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Finansministeriets förordning

Nr 873

om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer

Given i Helsingfors den 17 december 2008

I enlighet med finansministeriets 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 Befolkningsregistercentra-
len ska vara avgiftsbelagda, om grunderna
för avgifterna samt om de avgifter som tas ut
för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §

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).

3 §

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,
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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) 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
6) 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.

4 §

Offentligrättsliga prestationer till nedsatt
självkostnadsvärde

Befolkningsregistercentralen tar ut en av-
gift med stöd av 34 § 2 mom. i befolknings-
datalagen endast för databehandlingskostna-
derna för utlämnandet av prestationen samt
för kapital- och räntekostnaderna för utarbe-
tandet och upprätthållandet av systemen, pro-
grammen och tillämpningarna gällande data-
tjänsten 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.

5 §

Prestationer prissatta enligt företagsekono-
miska grunder

Prestationer som Befolkningsregistercen-
tralen prissätter enligt företagsekonomiska
grunder är
1) andra befolkningsdatatjänster än de som

nämns i 2—4 § och andra tjänster som gäller
certifiering av elektronisk kommunikation än
de som nämns i 3 §,
2) andra utbildnings- och konsulterings-

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

som avses i 2 § 3 punkten,
4) andra handlingar än de som avses i

2—3 § 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 Befolkningsregistercentralen besitter.

6 §

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.

7 §

Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen har självstän-
dig befogenhet att besluta i ärenden som gäl-
ler avgifter för och prissättning av prestatio-
ner som avses i 5 § och som prissätts enligt
företagsekonomiska grunder. Om det är fråga
om ett ärende som gäller företagsekonomiska
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avgifter för eller prissättning av registerför-
valtningens riksomfattande telefontjänster
innehas befogenheten emellertid av Befolk-
ningsregistercentralen.

8 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2009 och gäller till och med den 31
december 2010.
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 17 december 2008

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 – 1500  1 € 
1501 – 2500  0,50 € 
2501 –  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 
 
4. Via en identifieringstillämpningsförfrågning förmedlas 

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

 
Begränsad tillämpningsförfrågan  0,08 €/förfrågan 
Normal tillämpningsförfrågan  0,20 €/förfrågan 
Omfattande tillämpningsförfrågan  0,25 €/förfrågan 
Identifieringstillämpningsförfrågan  0,30 €/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 
 



 Nr 873  
  

 

2726

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 € 



 Nr 873  
  

 

2727

- varje vecka 30 € 
- med två veckors leveransintervall  75 € 
- med fyra veckors leveransintervall  150 € 
 
Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,030 €/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 
basuppgifter 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. TJÄNST FÖR UPPDATERING AV KUNDREGISTER 
 
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) som kunden levererar i form av en fil jämförs med uppgifterna 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  100 € 
Papperslista   0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning av etiketter  0,06 €/etikett 
 

III URVALSTJÄNSTER 

 
1. URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER 
 

Urvalstjänsten är en tjänst där man från befolkningsdatasystemet utlämnar person-, fastig-
hets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, per-
sonbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastighetsbe-
teckning). 
 
Leveransavgift (per urval)  250 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,09 €/dataenhet 
 
Minimidebiteringen för urvalstjänster är 600 €/leverans. 
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I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och le-
verans 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 tilläggs-
rabatt 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 100 € 
Papperslista 0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning av etiketter 0,06 €/etikett 
Urval av kontrollgrupp 500 € 
Omvandling av koordinater 100 € (omvandling av 1 – 200 000 enheter) 
 200 € (omvandling av minst 200 001 enheter) 
 
 
2. BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR 
 

Befolkningsregistercentralen tillämpar dessa priser även vid Focus-urval så länge som ur-
valsinstrumentet är i bruk. 
 
Leveransavgift 100 € 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet: 
Dataenheter  
1 – 1000  0,25 €/dataenhet 
1001 – 2000 0,16 €/dataenhet 
2001 – 3000 0,13 €/dataenhet 
3001 – 4000 0,11 €/dataenhet 
4001 >  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. 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. 
 
4. 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 TELEFONTJÄNSTER 

Med befolkningsdatatelefonen avses den telefontjänst som svarar på förfrågningar av myn-
digheter om enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. 
 
Lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift 1,50 €/minut 
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V HANDLINGAR 

1. BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS HANDLINGAR 
 
1.1. 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 
 
 

VI 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 21 €/handling 
 
Framtagning av certifikat för pass som avses i 5 § i passlagen 
 
Passcertifikat 6 €/handling 
 

VII ÖVRIGA TJÄNSTER 

 
1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER (3 § 6 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 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för övriga produkter och tjänster separat 
från fall till fall. 
 

Utöver ovan nämnda avgifter för handlingar tas ingen annan postavgift ut än ett eventuellt 
postförskott.  
 

För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €. 
 

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



Finansministeriets förordning

Nr 874

om avgifter för magistraternas prestationer

Given i Helsingfors den 17 december 2008

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

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestatio-
ner som utförs av magistraterna ska vara
avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna
samt om de avgifter som tas ut för de offent-
ligrättsliga prestationerna, med undantag av
handelsregistrets, föreningsregistrets, nota-
rius publicus och offentliga köpvittnens pre-
stationer.
Vad som bestäms om magistraternas pre-

stationer i denna förordning, tillämpas på
motsvarande sätt på magistraternas prestatio-
ner som länsstyrelsen på Åland utför.

2 §

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,
3) hindersprövning och förrättande av vig-

sel enligt äktenskapslagen (234/1929, ändr.
58/2005, 572/2008) och prövning av hinder
mot registrering av partnerskap och registre-
ring av partnerskap enligt lagen om registre-
rat partnerskap (950/2001, ändr. 59/2005,
574/2008),
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 3 och 4 §,
samt

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

3 §

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),
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9) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om
farkostregistret (648/2006),
10) beslut gällande ansökan om ändring av

släktnamnet eller förnamnet enligt namnla-
gen (694/1985),
11) registrering av anmälan om ändring av

förnamn enligt 32 c § i namnlagen,
12) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i

lagen om förmyndarverksamhet,
13) fastställelse av planen för förvaltning

och användning av egendomen enligt 40 § i
lagen om förmyndarverksamhet,
14) revisioner enligt 56 § i lagen om för-

myndarverksamhet, i fråga om andra än min-
deråriga huvudmän,
15) utdrag ur registret över förmynder-

skapsärenden,
16) 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,
17) registrering av anmälan om gåva enligt

6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947,
ändr. 60/2005),
18) kopia, utskrift eller avskrift ur registret

över äktenskapsförordsärenden eller registret
över gåvoärenden av en handling som hänför
sig till dessa register,
19) 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,
20) 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,
21) deponering av meddelande om arvsav-

sägelse enligt utsökningslagen (37/1895,
ändr. 469/2006),
22) beslut gällande ansökan om vigselrätt

med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt
(571/2008),
23) utdrag ur vigselrättsregistret, samt
24) sådana andra utbildnings- och konsul-

teringstjänster för instanser som nämns i 2
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.

4 §

Offentligrättsliga prestationer till nedsatt
självkostnadsvärde

Magistraten tar ut en avgift med stöd av
34 § 2 mom. i befolkningsdatalagen endast
för databehandlingskostnaderna för utläm-
nandet av prestationen samt för kapital- och
räntekostnaderna för utarbetandet och upp-
rätthållandet av systemen, programmen och
tillämpningarna gällande datatjänsten i föl-
jande 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, 15-17 § i lagen om för-
myndarverksamhet,
2) ansökningar hos tingsrätten i anknyt-

ning till intressebevakning, samt
3) revisioner enligt 56 § i lagen om för-

myndarverksamhet, i fråga om minderåriga
huvudmän.

5 §

Prestationer prissatta enligt företagsekono-
miska grunder

Prestationer som magistraterna prissätter
enligt företagsekonomiska grunder är
1) andra befolkningsdatatjänster än de som

nämns i 2-4 §,
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2) andra utbildnings- och konsulterings-
tjänster än sådana som hänför sig till uppgif-
ter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 19
punkten,
3) andra handlingar än de som avses i

2—4 § eller kopior av dem,
4) tilläggstjänster som föranleds av att

uppgifter eller andlingar sänds och postas,
om inte annat bestäms i den bifogade av-
giftstabellen, samt
5) användning av lokaler och utrustning

som magistraterna besitter.

