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista

2 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset 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.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusar-
von mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia
suoritteita ovat:
1) väestötietopalvelut valtion viranomai-

sille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evanke-
lis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kir-
kolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;
2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhtei-

söille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkis-
oikeudellista tietotarvetta varten;
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3) väestötietopalvelut tieteellistä tutki-
musta varten;
4) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntä-
minen sähköiselle henkilökortille ja siru-
alusta sekä passilain (671/2006) 5 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettujen varmenteiden luomi-
nen passille;
5) 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
6) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin

tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointi-
palvelut edellä kohdissa 1-3 mainituille ta-
hoille.
Edellä 1 momentissa mainituista suorit-

teista peritään oheisen maksutaulukon mukai-
set kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole
maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti
erikseen määrättävät maksut.
Edellä 1 momentissa mainituista suorit-

teista peritään oheisen maksutaulukon mukai-
set kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole
maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti
erikseen määrättävät maksut.

4 §

Alennetun omakustannusarvon mukaiset
julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskus perii väestötietolain
34 §:n 2 momentin perusteella vain suoritteen
luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittely-
kustannukset sekä tietopalvelua koskevien
järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten val-
mistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pää-
oma- ja korkokustannukset seuraavissa ta-
pauksissa:
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 kirkon seurakunnille jäsenrekisterin yl-
läpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaisteh-
täviä varten luovutetut henkilötiedot.

5 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut
suoritteet

Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisin
perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:
1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötie-

topalvelut sekä 3 §:ssä mainitut sähköisen
asioinnin varmennepalvelut;
2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin

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

julkaisutoiminta;
4) muut kuin 2 - 3 §:ssä tarkoitetut asiakir-

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

postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei
oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä;
sekä
6)Väestörekisterikeskuksen hallinnassa

olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §

Julkisuuslain perusteella annettavat
suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää aiheutuneita kus-
tannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja ko-
piota ja tulosteita antanut viranomainen ot-
taen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §

Viranomaisen toimivalta

Väestörekisterikeskuksella on itsenäinen
toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liike-
taloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoit-
telua koskevissa asioissa. Rekisterihallinnon
valtakunnallisten puhelinpalvelujen liiketa-
loudellisia maksuja tai hinnoittelua koske-
vassa asiassa toimivalta on Väestörekisteri-
keskuksella.
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8 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Liite 
 
 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista  peritään seuraa-
vat maksut: 
 
 

I KYSELYT 

1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT 
 

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

Käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus peritään kyselykäyttäjiltä ja hallintapalveluiden käyttä-
jiltä.  
 

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

Lisäkustannukset asiakaskohtaisista lisäpalveluista Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen. 
 
2. VTJkyselyn SOVELLUSKYSELYT  
 

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

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys 
 
2. Perussovelluskysely-yhteydellä välitetään: 
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- nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot sekä tieto, että henkilö on Suomen kan-
salainen 

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys ja lisäksi pe-
rustiedot 

 
3. Laajalla sovelluskysely-yhteydellä välitetään: 

- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja 
 
4. Tunnistussovelluskyselyllä välitetään: 

- henkilön tai henkilöiden tunnistus ja 
- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja 

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

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

II ASIAKKAAN REKISTERIN YLLÄPITOPALVELUT 

1. MUUTOSTIETOPALVELU 
 

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

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

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

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
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Tietoyksikköjä  Hinta/tietoyksikkö 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 
 
Tietoyksikköjä Hinta/Tietoyksikkö 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 € 
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 Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
1.2. Muutostietotoimitus 
 

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

- päivittäin 7 € 
- viikoittain 30 € 
- kahden viikon toimitusvälein 75 € 
- neljän viikon toimitusvälein 150 € 
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Muutostietotoimituksen tietoyksikköhinnat 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,030 €/tietoyksikkö 
Asiakaskohtaiset lisäpalvelut 0,008 €/tietoyksikkö 
Asiakkaan tunnustiedon säilytys ja ylläpito 0,008 €/tietoyksikkö 
 

Perustamis- ja lisäkustannuksista Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
1.3. Erillistoimitus 
 

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

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

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

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

Toimituskohtainen minimiveloitus asiakasrekisterin laajassa päivityksessä on 420 €. 
 

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

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

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

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

III  POIMINTAPALVELUT 

1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT POIMINNAT 
 

Poimintapalvelu on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan erilaisin poimintaperus-
tein (esim. henkilön ikä, henkilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmitysta-
pa, kiinteistötunnus henkilöiden-, kiinteistöjen- tai rakennusten tietoja). 
 
Toimitusmaksu (poimintakohtainen) 250 € 
Väestötietojärjestelmän tiedot  0,09 €/tietoyksikkö 
 

Toimituskohtainen minimiveloitus poimintapalveluissa on  600 €. 
 

