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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1270

om taxor för sjuktransport

Given i Helsingfors den 18 december 2007

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i
lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta
lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §
Denna förordning tillämpas vid tillstånds-

pliktig persontrafik med ambulans.
Med denna förordning fastställs de högsta

tillåtna taxorna för sjuktransporter med am-
bulans.

Sjuktransporter definieras i förordningen
om sjuktransport (565/1994).

2 §
För varje ny transport får en grundavgift

på 54,66 ≠ uppbäras. Utöver detta kan för
flere än en bårpatient uppbäras en grundav-
gift på 27,34 ≠ per person.

Det är tillåtet att uppbära en tilläggsavgift
på högst 13,66 ≠ för en sittande patient.

Om transportsträckan överskrider 20 kilo-
meter, får 1,45 ≠ uppbäras för varje påbörjad
kilometer på den överskridande sträckan.

Transportsträckan beräknas från bilens sta-
tioneringsplats och tillbaka till densamma,
dock på det sättet att den avgift som nämns

ovan i 3 mom. inte uppbärs samtidigt för fler
än en patient.

3 §
För eventuell ny sjuktransport under åter-

färden får avgifter enligt detta beslut uppbä-
ras, dock endast av en patient.

Kilometerersättning får uppbäras endast
för den sträckans del, som räknas vara den
tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuk-
transport och överskrider 20 km.

4 §
För den andra ambulanschauffören som

deltar i sjuktransporten får som ersättning
uppbäras en avgift på 29,10 ≠ och för den tid
som överskrider en timme får därtill uppbäras
en avgift på 14,56 ≠ för varje påbörjad halv-
timme. Den andra ambulanschaufförens tid
räknas från bilens avgångstid från statione-
ringsplatsen till utgången av transporten.
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5 §
För oavbruten väntetid som överskrider en

timme får för varje påbörjad kvarts timme
uppbäras 7,28 ≠.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2008 och skall tills vidare tillämpas i
hela landet, förutom på Åland.

Med denna förordning upphävs kommuni-
kationsministeriets förordning av den 21 juli
2006 om taxor för sjuktransporter
(709/2006).

Helsingfors den 18 december 2007

Trafikminister Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör Juhani Tervala
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1271

om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i
förmyndarverksamheten

Given i Helsingfors den 19 december 2007

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av
intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersätt-
ning som av statens medel skall betalas till
den som producerar intressebevakningstjäns-
ter som behövs i förmyndarverksamheten och
om grunden för ersättningen.

2 §

Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den
som producerar intressebevakningstjänster
enligt vad som bestäms i denna förordning. I
landskapet Åland betalas ersättningen av
länsstyrelsen.

3 §

Ersättningen år 2008

Till den som producerar intressebevak-
ningstjänster betalas högst hälften av netto-
kostnaderna i ersättning för produktion av
intressebevakningstjänster, dock minst 70
euro och högst 240 euro per intressebevak-

ning inom ramen för det anslag som i stats-
budgeten reserverats för ändamålet. Med net-
tokostnader avses kostnaderna för den som
producerar intressebevakningstjänster enligt
bokslutet för 2007 minskat med de arvoden
och ersättningar som debiterats av huvud-
männen.

Om kommunen producerar endast en del
av intressebevakningstjänsterna fastställs er-
sättningen till kommunen och de andra servi-
ceproducenterna i förhållande till antalet in-
tressebevakningar. Som antalet intressebe-
vakningar beaktas kommunens och de andra
serviceproducenternas intressebevakningar
den 1 mars 2008 enligt registret över förmyn-
darskapsärenden.

Ersättningen betalas senast i september
2008.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008 och gäller till utgången av 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1272

om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

Given i Helsingfors den 19 december 2007

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § i befolkningsdatalagen
av den 11 juni 1993 (507/1993), sådan denna paragraf lyder i lag 527/1999, och 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf
lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestatio-
ner som utförs av registerförvaltningens
myndigheter ska vara avgiftsbelagda, om
grunderna för avgifterna samt om de avgifter
som tas ut för de offentligrättsliga prestatio-
nerna, med undantag av handelsregistrets,
föreningsregistrets, notarius publicus och of-
fentliga köpvittnens prestationer.

Vad som bestäms om magistraternas pre-
stationer i denna förordning, tillämpas på
motsvarande sätt på registerförvaltningens
prestationer som länsstyrelsen på Åland ut-
för.

2 §

Befolkningsregistercentralens avgiftsfria
offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
som Befolkningsregistercentralen utför är

1) säkerställande av att befolkningsdata-
systemet fungerar och att registerfunktio-
nerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbok-
föring och handledning av de lokala myndig-
heterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteck-
ningar eller listor och motsvarande utred-
ningar som distribueras i elektronisk form
genom ett öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering
av religionssamfund enligt religionsfrihetsla-
gen (453/2003), samt

5) förande av register över vigselrätt enligt
förordningen om vigselrättsregistret
(421/1993).

3 §

Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga
prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolknings-
datasystemet och för upprätthållandet av
dem,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller
registret över förmynderskapsärenden eller
annan motsvarande handling för ansökan om
socialt bidrag eller understöd,
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3) hindersprövning och förrättande av vig-
sel enligt äktenskapslagen (234/1929, ändr.
58/2005) och prövning av hinder mot regist-
rering av partnerskap och registrering av
partnerskap enligt lagen om registrerat part-
nerskap (950/2001, ändr. 59/2005),

4) utdrag ur registret över förmynder-
skapsärenden som för första gången utfärdas
till intressebevakaren när intressebevak-
ningen börjar samt andra förmynderskaps-
prestationer än de som nämns i 5 och 6 §,
samt

5) ärenden enligt lagen om faderskap
(700/1975) som gäller fastställande av fader-
skap genom erkännande.

