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L a g

Nr 1207

om Enheten för utredning av grå ekonomi

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Enheten för utredning av grå ekonomi och
enhetens uppgifter

Inom Skatteförvaltningen finns Enheten
för utredning av grå ekonomi, nedan utred-
ningsenheten.

Utredningsenheten ska
1) främja bekämpningen av den grå eko-

nomin genom att producera och sprida infor-
mation om grå ekonomi och bekämpningen
av den,

2) för de ändamål som anges i 6 § utarbeta
fullgöranderapporter för myndigheterna om

hur organisationer och organisationsanknutna
personer fullgör sina skyldigheter.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) organisation sådana enheter som ska

registreras enligt 3 § i företags- och organisa-
tionsdatalagen (244/2001),

2) organisationsanknuten person en person
som avses i 2 § i lagen om näringsförbud
(1059/1985) eller en ägare som ensam eller
tillsammans med en släkting i upp- eller ned-
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stigande led, maken, den andra parten i ett
registrerat partnerskap eller en person som
bor i samma hushåll äger minst 10 procent av
kapitalet i sammanslutningen eller innehar
motsvarande andel av röstetalet i samman-
slutningen,

3) grå ekonomi sådan verksamhet inom en
organisation där vissa lagstadgade skyldighe-
ter försummas i syfte att undvika skatter,
lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycks-
fallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäk-
ringsavgifter eller avgifter som tullen tar ut
eller i syfte att få ogrundade återbetalningar,

4) myndighet en myndighet som avses i 4 §
1 mom. 1—7 punkten i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999).

3 §

Fenomenutredning

Utredningsenheten ska göra fenomenutred-
ningar till stöd för den uppgift enheten har
enligt 1 § 2 mom. 1 punkten.

I en fenomenutredning beskrivs fenomen
inom den grå ekonomin, bekämpningen av
den grå ekonomin samt effekterna av dessa,
utan att någon organisation eller organisa-
tionsanknuten person specificeras.

4 §

Utredningsenhetens rätt att få uppgifter för
en fenomenutredning

Utredningsenheten har trots sekretess rätt
att av myndigheterna på begäran få följande
uppgifter om en person eller organisation, om
uppgifterna är nödvändiga för en fenomenut-
redning:

1) namn, personbeteckning, företags- och
organisationsnummer eller andra identifie-
ringsuppgifter samt kontaktuppgifter,

2) uppgifter om en organisationsanknuten
persons ställning samt om ägar- och besitt-
ningsförhållandena i organisationen,

3) uppgifter om ekonomisk verksamhet
och ekonomisk ställning,

4) uppgifter om skyldigheter i anknytning
till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-,

olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsför-
säkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut
samt om fullgörandet av och tillsynen över
skyldigheterna,

5) uppgifter om betalningsstörningar,
6) uppgifter enligt 1 punkten om personer

som står i ett sådant förhållande till personen
eller organisationen i fråga som avses i 3 § i
lagen om återvinning till konkursbo
(758/1991),

7) av förundersökningsmyndigheten även
andra uppgifter om en förundersökning än de
som avses i 1—6 punkten, när uppgiften har
anknytning till ett brott som man misstänker
har begåtts inom organisationens verksamhet
eller genom att organisationen har utnyttjats,

8) med undantag för de sekretessbelagda
rättegångshandlingar som avses i 9 § i lagen
om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar (370/2007) och de uppgifter som
avses i 10 § i samma lag och som enligt
förordnande ska hållas hemliga, uppgifter om
ärenden som finns i justitieförvaltningens re-
gister och som är eller har varit föremål för
åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling
och om domar i brottmål som finns i regist-
ren, när åtalsprövningen, åtalet eller dom-
stolsbehandlingen har anknytning till ett brott
som man misstänker har begåtts inom organi-
sationens verksamhet eller genom att organi-
sationen har utnyttjats.

Utredningsenheten har dock rätt att få upp-
gifter av en förundersökningsmyndighet bara
med samtycke av förundersökningsmyndig-
heten, och underrättelseuppgifter som erhål-
lits för brottsbekämpning bara med sam-
tycke av den registeransvarige.

De personer eller organisationer som ut-
redningsenheten begär uppgifter om ska i
begäran om uppgifter specificeras enligt
namn eller någon annan identifieringsuppgift
eller enligt bransch, lokalisering eller någon
annan gruppegenskap.

Uppgifter som erhållits för en fenomenut-
redning får inte användas i andra syften än de
som nämns i 5 § 3 mom. i fråga om feno-
menutredningar och fullgöranderapporter.

Om utredningsenheten konstaterar att en
person inte har status av en organisationsan-
knuten person ska uppgifterna om honom
eller henne omedelbart förstöras.
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5 §

Fullgöranderapport

Utredningsenheten ska på begäran utarbeta
fullgöranderapporter för de ändamål som an-
ges i 6 §.

I begäran om en fullgöranderapport ska
den organisation eller person som rapporten
ska gälla specificeras och ändamålet med
rapporten preciseras på ett sådant sätt att
rapporten omfattar relevanta uppgifter.