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

Mahdollinen tulostusmaksu veloitetaan minimiveloituksen lisäksi. Silloin kun kysymykses-
sä on säännöllinen, sovitun rytmin mukaan tapahtuva tietojen toimittaminen samalle asiak-
kaalle vähintään kerran kuukaudessa tai muu standardoitu tietopalvelutoimitus, joka toimite-
taan useammalle kuin yhdelle asiakkaalle samansisältöisenä, jätetään minimiveloitus perimät-
tä ja veloitetaan vain edellä mainitut toimitus- ja tietoyksikkömaksut, mikäli niiden summa on 
minimiveloitusta pienempi. 
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Alennustaulukko 
 

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lisäksi seuraavaa lukumääräperusteista alennustauluk-
koa ja minimihinnoittelua silloin, kun tietojenluovutus käsittää yli 150 000 tietoyksikköä: 
 
Tietoyksikköjä  Hinta/tietoyksikkö 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 
 
Tietoyksikköjä Hinta/tietoyksikkö Vähimmäisveloitus 
 
150 001 – 250 000 0,052 € 8 040 € 
250 001 – 400 000 0,046 € 11 725 € 
400 001 – 600 000 0,039 € 15 745 € 
600 001 – 900 000 0,030 € 18 090 € 
900 001 – 1 200 000 0,025 € 22 445 € 
1 200 001 – 1 500 000 0,021 € 24 790 € 
1 500 001 – 1 800 000 0,018 € 27 135 € 
1 800 001 – 2 100 000 0,016 € 29 480 € 
2 100 001 – 2 400 000 0,015 € 30 820 € 
2 400 001 > 0,010 € 32 830 € 
 

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

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksessa myös Focus-poiminnoissa niin kauan 
kuin poimintaväline on käytössä. 
 
Toimitusmaksu 100 € 
 
Väestötietojärjestelmän tiedot:  
Tietoyksikköjä  
1 – 1000  0,25 €/tietoyksikkö 
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö 
2001 – 3000  0,13 €/tietoyksikkö 
3001 – 4000  0,11 €/tietoyksikkö 
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö 
 

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

pauskohtaisesti erikseen. 
 

 
3. POIMINNAT NEUVOA-ANTAVIA KUNNALLISIA KANSANÄÄNESTYKSIÄ VAR-
TEN 
 

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

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

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

Kustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti. 
 
 

IV PUHELINPALVELUT 

Väestöpuhelin on puhelinpalvelu, josta viranomaistehtäviin voidaan tiedustella yksittäisiä 
väestötietojärjestelmän tietoja. 
 
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu  1,50 €/minuutti 
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V ASIAKIRJAPALVELUT 

1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
 
 
 1.1. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys 
 

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

VI SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT 

Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille 
 
Sähköisen henkilökortin ja sirualustan varmenteet 20 €/asiakirja 
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 21 €/asiakirja 
 

Passilain 5 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille 
 
Passivarmenne 6 €/asiakirja 
 
 

VII MUUT PALVELUT 

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

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

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtai-
sesti. 
 

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

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €. 
 

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



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 874

maistraattien suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön 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 maistraattien
suoritteiden maksullisuudesta, maksuperus-
teista sekä julkisoikeudellisista suoritteista
perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaup-
parekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen no-
taarin ja julkisen kaupanvahvistajan suorit-
teita.
Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraa-

tin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahve-
nanmaan lääninhallituksen tuottamiin maist-
raattien suoritteisiin.

2 §

Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset
suoritteet

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

den ylläpidosta vastaaminen;
2) ote väestötietojärjestelmästä tai hol-

housasioiden rekisteristä tai muu niihin ver-
rattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen
tuen tai avustuksen hakemista varten;
3) avioliittolaissa (234/1929, muut.

58/2005, 572/2008) tarkoitettu avioliiton es-
teiden tutkinta ja vihkiminen sekä rekiste-
röidystä parisuhteesta annetussa laissa
(950/2001, muut. 59/2005, muut 574/2008)
tarkoitettu parisuhteen rekisteröinnin esteiden
tutkinta ja parisuhteen rekisteröinti;

4) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle
ensimmäisen kerran annettava ote holhousre-
kisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja
4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä
5) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyy-

den tunnustamisen vahvistamista koskevat
asiat.

3 §

Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset
suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukai-
sia 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 viranomai-

sille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evanke-
lis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kir-
kolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;
3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhtei-

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

musta varten;
5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistö-

osakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yh-
teisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai
muuten edustamiensa rakennusten asukastie-
tojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa var-
ten;
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6) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoite-
tut todistukset;
7) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaali-

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

perukirjan osakastietojen vahvistaminen;
9) vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain

(648/2006) 9 §:ssä tarkoitetut rekisteritodis-
tukset;
10) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitet-

tuun sukunimen tai etunimen muuttamista
koskevaan hakemukseen;
11) nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti

nimilain 32 c §:n perusteella
12) päätös holhoustoimilain 34 §:n mukai-

sessa lupa-asiassa;
13) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen

omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistami-
nen;
14) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut

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

ote;
16) avioliittolain mukainen avio-oikeuden

poistamista koskevan ilmoituksen, avioehto-
sopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituk-
sen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen
sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen re-
kisteröinti;
17) lahjanlupauslain (625/1947, muut.