4 §

Befolkningsregistercentralens avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner som Befolkningsregistercentralen tar ut
en avgift för som baserar sig på prestationens
självkostnadsvärde är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myn-
digheter, kommuner och samkommuner samt
den evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkan för offentligrättsligt behov av
uppgifter,

2) befolkningsdatatjänster för företag och
samfund för sådant offentligrättsligt behov av
uppgifter som baserar sig på lag eller förord-
ning,

3) befolkningsdatatjänster för den veten-
skapliga forskningen,

4) utfärdande av certifikat för elektroniska
identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om
identitetskort (829/1999) och plattform för
chips samt framtagning av certifikat för pass
enligt 5 § 3 mom. i passlagen (671/2006),

5) utdrag ur det register över religionssam-
fund som avses i religionsfrihetslagen,

6) intyg över registeruppgifter som avses i
förordningen om vigselrättsregistret,

7) uppgifter som med stöd av 64 § i lagen
om förmyndarverksamhet (442/1999, ändr.
61/2005) utlämnas ur registret över förmyn-
derskapsärenden till statliga eller kommunala
myndigheter, sammanslutningar eller nä-
ringsidkare via en teknisk anslutning, samt

8) sådana andra utbildnings- och konsulte-
ringstjänster för instanser som nämns i 1–3

punkten än tjänster som hänför sig till upp-
gifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom.
tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade
avgiftstabellen eller, om prestationen inte
nämns i avgiftstabellen, avgifter som fast-
ställs särskilt från fall till fall.

5 §

Magistraternas avgiftsbelagda offentligrätts-
liga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner som magistraterna tar ut en avgift för som
baserar sig på prestationens självkostnads-
värde är

1) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och
motsvarande handlingar ur befolkningsdata-
systemet eller registrerade religionssamfunds
medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myn-
digheter, kommuner och samkommuner samt
den evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkan för offentligrättsligt behov av
uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och
samfund för sådant offentligrättsligt behov av
uppgifter som baserar sig på lag eller förord-
ning,

4) befolkningsdatatjänster för den veten-
skapliga forskningen,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och
fastighetsaktiebolag eller motsvarande före-
tag och samfund för hantering, upprätthål-
lande och kontroll av uppgifter om de boende
i byggnader som ägs, innehas eller annars
företräds av bostads- och fastighetsaktiebola-
gen, företagen eller samfunden,

6) bevis och intyg enligt gruvförordningen
(663/1965),

7) utdrag ur valdatasystemets rösträttsre-
gister enligt vallagen (714/1998),

8) fastställelse av delägaruppgifterna i bo-
uppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

9) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om
farkostregistret (976/2006),

10) beslut gällande ansökan om ändring av
släktnamnet eller förnamnet enligt namnla-
gen (694/1985),

11) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i
lagen om förmyndarverksamhet,
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12) revisioner enligt 56 § i lagen om för-
myndarverksamhet, i fråga om andra än min-
deråriga huvudmän,

13) utdrag ur registret över förmynder-
skapsärenden,

14) registrering enligt äktenskapslagen av
anmälan om uteslutande av giftorätt, äkten-
skapsförord, anmälan om gåva, avvittrings-
handling och avtal om den lag som ska til-
lämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

15) registrering av anmälan om gåva enligt
6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947,
ändr. 60/2005),

16) kopia, utskrift eller avskrift ur registret
över äktenskapsförordsärenden eller registret
över gåvoärenden av en handling som hänför
sig till dessa register,

17) uppgifter som via en teknisk anslut-
ning utlämnas ur register som avses i lagen
om vissa personregister vid magistraterna
(57/2005) till statliga eller kommunala myn-
digheter, sammanslutningar eller näringsid-
kare,

18) fastställelse av en intressebevaknings-
fullmakt enligt 24 § i lagen om intressebe-
vakningsfullmakt (648/2007) och fastställelse
av en intressebevakningsfullmakts återkal-
lelse enligt 28 § i lagen,

19) intyg över meddelande om arvsavsä-
gelse enligt utsökningslagen (37/1895, ändr.
469/2006), samt

20) sådana andra utbildnings- och konsul-
teringstjänster för instanser som nämns i
2—4 punkten än tjänster som hänför sig till
uppgifter enligt 3 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom.
tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade
avgiftstabellen eller, om prestationen inte
nämns i avgiftstabellen, avgifter som fast-
ställs särskilt från fall till fall.