En fullgöranderapport kan också begäras
utgående från en grupp som beskrivs i en
fenomenutredning.

I fullgöranderapporten ska utredningsenhe-
ten beskriva hurdan verksamhet och ekonomi
en organisation eller en organisationsanknu-
ten person samt en organisation eller organi-
sationsanknuten person med direkt eller indi-
rekt koppling till de förstnämnda har och hur
de fullgör sina skyldigheter i anknytning till
skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-,
olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsför-
säkringsavgifter och avgifter som tullen tar
ut.

Om utredningsenheten konstaterar att en
person inte har status av en organisationsan-
knuten person ska utarbetandet av fullgöran-
derapporten om honom eller henne avslutas
och uppgifterna om honom eller henne ome-
delbart förstöras.

6 §

Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för
1) de uppgifter som anges i 2 § 1 mom. i

lagen om Skatteförvaltningen (503/2010),
2) tullåtgärder som avses i 3 § 1 mom.

4 punkten i tullagen (1466/1994) samt till
stöd för beskattning, skattekontroll och in-
drivning av skatter som tullen verkställer,

3) den övervakning av arbetspensionsför-
säkringsskyldigheten som avses i 2 § 2 mom.
1 punkten i lagen om Pensionsskyddscentra-
len (397/2006),

4) den övervakning av verkställigheten av
uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshets-
försäkringspremier som avses i 10 § 1 mom. i
lagen om finansiering av arbetslöshetsför-
måner (555/1998),

5) de uppgifter som anges i 41 och 42 § i
alkohollagen (1143/1994),

6) beviljandet av och tillsynen över finan-
siering som med stöd av statsunderstödslagen
(688/2001) beviljas för en organisations
verksamhet,

7) de uppgifter som avses i 28 § i struktur-
fondslagen (1401/2006),

8) verkställighet som avses i utsöknings-
balken (705/2007),

9) den övervakning av förvaltningen av
konkursbon som avses i lagen om övervak-
ning av förvaltningen av konkursbon
(109/1995),

10) den utredning av förutsättningarna för
näringsförbud som avses i 19 a § i lagen om
näringsförbud och den tillsyn över närings-
förbud som avses i 21 a § i samma lag,

11) polisens och gränsbevakningsväsen-
dets förebyggande och utredning av brott el-
ler tullens förundersökningar, om det maxi-
mistraff som föreskrivs för brottet är fängelse
i minst ett år och brottet misstänks ha begåtts
inom organisationens verksamhet eller ge-
nom att organisationen har utnyttjats,

12) utredning i fråga om en förverkandepå-
följd som avses i 5 § i förundersökningslagen
(449/1987) och som döms ut med anledning
av ett brott samt utdömande av en förverkan-
depåföljd som avses i 10 kap. i strafflagen
(39/1889),

13) sådant förhindrande och sådan utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av
terrorism som avses i 35 § 1 mom. 1 punkten
i lagen om förhindrande och utredning av
penningtvätt och av finansiering av terrorism
(503/2008).

En tidigare fullgöranderapport kan använ-
das när samma myndighet för samma ända-
mål begär en ny fullgöranderapport om
samma organisation eller organisationsan-
knutna person.

7 §

Utredningsenhetens rätt att få uppgifter för
en fullgöranderapport

Utredningsenheten har trots sekretess rätt
att av myndigheterna få de uppgifter som är
nödvändiga för utarbetandet av en fullgöran-
derapport och som den myndighet som begär
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rapporten har rätt att få för det ändamål som
uppges i begäran.

Utredningsenheten har dock rätt att få upp-
gifter av en förundersökningsmyndighet bara
med samtycke av förundersökningsmyndig-
heten, och underrättelseuppgifter som erhål-
lits för brottsbekämpning bara med sam-
tycke av den registeransvarige.

8 §

Avgiftsfrihet och teknisk anslutning

Utredningsenheten har rätt att få uppgifter
avgiftsfritt. Om lämnandet av uppgifterna or-
sakar den som lämnar uppgifterna betydande
merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.

Uppgifter får lämnas till utredningsenheten
också med hjälp av teknisk anslutning utan
samtycke av den vars intressen skyddas ge-
nom sekretessen.

9 §

Rapporteringsdatasystemet

Rapporteringsdatasystemet är ett perma-
nent personregister som är avsett för utred-
ningsenhetens bruk och som drivs med hjälp
av automatisk databehandling. Rapporte-
ringsdatasystemet får innehålla sådan infor-
mation som behöver behandlas när de uppgif-
ter som anges i 1 § fullgörs. Skatteförvalt-
ningen är registeransvarig.

Registret över fullgöranderapporter och re-
gistret över fenomenutredningar är delregis-
ter i rapporteringsdatasystemet. I registret
över fullgöranderapporter får det skrivas in
uppgifter som har erhållits för en fullgöran-
derapport samt fullgöranderapporter som har
utarbetats utgående från dessa uppgifter. I
registret över fenomenutredningar får det
skrivas in uppgifter som har erhållits för en
fenomenutredning samt fenomenutredningar
som har gjorts utgående från dessa uppgifter.