60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koske-
van ilmoituksen rekisteröinti;
18) avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden

rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös nii-
hin liittyvästä asiakirjasta;
19) maistraattien eräistä henkilörekiste-

reistä annetussa laissa (57/2005) tarkoite-
tuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden
välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kun-
nan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinon-
harjoittajille;
20) edunvalvontavaltuutuksesta annetun

lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edun-
valvontavaltuutuksen vahvistaminen ja lain
28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen
peruuttamisen vahvistaminen;
21) ulosottokaaren (37/1895, muut.

469/2006) mukainen perinnöstä luopumisil-
moituksen tallennus;

22) päätös hakemukseen vihkimisoikeu-
desta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;
23) ote vihkimisoikeusrekisteristä ; sekä
24) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin

tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointi-
palvelut edellä kohdassa 2 mainituille ta-
hoille.
Edellä 1 momentissa mainituista suorit-

teista peritään oheisen maksutaulukon mukai-
set kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole
maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti
erikseen määrättävät maksut.

4 §

Alennetun omakustannusarvon mukaiset
julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatti perii väestötietolain 34 §:n 2
momentin perusteella vain suoritteen luovut-
tamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustan-
nukset sekä tietopalvelua koskevien järjestel-
mien, ohjelmien ja sovellusten valmistami-
sesta 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 kirkon seurakunnille jäsenrekisterin yl-
läpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaisteh-
täviä varten luovutetut henkilötiedot.
Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-

tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista maistraatti perii ohei-
sen maksutaulukon mukaisen omakustannus-
arvoa alemman kiinteän maksun ovat:
1) holhoustoimilain 12, 15 – 17 §:ien mu-

kaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;
2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeu-

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

toimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suo-
ritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltuja suoritteita ovat:
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1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötie-
topalvelut
2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin

liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 19 kohdassa
tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;
3) muut kuin 2 - 4 §:ssä tarkoitetut asiakir-

jat tai niiden jäljennökset;
4) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja

postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei
oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä;
sekä
5) maistraattien hallinnassa olevien tilojen

ja laitteiden käyttö.

6 §

Holhoussuoritteita koskevista maksuista
vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeu-
delle tehtävästä hakemuksesta tai edunval-
vonnan määräämisestä holhoustoimilain
12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehien
nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet
mukaan luettuina ovat vähemmän kuin
6 570 ≠ vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan
tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen
tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkan-
non mukainen vero ja siihen mahdollisesti
liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §

Julkisuuslain perusteella annettavat suorit-
teet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää aiheutuneita kus-
tannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja ko-
piota ja tulosteita antanut viranomainen ot-
taen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §

Viranomaisen toimivalta

Maistraateilla on itsenäinen toimivalta
edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellis-
ten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua kos-
kevissa asioissa. Jos kysymyksessä on rekis-
terihallinnon valtakunnallisten puhelinpalve-
lujen liiketaloudellisia maksuja tai hinnoitte-
lua koskeva asia, toimivalta on kuitenkin Vä-
estörekisterikeskuksella.

9 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Liite 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraavat maksut: 
 
 

I MAISTRAATTIEN ERILLISPALVELUT 

1. VTJ OTANNAT JA POIMINNAT (VTJkyselyn POIMINTAKYSELYT) 
 

Alla olevia VTJkyselyn Poimintakyselyt -palvelun hintoja sovelletaan maistraateissa myös 
Focus-poiminnoissa niin kauan kuin poimintaväline on käytössä. 
 
Sopimuskohtainen toimitusmaksu: 
- yksittäisessä poiminnassa 80 €/toimitus 
- jatkuvassa sopimussuhteessa 150 €/vuosi 
 
Otanta- tai pomintakohtaiset tietoyksikkömaksut 
Väestötietojärjestelmän tiedot: 
  
Tietoyksikköjä  
1 – 1000  0,25 €/tietoyksikkö 
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö 
2001 – 3000  0,13 €/tietoyksikkö 
3001 – 4000  0,11 €/tietoyksikkö 
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö 
 

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

sesti erikseen. 
 
 
2. ASUKASTIETOPALVELU 
 
2.1. Asukasluettelo 
 

Luettelo rakennuksen asukkaista. 
 