6 §

Offentligrättsliga prestationer till nedsatt
självkostnadsvärde

Registerförvaltningens myndighet tar ut en
avgift med stöd av 34 § 2 mom. i befolk-
ningsdatalagen endast för databehandlings-
kostnaderna för utlämnandet av prestationen
samt för kapital- och räntekostnaderna för

utarbetandet och upprätthållandet av syste-
men, programmen och tillämpningarna gäl-
lande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägen-
heter samt för uppgifter om byggnadsprojekt
som utlämnas till kommunerna på annat sätt
än via en teknisk förbindelse för förfrågning,
samt

2) för personuppgifter som utlämnats till
en församling inom den evangelisk-lutherska
kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthål-
landet av medlemsregister och för särskilt
föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna
för avgifter till staten som magistraten tar ut
en fast avgift för till ett lägre belopp än
prestationens självkostnadsvärde enligt den
bifogade avgiftstabellen är

1) beslut om förordnande av intressebe-
vakning enligt 12 § i lagen om förmyndar-
verksamhet,

2) ändring av intressebevakarens uppdrag
eller uppdragets giltighetstid enligt 15 § i
lagen om förmyndarverksamhet,

3) skiljande av intressebevakaren från den-
nes uppdrag enligt 16 § i lagen om förmyn-
darverksamhet,

4) beslut om att intressebevakarens upp-
drag ska upphöra enligt 17 § i lagen om
förmyndarverksamhet,

5) ansökningar hos tingsrätten i anknyt-
ning till intressebevakning, samt

6) revisioner enligt 56 § i lagen om för-
myndarverksamhet, i fråga om minderåriga
huvudmän.

7 §

Prestationer prissatta enligt företagsekono-
miska grunder

Prestationer som myndigheterna inom re-
gisterförvaltningen prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som
nämns i 2—6 § och andra tjänster som gäller
certifiering av elektronisk kommunikation än
de som nämns i 4 §,

2) andra utbildnings- och konsulterings-
tjänster än sådana som hänför sig till uppgif-
ter enligt 2 och 3 § och som avses i 4 § 1
mom. 7 punkten och 5 § 1 mom. 18 punkten,
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3) annan publikationsverksamhet än den
som avses i 2 § 3 punkten,

4) andra handlingar än de som avses i
2—5 § eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av att
uppgifter eller handlingar sänds och postas,
om inte annat bestäms i den bifogade av-
giftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning
som registerförvaltningens myndigheter be-
sitter.

8 §

Befrielse från avgifter som gäller förmynder-
skapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tings-
rätten eller för förordnande av intressebevak-
ning enligt 12 § i lagen om förmyndarverk-
samhet tas inte ut, om huvudmannens netto-
inkomster, de sociala förmåner som givits i
pengar medräknade, understiger 6 570 euro
om året. Med nettoinkomst avses den in-
komst som fås när skatten enligt förskottsin-
nehållning eller förskottsuppbörd och arbets-
tagarens lagstadgade avgifter som eventuellt
hänför sig till den dras av från huvudman-
nens inkomster.

9 §

Prestationer som ges på basis av offentlig-
hetslagen

Den myndighet som tagit fram uppgifter
och lämnat ut kopior och utskrifter beslutar i
motsvarighet till de orsakade kostnaderna om
avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) samt

för att lämna ut kopior och utskrifter enligt
34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av
vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet.

10 §

Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistra-
terna har självständig befogenhet att besluta i
ärenden som gäller avgifter för och prissätt-
ning av prestationer som avses i 7 § och som
prissätts enligt företagsekonomiska grunder.
Om det är fråga om ett ärende som gäller
företagsekonomiska avgifter för eller prissätt-
ning av registerförvaltningens riksomfattande
telefontjänster innehas befogenheten emeller-
tid av Befolkningsregistercentralen.

11 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008 och gäller till och med den 31
december 2008.

Om förutsättningarna för avgiftsfrihet i
fråga om registreringsbevis som utfärdas på
grundval av en anmälan om ändring av regis-
teruppgifter om farkoster i motorbåtsregistret
föreskrivs i 31 § 5 mom. i lagen om farkost-
registret.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas en avgift ut för prestationen
enligt de bestämmelser som gäller vid ikraft-
trädandet.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 

För Befolkningsregistercentralens och magistraternas offentligrättsliga prestationer tas föl-
jande avgifter ut: 
 

I FÖRFRÅGNINGAR 

 
1. BDS-förfrågans DIREKTFÖRFRÅGNINGAR 
 

BDS-förfrågans direktförfrågning är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercentra-
lens tillämpningar söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjänsten 
kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader. 
 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,16 €/förfrågan 
Identifiering av personer 0,29 €/förfrågan 
Utdata 0,29 €/utskrift 
 
Fast månadsdebitering som bestäms enligt användare 
 
Antal användare Månadsavgift/användarkod 
1–1 500  1 € 
1 501–2 500 0,50 € 
2 501–  0,10 € 
 

Den fasta månadsavgiften som bestäms enligt användare tas ut av dem som använder för-
frågnings- och administrationstjänsten.  
 

Sökningen av användningsrapporter och användningen av utbildningsområde är avgiftsfria 
för kunderna. 
 
Minimidebitering per månad för BDS-förfrågans 
direktförfrågning per faktureringsadress       7 €/faktura 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar separat merkostnaderna för tilläggstjänster per kund. 
 
2. BDS-förfrågans TILLÄMPNINGSFÖRFRÅGNINGAR  
 

Tillämpningsförfrågningen är en tjänst där man med kundens tillämpning kan söka uppgifter 
i befolkningsdatasystemet. Mellan kundens tillämpning och befolkningsdatasystemet har upp-
rättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet 
som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system. 
 
