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Liite 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraavat maksut: 
 
 

I MAISTRAATTIEN ERILLISPALVELUT 

1. VTJ OTANNAT JA POIMINNAT (VTJkyselyn POIMINTAKYSELYT) 
 

Alla olevia VTJkyselyn Poimintakyselyt -palvelun hintoja sovelletaan maistraateissa myös 
Focus-poiminnoissa niin kauan kuin poimintaväline on käytössä. 
 
Sopimuskohtainen toimitusmaksu: 
- yksittäisessä poiminnassa 80 €/toimitus 
- jatkuvassa sopimussuhteessa 150 €/vuosi 
 
Otanta- tai pomintakohtaiset tietoyksikkömaksut 
Väestötietojärjestelmän tiedot: 
  
Tietoyksikköjä  
1 – 1000  0,25 €/tietoyksikkö 
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö 
2001 – 3000  0,13 €/tietoyksikkö 
3001 – 4000  0,11 €/tietoyksikkö 
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö 
 

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona. 
 
Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset  maistraatti veloittaa tapauskohtai-

sesti erikseen. 
 
 
2. ASUKASTIETOPALVELU 
 
2.1. Asukasluettelo 
 

Luettelo rakennuksen asukkaista. 
 
Asukasluettelo 0,28 €/asukas 
 
Vähimmäisveloitus 7 €/asiakas. 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2.2. Jatkuva asukastietopalvelu 
 

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen 
ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten. 
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Huoneistojen lukumäärän mukaan: 
 
Huoneistoja 
1–25 7 €/toimitus 
26–50 10 €/toimitus 
51–100 18 €/toimitus 
101–200 26 €/toimitus 
201–400 36 €/toimitus 
401–700 53 €/toimitus 
701–1 000 70 €/toimitus 
1 001–1 500 105 €/toimitus 
1 501–2 000 142 €/toimitus 
2 001–2 500 176 €/toimitus 
2 501–3 000 265 €/toimitus 
3 001– 353 €/toimitus 
 

Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään 
rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 €/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen 
toimituksesta 1 760 €. 
 

Lisäkustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. 
 
2.3. Asukaskysely-palvelu 
 

Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalve-
luna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoi-
mittajan kyselyjärjestelmän avulla. 
 
Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely 
Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely 
 

Tietopalvelutoimittaja veloittaa lisäksi omat maksunsa. 
 
 
3. TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ MAISTRAAT-
TIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA MAINITUISTA 
REKISTEREISTÄ 
 
3.1.  Avioehtoasioiden rekisteri 
 
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 € yksikkö 
 
3.2. Lahjoitusasioiden rekisteri 
 
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 € yksikkö 
 
Vähimmäisveloitus 7 €. 
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II ASIAKIRJAPALVELUT 

1. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU 
 
1.1. Ote väestötietojärjestelmästä 
 

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä 
annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. 
 
Ote 4,50 €/asiakirja 
Manuaalisesti laadittu ote 20,00 €/asiakirja 
 
1.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys 
 

Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuo-
denvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista. 
 
Ensimmäinen sivu 2,70 €/sivu 
Seuraavat sivut 1,35 €/sivu 
 
Vähimmäisveloitus 7 €  
 
1.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen 
 

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 
 
Maksu 4,50 €/sivu 
 
2. MUU ASIAKIRJAPALVELU 
 
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 20,00 €/asiakirja 
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen 
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 10,00 €/asiakirja 
Ote vihkimisoikeusrekisteristä 10,00 €/asiakirja 
Kaivosasetuksessa tarkoitettu todistus 40,00 €/asiakirja 
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän  
äänioikeusrekisteristä annettava ote 4,50 €/asiakirja 
 
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen 
seuraavasti: 
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina  
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 50,00 €/perukirja 
Muissa tapauksissa 100,00 €/perukirja 
 
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa  
tarkoitettu rekisteritodistus ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 30,00 €/asiakirja 
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu 
rekisteritodistus erityistunnuksella 150,00 €/asiakirja 
Ote vesikulkuneuvorekisteristä 10,00 €/asiakirja 
 
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamista 
koskevaan hakemukseen 91,00 €/päätös 

Oikaisu
Rivien 3 ja 4 välistä puuttuu:Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain 2 §:n perusteella 50 €/päätös
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Päätös sukunimen muuttamista koskevaan 
hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n 
mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 166,00 €/päätös 
Nnimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 32 c §:n perusteella 25,00 € 
 
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen 
lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden 
poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan 
rekisteröinti sekä aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia  
koskevan sopimuksen rekisteröinti 46,00 € 
  
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 46,00 € 
Avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste 
tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 10,00 € 
 
Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumis- 
ilmoituksen tallentaminen 20 €/asiakirja 
 
 

III MAISTRAATTIEN HOLHOUSTOIMEN SUORITTEET 

1. LUPA-ASIAT 
 

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan net-
tovarallisuuden mukaan: 
 
Jaettava varallisuus 
0–85 000 € 120 €/päätös 
85 001–170 000 € 220 €/päätös 
170 001– 343 €/päätös 
 
Päätös muussa holhoustoimilain mukaisessa lupa-asiassa 120 €/päätös 
 
Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 120 €/päätös 
 
 
2. TILINTARKASTUS 
 

Holhoustoimilaissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien brutto-
varojen mukaan: 
 
Bruttovarat 
0–34 000 € 39 €/tilintarkastus 
34 001–50 000 € 56 €/tilintarkastus 
50 001–67 000 € 74 €/tilintarkastus 
67 001–100 000 € 112 €/tilintarkastus 
100 001–135 000 € 138 €/tilintarkastus 
135 001–168 000 € 171 €/tilintarkastus 
168 001–336 000 € 257 €/tilintarkastus 
336 001–840 000 € 343 €/tilintarkastus 
840 001– 428 €/tilintarkastus 
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Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tili-
kauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, 
arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista 
muista varoista. 
 

Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan 
taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. 
 

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. 
Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen 
edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi 
kolmasosa.  
 

Mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkas-
tusmaksuista puolet. 
 
3. MAISTRAATIN PÄÄTÖKSET 
 
3.1 Edunvalvojan tai sijaisen määrääminen holhoustoimilain 
12 §:n mukaisesti 70 €/päätös 
 
3.2. Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain 
15 §:n ja 17 § :n  mukaisesti 70 €/päätös 
 
 
4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET 
 
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 100 €/hakemus 
 
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen 
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava 
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka 
käsittely edellyttää holhousviranomaisen  
läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 240 €/hakemus 
 

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 § 4 momentin mukaisesta selvityksestä. 
 
5. MUUT SUORITTEET 
 
5.1. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen 
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 100€/päätös 
 
5.2. Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen 
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 70€/päätös 
5.3 Ote holhousrekisteristä 10 €/asiakirja 
 
Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisä-
kustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen. 
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IV MUUT PALVELUT 
 
1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT  
Koulutus 125 €/koulutuskerta 
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä 
hallintolain mukaista neuvontaa) 70 €/tunti 
 

Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
 
2. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT 
 

Muiden tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti. 
 

Edellä mainittujen asiakirjapalveluiden ja holhoustoimen maksujen lisäksi ei peritä muita 
postimaksuja kuin mahdollinen postiennakko. Mikäli lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri 
osoitteeseen, kuin suorite, peritään laskun lähettämisestä postikuluina 3 €. 
 

Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00 €. 
 

Jos asiakirjoja toimitetaan myös telekopiona, peritään siitä lisäksi 8 €. 
 