6 §

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.

7 §

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.

8 §

Myndigheternas befogenheter

Magistraterna har självständig befogenhet
att besluta i ärenden som gäller avgifter för
och prissättning av prestationer som avses i
5 § och som prissätts enligt företagsekono-
miska grunder. Om det är fråga om ett ärende
som gäller företagsekonomiska avgifter för
eller prissättning av registerförvaltningens
riksomfattande telefontjänster innehas befo-
genheten emellertid av Befolkningsregister-
centralen.

9 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009 och gäller till och med den 31
december 2010.
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 17 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Bilaga 
 
 
 
 
 
 

AVGIFTSTABELL 

 
För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: 

 
 

I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER 

 
1. BDS SAMPLING OCH URVAL (BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR) 
 

Magistraterna tillämpar priserna nedan på BDS-förfrågans Urvalsförfrågningar även vid Fo-
cus-urval så länge som urvalsinstrumentet är i bruk.  
 
Avtalsspecifik leveransavgift: 
vid enstaka urval   80 €/leverans 
vid fortlöpande avtalsförhållande  150 €/år 
 
Dataenhetsavgifterna för varje sampling och urval: 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 
  
Dataenheter  
1 – 1000  0,25 €/dataenhet 
1001 – 2000  0,16 €/dataenhet 
2001 – 3000   0,13 €/dataenhet 
3001 – 4000  0,11 €/dataenhet 
4001 >  0,09 €/dataenhet 
 

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

Magistraten debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från fall till fall. 
 
 
2. BOENDEDATATJÄNST 
 
2.1. Förteckning över boende 
 
Förteckning över boende i en byggnad. 
 
Förteckning över boende   0,28 €/boende 
 
Minimidebitering 7 €/kund. 
 

Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall. 
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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  7 €/leverans 
26–50  10 €/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 2 €/enhet 
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3.2. Registret över gåvoärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet 
 
Minimidebitering 7 €. 
 
 

II 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      4,50 €/handling 
Manuellt utdrag    20,00 €/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 
 
Minimidebitering 7 €. 
 
1.3. Styrkta kopior 
 
Styrkt kopia av handling i befolkningsdatasystemet. 
 
 
Avgift  4,50 €/sida 
 
 
2. ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Utdrag ur registret över religionssamfund  20,00 €/handling 

 
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning  10,00 €/handling 
 
Utdrag ur vigselrättsregistret 10,00 €/handling 
 
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen  40,00 €/handling 
 
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister  4,50 €/handling 
 

Rättelse
Mellan raderna 2 och 3 saknas:Beslut gällande ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt 50,00 €/beslut



 Nr 874  
  

 

2738

Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer: 
Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast 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  30,00 €/handling 
Registreringsbevis med specialtecken 
som avses i lagen om farkostregistret  150,00 €/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 anmälan om ändring av förnamn 
enligt 32 c § i namnlagen  25,00 €  
 
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 äktenskapsför-
ordsärenden eller registret över gåvoärenden  10,00 € 
 
Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken  20 €/handling  
 

III 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 €  120 €/beslut 
85 001–170 000 €  220 €/beslut 
170 001–  343 €/beslut 
 
Beslut i övrigt tillståndsärende enligt lagen om förmyndarverksamhet  120 €/beslut 
 
Fastställelse av egendomsförvaltningsplanen  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 €  39 €/revision 
34 001–50 000 €  56 €/revision 
50 001–67 000 €  74 €/revision 
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67 001–100 000 €  112 €/revision 
100 001–135 000 €  138 €/revision 
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 
anges ovan ut. 
 
3. BESLUT AV MAGISTRATEN 
 
3.1 Förordnande av intressebevakare eller en ställföreträdare för denne enligt 
12 § i lagen om förmyndarverksamhet  70 €/beslut 
 
3.2. Beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 
15 § och 17 § i lagen om förmyndarverksamhet  70 €/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 
enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt  70 €/beslut
  
5.3 Utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden  10 €/handling 
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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. 
 
 

IV ÖVRIGA TJÄNSTER 

 
1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER  
 
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 
 

Magistraterna 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 3 € i porto. 
 
 

För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €. 
 