10 §

Avförande av uppgifter ur rapporterings-
datasystemet

De uppgifter i rapporteringsdatasystemet
som har inhämtats för utredningar och rap-

porter ska avföras ur systemet om de inte
längre behövs för utredningen eller rapporten
i fråga.

Andra uppgifter i rapporteringsdatasyste-
met än de som avses i 1 mom. ska avföras ur
systemet fem år efter det att utredningen eller
rapporten blev klar, om det inte fortfarande är
nödvändigt att bevara utredningen eller rap-
porten för fullgörandet av den uppgift som
anges i 1 §. Senast tre år efter föregående
granskning ska det granskas om det fortfa-
rande är nödvändigt att bevara utredningen
eller rapporten. Det ska göras en anteckning
om förnyad granskning.

I arkivlagen (831/1994) föreskrivs om ar-
kivfunktionens uppgifter och om överfö-
ringen av handlingar till ett arkiv.

11 §

Överlämnande och användning av
fullgöranderapporter

Utredningsenheten får överlämna en full-
göranderapport bara till den myndighet som
har begärt rapporten och för det ändamål som
anges i begäran.

Utredningsenheten utarbetar och överläm-
nar fullgöranderapporterna avgiftsfritt.

Den myndighet som har begärt rapporten
beslutar om uppgifter om den får lämnas för
något annat ändamål.

12 §

Behandling av personuppgifter och rätt till
insyn

Vid behandlingen av personuppgifter ska
personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.

En registrerad har dock inte rätt till insyn i
de uppgifter som avses i 45 § i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet (761/2003) och i 42 § 2 mom. i
lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsväsendet (579/2005) och
inte heller i uppgifter i de register som nämns
i 22 § 3 mom. i tullagen.

Dataombudsmannen kan på begäran av
den registrerade kontrollera att de uppgifter
om den registrerade som avses i 2 mom. är
lagenliga.
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13 §

Handlingars och uppgifters offentlighet

I lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet föreskrivs om handlingars och
uppgifters offentlighet.

Uppgifter som har erhållits för fenomenut-
redningar samt fullgöranderapporter och de
uppgifter som har erhållits för dem samt be-
gäran om fenomenutredningar och fullgöran-
derapporter är sekretessbelagda i utrednings-
enheten.

14 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Bestämmelserna i denna lag om fullgöran-

derapporter tillämpas dock från och med den
1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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L a g

Nr 1208

om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 4 § 2 mom. som följer:

4 §

Enheter

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om Enheten för bevakning

av skattetagarnas rätt finns i 24 §. Bestäm-

melser om Enheten för utredning av grå eko-
nomi finns i lagen om Enheten för utredning
av grå ekonomi (1207/2010).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Nr 1209

om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 4 § i lagen om biblioteket för
synskadade (638/1996), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri utlåningsservice som av-
ses i 4 § 1 mom. i lagen om biblioteket för
synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till
privatpersoner, bibliotek och andra inrätt-
ningar,

2) lån till och från utlandet,
3) distribution av bibliotekets grundkatalo-

ger till användarna,
4) handlednings- och rådgivningsservice

samt informationssökning i de databaser som
finns tillgängliga i biblioteket.

Avgift uppbärs inte för att sända ut lån till
användarna.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedels-
tjänster sådana prestationer som biblioteket
prissätter enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift
för följande prestationer:

1) läroböcker som hör till den grundläg-
gande utbildningen: talbok 26 euro, syntetisk
talbok eller kombinderad bok 26 euro, punkt-

skriftsbok 40 euro, elektronisk bok utan bifo-
gade reliefbilder 20 euro, elektronisk bok
med bifogade reliefbilder 40 euro, reliefmate-
rial 46 euro,

2) läroböcker som hör till gymnasieutbild-
ningen och annan utbildning på andra stadiet:
talbok 18 euro, syntetisk talbok eller kombi-
nerad bok 18 euro, punktskriftsbok 18 euro,
elektronisk bok utan bifogade reliefbilder 18
euro, elektronisk bok med bifogade reliefbil-
der 36 euro, reliefmaterial 46 euro,

3) överföring till punktskrift och utskrift av
inträdesprov och andra provtexter 1,3 euro
per sida punktskrift,

4) överföring till punktskrift och utskrift av
andra läromedel: duplicerat material som de-
las ut på lektionerna 1,3 euro per sida punkt-
skrift, lösa reliefsidor 2—3,5 euro per sida
och reliefmaterial 46 euro.

Dessutom kan biblioteket ta ut avgift för
kostnaderna för att sända de prestationer som
avses i 2 mom.

