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Valtioneuvoston asetus

164/2013

väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 28 § sekä
muutetaan 20, 27 ja 44 §, sellaisina kuin niistä ovat 20 ja 44 § asetuksessa 257/2012,

seuraavasti:

20 §

Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee
Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täy-
dellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äi-
dinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tila-
päisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä
sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut
maistraatille.
Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suo-

messa ja jonka tiedot talletetaan väestötieto-
järjestelmään viranomaisen aloitteesta, voi-
daan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli,
henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka vi-
ranomainen on ilmoittanut maistraatille.
Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjes-

telmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen
ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen,
ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen,
kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulko-
mailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen
oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

27 §

Huoneistoa koskevat tiedot

Huoneistoa ja sen ominaisuuksia, hallinta-
perustetta, käytössäoloa sekä tietojen ilmoit-

tajaa koskevina tietoina talletetaan väestötie-
tojärjestelmään:
1) huoneiston tunniste;
2) tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu

asuinkäyttöön vai toimitilakäyttöön;
3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden luku-

määrä;
4) keittiötyyppi;
5) tieto huoneiston pääasiallisista varus-

teista;
6) hallintaperuste;
7) osoitenumero;
8) käytössäolotilanne;
9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen

ilmoittajasta.
Edellä 1 momentin 6 ja 8 kohdassa tarkoi-

tettuja tietoja ei kuitenkaan talleteta huoneis-
tosta, joka on tarkoitettu toimitilakäyttöön.

44 §

Toimivallan järjestely eräissä väestötieto-
järjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa

maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maist-
raatin alueellisesta toimivallasta poiketen:
1) Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-

Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maist-



raatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansa-
laisten tietojen tallettamisesta väestötietojär-
jestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot
talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ul-
komaan kansalaisen myötävaikutusta;
2) Lapin maistraatti vastaa Länsi-Uuden-

maan maistraatin toimialueen kiinteistöjä, ra-
kennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen
ylläpidosta niissä tapauksissa, joissa tarve
näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten
tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestel-
mään tulee ilmi Lapin maistraatin käsitellessä
Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle
kohdistuvia muuttoja koskevia muuttoilmoi-
tuksia;
3) Itä-Uudenmaan maistraatti ja Kaakkois-

Suomen maistraatti vastaavat Verohallinnon
neuvonnasta tietojen tallettamista väestötieto-
järjestelmään koskevissa asioissa sekä Vero-
hallinnon väestötietojärjestelmään tallettamia
tietoja koskevien korjausten tallettamisesta
väestötietojärjestelmään;
4) Länsi-Suomen maistraatti toimii yhte-

ysmaistraattina ulkomailla asuvien Suomen
kansalaisten henkilötietojen ylläpitoon liitty-
vissä asioissa ja vastaa tietojen ylläpitoon
liittyvästä selvittelystä sekä mainittuja tietoja

koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten
tallettamisesta väestötietojärjestelmään;
5) Pohjois-Suomen maistraatti vastaa kan-

salaisuuslain (359/2003) 38 §:ssä tarkoite-
tusta, Suomen kansalaisuuden säilyttämiseen
ja menettämiseen liittyvästä selvittelystä ja
asiaa koskevien merkintöjen tekemisestä vä-
estötietojärjestelmään sekä merkinnöistä il-
moittamisesta asianosaiselle.
Alueellisesti toimivaltainen maistraatti kä-

sittelee 1 momentin 3—5 kohdan estämättä
yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn il-
moituksen tai selvittely- taikka korjauspyyn-
nön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat mer-
kinnät väestötietojärjestelmään.
Helsingin maistraatti käsittelee 1 momen-

tin 4 ja 5 kohdan estämättä yksittäisen, suo-
raan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai sel-
vittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä
aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötieto-
järjestelmään myös niissä tapauksissa, joissa
henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta
on muun maistraatin toimialueella.
Tämän pykälän nojalla tiedot väestötieto-

järjestelmään tallettanut maistraatti vastaa
tallettamistaan tiedoista.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2013. Asetuksen 20 § tulee kuitenkin
voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 2013.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen
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