 

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



Finansministeriets förordning

Nr 875

om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyn-
darverksamheten

Given i Helsingfors den 17 december 2008

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

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om juste-
ringen av den ersättning som av statens
medel betalats år 2008 till producenter av
intressebevakningstjänster som behövs i för-
myndarverksamheten samt om den ersättning
som år 2009 av statens medel ska betalas till
producenter av intressebevakningstjänster.

2 §

Justering av ersättningen år 2008

Ersättningar, som betalats år 2008 till pro-
ducenter av intressebevakningstjänster för
producering av tjänster, och som bestämts på
basis av 2007 års bokslut, justeras till den del
som de på basis av bokslutsuppgifterna för
2008 beräknade ersättningarna överskrider de
ersättningar som redan betalats år 2008. Jus-
teringen gäller från överskridningar på minst
10 euro till överskridningar på högst 40 euro
per intressebevakning.
Som grund för ersättningen används netto-

kostnaderna för serviceproduktion, vilka er-
sätts högst till hälften, dock minst 70 euro
och högst 240 euro per intressebevakning.
Med nettokostnader avses kostnaderna för
producerare av intressebevakningstjänster en-

ligt bokslutet för 2008 minskat med de arvo-
den och ersättningar som debiterats av hu-
vudmännen.
Som antalet intressebevakningar beaktas

kommunens och andra serviceproducenters
intressebevakningar den 1 mars 2008 enligt
registret över förmyndarskapsärenden.
De ovan nämnda justeringarna av ersätt-

ningarna genomförs av magistraten, och i
Landskapet Åland av länsstyrelsen, senast i
juni 2009.

3 §

Ersättningen år 2009

Enligt 13 § i lagen om ordnande av intres-
sebevakningstjänster i förmyndarverksamhe-
ten (575/2008) är en producent av intressebe-
vakningstjänster från och med den 1 januari
2009 berättigad till ersättning för producering
av intressebevakningstjänster för den tid då
produceringen av intressebevakningstjänster
inte överförts till en i lagen avsedd produ-
cent, dock högst till den 31 mars 2009. Som
grund för ersättningen används nettokostna-
derna för serviceproduktion, vilka ersätts
högst till hälften, dock minst 70 euro och
högst 240 euro per intressebevakning. Med
nettokostnader avses kostnaderna för produ-
cerare av intressebevakningstjänster enligt
bokslutet för 2008 minskat med de arvoden
och ersättningar som debiterats av huvud-
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männen. Som antalet intressebevakningar be-
aktas kommunens och andra serviceprodu-
centers intressebevakningar den 31 januari
2009 enligt registret över förmyndarskapsä-
renden.
De ovan nämnda justeringarna av ersätt-

ningarna genomförs av magistraten, och i
Landskapet Åland av länsstyrelsen, senast i
juni 2009.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009 och gäller till den 30 juni 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Finansministeriets förordning

Nr 876

om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 17 december 2008

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), sådan denna paragraf lyder i lag
348/1994, och 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa
förhandsbeslut (1209/2006):

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

1 §
Tullverkets avgiftsbelagda offentligrätts-

liga prestationer som avses i 6 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992)
och som räknas upp i bifogade avgiftstabell
är följande:
1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering,

överlåtelse till fri omsättning, härförande till
exportförfarande och avslutande av tullager-
förfarande, samt övriga tullåtgärder som
nämns i avgiftstabellen,
2) Tullstyrelsens och tulldistriktens beslut;
3) undersökningar utförda av Tullaborato-

riet på tullmyndighetens initiativ,
4) utdrag ur och kopior av beslut och öv-

riga handlingar, och tull- och andra intyg som
ges till parterna samt sändning,
5) övriga prestationer som nämns i av-

giftstabellen.

2 §
För användning av tullverkets fordon på

grund av en avgiftsbelagd övervakningspres-
tation uppbärs en särskild ersättning enligt
avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.
Avgift för fordonsklarering uppbärs för in-

kommande eller avgående fartyg och luftfar-

tyg endast en gång, även om klareringen
skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften
uppbärs endast en gång även om fartyget
eller luftfartyget anländer till och avgår från
landet inom en och samma timme.