3 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten
och som prissätts på företagsekonomiska
grunder är
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1) försäljning av talböcker, punktskrifts-
böcker, elektroniska böcker och annat speci-
almaterial, varvid tillverkningskostnaderna
för originalexemplaret inte ingår i priset på
en bok som är avsedd för synskadade eller
andra personer med läshinder, om boken är
producerad för bibliotekets lånesamling eller
som läromedel enligt 2 §, utan för den upp-
bärs en avgift som skall motsvara självkost-
nadsvärdet på bokkopian, eller dock minst
värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker av-
sedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punkt-
skriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,
5) uthyrning av lokaler och utrustning,

6) andra beställda prestationer.
Biblioteket för synskadade beslutar om av-

gifter som tas ut för framtagande av uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) samt
för utlämnande av 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.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till den 31 december
2012.

Helsingfors den 17 december 2010

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin

Äldre regeringssekreterare Joni Hiitola
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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Nr 1210

om avgifter för prestationer vid Museiverket

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 5 § i lagen om Museiverket
(282/2004), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
vid museiverket är beslut om tillstånd och
inlösen som avses i lagen om fornminnen
(295/1963).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utförseltillstånd som avses i lagen om
begränsning av utförseln av kulturföremål
(115/1999) uppbärs en fast avgift på 75 euro.
För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom.
behöver avgiften likväl inte tas ut enligt pröv-
ning av Museiverket.

3 §

Offentligrättsliga prestationer enligt
självkostnadspris

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1
mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) är sådana arbeten som av-
ses i 15 § i lagen om fornminnen samt under-
sökningar eller andra särskilda åtgärder på
grund av dem.

4 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten
och vilka Museiverket prissätter på företags-
ekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster och särskilt beställda
guide-, konserverings- och konsulttjänster
samt undersökningar,

2) publikationer och andra trycksaker av-
sedda för försäljning samt bildtjänster, utom
då de stöder museiverkets övriga verksamhet,

3) fotokopior och andra kopior,
4) utlåning av föremål som hör till musei-

samlingarna, framställning av formar och fö-
remålskopior samt måttritningar,

5) intyg över föremåls fornminnesvärde
och intyg över skydd enligt lag om skyd-
dande av byggnadsarvet (498/2010) och lik-
nande intyg,

6) överlåtelse av lokaler till utomstående,
samt

7) andra beställda prestationer.
Om avgifter som uppbärs för framtagning

av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för kopior och utskrifter en-
ligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Musei-
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verket med beaktande av vad som föreskrivs
i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.

5 §

Biblioteks- och informationstjänster

På avgiftsbelagda biblioteks- och informa-
tionstjänster vid museiverket och på grun-
derna för avgifterna tillämpas undervisnings-
ministeriets beslut om avgifter för biblioteks-
och informationstjänster (82/1993).

6 §

Entréavgifter i museer

I museer som drivs av museiverket tas
entréavgift ut enligt följande:

Museum euro
Buckila herrgårdsmuseum 4,00
Cygnaei galleri 6,00
Finlands nationalmuseum 7,00
Finlands sjöhistoriska museum 8,00
Finlands sjöhistoriska
museums museifartyg 2,00

Frugård 4,00
Fölisö friluftsmuseum 6,00
Hvitträsk 6,00
Kotkaniemi 4,00
Kulturernas museum avgiftsfri
Kustö gård avgiftsfri
Olofsborg 6,00
Paikkari torp 3,00
Sveaborgsmuseet 5,00
Tavastehus slott 6,00
Urho Kekkonens museum 6,00
Villnäs 5,00
Yli-Laurosela gårdsmuseum 4,00

För specialutställningar som museiverket
ordnar är entréavgiften likväl 2,50—10 euro.

Museiverket har enligt den praxis som
iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut en
entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att
sänka den eller delta i gemensamma biljetter.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till den 31 december
2011.

Helsingfors den 17 december 2010

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin

Äldre regeringssekreterare Joni Hiitola
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Finansministeriets förordning

Nr 1211

om avgifter för magistraternas prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om vilka av
magistraternas prestationer som ska vara av-
giftsbelagda, om grunderna för avgifterna
och om magistraternas avgiftsbelagda offent-
ligrättsliga prestationer, med undantag av
handelsregistrets, föreningsregistrets och of-
fentliga köpvittnens prestationer.

Vad som bestäms om magistraternas pre-
stationer i denna förordning tillämpas på
motsvarande sätt på magistratens prestationer
vid Statens ämbetsverk på Åland.

2 §

Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga
prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolknings-
datasystemet och för förvaltandet av dem i
enlighet med 72 § i lagen om befolkningsda-
tasystemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster (661/2009),

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 och andra förmynderskapspres-
tationer 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 och verkställande av
hörande.