1. Via en begränsad tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas: 

- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteck-
ning 
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2. Via en normal tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas: 
- namn, adress, dödsdag och hemkommun samt uppgift om att en person är finsk med-

borgare 
- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteck-

ning och dessutom basuppgifter 
 
3. Via en omfattande tillämpningsförfrågningsförbindelse förmedlas: 

- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund identifiering av en person 
 
4. Via en identifieringstillämpningsförfrågning förmedlas 

- identifiering av en eller flera personer 
- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund 

 
Begränsad tillämpningsförfrågan 0,08 €/förfrågan 
Normal tillämpningsförfrågan 0,24 €/förfrågan 
Omfattande tillämpningsförfrågan 0,29 €/förfrågan 
Identifieringstillämpningsförfrågan 0,35 €/förfrågan 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings-, ändrings- och merkostnaderna för en 
tillämpningsförfrågningsförbindelse separat från fall till fall. 
 
Minimidebitering per månad av avgifter för BDS-förfrågans  
tillämpningsförfrågning 7 €/faktura 
 
 

II TJÄNSTER FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV KUNDENS REGISTER 

1. ÄNDRINGSDATATJÄNST 
 

Ändringsdatatjänsten är en tjänst för upprätthållande av kundens register där kundens sy-
stem uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet så att uppgifternas datainnehåll 
och leveranssättet är standardiserat. Ändringsdatatjänsten består av leverans av bas- och änd-
ringsuppgifter och av separat leverans.  
 
1.1. Leverans av basuppgifter  
 

Leverans av basuppgifter är en tjänst av engångsnatur där på förhand fastställda basuppgifter 
från befolkningsdatasystemet förmedlas till kunden. Urvalet av basuppgifter kan utföras an-
tingen på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som 
kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning). Leverans av basuppgifter krävs för att leverans av 
ändringsuppgifter ska kunna inledas. 
 
Leveransavgift 200 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,077 €/dataenhet 
 

Av en kund hos den regelbundna ändringsdatatjänsten som beställer en leverans av basupp-
gifter på nytt, t.ex. för att upprätta ett parallellt datasystem eller i samband med att datasyste-
men förnyas, debiteras följande avgifter: 
 
Leveransavgift 135 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,050 €/dataenhet 
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Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifter på basis av antal och den 
minimiprissättning som anges i följande tabell, då utlämnandet av uppgifter omfattar över 150 
000 dataenheter: 
 
Dataenheter    Pris/dataenhet  Minimidebitering 
 
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 € 
 

Då det är fråga om en leverans av basuppgifter, omfattande över 150 000 dataenheter, till en 
sådan kund hos den regelbundna ändringsdatatjänsten som beställer en leverans av basuppgif-
ter på nytt, t.ex. för att upprätta ett parallellt datasystem eller i samband med att datasystemen 
förnyas, ges på de rabatterade priserna ovan en tilläggsrabatt på 33 procent. 
 
Tilläggsrabatter 
 
Dataenheter   Pris/dataenhet  Minimidebitering 
 
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 € 
  

Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings- och merkostnader separat från fall till 
fall. 
 
1.2. Leverans av ändringsuppgifter 
 

Leverans av ändringsuppgifter är en regelbunden tjänst där ändringar i uppgifter i befolk-
ningsdatasystemet som fastställts på förhand levereras till kunden. Urvalet av ändringsuppgif-
ter kan utföras antingen på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifika-
tionsuppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning). Innan leveransen av ändrings-
uppgifter inleds måste basuppgifter levereras till kundens register. 
 
Leveransavgiften för insamling och leverans av ändringsuppgifter 

- dagligen 7 € 
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- varje vecka 30 € 
- med två veckors leveransintervall 75 € 
- med fyra veckors leveransintervall 150 € 

 
Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,032 €/dataenhet 
Tilläggstjänst för enskild kund 0,008 €/dataenhet 
Förvaring och upprätthållande av en kunds beteckningsfil 0,008 €/dataenhet 
 
Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings- och merkostnader separat från fall till fall. 
 
1.3. Separat leverans 
 

Separat leverans är en tjänst av engångsnatur där uppgifter i befolkningsdatasystemet som 
fastställts på förhand levereras till en kund hos ändringstjänsten. Urvalet av ändringsuppgifter 
kan utföras antingen på grundval av regional avgränsning eller med hjälp av identifikations-
uppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning). 
 
Leveransavgift 135 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,050 €/dataenhet 
 
På separata leveranser tillämpas tabellen över tilläggsrabatter som gäller för leverans av bas-
uppgifter som omfattar över 150 000 dataenheter. 
 
Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings- och merkostnader separat från fall till fall. 
 
Tilläggstjänster: 
 
Leverans av uppgifter på diskett eller cd 70 € 
Kopia av material som linjeöverföring/dataöverföring på Internet 30 € 
Kopia av material på diskett eller cd 100 € 
 
2. ENGÅNGSUPPDATERING AV KUNDENS REGISTER 
 
2.1. Basuppdatering av personregister 
 

Basuppdatering av personregister är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter 
från befolkningsdatasystemet. Sådana uppgifter som kan uppdateras vid basuppdatering är 
namn, adress, dödsdag, hemviststat i utlandet, dagen för flyttning från Finland, kön, hem-
kommun, modersmål, yrke och civilstånd. Uppdateringen görs utgående från de personbe-
teckningar som kunden levererar i form av en fil. 
 
Leveransavgift 250 € 
Dataenhetsavgift   0,014 €/uppdaterad beteckning 
 

Minimidebiteringen vid basuppdatering av personregister är 340 €/leverans. 
 