Förhandsbeslut

3 §
Tullstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

enligt lagen om grunderna för avgifter för
vissa förhandsbeslut (1209/2006) är för-
handsavgörande som gäller accisbeskattning
och annan beskattning, samt beslut om att
förhandsavgörande inte meddelas. För de
prestationer som avses i denna paragraf tas
beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt
de grunder för prissättningen som anges i
avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer

4 §
Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgif-

ter till staten avsedda prestationer som tull-
verket prissätter enligt företagsekonomiska
grunder är
1) laboratorieundersökningar som utförs på

beställning av en kund eller en annan myn-
dighet,
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2) utbildning som tullverket arrangerar för
utomstående,
3) lämnande av uppgifter ur ADB-register

och databaser, arkivundersökningar och sta-
tistiska undersökningar samt övriga informa-
tionstjänster på beställning av utomstående,
om inte prestationen enligt andra bestämmel-
ser är avgiftsfri,
4) publikationer,
5) annan än sedvanlig handledning som

ges till en kontantkund för ifyllande av tull-
deklaration samt sakkunnighjälp som gäller
planering av tullklareringen samt övrig före-
tagsservice,
6) användning av tullverkets lokaler, mate-

riel och utrustning,
7) sådana utdrag ur och kopior av beslut

och övriga handlingar och tull- och andra
intyg som ges till andra än parterna samt
sändning, samt
8) blanketter.
Tullstyrelsen beslutar om de avgifter som

tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 §
2 mom. i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) samt för ut-
lämnande av en uppgift som kopia eller ut-
skrift enligt 34 § 3 mom. med iakttagande av
vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

5 §
För visum uppbärs en behandlingsavgift

enligt den bifogade avgiftstabellen. Behand-
lingsavgiften baserar sig på rådets beslut
2006/440/EG om ändring av bilaga 12 till de
gemensamma konsulära anvisningarna och
bilaga 14 a till den gemensamma handboken
om avgifter motsvarande de administrativa
kostnaderna för att behandla viseringsansök-
ningar. Avgift uppbärs även för beslut om att
visum inte medges.
Avgift uppbärs dock inte av:
1) barn under 6 år i de fall som överens-

stämmer med det beslut av rådet som nämns i
1 mom.,
2) skolelever, studerande, postgraduala

studerande och medföljande lärare som reser
med anledning av studium eller yrkesutbild-
ning,
3) forskare från tredjeländer som reser

inom Europeiska unionens medlemsländers
område i syfte att bedriva vetenskaplig forsk-
ning, för att underlätta medlemsstaternas ut-

färdande av enhetliga viseringar för kortare
vistelse,
4) personer som inbjudits av riksdagen el-

ler av Finlands regering,
5) innehavare av diplomatpass eller tjäns-

tepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland
eller via Finland eller medlemmar av på orten
anställd personal vid finska beskickningar
som kommer till Finland i tjänsteuppdrag,
6) medlemmar av personalen vid i Finland

ackrediterade diplomatiska och därmed jäm-
förbara beskickningar samt vid i Finland ver-
kande konsulat som leds av en utsänd tjänste-
man eller medlemmar av deras familjer,
7) personer som mottas i Finland som

flyktingar, på grund av behov av skydd eller
av vägande humanitära skäl,
8) personer som med stöd av en internatio-

nell överenskommelse erhåller visum utan
avgift,
9) sådan familjemedlem till finsk medbor-

gare eller till annan EU/EES-medborgare
som är medborgare i ett tredjeland och behö-
ver visering till Schengenområdet,
10) personer som deltar i möten som an-

ordnas i Finland av Förenta Nationerna och
dess underorgan, av Europarådet, av Europe-
iska unionen eller av Organisationen för sä-
kerhet och samarbete i Europa,
11) Finlands honorärkonsuler,
12) barn som antecknats i en förälders

resedokument, samt
13) personer som deltar i samarbetet mel-

lan räddnings-, polis-, gränsbevaknings- och
tullmyndigheter.
Visum kan utan avgift beviljas:
1) till följd av storolyckor och motsva-

rande situationer, då humanitära skäl talar för
det,
2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper

som deltar i undervisnings-, kultur- eller
idrottsevenemang och som inbjudits av ar-
rangörerna och vilkas medlemmar är under
18 år,
3) till samarbetspartners av ambassaden