3 §

Magistraternas avgiftsbelagda offentlig-
rättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magi-
straterna tar ut en avgift för enligt prestatio-
nens självkostnadsvärde 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 den or-
todoxa 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, förvaltande
och kontroll av uppgifter om de boende i
byggnader som ägs, innehas eller annars fö-
reträds av bostads- och fastighetsaktiebola-
gen, företagen eller samfunden,
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6) utdrag ur valdatasystemets rösträttsre-
gister enligt vallagen (714/1998),

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

8) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om
farkostregistret (648/2006),

9) beslut som gäller ansökan om ändring
av släktnamn eller förnamn enligt namnlagen
(694/1985),

10) registrering av anmälan om ändring av
förnamn enligt 32 c § i namnlagen,

11) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i
lagen om förmyndarverksamhet(442/1999),

12) fastställelse av planen för förvaltning
och användning av egendomen enligt 40 § i
lagen om förmyndarverksamhet,

13) revisioner enligt 56 § i lagen om för-
myndarverksamhet, i fråga om andra än min-
deråriga huvudmän,

14) utdrag ur registret över förmynder-
skapsärenden,

15) 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,

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

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

18) uppgifter som via en teknisk anslut-
ning utlämnas ur register som avses i lagen
om vissa personregister vid magistraterna
(57/2005) och lagen om förmyndarverksam-
het (ändr. 1405/2009) till statliga eller kom-
munala myndigheter, sammanslutningar eller
näringsidkare,

19) 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,

20) deponering av meddelande om arvsav-
sägelse enligt utsökningslagen (37/1895,
ändr. 469/2006),

21) beslut som gäller ansökan om vigsel-
rätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt
(571/2008),

22) utdrag ur vigselrättsregistret,

23) bevis och intyg enligt gruvförord-
ningen (663/1965),

24) notarius publicus prestationer enligt
4 § i lagen om notarius publicus (287/1960),

25) sådana andra utbildnings- och konsul-
teringstjänster för instanser som nämns i 2
punkten än tjänster som hänför sig till upp-
gifter enligt 2 §.

För resekostnader som förorsakas notarius
publicus av öppning och stängning av tresor-
fack eller av annan åtgärd ersätts notarius
publicus enligt statens resereglemente, om
resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt
uppbärs till staten.

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 med stöd av 72 § i lagen
om befolkningsdatasystemet och Befolk-
ningsregistercentralens certifikattjänster ut en
avgift endast för databehandlingskostnaderna
för utlämnandet av prestationen samt för ka-
pital- och räntekostnaderna för utarbetandet
och förvaltandet av systemen, programmen
och tillämpningarna gällande datatjänsten i
följande fall:

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

2) för personuppgifter som utlämnats till
en församling inom den evangelisk-lutherska
kyrkan eller den ortodoxa kyrkan för upprätt-
hållandet 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,

4104 Nr 1211



2) ansökningar hos tingsrätten i anknyt-
ning till intressebevakning, och

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

5 §

Prestationer som prissätts på företags-
ekonomiska grunder

Prestationer som magistraterna prissätter
på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som
nämns i 2—4 §,

2) andra utbildnings- och konsulterings-
tjänster än sådana som hänför sig till uppgif-
ter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 25
punkten,

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

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

5) användning av lokaler och utrustning
som magistraterna besitter.

6 §

Befrielse från avgifter som gäller förmyndar-
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 7 440 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 enligt offentlighetslagen

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 prissätts
på företagsekonomiska grunder i enlighet
med 5 §. Om det är fråga om ett ärende som
gäller företagsekonomiska avgifter för eller
prissättning av registerförvaltningens riksom-
fattande telefontjänster innehas befogenheten
emellertid av Befolkningsregistercentralen.

9 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till och med den 31
december 2012.

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 krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli

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. 
 
Avatalsspecifik leveransavgift: 
- vid enstaka urval     
     100 €/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    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 
förvaltande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet. 
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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 förvaltas tas en fast årsavgift på 0,20 €/boende/år ut som är baserad på re-
gistrets 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 LA-
GEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MAGISTRATERNA OCH LAGEN OM FÖR-
MYNDARVERKSAMHET 
 
3.1 Registret över äktenskapsförordsärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person   2 €/enhet 
 
3.2 Registret över gåvoärenden 
 
Uppgift om ett ärende eller en person   2 €/enhet 
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3.3 Registret över förmyndarskapsärenden 
 
Uppgift om en person    1 €/enhet 
 
Minimidebitering     10 € 
 
 
 

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. Utdraget är alltid manuellt när upp-
gifter söks ur ett annat register. 
 
 
Utdrag (direkt ur registret)    5 €/handling 
Manuellt utdrag    25 €/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     3 €/sida 
För de följande sidorna     1,50 €/sida 
 
Minimidebitering     10 € 
 
 
1.3 Styrkta kopior 
 
Styrkt kopia av handlingar i befolkningsdatasystemet. 
 
Avgift     5 €/sida 
 
 
2 ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Utdrag ur registret över religionssamfund   25 €/handling 
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning   13 €/handling 
Beslut som gäller ansökan om vigselrätt enligt lagen om vigselrätt  50 €/beslut 
Utdrag ur vigselrättsregistret     13 €/handling 
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister  5 €/handling 
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Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer: 
Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast bröstarvingar, 
föräldrar och efterlevande make är delägare   60 €/bouppteckning 
 
I övriga fall 120 €/bouppteckning 
 
Registreringsbevis som avses i lagen om farkostregistret 
och duplikat av registreringsbeviset    30 €/handling 
 
Registreringsbevis med specialtecken 
som avses i lagen om farkostregistret   150 €/handling 
 