Asukasluettelo 0,28 €/asukas 
 
Vähimmäisveloitus 7 €/asiakas. 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2.2. Jatkuva asukastietopalvelu 
 

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen 
ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten. 
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Huoneistojen lukumäärän mukaan: 
 
Huoneistoja 
1–25 7 €/toimitus 
26–50 10 €/toimitus 
51–100 18 €/toimitus 
101–200 26 €/toimitus 
201–400 36 €/toimitus 
401–700 53 €/toimitus 
701–1 000 70 €/toimitus 
1 001–1 500 105 €/toimitus 
1 501–2 000 142 €/toimitus 
2 001–2 500 176 €/toimitus 
2 501–3 000 265 €/toimitus 
3 001– 353 €/toimitus 
 

Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään 
rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 €/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen 
toimituksesta 1 760 €. 
 

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 2 € yksikkö 
 
3.2. Lahjoitusasioiden rekisteri 
 
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 € yksikkö 
 
Vähimmäisveloitus 7 €. 
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II ASIAKIRJAPALVELUT 

1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
 
1.1. Ote väestötietojärjestelmästä 
 

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä 
annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. 
 
Ote 4,50 €/asiakirja 
Manuaalisesti laadittu ote 20,00 €/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 
 
Vähimmäisveloitus 7 €  
 
1.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen 
 

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 
 
Maksu 4,50 €/sivu 
 
2. MUU ASIAKIRJAPALVELU 
 
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 20,00 €/asiakirja 
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen 
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 10,00 €/asiakirja 
Ote vihkimisoikeusrekisteristä 10,00 €/asiakirja 
Kaivosasetuksessa tarkoitettu todistus 40,00 €/asiakirja 
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän  
äänioikeusrekisteristä annettava ote 4,50 €/asiakirja 
 
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen 
seuraavasti: 
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina  
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 50,00 €/perukirja 
Muissa tapauksissa 100,00 €/perukirja 
 
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa  
tarkoitettu rekisteritodistus ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 30,00 €/asiakirja 
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu 
rekisteritodistus erityistunnuksella 150,00 €/asiakirja 
Ote vesikulkuneuvorekisteristä 10,00 €/asiakirja 
 
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamista 
koskevaan hakemukseen 91,00 €/päätös 

Oikaisu
Rivien 3 ja 4 välistä puuttuu:Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain 2 §:n perusteella 50 €/päätös
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Päätös sukunimen muuttamista koskevaan 
hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n 
mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 166,00 €/päätös 
Nnimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 32 c §:n perusteella 25,00 € 
 
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 € 
  
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 46,00 € 
Avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste 
tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 10,00 € 
 
Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumis- 
ilmoituksen tallentaminen 20 €/asiakirja 
 
 

III 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 € 120 €/päätös 
85 001–170 000 € 220 €/päätös 
170 001– 343 €/päätös 
 
Päätös muussa holhoustoimilain mukaisessa lupa-asiassa 120 €/päätös 
 
Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 120 €/päätös 
 
 
2. TILINTARKASTUS 
 

Holhoustoimilaissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien brutto-
varojen mukaan: 
 
Bruttovarat 
0–34 000 € 39 €/tilintarkastus 
34 001–50 000 € 56 €/tilintarkastus 
50 001–67 000 € 74 €/tilintarkastus 
67 001–100 000 € 112 €/tilintarkastus 
100 001–135 000 € 138 €/tilintarkastus 
135 001–168 000 € 171 €/tilintarkastus 
168 001–336 000 € 257 €/tilintarkastus 
336 001–840 000 € 343 €/tilintarkastus 
840 001– 428 €/tilintarkastus 
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Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tili-
kauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, 
arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista 
muista varoista. 
 

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

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

Mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkas-
tusmaksuista puolet. 
 
3. MAISTRAATIN PÄÄTÖKSET 
 
3.1 Edunvalvojan tai sijaisen määrääminen holhoustoimilain 
12 §:n mukaisesti 70 €/päätös 
 
3.2. Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain 
15 §:n ja 17 § :n  mukaisesti 70 €/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 
 
5.1. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen 
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 100€/päätös 
 
5.2. Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen 
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 70€/päätös 
5.3 Ote holhousrekisteristä 10 €/asiakirja 
 
Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisä-
kustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen. 
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IV MUUT PALVELUT 
 
1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT  
Koulutus 125 €/koulutuskerta 
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä 
hallintolain mukaista neuvontaa) 70 €/tunti 
 

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

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti. 
 

Edellä mainittujen asiakirjapalveluiden ja holhoustoimen maksujen lisäksi ei peritä muita 
postimaksuja kuin mahdollinen postiennakko. Mikäli lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri 
osoitteeseen, kuin suorite, peritään laskun lähettämisestä postikuluina 3 €. 
 

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €. 
 

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



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 875

holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauk-
sesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhous-
toimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoi-
messa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuot-
tajalle valtion varoista vuonna 2008 makset-
tujen korvausten tarkistamisesta sekä vuonna
2009 edunvalvontapalvelun tuottajalle valtion
varoista maksettavista korvauksista.

