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1 VTJ-rajapinta
VTJ-rajapinnan kyselytuotteet on jaettu eri hintaluokkiin riippuen asiakkaalle väestötietojärjestelmästä luovutettavien tietojen laajuudesta.
VTJ-rajapintayhteyden perustamis-, muutos- ja lisäkustannukset laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen.
Tässä mainittujen kyselytuotteiden lisäksi Väestörekisterikeskuksella on mahdollista rakentaa muitakin räätälöityjä kyselytuotteita ja määritellä niille omat hinnat.
Tehtyjen kyselyjen vähimmäisveloitus on kuukaudessa 7 €/lasku. Väestörekisterikeskuksen maksuista ei peritä
arvonlisäveroa.
1.1 Hinnaston voimaantulo
Tämä hinnasto on tullut voimaan 29. päivänä toukokuuta 2012 ja on voimassa toistaiseksi. Tätä hinnastoa on
muutettu 5.9.2017 erottamalla VTJkyselyn ja VTJ-rajapinnan hinnastot omiksi liitteiksi, päivittämällä hinnaston
ulkoasua ja hinnastoon on lisätty uusi hintaryhmä mini.

HINNASTO
VTJ-rajapinta

Väestötietopalvelut

Liite 2 b

4 (11)

5.9.2017

2 Henkilötietokyselyt
2.1 Henkilötietokyselyiden hintaryhmät
Hintaryhmät muodostuvat siitä kuinka laajasti ja mitä tietoja on hintaryhmään kuuluvissa tuotteissa. Hintaryhmän kohdalla on kuvattu tiedot, jotka hintaryhmään kuuluva tuote voi maksimissaan sisältää. Hintaryhmien
kohdalla on valmiita esimerkkituotteita, joiden sisältö on liitteenä.
Hintaryhmä mini 0,17 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 kuolintieto
Esimerkkituotteet: PERUSLT19

Hintaryhmä perus 0,27 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 kuolinpäivä
Esimerkkituotteet: PERUSLT14, PERUSLT20, PERUSLT24

Hintaryhmä perus + suppeat edunvalvontatiedot 0,32 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 kuolinpäivä
 tieto edunvalvonnasta tasolla kyllä/ei
Esimerkkituotteet: PERUSLT16
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Hintaryhmä perus muokattuna 0,39 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 kuolinpäivä
 + vähäisiä muutoksia
Esimerkkituotteet: PERUSLT12

Hintaryhmä henkilön tiedot + laajat edunvalvontatiedot 0,44€ / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 aikaisemmat osoitteet (max 3)
 Suomeen muuttopäivä
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 edunvalvontatieto (koko tietosisältö)
 kuolintieto
 syntymäkotikunta (perintä- ja luottotietotoimintaan)
 syntymäpaikka (perintä- ja luottotietotoimintaan)
Esimerkkituotteet: Perintä laaja

Hintaryhmä laaja 0,49 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 entiset nimet (max 3)
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 aikaisemmat osoitteet (max 3)
 Suomeen muuttopäivä
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 edunvalvontatieto (koko tietosisältö)
 siviilisääty
 kansalaisuus
 kuolintieto
Esimerkkituotteet: PERUSLT21
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Hintaryhmä laaja muokattuna 0,55 € / kysely
Hintaryhmään kuuluvat tuotteet sisältävät maksimissaan:
 nimi
 entiset nimet (max 3)
 osoite (vakinainen, tilapäinen, postiosoite)
 aikaisemmat osoitteet (max 3)
 Suomeen muuttopäivä
 kotikunta
 äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
 edunvalvontatieto (koko tietosisältö)
 siviilisääty
 kansalaisuus
 kuolintieto
 + lisättyjä tietoja
Esimerkkituotteet: LAAJALT1
Tuotteiden hinnat sisältävät sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välisen kysely-yhteyden, jos
asiakas haluaa sisällyttää SATU-HETU -kyselyn tuotteeseen.
SATU-HETU kyselytuote
Pelkkä SATU-HETU -kyselytuote ilman muita tietoja 0,05 €/ kysely
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2.2 Henkilötietokyselytuotteet
Hintaryhmä mini
PERUSLT19 …..0,17e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Kutsumanimi
o Kuolintiedot

Hintaryhmä perus
PERUSLT14 …..0,27e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Vakinainen kotimainen osoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Ulkomainen postiosoite
o Äidinkielitiedot (suomi, ruotsi, muu)
o Kuolintiedot
PERUSLT20 …..0,27e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Vakinainen kotimainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Ulkomainen postiosoite
o Kotikunta
o Äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
o Kuolintieto
PERUSLT24 …..0,27e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Kutsumanimi
o Vakinainen kotimainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Kuolintieto
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Hintaryhmä perus + edunvalvontatiedot
PERUSLT16 …..0,32e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Kotikunta
o Vakinainen kotimainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Ulkomainen postiosoite
o Äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
o Edunvalvonta
o Kuolintiedot