eller Finska myndigheten, vid kultur- och
studerandeutbyte samt i samband med med-
borgerliga organisationers samarbete,
4) då saken eller besöket har ett betydande

värde för förhållanden mellan Finland och
den främmande staten, samt
5) när ett nytt visum medges till personen
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därför att det har hänt ett tekniskt eller något
annat fel i givandet av ett tidigare medgett
visum.
För medborgare i ett tredje land, som be-

höver visering, kan avgiften sänkas eller inte
alls uppbäras, om detta föreskrivs i en över-
enskommelse som underlättar viseringsförfa-
rande mellan den Europeiska gemenskapen
och det ifrågavarande tredje landet, eller i en
överenskommelse om att avgiftens storlek
kan förhandlas.

6 §
För utlämnande av tariff- och ursprungsbe-

sked samt andra upplysningar som gäller til-
lämpning av tullagstiftningen uppbärs de sär-
skilda kostnader som avses i artikel 11 i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrät-
tandet av en tullkodex för gemenskapen, om

dessa kostnader är betydligt högre än de som
normalt uppstår.

Särskilda stadganden

7 §
För godkännande av en utländsk valutaen-

het som betalningsmedel och för växling av
valuta till euro uppbärs de kostnader som
föranletts.

Ikraftträdande

8 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2009 och gäller till utgången av 2010.
I förordningen avsedda prestationer tilläm-

pas på ärenden som har blivit anhängiga efter
det att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 17 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Finansråd Sakari Alasalmi
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 
för tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 

 
I TULLÅTGÄRDER 
 
1. Fordonsklarering 
Flygtrafik 
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
1.1. På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygsta-

tioner kl. 23.00⎯07.00....................................................................  44 euro
1.2. På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-

Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, 
Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt 
Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00⎯07.00............  86 euro

1.3. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet....................  100 euro
  
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla 
veckodagar: 
1.4. På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00⎯7.00 ...............................  51 euro
1.5. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet....................  86 euro
  
Fartygstrafik 
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla 
veckodagar: 
1.6. kl. 16.00⎯07.00..............................................................................  35 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar: 
1.7. Från måndag till fredag kl. 07.00⎯16.00 .......................................  88 euro/h
1.8. Andra tider.......................................................................................  112 euro/h
  
2. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband 

med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder 
som givits elektroniskt 

2.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid ...........................  19 euro
2.2. Lördagar och helgdagar...................................................................  23 euro
  
3. Hänförande till exportförfarande, med undantag av hänfö-

randet till exportförfarande av godkänd exportör eller elek-
troniskt hänförande till exportförfarande 

3.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsing-
fors-Vanda, Tammerfors-Birkala, Åbo, Uleåborgs och Vasa flyg-
station utanför normal öppethållningstid.........................................  8 euro

3.2. Lördagar och helgdagar...................................................................  10 euro
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4. Avslutande av tullagerförfarande på annat sätt än elektro-
niskt 

4.1. Under allmän tjänstetid, per anmälan..............................................  8 euro
4.2. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan......  10 euro
4.3. Lördagar och helgdagar, per anmälan .............................................  12 euro
  
5. EUGFJ-export 
5.1. Under allmän tjänstetid, per anmälan..............................................  18 euro
5.2. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan......  25 euro
5.3. Lördagar och helgdagar, per anmälan .............................................  30 euro
  
6. Övriga tullåtgärder 
6.1. Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren 

nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i 
tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt la-
ger....................................................................................................  88 euro/h

6.2. Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänste-
tid.....................................................................................................  10 euro

6.3. Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de 
inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt 
andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har sam-
band med kunden ............................................................................  88 euro/h

6.4. Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervak-
ningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en rikt-
ning har varit över 10 km ................................................................  34 cent/km

6.5. Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på tullmyn-
digheten inte har kunnat inledas på överenskommen tid, uppbärs 
för väntetiden...................................................................................  88 euro/h

6.6. Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspektion 
av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan mot-
svarande av tullmyndigheten applicerad eller godkänd identifie-
ringsmärkning saknas ......................................................................  88 euro/h

 
7. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sund-

hetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker) 
7.1. 
 
7.1.1. 
 