2 §

Vuoden 2008 korvauksen tarkistaminen

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle vuonna
2008 maksettuja korvauksia palvelujen tuot-
tamisesta, jotka ovat määräytyneet vuoden
2007 tilinpäätöksen perusteella, tarkistetaan
siltä osin kuin vuoden 2008 tilinpäätöstieto-
jen perusteella laskettavat korvaukset edun-
valvontapalvelujen tuottamisesta ylittävät
vuonna 2008 jo maksetut korvaukset. Tarkis-
tusta suoritetaan vähintään 10 euron ylityk-
sestä alkaen enintään 40 euron ylitykseen asti
edunvalvontaa kohti.
Perusteena korvaukselle käytetään palvelu-

jen tuottamisesta aiheutuneita nettokustan-
nuksia, joista korvataan enintään puolet, kui-
tenkin vähintään 70 euroa ja enintään 240

euroa edunvalvontaa kohti. Nettokustannuk-
silla tarkoitetaan palvelun tuottajalle aiheutu-
neita vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaisia
kustannuksia päämiehiltä perityillä palk-
kioilla ja korvauksilla vähennettyinä.
Edunvalvontojen lukumääränä otetaan

huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan
kunnalla ja muulla palveluntuottajalla
1.3.2008 olleet edunvalvonnat.
Maistraatti ja Ahvenanmaan maakunnassa

lääninhallitus suorittavat edellä mainitut kor-
vausten tarkistukset viimeistään kesäkuussa
2009.

3 §

Korvaus vuonna 2009

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden
järjestämisestä annetun lain (575/2008)
13 §:n perusteella edunvalvontapalveluiden
tuottajalla on oikeus saada korvausta edun-
valvontapalveluiden tuottamisesta 1.1.2009
lukien siltä ajalta kun edunvalvontapalvelu-
jen tuottamista ei ole siirretty laissa tarkoite-
tulle tuottajalle, kuitenkin enintään 31.3.2009
saakka. Perusteena korvaukselle käytetään
palvelujen tuottamisesta aiheutuneita netto-
kustannuksia, joista korvataan enintään puo-
let, kuitenkin vähintään 70 euroa ja enintään
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240 euroa edunvalvontaa kohti. Nettokustan-
nuksilla tarkoitetaan palvelun tuottajalle ai-
heutuneita vuoden 2008 tilinpäätöksen mu-
kaisia kustannuksia päämiehiltä perityillä
palkkioilla ja korvauksilla vähennettyinä.
Edunvalvontojen lukumääränä otetaan hol-
housasioiden rekisterin mukaan palvelun
tuottajalla 31.1.2009 olleet edunvalvonnat.
Maistraatti ja Ahvenanmaan maakunnassa

lääninhallitus suorittavat edellä mainitut kor-
vaukset viimeistään kesäkuussa 2009.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa 30.6.2009
saakka.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 876

tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 anne-
tun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden
ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006)
5 §:n nojalla:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Valtion maksuperustelain (150/1992)

6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan
maksutaulukon mukaisesti ovat:
1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulku-

neuvoselvitystä, luovutusta vapaaseen liik-
keeseen, vientimenettelyyn asettamista ja tul-
livarastointimenettelyn päättämistä, sekä
muut maksutaulukossa mainitut tullitoimen-
piteet;
2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;
3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviran-

omaisen aloitteesta;
4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljen-

nökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja
tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;
5) muut maksutaulukossa mainitut suorit-

teet.

2 §
Maksullisen valvontasuoritteen edellyttä-

mästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peri-
tään erillinen korvaus liitteenä olevan maksu-
taulukon mukaisesti.
Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdiste-

taan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään
alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka
selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä.
Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos
alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee
maasta tunnin kuluessa.

Ennakkoratkaisut

3 §
Eräiden ennakkopäätösten maksuperus-

teista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitet-
tuja tullilaitoksen maksullisia suoritteita ovat
Tullihallituksen valmisteverotusta ja muuta
verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä pää-
tös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä
peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa
määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