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet 
och leverans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
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2.2. Omfattande uppdatering av kundregister 
 

Omfattande uppdatering av kundregister är en tjänst där kundens register uppdateras med 
uppgifter från befolkningsdatasystemet som avviker från basuppdateringen. Uppdateringen 
görs utgående från de person-, byggnads- eller fastighetsbeteckningar som kunden levererar i 
form av en fil. 
 
Leveransavgift 250 € 
Dataenhetsavgift  0,022 €/uppdaterad beteckning 
 

Minimidebiteringen vid omfattande uppdatering av kundregister är 420 €/leverans. 
 

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet 
och leverans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
 

Eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Befolkningsregistercentra-
len debiterar anläggnings- och merkostnader separat från fall till fall. 
 
Tilläggstjänster: 
 
Personidentifieringstjänst 
 

Personidentifieringstjänsten omfattar identifiering av personer genom att de identifierings-
uppgifter (namn, födelsetid, adress) som kunden levererar i form av en fil jämförs med uppgif-
terna i befolkningsdatasystemet. 
 
Identifiering av personer 100 €/leverans 
 

I fråga om de personbeteckningar som erhålls som resultat av identifieringen sker uppdate-
ringen eller kompletteringen av uppgifterna i form av uppdaterings- eller samplings- och ur-
valstjänst. 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift 85 € 
Papperslista  0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning av etiketter 0,05 €/etikett 
 
 
 

III SAMPLINGS- OCH URVALSTJÄNSTER 

1. SAMPLING OCH URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER 
 

Sampling och urval är en tjänst där man från befolkningsdatasystemet utlämnar person-, fas-
tighets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, 
personbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastig-
hetsbeteckning). 
 
Leveransavgift (per sampling/urval) 250 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,086 €/dataenhet 
 
Minimidebiteringen för samplings- och urvalstjänster är 500 €/leverans. 
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I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leve-
rans av uppgifter i form av en fil som linjeöverföring eller på diskett/cd. 
 

Eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Då det är fråga om en re-
gelbunden leverans av uppgifter till samma kund minst en gång i månaden, enligt en avtalad 
rytm, eller någon annan standardiserad datatjänstleverans som levereras med samma innehåll 
till fler än en kund, tas ingen minimiavgift ut och debiteras endast de ovan nämnda avgifterna 
per leverans och dataenhet, om deras summa understiger minimidebiteringen. 
 
Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifter på basis av antal och  
den minimiprissättning som anges i följande tabell, då utlämnandet av uppgifter omfattar över 
150 000 dataenheter: 
 
Dataenheter    Pris/dataenhet  Minimidebitering 
 
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 € 
 

Då det är fråga om regelbunden ombeställning av den standardiserade samplings- och ur-
valstjänsten, omfattande över 150 000 dataenheter, (utförande av uppdrag som är identiskt 
med en tidigare beställning minst en gång om året) ges på de rabatterade priserna ovan en 
tilläggsrabatt på 33 procent. 
 
Tilläggsrabatter 
 
Dataenheter   Pris/dataenhet  Minimidebitering 
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 € 
 
Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från fall 
till fall. 
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Tilläggstjänster: 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift 85 € 
Papperslista 0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning av etiketter 0,05 €/etikett 
Urval av kontrollgrupp 500 € 
Omvandling av koordinater 100 € (omvandling av 1 – 200 000 enheter) 
   200 € (omvandling av minst 200 001 enheter) 
 
2. SAMPLING OCH URVAL SOM UTFÖRS AV BEFOLKNINGSREGISTERCENTRA-
LEN 
 
Befolkningsregistercentralen utför enkla och till dataenhetsantalet små uppdrag. 
 
Leveransavgift 100 € 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  
Dataenheter  
1–1 000      0,25 €/dataenhet 
1 001–2 000     0,16 €/dataenhet 
2 001–3 000      0,13 €/dataenhet 
3 001–4 000      0,11 €/dataenhet 
4 001–       0,09 €/dataenhet 
 

I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista. 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från 
fall till fall. 
 
3. BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR 
 

Priserna nedan på tjänsten BDS-förfrågans Urvalsförfrågningar tillämpas vid Befolknings-
registercentralen och magistraterna från och med den dag då tjänsten BDS-förfrågans Urvals-
förfrågningar tas i bruk för produktion. Priserna ersätter priserna på Befolkningsregistercentra-
lens och magistraternas sampling och urval, s.k. Focus-urval. 
 
Leveransavgift 100 € 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  
Dataenheter  
1–1 000      0,25 €/dataenhet 
1 001–2 000     0,16 €/dataenhet 
2 001–3 000      0,13 €/dataenhet 
3 001–4 000      0,11 €/dataenhet 
4 001 >     0,09 €/dataenhet 
 
I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista. 
 
Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från fall 
till fall. 
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4. URVAL FÖR KOMMUNALA RÅDGIVANDE FOLKOMRÖSTNINGAR 
 

Befolkningsregistercentralen levererar urval som har samband med folkomröstningar enligt 
30–31 § i kommunallagen (365/1995).  
 

För urvalet tar Befolkningsregistercentralen separat från fall till fall ut en avgift enligt de di-
rekta kostnader som föranleds centralen ökad med en leveransavgift om 250 euro. 
 
5. SEPARATA UTDATA 
 

Med separata utdata avses utdata, statistik eller annat material som tas fram i enlighet med 
kundens definitioner. 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för leveransen separat från fall till fall. 
 