Utdrag ur farkostregistret     13 €/handling 
 
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn 91 €/beslut 
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn när ansökan 
enligt 18 § i namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen 166 €/beslut 
Registrering av anmälan om ändring av 
förnamn enligt 32 c § i namnlagen   25 € 
 
Registrering av äktenskapsförord, registrering av 
anmälan om gåva mellan makar, registrering av 
anmälan om uteslutande av giftorätt, registrering 
av avvittringshandling och registrering av 
avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden 46 € 
 
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 46 € 
 
Kopia, utskrift eller avskrift av en handling 
som hänför sig till registret över äktenskapsförordsärenden 
eller registret över gåvoärenden    13 € 
 
Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken  25 €/handling 
 
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen  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 €     130 €/beslut 
85 001–170 000 €     240 €/beslut 
170 001–     343 €/beslut 
 
Beslut i övrigt tillståndsärende enligt lagen om förmyndarverksamhet  130 €/beslut 
 
Fastställelse av egendomsförvaltningsplanen   130 €/beslut 
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2 REVISION 
 
Revision som avses i lagen om förmyndarverksamhet enligt de bruttotillgångar som huvud-
mannen har i slutet av redovisningsperioden: 
 
Bruttotillgångar 
0–34 000 €     40 €/revision 
34 001–67 000 €    74 €/revision 
67 001–135 000 €    120 €/revision 
135 001–336 000 €    210 €/revision 
336 001–840 000 €    340 €/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    90 €/beslut 
 
3.2 Beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 
15 § och 17 § i lagen om förmyndarverksamhet   90 €/beslut 
 
 
4 ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN 
 
Ansökan hos tingsrätten som leder till  
intressebevakning, ändring av intressebevakning eller  
upphörande av intressebevakning    120 €/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    270 €/ansökan 
 
Avgift tas inte ut för utredningar som avses i 17 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksamhet. 
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5 ÖVRIGA PRESTATIONER 
 
5.1 Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt 
enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt   120 €/beslut 
 
5.2 Fastställelse av en intressebevakningsfullmakts  
återkallelse enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt  90 €/beslut 
 
5.3 Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden   13 €/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. 
 

IV NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER 

 
 
Protest     30 € 
 
Öppning och stängning av tresorfack    60 € 
för det första facket 
och för varje följande fack    8 € 
 
Styrkande av meritförteckning    50 € 
Vederhäftighetsbetyg     25 € 
 
Styrkande av riktigheten hos en underskrift   7,50 €/underskrift 
Styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling  4 €/sida, dock högst 
     100 €/handling 
Intyg över att någon lever till 
personer som är bosatta utomlands   10 € 
Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning och underteckning  10 € 
Intyg (apostille) som avses i konventionen 
om slopande av kravet på legalisation av utländska 
allmänna handlingar (FördrS 46/1985)    11 € 
 
För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift 
tas en avgift ut som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen. 
 

V 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. 
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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    5 € i porto. 
 
För betalningsuppmaning debiteras    5 € 
 
Om en handling även sänds per telefax eller i  
form av annan motsvarande elektronisk försändelse  
debiteras dessutom     10 € 
 
 



Finansministeriets förordning

Nr 1212

om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 72 § i lagen om befolknings-
datasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen 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 avgifter som tas ut för
offentligrättsliga prestationer.

2 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
vid Befolkningsregistercentralen 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);

5)sådana standardiserade datatjänster för
kommunerna och lantmäteriverket som gäller
byggnader och lägenheter och som ingår i
befolkningsdatasystemet; samt

6) behandlingen av ansökningar som gäller
ändringar av personbeteckningen enligt 12 § i
lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster
(661/2009).

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
för 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 vetenskaplig
forskning;

4) utfärdande av certifikat för elektroniska
identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om
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identitetskort (829/1999) och plattform för
chips samt framtagning av certifikat för pass
enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006)
samt från och med den 1 maj 2011 framtag-
ning av certifikat för uppehållstillståndskort
och uppehållskort enligt 33 b 2 mom. i utlän-
ningslagen (301/2004); samt

5) 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 enligt
72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasys-
temet och Befolkningsregistercentralens cer-
tifikattjänster ut en avgift endast för databe-
handlingskostnaderna för utlämnandet av
prestationen samt för kapital- och räntekost-
naderna för utarbetandet och upprätthållandet
av systemen, programmen och applikatio-
nerna som hänför sig till datatjänsten i föl-
jande fall:

1) 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 på företagsekonomiska
grunder

Prestationer som Befolkningsregistercen-
tralen prissätter på företagsekonomiska grun-
der 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 har i sin
besittning.

6 §

Prestationer som ges på basis av
offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram sådana upp-
gifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) och lämnat ut kopior och utskrif-
ter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställer
de avgifter som tas ut så att avgifterna mot-
svarar de kostnader som myndigheten har för
att ta fram uppgifter och lämna ut kopior och
utskrifter, med beaktande av vad som före-
skrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas 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
avgifter för eller prissättning av registerför-
valtningens riksomfattande telefontjänster
innehas befogenheten av Befolkningsregister-
centralen.