Muut suoritteet

4 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-

tuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavia suoritteita ovat:
1) asiakkaan tai toisen viranomaisen ti-

lauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;
2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä

koulutus;
3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja

tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset
sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauk-
sesta, jollei suoritetta muualla säädetä mak-
suttomaksi;
4) julkaisut;
5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen

avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä
sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva
asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;
6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välinei-

den käyttö;
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7) muulle kuin asianosaiselle annettavat
otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista
asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä
lähettäminen;
8) lomakkeet.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
3 momentissa tarkoitetusta tiedon antami-
sesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä
maksuista päättää Tullihallitus noudattaen,
mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Viisumeista peritään viisumihakemuksen

käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia
maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston
liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a
muuttamisesta annettuun neuvoston päätök-
seen 2006/440/EY perustuva käsittelymaksu
liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.
Maksu peritään myös päätöksestä olla myön-
tämättä viisumia.
Maksua ei kuitenkaan peritä:
1) 1 momentissa mainitun neuvoston pää-

töksen mukaisissa tapauksissa alle 6-vuoti-
ailta lapsilta;
2) koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opis-

kelijoilta tai mukana seuraavilta opettajilta,
jotka matkustavat opiskelun tai ammattikou-
lutuksen vuoksi;
3) Euroopan unionin jäsenvaltioiden

alueella tieteellistä tutkimusta varten matkus-
tavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytai-
kaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä
viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntä-
mismenettelyjen helpottamiseksi;
4) eduskunnan tai Suomen hallituksen kut-

sumalta henkilöltä;
5) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen

kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston
paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä,
joka tulee Suomeen virkatehtävissä;
6) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen

tai siihen rinnastettavan edustuston tai Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;
7) siltä, joka otetaan Suomeen pakolaisena,

suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta huma-
nitaarisesta syystä;

8) siltä, joka kansainvälisen sopimuksen
perusteella saa viisumin maksutta;
9) Suomen taikka muun Euroopan unioniin

tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion kansalaisen perheenjäseneltä, joka on
sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka
tarvitsee viisumin Schengen-alueelle;
10) Yhdistyneiden kansakuntien tai sen

alajärjestön, Euroopan neuvoston, Euroopan
unionin taikka Euroopan turvallisuus- ja yh-
teistyöjärjestön Suomessa järjestettävään ko-
koukseen osallistuvalta;
11) Suomen kunniakonsulilta;
12) vanhempansa matkustusasiakirjaan

merkityltä lapselta; sekä
13) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviran-

omaisten yhteistoimintaan osallistuvilta hen-
kilöiltä.
Viisumi voidaan myöntää maksutta:
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-

vien tilanteiden johdosta, jos humanitaariset
syyt puoltavat;
2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin

osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsu-
mille koululais- tai nuorisoryhmille, joiden
jäsenten ikä on alle 18 vuotta;
3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen

yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskeli-
javaihtoon sekä kansalaisjärjestön yhteistyö-
hön liittyen;
4) jos asialla tai vierailulla on merkittävää

arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suh-
teiden kannalta; sekä
5) jos jollekulle annetaan uusi viisumi ai-

kaisemman viisumin antamisessa tapahtu-
neen teknisen tai muun virheen johdosta.
Viisumivelvollisen kolmannen maan kan-

salaiselta maksu voidaan jättää perimättä tai
sen määrää alentaa, jos Euroopan yhteisön ja
kyseisen kolmannen maan välillä tehdyssä tai
maksun suuruuden osalta neuvoteltavassa,
viisumimenettelyjen helpottamista koske-
vassa sopimuksessa niin määrätään.

6 §
Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tulli-

lainsäädännön soveltamista koskevan tiedon
antamisesta peritään yhteisön tullikoodeksista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 11 artiklassa tarkoitetut erityiskus-
tannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheu-
tuvia merkittävästi suuremmat.
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Erinäiset säännökset

7 §
Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä

maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta eu-
roiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010
loppuun.
Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovel-

letaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille ase-
tuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Finanssineuvos Sakari Alasalmi
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Liite 
MAKSUTAULUKKO 

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 
 
I TULLITOIMENPITEET 
  
1. Kulkuneuvoselvitys 
Lentoliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina 
viikon päivinä: 

1.1. Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 
23.00⎯07.00 ...................................................................................  

 
44 euroa

1.2. Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-
Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maa-
rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla 
sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 
17.00⎯07.00 ...................................................................................  

 
 
 
 

86 euroa
1.3. Muualla vuorokaudenajasta riippumatta..........................................  100 euroa
  
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen sel-
vitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä: 

1.4. Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00⎯07.00..........................  51 euroa
1.5. Muualla vuorokaudenajasta riippumatta..........................................  86 euroa
  
Alusliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä sa-
tamissa kaikkina viikon päivinä: 

1.6. klo 16.00⎯07.00 .............................................................................  35 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa: 

1.7. Maanantaista perjantaihin klo 07.00⎯16.00...................................  88 euroa/tunti
1.8. Muuna aikana...................................................................................  112 euroa/tunti
  
2. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausme-

nettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutus-
päätöstä 

2.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana .........  19 euroa
2.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä ...............................................................  23 euroa
  
3. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun 

viejän suorittamaa sekä sähköisesti suoritettua menettelyyn 
asettamista 

3.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana sekä 
Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan, Turun, Oulun ja Vaasan  
lentoasemilla muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloai-
kana..................................................................................................  