 

IV MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER 

1. SAMPLING OCH URVAL 
 
Sampling och urval som utförs och levereras av magistraterna 
 
Avtalsspecifik leveransavgift: 
vid enstaka urval 40 €/leverans 
vid fortlöpande avtalsförhållande 72 €/år 
 
Dataenhetsavgifterna för varje sampling och urval: 
 
Dataenheter 
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 € 
 
Minimidebitering 6 €/urval 
 
I avgiften ingår bassampling eller basurval i enlighet med villkoren i avtalet och leverans av 
uppgifter i form av enskilda etiketter eller listor. 
 
Kopia av levererat material    0,04 €/dataenhet 
 
Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall. 
 
2. BOENDEDATATJÄNST 
 
2.1. Förteckning över boende 
 
Förteckning över boende i en byggnad. 
 
Förteckning över boende 0,28 €/boende 
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Minimidebitering 6,10 €/kund 
 
Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall. 
 
2.2. Fortgående boendedatatjänst 
 

Fortgående leverans av boendeförteckning och ändringar i den för samarbete i anslutning till 
upprätthållande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet. 
 
Enligt antalet lägenheter: 
 
Lägenheter 
1–25 5 €/leverans 
26–50 8 €/leverans 
51–100 18 €/leverans 
101–200 26 €/leverans 
201–400 36 €/leverans 
401–700 53 €/leverans 
701–1 000 70 €/leverans 
1 001–1 500 105 €/leverans 
1 501–2 000 142 €/leverans 
2 001–2 500 176 €/leverans 
2 501–3 000 265 €/leverans 
3 001– 353 €/leverans 
 

Vid leverans av uppgifter som ändrats i boendeförteckningen i form av linjeöverföring till 
det register som ska upprätthållas tas en fast årsavgift på 0,20 €/boende/år ut som är baserad 
på registrets storlek och för leverans av registrets basuppgifter 1 760 €. 
 
Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall. 
 
2.3. Förfrågningar om de boende 
 

Leverans av enskilda person- och byggnadsuppgifter i befolkningsdataregistret som en för-
frågningstjänst till bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund 
via datatjänstleverantörens förfrågningssystem. 
 
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet  
med lägenhetsbeteckning  0,65 €/förfrågan 
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet 
med byggnadsbeteckning  1,30 €/förfrågan  
 
Datatjänstleverantören debiterar dessutom sina egna avgifter. 
 
3. DATATJÄNST VIA EN TEKNISK ANSLUTNING UR REGISTER SOM NÄMNS I 
LAGEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MAGISTRATERNA 
 
3.1.  Registret över äktenskapsförordsärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person 1 €/enhet 
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3.2. Registret över gåvoärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person 1 €/enhet 
 
Minimidebitering 6,10 € 
 
 

V TELEFONTJÄNSTER 

Med befolkningsdatatelefonen avses den telefontjänst som svarar på förfrågningar av myndig-
heter om enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. 
 
Lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift och 1,50 €/minut 
 
 

VI HANDLINGAR 

1. BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS HANDLINGAR 
 
1.1. Utdrag ur befolkningsdatasystemet 
 
Utdragets datainnehåll bestäms på basis av användningssyftet. Exempel på utdrag ur befolk-
ningsdatasystemet är bl.a. ämbetsbevis och hemortsintyg. 
 
Utdrag 3,70 €/handling 
Manuellt utdrag 16,00 €/handling 
 
1.2. Färdig statistik eller utredning av antal 
 

Statistik och utredningar av antal som regelbundet produceras ur befolkningsdatasystemet, 
bl.a. statistik över folkmängd vid årsskiftet och utredningar om förändringar i registersituatio-
nen. 
 
För den första sidan 2,70 €/sida 
För de följande sidorna 1,35 €/sida 
 
1.3. Styrkta kopior 
 
Styrkt kopia av handling i befolkningsdatasystemet. 
 
Avgift 3,00 €/sida 
 
2. ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Utdrag ur registret över religionssamfund 16,00 €/handling 
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning 9,00 €/handling 
Intyg ur vigselrättsregistret 9,00 €/handling 
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen 20,00 €/handling 
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister 3,70 €/handling 
 
Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer: 
Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast  
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bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make är delägare 50,00 €/bouppteckning 
I övriga fall 100,00 €/bouppteckning 
 
Registreringsbevis som avses i lagen om farkostregistret 
och duplikat av registreringsbeviset 27,00 €/handling 
Registreringsbevis med specialtecken som avses  
i lagen om farkostregistret 92,00 €/handling 
Utdrag ur farkostregistret 10,00 €/handling 
 
Beslut gällande ansökan om ändring av  
släktnamnet eller förnamnet 91,00 €/beslut 
Beslut gällande ansökan om ändring av släktnamnet när ansökan  
enligt 18 § i namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen  166,00 €/beslut 
 
Registrering av äktenskapsförord, registrering av  
anmälan om gåva mellan makar, registrering av  
anmälan om uteslutande av giftorätt, registrering av  
avvittringshandling samt registrering av avtal om den lag som  
ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden  46,00 € 
 
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 46,00 € 
Kopia, utskrift eller avskrift av en handling som hänför sig till registret 
över äktenskapsförordsärenden eller registret över gåvoärenden  9,20 € 
 
Intyg över meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningslagen  15 €/intyg 
 
 