8 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till och med den 31
december 2012.
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Den i 2 § 5 punkten avsätta avgiftsbefriel-
sen träder ändå i kraft från och med den 1 juli
2011.

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 gällde vid ikraft-
trädandet.

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

Helsingfors den 21 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli

Regeringsråd Leena Lehtonen
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Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

För Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: 
 
 

I FÖRFRÅGNINGAR 

1. FÖRFRÅGNINGAR VIA DIREKTANVÄNDNING 
 

BDS-förfrågans direktförfrågan är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercentra-
lens applikationer 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 en person 0,29 €/förfrågan 
Utdata 0,29 €/förfrågan 
 

Användarspecifik fast månadsdebitering 
  
  

Antal användare Månadsavgift/användarkod 
1 – 1500 1 € 
1501 – 2500 0,50 € 
2501 – 0,10 € 

 
Den användarspecifika månadsavgiften som bestäms enligt antalet användare tas ut av dem 

som använder förfrågnings- och administrationstjänsten.  
 

Kunderna får avgiftsfritt utnyttja användningsstatistiken och utbildningsmiljön. 
 
Minimidebitering per månad för BDS-förfrågans 
direktförfrågning per faktureringsadress 7 €/faktura 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar separat merkostnaderna för tilläggstjänster för en-
skilda kunder. 
 
 
2. BDS-förfrågans APPLIKATIONGSFÖRFRÅGNINGAR  
 

Applikationsförfrågan är en tjänst där man med kundens applikation kan söka uppgifter i be-
folkningsdatasystemet. Mellan kundens applikation och befolkningsdatasystemet har upprät-
tats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka sådana uppgifter i befolkningsdatasy-
stemet som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system. 
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1. Via en förbindelse för begränsade applikationsföfrågningar förmedlas 
 en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteck-

ning 
 
2. Via en förbindelse för normala applikationsförfrågningar 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 förbindelse för omfattande applikationsförfrågningar förmedlas 

 uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund 
 

4. Via applikationsförfrågningar som gäller identifiering förmedlas 
 identifiering av en eller flera personer 
 uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund 

 
Begränsad applikationsförfrågan 0,08 €/förfrågan 
Normal applikationsförfrågan 0,20 €/förfrågan 
Omfattande applikationsförfrågan 0,25 €/förfrågan 
Applikationsförfrågan som gäller identifiering 0,30 €/förfrågan 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings-, ändrings- och tilläggskostnaderna för 
en förbindelse för applikationsförfrågningar separat från fall till fall. 
 
Månatlig minimidebitering av avgifter för 
BDS-förfrågans applikationsförfrågningar 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 basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som kun-
den har lämnat (t.ex. personbeteckning). En leverans av basuppgifter krävs för att en leverans 
av ändringsuppgifter ska kunna inledas. 
 
Leveransavgift  200 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,077 €/enhet 
 
 



 Nr 1212
 
 

4118

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 pris: 
 
Leveransavgift  135 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,050 €/enhet 
 
Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifterna på basis av antal enligt 
följande tabell, om utlämnandet av uppgifter omfattar över 100 000 dataenheter: 
 
Enheter    Pris/enhet
  
100 001 – 400 000  0,067 € 
400 001 – 800 000  0,046 € 
800 001 – 1 200 000  0,035 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,027 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,023 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,021 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,014 € 
2 900 001 >  0,009 € 

 
Då det är fråga om en leverans av basuppgifter, omfattande över 100 000 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 
 
Enheter    Pris/enhet
  
100 001 – 400 000  0,044 € 
400 001 – 800 000  0,030 € 
800 001 – 1 200 000  0,023 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,018 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,015 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,014 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,009 € 
2 900 001 >  0,006 € 
 

 
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 sådana uppgifter i be-
folkningsdatasystemet som på förhand bestämts levereras till kunden. Urvalet av ändrings-
uppgifter kan utföras antingen på basis 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. 

 



 Nr 1212
 
 

4119

Leveransavgiften för insamling och leverans av ändringsuppgifter 
 dagligen  7 € 
 varje vecka  30 € 
 med två veckors leveransintervall  75 € 
 med fyra veckors leveransintervall  150 € 

 
Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,030 € 
Tilläggstjänst för enskild kund  0,008 € 
Förvaring och upprätthållande av en kunds beteckningsfil  0,008 € 
 

Befolkningsregistercentralen debiterar anläggnings- och merkostnader separat från fall till 
fall. 

 
 
1.3. Separat leverans 
 

Separat leverans är en tjänst av engångsnatur där sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet 
som fastställts på förhand levereras till en kund hos ändringstjänsten. Urvalet av uppgifter kan 
utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter 
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 sådana leveran-
ser av uppgifter som omfattar över 100 000 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. Uppdatering av kundregister 
 

Uppdatering av kundregister är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter från 
befolkningsdatasystemet. Uppdateringen görs utgående från de person-, byggnads- eller fas-
tighetsbeteckningar som kunden levererar i form av en fil. 

 
Minimidebiteringen vid uppdatering av kundregister är 400 €/leverans. 
 