 
 
 

8 euroa
3.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä ...............................................................  10 euroa
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4. Tullivarastointimenettelyn päättäminen muutoin kuin säh-
köisesti 

4.1. Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti ......................................  8 euroa
4.2. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti ...........................................................................  
 

10 euroa
4.3. Lauantaina ja pyhäpäivinä, ilmoituskohtaisesti ...............................  12 euroa
  
5. EMOTR-vienti 
5.1. Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti ......................................  18 euroa
5.2. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti ...........................................................................  
 

25 euroa
5.3. Lauantaina ja pyhäpäivinä, ilmoituskohtaisesti ...............................  30 euroa

6. Muut tullitoimenpiteet 
6.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti 

tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilai-
toksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varas-
tossa.................................................................................................  

 
 
 

88 euroa/tunti
6.2. Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-

aikana...............................................................................................  
 

10 euroa
6.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikel-

vottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat 
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet..............................................  

 
 

88 euroa/tunti
6.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulku-

neuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut 
yli 10 kilometriä...............................................................................  

 
 

34 senttiä/km
6.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muus-

ta kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajal-
ta  

 
88 euroa/tunti

6.6. Tulliviranomaisen asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun 
vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran 
tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu 
tarkastaminen...................................................................................  

 
 
 

88 euroa/tunti

7. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimusten-
mukaisuuden ja terveyden valvonta 

 

7.1. 
7.1.1. 
 
7.1.2. 

Vaatimustenmukaisuustarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille: 
ensimmäisestä tavaraerästä .............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä ...........................................  

 
70 euroa/ 
tavaraerä 
23 euroa/ 
tavaraerä

7.2. 
7.2.1. 
 
7.2.2. 

Terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille: 
ensimmäisestä tavaraerästä ..............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä ..........................................  

 
72 euroa/ 
tavaraerä 
21 euroa/ 
tavaraerä 
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7.3. 
 
 
7.3.1. 
 
7.3.2. 

Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus yhteisöön 
tuoduille kasviksille: 
 
ensimmäisestä tavaraerästä ..............................................................  
 
seuraavista tarkastettavista tavaraeristä ............................ .............. 

 
 
 

68 euroa/ 
tavaraerä 
37 euroa/ 
tavaraerä 

7.4. Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille, kun tuontitar-
kastuksessa on havaittu puutteita.....................................................  

216 euroa/ 
tavaraerä

7.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisös-
tä että muualta tuoduille kasviksille.................................................  

117 euroa/ 
tavaraerä

7.6. Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveys-
todistustarkastus ..............................................................................  

1,90 euroa/ 
todistus

7.7. Jalostustodistus ...............................................................................  25 euroa/ 
tavaraerä

II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Ennakkoratkaisut 
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.1.1. Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen................................  450 euroa/ 

tavara
1.1.2. Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta..............................  350 euroa/ 

tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.2.1. Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta .....................................  350 euroa
1.2.2. Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta 

toiminnasta.......................................................................................  
 

130 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua ..........................................  30 euroa
  
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset 
2.1. Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskevat 

päätökset: 
2.1.1. Tavanomainen asiakkaan rekisteröintipäätös .................................  700 euroa
2.1.2. Päätös, jossa vakuusluokka on F ja tullipiiri on määrännyt va-

kuuden .............................................................................................  
 

350 euroa
2.1.3. Päätös, jossa vakuusluokka on F eikä vakuutta ole määrätty........... 100 euroa
2.1.4. Päätöstyypin muuttaminen kohtien 2.1.1.—2.1.3. ryhmien välillä: 

Muutos halvemmasta päätöksestä kalliimpaan päätökseen: maksu 
on päätösten hintojen erotus. 
Muutos kalliimmasta päätöksestä halvempaan päätökseen: ei 
maksua.  

 

2.1.5. Edellä mainittujen päätösten vähäinen muuttaminen .....................  150 euroa, 
kuitenkin enintään 

päätöksestä menevä 
maksu
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2.1.6. Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä 
päätös ..............................................................................................  

150 euroa,
kuitenkin enintään 

päätöksestä menevä 
maksu

2.2. Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevat  
päätökset: 

2.2.1. Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva 
päätös ..............................................................................................  1 400 euroa

2.2.2. Edellä mainitun päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai  
vähäinen muuttaminen ....................................................................  150 euroa

2.2.3. Edellä mainittua rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä  
päätös ..............................................................................................  150 euroa

2.3. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää 
koskevat luvat: 

2.3.1. Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa.....................................  770 euroa
2.3.1.1. Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, .............................................  

kuitenkin yhteensä enintään.............................................................  
180 euroa

1 000 euroa
2.3.2. Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa .................................  500 euroa
2.3.2.1. Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, .............................................  

kuitenkin yhteensä enintään.............................................................  
180 euroa
850 euroa

2.3.3. Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa.......  80 euroa
2.4. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoit-

tajaa ja veroedustajaa koskevat luvat: 
2.4.1. Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa.....................................  500 euroa
2.4.2. Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa .................................  400 euroa
2.5. Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, ve-

ron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja 
saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat .............  330 euroa

2.6. Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimas-
sa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen ........................  