VII MAGISTRATERNAS PRESTATIONER INOM FÖRMYNDARVERKSAMHETEN 

1. TILLSTÅNDSÄRENDEN 
 
Beslut i ett tillståndsärende enligt 34 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förmyndarverksamhet, 
enligt den nettoförmögenhet som ska delas: 
 
Förmögenhet som ska delas 
0–85 000 € 110 €/beslut 
85 001–170 000 € 220 €/beslut 
170 001– 343 €/beslut 
Beslut i övrigt tillståndsärende enligt lagen om  
förmyndarverksamhet 120 €/beslut 
 
2. REVISION 
 
Revision som avses i lagen om förmyndarverksamhet enligt de bruttotillgångar som huvud-
mannen har i slutet av redovisningsperioden: 
 
Bruttotillgångar 
0–34 000 € 35 €/revision 
34 001–50 000 € 51 €/revision 
50 001–67 000 € 68 €/revision 
67 001–100 000 € 102 €/revision 
100 001–135 000 € 138 €/revision 
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135 001–168 000 € 171 €/revision 
168 001–336 000 € 257 €/revision 
336 001–840 000 € 343 €/revision 
840 001– 428 €/revision 
 

Med de bruttotillgångar som är bestämningsgrund för revisionsavgiften avses tillgångarna 
vid utgången av redovisningsperioden innan skulderna avdras. Tillgångarna består av kontanta 
medel, depositioner, värdepapper, fordringar, fastigheter, lösöre, dödsboandelar och eventuella 
andra tillgångar. 
 

För en sådan allmänt hållen redovisning som avses i 55 § 3 mom. i lagen om förmyndar-
verksamhet tas hälften av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan ut. 
 

Av en minderårig huvudman tas hälften av den revisionsavgift som anges ovan ut. Om tre 
eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, 
tas av varje huvudman ut en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.  
 
Om redovisningsperioden är kortare än ett halvt år tas hälften av den revisionsavgift som an-
ges ovan ut. 
 
3. BESLUT AV MAGISTRATEN 
 
3.1. Förordnande av intressebevakare eller en ställföreträdare  
för denne enligt 12 § lagen om förmyndarverksamhet  50 €/beslut 
 
3.2. Ändring av intressebevakarens uppdrag eller uppdragets  
giltighetstid enligt 15 § i lagen om förmyndarverksamhet 50 €/beslut 
 
3.3. Skiljande av intressebevakaren från dennes uppdrag enligt  
17 § i lagen om förmyndarverksamhet 50 €/beslut 
 
3.4. Beslut om att intressebevakarens uppdrag ska upphöra enligt  
17 § i lagen om förmyndarverksamhet  50 €/beslut 
 
4. ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN 
 
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning,  
ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning 100 €/ansökan 
 
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av  
intressebevakning eller upphörande av intressebevakning, då behandlingen av  
ansökan förutsätter förmyndarmyndighetens närvaro vid  
tingsrättens sammanträde 240 €/ansökan 
 
Avgift tas inte ut för utredningar som avses i 17 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksamhet. 
 
5. ÖVRIGA PRESTATIONER 
 
5.1. Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt  
24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 100 €/beslut 
 
5.2. Fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse  
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enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 50 €/beslut 
 
5.3. Utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden 10 €/handling 
 
Magistraten debiterar de merkostnader som föranleds av anskaffningen av utredningar i an-
knytning till de förmyndarprestationer som avses ovan till fullt belopp separat från fall till fall. 
 
 

VIII TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § i lagen om identitetskort 
 
Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 20 €/handling 
Handling som ges för upplåsning av ett kort 18 €/handling 
 
Framtagning av certifikat för pass som avses i 5 § i passlagen 
 
Passcertifikat 6 €/handling 
 

IX ÖVRIGA TJÄNSTER 

1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER (4 § 8 punkten och 5 § 18  
punkten) 
 
Utbildning 125 €/utbildningsgång 
Konsultering (gäller inte tjänsteuppdrag eller  
rådgivning enligt förvaltningslagen) 70 €/timme 
 
Resekostnader debiteras i enlighet med statens resereglemente. 
 
2. ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
 

Myndigheten inom registerförvaltningen debiterar kostnaderna för övriga produkter och 
tjänster separat från fall till fall. 
 

Utöver ovan nämnda avgifter för handlingar och avgifter inom förmyndarverksamheten tas 
ingen annan postavgift ut än ett eventuellt postförskott. Om fakturan på kundens begäran 
sänds till en annan adress än prestationen, debiteras 1,35 € i porto. 
 

För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €. 
 

Om en handling även sänds per telefax debiteras dessutom 8 €. 
 



Inrikesministeriets förordning

Nr 1273

om avgifter för notarius publicus prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med inrikesministeriets förordning föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21
februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om
när de prestationer som utförs av notarius
publicus vid magistraterna skall vara avgifts-
belagda, med undantag av de avgifter som
notarius publicus uppbär för styrkande av
köp och delgivning, om vilka bestäms sär-
skilt.

2 §

Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande
som avses i 15 § lagen om faderskap
(700/1975) och för verkställande av hörande
samt mottagande av godkännande enligt 18 §
lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs
följande fasta avgifter:

1) för protest 25 euro;
2) för öppning och stängning av tresorfack

42 euro för det första facket och för varje
följande fack 6 euro;

3) för styrkande av meritförteckning 35
euro;

4) för vederhäftighetsbetyg 20 euro;
5) för styrkande av riktigheten hos en un-

derskrift 6,50 euro per underskrift;
6) för styrkande av riktigheten hos en ko-

pia av en handling 3 euro per sida, dock
högst 75 euro per handling; samt

7) för intyg (apostille) som avses i konven-
tionen om slopande av kravet på legalisation
av utländska allmänna handlingar (FördrS
46/1985) 9 euro.