7.1.2. 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter 
som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet .................................................................. 
 
för de följande varupartierna ........................................................... 

 
 

70 euro/ 
varuparti 
23 euro/ 

varuparti
7.2. 
7.2.1. 

 
 
 

Sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet .................................................................. 
 
 
 

 
72 euro/ 

varuparti 
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7.2.2. för de följande varupartierna ........................................................... 21 euro/ 
varuparti

7.3. 
 
7.3.1. 
 
7.3.2. 

Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sund-
hetskontroll av växter som importerats till gemenskapen: 
för det första varupartiet .................................................................. 
 
för de följande varupartierna ........................................................... 

 
 

68 euro/ 
varuparti 
37 euro/ 

varuparti
7.4. Noggrannare kontroll av växter som importerats till gemenskapen, 

då brister upptäckts vid införselkontrollen....................................... 
 

216 euro/ 
varuparti

7.5. Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter 
som importerats från gemenskapen eller från andra länder ............ 

 
117 euro/ 
varuparti

7.6. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som impor-
teras från Ryska federationen  ......................................................... 

 
1,90 euro/intyg 

7.7. Förädlingsintyg ............................................................................... 25 euro/ 
varuparti

  
II TULLSTYRELSENS BESLUT 
  
1. Förhandsavgöranden 
1.1. Förhandsavgörande om accisbeskattningen: 
1.1.1. Vilket har krävt tullaboratorieundersökning....................................  450 euro/ 

vara
1.1.2. Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning.............................  350 euro/ 

vara
1.2. Annat förhandsavgörande som gäller beskattning: 
1.2.1. När det är fråga om kommersiell verksamhet..................................  350 euro
1.2.2. När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kom-

mersiell verksamhet .........................................................................  130 euro
1.3. Beslut om att inte ge förhandsavgörande.........................................  30 euro
  
2. Beslut som gäller registrering och beskattning 
2.1. Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket: 
2.1.1. Beslut som gäller en sedvanlig registrerad kund ............................. 700 euro
2.1.2. Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt sä-

kerheten ........................................................................................... 
 

350 euro
2.1.3. Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet .......... 100 euro
2.1.4. Ändring av beslutstypen mellan grupperna 2.1.1.—2.1.3.: 

Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut: avgif-
ten är skillnaden mellan beslutens priser 
Ändringsbeslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; ingen 
avgift. 

2.1.5. En mindre ändring av ovan nämnda beslut ..................................... 150 euro, 
dock högst avgiften 

för beslutet
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2.1.6. Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 
sökningar ......................................................................................... 

150 euro, 
dock högst avgiften 

för beslutet
2.2. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig: 
2.2.1. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig .............. 1 400 euro
2.2.2. Förlängning av giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut ..................................................................................... 150 euro
2.2.3. Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsan- 

sökningar ......................................................................................... 150 euro
2.3. Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om 

påförande av accis: 
2.3.1. Tillstånd som gäller harmoniserade acciser ..................................... 770 euro
2.3.1.1. Därtill för varje fristående lager ....................................................... 

dock sammanlagt högst .................................................................... 
180 euro 

1 000 euro
2.3.2. Tillstånd som gäller endast nationella acciser.................................. 500 euro
2.3.2.1. Därtill för varje fristående lager ....................................................... 

dock sammanlagt högst .................................................................... 
180 euro 
850 euro

2.3.3. Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hem-
landet................................................................................................ 80 euro

2.4. Tillstånd som gäller registrerade näringsidkare och skatterepre-
sentanter enligt lagen om påförande av accis: 

2.4.1. Tillstånd som gäller harmoniserade acciser ..................................... 500 euro
2.4.2. Tillstånd som gäller endast nationella acciser.................................. 400 euro
2.5. Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, givande 

av accisdeklaration, betalning av accis, förordnande av uppdrags-
givare till accisskyldig och tillstånd att lämna ledsagardokument 
utan underskrift ................................................................................ 330 euro

2.6. Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut gällande påförande av accis ..................................... 