Hintaryhmä perus muokattuna
PERUSLT12 …..0,39e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Kotikunta
o Vakinainen kotimainen osoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Ulkomainen postiosoite
o Äidinkielitiedot (suomi, ruotsi, muu)
o Kuolintiedot
o Suomeen muuttopäivä
o Edunvalvonta

Hintaryhmä henkilön tiedot + laajat edunvalvontatiedot
Perintä laaja …..0,44e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Entinen nimi
o Vakinainen kotimainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Ulkomainen postiosoite
o Entinen vakinainen kotimainen osoite
o Entinen tilapäinen kotimainen osoite
o Entinen vakinainen ulkomainen osoite
o Entinen tilapäinen ulkomainen osoite
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Suomeen muuttopäivä
Kotikunta
Kuolintiedot
Äidinkieli
Edunvalvonta
Henkilöedunvalvoja
Henkilöedunvalvojan nykyinen sukunimi
Henkilöedunvalvojan nykyiset etunimet
Yritys ja yhteisö edunvalvoja
Oikeusaputoimisto edunvalvoja
Syntymäkotikunta
Ulkomainen syntymäpaikka

Hintaryhmä laaja
PERUSLT21 …..0,49e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyinen sukunimi
o Nykyiset etunimet
o Kotikunta
o Vakinainen kotimainen osoite
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Kotimainen postiosoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Ulkomainen postiosoite
o Edunvalvontatieto
o Äidinkieli (suomi, ruotsi, muu)
o Kuolintiedot
o Siviilisääty

Hintaryhmä laaja muokattuna
LAAJALT1 …..0,55e
Haku henkilötunnuksella, tuloksessa palautetaan henkilötunnus.
o Nykyiset etunimet
o Nykyinen sukunimi
o Entinen nimi (max 3 edellistä)
o Äidinkieli
o Kansalaisuus lkm
o Kansalaisuus
o Siviilisääty
o Vakinainen kotimainen osoite
o Asukas lkm
o Kotimaisen asuinhuoneiston tiedot
o Entinen vakinainen kotimainen osoite (max 3)
o Tilapäinen kotimainen osoite
o Entinen tilapäinen kotimainen osoite (max 3)
o Kotimainen postiosoite
o Vakinainen ulkomainen osoite
o Entinen vakinainen ulkomainen osoite (max 3)
o Tilapäinen ulkomainen osoite
o Entinen tilapäinen ulkomainen osoite (max 3)
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Ulkomainen postiosoite
Kotikunta
Suomeen muuttopäivä
Edunvalvonta
Henkilöedunvalvoja
Henkilöedunvalvojan nykyinen sukunimi
Henkilöedunvalvojan nykyiset etunimet
Yritys ja yhteisö edunvalvoja
Oikeusaputoimisto edunvalvoja
Ammatti
Huollettava lkm (alaikäiset)
Lapsi lkm (alaikäiset)
Kuolintiedot
Henkilön omistamat kiinteistöt/määräala
Henkilön varsinaisesti omistamat rakennukset
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3 Rakennustietokyselyt
3.1 Rakennuskyselyiden tuotekohtaiset hinnat
Rakennuksen tunnistuskysely 0,02 € / kysely



KIIKE: haku kiinteistötunnuksella, vastaussanomassa palautuu tieto löytyykö annetulla hakuehdolla rakennuksia
RAKKE: haku rakennuksen sijaintikunnalla ja osoitteella, vastaussanomassa palautuu tieto löytyykö annetulla hakuehdolla rakennuksia

Rakennustietoluettelo, kysely 0,12 € / kysely


RAKLUE2: haku kiinteistötunnuksella, vastauksena lista aktiiveista rakennustunnuksista ja rakennusten käyttötarkoituksista.

Rakennustiedot, kysely 0,20 € / kysely


RAKPE2 rakennuksen tiedot

Rakennustiedot omistajatiedolla, kysely 0,23 € / kysely


RAKPEO

3.2 Rakennustietokyselytuotteet
Rakennustiedot kysely RAKPE2(Haku rakennustunnuksella) …..0,20e
Rakennuksen perustiedot:
Kunta
Rakennuksen sijaintiosoite
Pinta-alatiedot
Rakennusaine ja -materiaali
Rakennuksen lämmitys
Rakennuksen varusteet
Rakennuksen verkostoliittymät
Rakennuksen koordinaatit
Rakennustiedot omistajatiedoilla
RAKPEO2(Haku rakennustunnuksella) …..0,23e
Rakennuksen perustiedot:
Kunta
Rakennuksen sijaintiosoite
Pinta-alatiedot
Rakennusaine ja -materiaali
Rakennuksen lämmitys
Rakennuksen varusteet
Rakennuksen verkostoliittymät
Rakennuksen kaikki omistajat
Rakennuksen koordinaatit

