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Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta (Liitteet 540 §) valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista
vuonna 2020. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelut.fi
palvelussa olevaan lausuntopyyntöön 25.11.2019 mennessä.
Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään
uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020. Samalla viraston nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista. Asetus olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2020. Viraston vuoden 2020 suoritteiden
maksut perustuvat maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen olemassa olevien kustannuslaskentamalleihin, mistä syystä suoritteisiin ja niiden maksuihin
ehdotetaan vain rajoitetusti muutoksia.
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 ja vastaa voimassa olevan Väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen 4 §:ää. Siten Digi- ja väestötietovirasto
perisi edelleen vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset luovuttaessa henkilötiedot evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten.
Sen sijaan asetukseen liittyvän maksutaulukon mukaan VTJ-kyselyjen hintaa
ollaan korottamassa. Nykyään palvelun minimimaksu kuukaudessa on 7 euroa, VTJ-kysely 0,050 kappale sekä käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus 1
euro/käyttäjä. Maksut pysyisivät muutoin samoina mutta VTJ-kyselyn hinta
olisi jatkossa 0,074 euroa/kappale.
Asetuksen perustelumuistion mukaan VTJ-kyselypalveluiden osalta valtaosa,
yli 90 prosenttia, julkishallinnon kyselypalveluiden käytöstä on maksutonta
käyttäjille. Maksavia asiakkaita ovat esimerkiksi lakisääteistä tehtävää hoitavat vakuutus- tai eläkeyhtiöt sekä seurakunnat. Maksullisten suoritteiden
osuuden ollessa pientä suhteessa suoritteiden kokonaismääriin, vaihtelee kyselypalvelun kustannusvastaavuus nopeasti pienemmistäkin kustannuksen
muutoksista.
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Päätösehdotus

Annetaan valtiovarainministeriölle seuraava lausunto:
Kirkkohallitus on kiinnittänyt huomiota VTJ-kyselypalvelun hinnannousuun,
joka kohdistunee merkittävältä osaltaan seurakuntien maksettavaksi. Tästä
syystä ja myös sen vuoksi, että seurakunnat ovat julkishallinnon toimijoita,
hinnannousun tulisi kirkkohallituksen mielestä olla huomattavasti maltillisempi.
Kirkkohallituksella ei ole muuta huomautettavaa asetusluonnoksesta.

Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösehdotukseen muutoksia, jotka on
otettu huomioon pöytäkirjassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Lausunto toimitetaan lausuntopalvelu.fi palveluun.