Minimidebiteringen täcker leveranser på maximalt 6000 dataenheter. Om det i utlämnandet 

av uppgifter ingår över 6000 dataenheter ska utlämnandet prissättas enligt följande leverans-
avgifter och enhetspriser. 
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Leveransavgift  250 € 
Enhetsavgift  0,025 €/dataenhet 
 

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. Uppdate-
ringen kan göras antingen genom att endast de ändrade uppgifterna levereras eller, om det är 
tekniskt ändamålsenligt, genom att hela materialet levereras på nytt.  

 
En eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Befolkningsregistercen-

tralen 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 uppdateringstjänst eller samplings- och 
urvalstjänst. 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift  100 € 
Papperslista  0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning på etiketter  0,06 €/etikett 
 
Rabatterade avgifter 
 

På dataenhetsavgifterna tillämpas dessutom de rabatterade avgifterna på basis av antal enligt 
följande tabell, om kundregistret omfattar över 100 000 dataenheter: 
 
Enheter    Pris/enhet
  
100 001 – 400 000  0,022 € 
400 001 – 800 000  0,014 € 
800 001 – 1 200 000  0,011 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,008 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,007 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,006 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,004 € 
2 900 001 >  0,003 € 
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III URVALSTJÄNSTER 

1. URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER 
 

Urvalstjänsten är en tjänst med vars hjälp person-, fastighets- eller byggnadsuppgifter som 
valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, personbeteckning, boningsort, jämfö-
relsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastighetsbeteckning) söks i befolkningsdata-
systemet. 
 
Leveransavgift (per urval)  250 € 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet  0,09 €/enhet 
 

Minimidebiteringen för urvalstjänsterna är 600 € per leverans. 
 

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. 

 
En eventuell utmatningsavgift debiteras utöver minimidebiteringen. Då det är fråga om en 

regelbunden 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 endast de ovan nämnda avgifterna per leve-
rans och dataenhet debiteras, även 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, om utlämnandet av uppgifter omfattar över 
100 000 dataenheter: 

 
Enheter    Pris/enhet
  
100 001 – 400 000  0,078 € 
400 001 – 800 000  0,050 € 
800 001 – 1 200 000  0,040 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,030 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,026 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,023 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,015 € 
2 900 001 >   0,010 € 
 
 

Då det är fråga om regelbunden ombeställning av den standardiserade samplings- och ur-
valstjänsten, omfattande över 100 000 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 
 
Enheter    Pris/enhet
  
100 001 – 400 000  0,051 € 
400 001 – 800 000  0,033 € 
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800 001 – 1 200 000  0,026 € 
1 200 001 – 1 600 000  0,020 € 
1 600 001 – 2 000 000  0,017 € 
2 000 001 – 2 400 000  0,015 € 
2 400 001 – 2 900 000  0,010 € 
2 900 001 >  0,007 € 
 

 
Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från 

fall till fall. 
 

Tilläggstjänster: 
 
Utmatningstjänst: 
Utmatningsavgift  100 € 
Papperslista  0,02 €/levererad dataenhet 
Utmatning på etiketter  0,06 €/etikett 
Urval av kontrollgrupp  500 € 
Omvandling av koordinater  100 € (omvandling av 1 - 200 000 enheter) 
 200 € (omvandling av 200 001 -  enheter) 
 
2. BDS-FÖRFRÅGANS URVALSFÖRFRÅGNINGAR 
 
2.1. Urval som utförs av Befolkningsregistercentralen 
 

Dessa priser tillämpas på sådana urval med liten omfattning som Befolkningsregistercentra-
len utför. 
 
Leveransavgift  100 € 
 
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 
Enheter    Pris/enhet
  
1 – 1 000  0,25 €/ dataenhet 
1001 – 2 000  0,16 €/datatenhet 
2 001 – 3 000  0,13 €/ dataenhet 
3 001 – 4 000  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. 
 
2.2. Urval som Befolkningsregistercentralens kunder själva utför 
 

Dessa priser tillämpas på urval som Befolkningsregistercentralens kunder själva utför med 
hjälp av BDS-förfrågans applikation för urvalsförfrågningar. 
 
Användarspecifik fast månadsdebitering  20 €/ månad 
Enhetspris  0,06 €/ dataenhet 
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3. URVAL FÖR KOMMUNALA RÅDGIVANDE FOLKOMRÖSTNING 
 

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 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 
 
  
 
 

V TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRO-
NISK 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 10 €/handling 
 
Framtagning av certifikat som avses i 5c § i passlagen   
 
Passcertifikat 5,00 €/handling 
Passcertifikat, krigsveteraner 2,50 €/ handling 
 

Från och med den 1 maj 2011 framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och up-
pehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen 
 
Biocertifikat för uppehållstillståndskortet eller uppehållskort 5,00 €/handling 
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Nr 1212 
 

VI 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 nämnda avgifter för handlingar tas ingen annan postavgift ut än ett eventuellt post-

förskott.  
 
För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €. 
 
Om en handling även sänds per telefax debiteras dessutom 8,00 €. 
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