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§ 488

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden
maksuista vuonna 2021

Diaarinumero

DKIR/1013/00.05.00/2020

Esittelijä

Rekisterijohtaja Sanna Heickell

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtiovarainministeriön
asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelut.fi palvelussa
olevaan lausuntopyyntöön 24.11.2020 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digija väestötietoviraston suoritteiden maksuista. Asetus olisi määräaikainen ja se
olisi voimassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2021.
Määräaikaisuutta perustellaan erityisesti Digi- ja väestötietoviraston toiminnan
epävarmuustekijöiden takia. Koronavirusepidemia on vaikuttanut ja sen
arvioidaan vaikuttavan edelleen vuonna 2021 viraston suoritteiden kysyntään.
Digi- ja väestötietovirasto otti käyttöön vuonna 2020 uuden
kustannuslaskentamallin, johon pohjautuen määritellään viraston suoritteiden
kustannukset. Uusi kustannuslaskentamalli ottaa entistä paremmin
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti huomioon palveluiden tosiasialliset
kustannukset. Suoritteiden uuden kustannuslaskennan vaikutus näkyy
erityisesti maistraattitaustaisissa palveluissa siten, että palveluiden
kustannuslaskennassa pystytään huomioimaan kattavammin sellaiset
palvelun kustannukset, joita ei aikaisemmin pystytty huomioimaan. Tästä
syystä useat palvelut ovat alikatteellisia, minkä takia esityksessä ehdotetaan
osaan julkisoikeudellisista suoritteista hintojen korotuksia. Hintojen
korotuksista huolimatta kustannusvastaavuuksissa jäädään edelleen alle
omakustannusarvon.
Asetusluonnoksen 4 §:ssä säädetään alennetun omakustannusarvon
mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista eli suoritteista, joista perittävät
maksut olisivat alempia kuin suoritteiden omakustannusarvot. Pykälän 1
momentti perustuu väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista annetun lain 72 §:n 2 momenttiin. Siten Digi- ja
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väestötietovirasto perisi edelleen vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet
tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien,
ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääomaja korkokustannukset luovuttaessaan henkilötietoja evankelis-luterilaisen
kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja
erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten. Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle ei aiheudu ehdotetun uuden asetuksen johdosta
kustannusten nousua, vaan kustannukset pysyvät vuoden 2020 tasolla.
Kirkkohallitus on kuitenkin kiinnittänyt huomioita pääasiassa asiakkaisiin
kohdistuviin, osittain huomattaviinkin hintojen korotuksiin. Koska kirkko on
pyrkinyt omien vastaavien suoritteidensa hinnoittelussa noudattamaan
valtionvarainministeriön Digi- ja väestötietovirastolle asettamaa hinnoittelua,
asettaa uusi asetus paineita korottaa asiakkailta perittäviä maksuja myös
kirkossa laadittavien suoritteiden kohdalla.
Kirkkohallitus kiinnittää huomioita myös 7 euron laskutuslisän sisällyttämistä
suoritteiden hintoihin. Ehdotettu hinnoittelutapa saattaa aiheuttaa
epäselvyyttä DVV:n ja kirkon laatimien samankaltaisten suoritteiden
hintavertailussa siten, että kirkon vastaaville suoritteille asettamat hinnat
voivat näyttäytyä huomattavasti edullisempina. Myös asiakkaat saattavat
kokea hinnoittelun epäselvänä.
Lisätiedot

sanna.heickell@evl.fi

Päätösehdotus

Annetaan valtiovarainministeriölle seuraava lausunto:
Kirkkohallitus on kiinnittänyt huomiota osin huomattaviinkin hintojen
korotuksiin liittyen väestötietojärjestelmästä laadittaviin otteisiin ja
sukuselvityksiin, jotka laskutetaan pääasiassa asiakkailta. Kirkkohallitus on
kiinnittänyt huomiota myös laskutuslisän sisällyttämiseen suoritteiden
hintoihin, sillä se saattaa aiheuttaa epäselvyyttä Digi- ja väestötietoviraston ja
kirkon laatimien samankaltaisten suoritteiden hintavertailussa. Myös
asiakkaat voivat kokea hinnoittelun epäselvänä.
Kirkkohallituksella ei ole muuta huomautettavaa asetusluonnoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Toimenpiteet

Lausunto toimitetaan lausuntopalvelu.fi palveluun.
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