
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 

Till Finlands författningssamling nr 1304/2019 
(Finansministeriets förordning om avgifter år 2020 för prestationer som tillhandahålls av 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 
 
På sidan 4, 5 § 1 mom. står: 
   Prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata prissätter på 
företagsekonomiska grunder är 
   1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 § och andra tjänster som gäller 
certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §, 
   2) annan publikationsverksamhet än publikationer som ingår i myndighetens skyldighet 
att ge råd, höra eller informera och som med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) avgiftsfria, 
   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 något annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, 
   5) användning av lokaler och utrustning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
har i sin besittning, 
   6) tilläggstjänster som föranleds av fakturering av prestationer som prissätts på 
företagsekonomiska grunder. 
 
Bör vara: 

   Prestationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata prissätter på 
företagsekonomiska grunder är 
   1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 § och andra tjänster som gäller 
certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §, 
   2) annan publikationsverksamhet än publikationer som ingår i myndighetens skyldighet 
att ge råd, höra eller informera och som med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) avgiftsfria, 
   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 något annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, 
   5) användning av lokaler och utrustning som Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata har i sin besittning. 
 
(dvs. punkten 6 tas bort) 
 
 
På sidan 13, Avgiftstabell, i stycken 2.4 BDS uppdatering (engångsuppdatering av register), står: 
   Dataenhetsavgift 0,0020€/dataenhet 
 
   Bör vara: 
   Dataenhetsavgift 0,020€/dataenhet 

 
 