180 euro/ 
dock högst avgiften 

för tillståndet
2.7. Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 

2.3.1.—2.6........................................................................................ 
150 euro, 

dock högst avgiften 
för tillståndet

  
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande 
3.1. Beslut om friområde och frilager ...................................................  550 euro
3.2. Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan ...............  100 euro
3.3. Tillstånd som gäller centraliserad förtullning..................................  350 euro
3.4. Förlängning giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan 

nämnt beslut eller tillstånd...............................................................  
150 euro, 

dock högst avgiften 
för tillståndet

  
 

III TULLDISTRIKTS BESLUT 
  
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden 
1.1. Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager ..............................  350 euro
1.2. Tillstånd till periodfakturering ........................................................  51 euro
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1.3. Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 
nämnda beslut, eller avslagsbeslut ..................................................  

130 euro, 
dock högst avgiften 

för tillståndet
1.4. Beslut som gäller ändring av friområdets gränser ...........................  125 euro
  
 
2. Övriga tillstånd och visum 
2.1. Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid till-

verkningen .......................................................................................  180 euro
2.2. Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafik-

platser, vilket beviljats andra än privatpersoner ..............................  130 euro
2.3. Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag 

som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenk-
lat förfarande ...................................................................................  43 euro

2.4. Tillstånd till behandling av tullagervaror ........................................  160 euro
2.5. Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen .............................  130 euro
2.6. Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan 

nämnda beslut..................................................................................  
66 euro 

dock högst avgiften 
för tillståndet 

2.7. Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet .............  47 euro
2.8. Befrielse från skatt på motorfordon.................................................  37 euro
2.9. Intyg över befrielse från farledsavgift .............................................  24 euro
2.10. Förtullningsbok ..............................................................................  17 euro
2.11. Beslut till en privatperson om, i vilken stat personen med stöd av 

bilskattelagen bör anses vara stadigvarande bosatt .........................  47 euro
  
3. Visum 
3.1. Engångsvisum högst 15 dagar .........................................................  60 euro
3.2. Genomresevisum.............................................................................  60 euro
3.3. Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar ...................  60 + 1 euro/ 

person
3.4 Genomresevisum som gemensamt visum........................................  60 + 1 euro/ 

person
 

IV TULLLABORATORIETS PRESTATIONER 
  
1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ; 

livsmedelslagen (23/2006) och lagen om konsumtionsva-
rors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) 

 
1.1. Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde .......  490 euro/ 

varuparti
1.2. Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött..........................................  490 euro/ 

varuparti
1.3. Andra varor .....................................................................................  380 euro/ 

varuparti
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V ÖVRIGA TJÄNSTER 
  
1. Till parterna: 
1.1. Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar: 
1.1.1. för den första sidan..........................................................................  8,90 euro/sida
1.1.2. för de därpå följande sidorna...........................................................  80 cent/sida
1.2. Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior: 
1.2.1. för den första sidan..........................................................................  9,80 euro/sida
1.2.2. för de därpå följande sidorna...........................................................  1,20 euro/sida
1.3. Tull- och andra intyg .......................................................................  26 euro/ 

intyg
1.4. Sändning: 
1.4.1. Brevförsändelse...............................................................................  3,90 euro + 

porto
1.4.2. Paketförsändelse..............................................................................  6,30 euro + 

porto
1.4.3. Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ mottagningsbe-

vis för sändning ...............................................................................  
6,60 euro + 

porto
1.5. Telefaxförsändelser: 
1.5.1. för den första sidan i handlingen .....................................................  11,50 

euro/sida
1.5.2. för de därpå följande sidorna...........................................................  1,40 euro/sida
 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 877

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgif-
ter

Given i Helsingfors den 17 december 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 december 2007 om

lantmäteriverkets avgifter (1227/2007) 4 § 2 mom. och
fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 a §

Övriga prestationer som prissätts enligt
självkostnadsvärdet

När fixpunktsmaterial, flygbildmaterial,
terrängkartmaterial, material som anknyter
till köpeskillingsregistret över fastigheter och
nyttjanderätter som gäller dessa upplåts till
en statlig myndighet för skötsel av myndig-
hetsuppgifter tas det ut en avgift som motsva-

rar självkostnadsvärdet för framtagning och
utlämning av materialet. Om material som
avses i detta moment också används för annat
ändamål än för skötsel av myndighetsuppgif-
ter, tas avgift ut på företagsekonomiska grun-
der enligt 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009 och gäller till och med den 31
december 2009.

Helsingfors den 17 december 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Elma Solonen
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