För kontroll i ett offentligt register i sam-
band med styrkande av riktigheten hos en
underskrift uppbärs en avgift som motsvarar
de kostnader som föranleds av kontrollen.

För andra prestationer uppbärs en avgift
som motsvarar den enskilda prestationens
självkostnadsvärde.

Magistraten beslutar om avgifter som tas
ut för framtagande av uppgifter enlig 34 § 2
mom. i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet samt för utlämnande av ko-
pior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i
samma lag med beaktande av vad som före-
skrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet.

Resekostnader som förorsakas av öppning
och stängning av tresorfack eller av annan
åtgärd ersätts till notarius publicus enligt sta-
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tens resereglemente, om resekostnaderna i
ärendet på motsvarande sätt uppbärs till sta-
ten.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2008 och gäller till utgången av 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan den träder
ikraft.

För en prestation som beställts innan denna
förordning har trätt i kraft uppbärs avgift
enligt den avgiftsförordning som gällde före
ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Finansministeriets förordning

Nr 1274

om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

För finansministeriets och i samband med
ministeriet verksamma nämnders och andra
organs prestationer uppbärs till staten avgifter
i enlighet med denna förordning, om inte
annat föreskrivs någon annanstans.

För positiva och negativa beslut tas samma
avgift ut.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
priser

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten för vilka finansministeriet
tar ut avgifter är följande:

1) tillstånd att inrätta friområde eller frila-
ger enligt 8 § i tullagen (1466/1994)
500 euro,

2) beviljande av avdrag för isavgiftsklass
enligt 6 § i lagen om skattelättnader för sjö-
farten (433/1981) 175 euro,

3) tillåtelse enligt 4 § 2 mom. i lagen om
begränsning av användningen av indexvillkor
(1195/2000) att ta in ett indexvillkor i ett
avtal 150 euro,

Om den i enlighet med 3 § 2 mom. uträk-
nade avgiften för en prestation som avses i 1
mom. överstiger den fasta avgiften i 1 mom.
med minst 50 procent, tas ut i stället för den
fasta avgiften en avgift som bestämts särskilt
för varje prestation.

3 §

Offentligrättsliga prestationer som prissätts
enligt prestation

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten för vilka finansministeriet
tar ut en avgift som bestäms särskilt för varje
prestation och som motsvarar den enskilda
prestationens självkostnadsvärde är prestatio-
ner som baserar sig på följande lagar:

1) kreditinstitutslagen (121/2007),
2) lagen om andelsbanker och andra kre-

ditinstitut i andelslagsform (1504/2001),
3) lagen om temporärt avbrytande av en

depositionsbanks verksamhet (1509/2001),
4) lagen om utländska kreditinstituts och

finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993),

5) lagen om fastighetsfonder (1173/1997),
6) värdepappersmarknadslagen

(495/1989),
7) lagen om handel med standardiserade

optioner och terminer (772/1988),
8) lagen om värdepappersföretag (922/2007),
9) lagen om värdeandelssystemet

(826/1991),
10) lagen om andelslag (1488/2001),
11) lagen om bostadsaktiebolag

(809/1991),
12) lagen om vissa villkor vid värdepap-

pers- och valutahandel samt avvecklingssys-
tem (1084/1999).

Den avgift som avses i 1 mom. och som
bestäms särskilt för varje prestation på grund-
val av prestationens självkostnadsvärde be-
stäms genom att den arbetstid som används
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till att producera prestationen multipliceras
med genomsnittspriset för en direkt arbets-
timme, vilket baserar sig på finansministeri-
ets kostnadskalkyl. Genomsnittspriset för en
arbetstimme är 80 euro.

4 §

Prestationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder

Prestationer som finansministeriet prissät-
ter på företagsekonomiska grunder är:

1) licens enligt mönsterrättslagen
(221/1971),

2) publikationer,
3) fotokopior och andra kopior samt sän-

dandet av dem, med undantag av kopior och
utskrifter som avses i 2 mom.,

4) utredningar och undersökningar,
5) tjänster och produkter som hänför sig

till ministeriets datasystem,
6) ministeriets informationstjänst,
7) övriga tjänster som grundar sig på upp-

drag, eller jämförbara tjänster som hör till
ministeriets förvaltningsområde,

8) användning av ministeriets lokaler och
anordningar samt ämbetsverks- och kontors-
tjänster för utomstående.

Finansministeriet beslutar om de avgifter
som tas ut för framtagning av uppgifter enligt
34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) samt för
utlämnande av kopior eller utskrifter enligt
3 mom. med iakttagande av vad som före-
skrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Genom denna förordning upphävs finans-
ministeriets förordning av den 21 december
2004 om finansministeriets avgiftsbelagda
prestationer (1255/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Avgift för prestationer som har inletts före
denna förordnings ikraftträdande uppbärs i
enlighet med vad som föreskrivs i den för-
ordning som upphävs genom denna förord-
ning.

Helsingfors den 20 december 2007

Finansminister Jyrki Katainen

Ekonomichef Jukka Nummikoski
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