180 euroa,
kuitenkin enintään 

luvasta menevä maksu
2.7. Edellä 2.3.1.—2.6. kohtia koskevaan hakemukseen annettava  

hylkäävä päätös................................................................................  
150 euroa,

kuitenkin enintään 
luvasta menevä maksu

  
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset 
3.1. Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamislupa ..............................  550 euroa
3.2. Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös ...........  100 euroa
3.3. Keskitetyn tullauksen lupa...............................................................  350 euroa
3.4. Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentä-

minen tai vähäinen muuttaminen.....................................................  
150 euroa,

kuitenkin enintään 
luvasta menevä maksu

  
III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat 
1.1. Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa ....................  350 euroa
1.2. Jaksotullauslupa...............................................................................  51 euroa
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1.3. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 
vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös................................  130 euroa,

kuitenkin enintään 
luvasta menevä maksu

1.4. Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös .........................  125 euroa
  
2. Muut luvat ja päätökset 
2.1. Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen 

erotteluun .........................................................................................  180 euroa
2.2. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä lii-

kennepaikkaa koskeva poikkeuslupa ...............................................  130 euroa
2.3. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menette-

lyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa .....................  43 euroa
2.4. Tullivarastotavaran käsittelylupa.....................................................  160 euroa
2.5. Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat .................................  130 euroa
2.6. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen.....................................................................  
66 euroa,

kuitenkin enintään 
luvasta menevä maksu

2.7. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen ...... 47 euroa
2.8. Moottoriajoneuvoverosta vapautus..................................................  37 euroa
2.9. Väylämaksun vapautustodistus........................................................  24 euroa
2.10. Tullauskirja ......................................................................................  17 euroa
2.11. Yksityishenkilölle annettu päätös siitä, missä valtiossa henkilön 

vakinaisen asuinpaikan on autoverolain kannalta katsottava sijait-
sevan ................................................................................................  47 euroa

  
3. Viisumit 
3.1. Kertaviisumi enintään 15 pv ...........................................................  60 euroa
3.2. Kauttakulkuviisumi .........................................................................  60 euroa
3.3. Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv .................................  60 + 1 euro/

henkilö
3.4. Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina ..............................................  60 + 1 euro/

henkilö
  

IV TULLILABORATORION SUORITTEET 
  
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta; elin-

tarvikelaki (23/2006) sekä kulutustavaroiden turvallisuudesta 
annettu laki (75/2004) 

1.1. Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat ...........  490 euroa/ 
tavaraerä

1.2. Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta ............................................  490 euroa/ 
tavaraerä

1.3. Muut tavarat.....................................................................................  380 euroa/ 
tavaraerä
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V MUUT PALVELUT 
  
1.  Asianosaisille annettavat 
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista: 
1.1.1. ensimmäiseltä sivulta.......................................................................  8,90 euroa/

sivu
1.1.2. seuraavilta sivuilta ...........................................................................  80 senttiä/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina: 
1.2.1. ensimmäiseltä sivulta.......................................................................  9,80 euroa/

sivu
1.2.2. seuraavilta sivuilta ...........................................................................  1,20 euroa/

sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset.................................................................  26 euroa/ 

todistus
1.4. Lähettäminen: 
1.4.1. Kirjelähetys......................................................................................  3,90 euroa + 

postimaksu
1.4.2. Pakettilähetys...................................................................................  6,30 euroa + 

postimaksu
1.4.3. Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähet-

tämisestä ..........................................................................................  
6,60 euroa + 
postimaksut

1.5. Telefax-lähetys: 
1.5.1. ensimmäiseltä asiakirjasivulta .........................................................  11,50 

euroa/sivu
1.5.2. seuraavilta sivuilta ...........................................................................  1,40 euroa/

sivu
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 877

maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2007 maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja

metsätalousministeriön asetuksen (1227/2007) 4 §:n 2 momentti, ja
lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

Muut omakustannusarvon mukaisesti hinnoi-
teltavat suoritteet

Luovutettaessa kiintopisteaineistoa, ilma-
kuva-aineistoa, maastokartta-aineistoa, kiin-
teistöjen kauppahintarekisterin aineistoa ja
niiden käyttöoikeuksia valtion viranomaiselle
viranomaistehtävien hoitamista varten peri-
tään maksu, joka vastaa aineiston irrottami-

sen ja luovuttamisen omakustannusarvoa. Jos
edellä tässä momentissa tarkoitettua aineistoa
käytetään myös muuhun tarkoitukseen kuin
viranomaistehtävien hoitamiseen, peritään
maksu 4 §:n mukaisesti liiketaloudellisin pe-
rustein.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen
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