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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotikuntalain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koti-

kuntalakia. Muuttoilmoitusmenettelyä kos-
kevia säännöksiä muutettaisiin siten, että ne 
vastaisivat säädöstasoltaan uuden perustus-
lain vaatimuksia. Nykyisin asetukseen sisäl-
tyvät säännökset ilmoituksen tekemisen ta-
voista, ilmoituksen yhteydessä annettavista 
tiedoista, ilmoituksen vastaanottamisesta ja 
toimivaltaisesta maistraatista ehdotetaan otet-
taviksi lakiin. Ilmoitusmenettelyä koskeviin 
säännöksiin tehtäisiin myös eräitä sisällöllisiä 
muutoksia. Maistraattien lisäksi muuttoilmoi-
tuksia voisivat ottaa vastaan sopimuksen pe-
rusteella myös muut viranomaiset ja yhteisöt. 
Muuttoilmoituksen tekemiselle säädettyä 
määräaikaa pidennettäisiin. Lisäksi muutto-
päivän määräytymistä koskevia säännöksiä 
ehdotetaan muutettaviksi. 

 
Laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden 

laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamuksia eh-
dotetaan muutettaviksi siten, että ilmoitusri-
kemaksua ei enää määrättäisi ilmoituksen 
myöhästymisen vuoksi, vaan se määrättäisiin 
niille, jotka eivät ole noudattaneet maistraatin 
asettamaa velvoitetta laissa säädetyn ilmoi-
tus- tai tietojenantovelvollisuuden täyttämi-
seen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös 
säännös huoneiston omistajan ja haltijan vel-
vollisuudesta antaa tarvittaessa asukkaan ko-
tikunnan ja asuinpaikan määräytymistä, tila-
päisen asuinpaikan merkitsemistä ja väestö-
tietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkis-
tamista varten tarpeellisia tietoja maistraatil-
le. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, viimeistään kuitenkin 
syksyllä 2004. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

1.1. Nykytila 

1.1.1. Yleistä 

Kotikuntalaki (201/1994) tuli voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1994. Laki sisältää sään-
nökset muun muassa kotikunnan määräyty-
misestä, ilmoitusvelvollisuudesta, väestötie-
tojärjestelmään tehtävästä merkinnästä, 
muuttopäivän määräytymisestä, ilmoitusvel-
vollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista 
sekä väestötietojärjestelmään tehdyn merkin-
nän korjauksesta ja muutoksenhausta. Koti-
kuntalain keskeisin tavoite on määritellä 
henkilön kotikunta siten, että se vastaa mah-
dollisimman tarkoin henkilön tosiasiallista 
asumista tietyssä Suomen kunnassa. Koti-
kuntalaki on yleislaki, jonka säännöksiä nou-
datetaan  kaikessa viranomaistoiminnassa, 
johon henkilön kotikunnalla on vaikutuksia, 
ellei erityislainsäädännössä ole toisin säädet-
ty. 

Kotikuntalailla on myös kevennetty ja yk-
sinkertaistettu kansalaisten ilmoitusvelvolli-
suutta sekä sitä menettelyä, jossa henkilön 
kotikunta todetaan ja merkitään väestötieto-
järjestelmään. Kotikunnasta ei tehdä erillistä 
valituskelpoista hallintopäätöstä, vaan tieto 
siitä merkitään lähtökohtaisesti henkilön an-
taman ilmoituksen perusteella väestötietojär-
jestelmään. Maistraatin on kuitenkin merkin-
tää tehdessään otettava huomioon kotikunta-
lakiin sisältyvät kotikunnan määräytymistä ja 
merkinnän tekemisen edellytyksiä koskevat 
säännökset. Koska henkilön kotikuntaan liit-
tyy lukuisia ja merkittäviä oikeusvaikutuksia, 
laissa on pyritty turvaamaan kansalaisille riit-
tävät oikeussuojakeinot. 

Maistraatin tekemät ratkaisut henkilön ko-
tikunnasta eivät oikeudellisesti sido muiden 
hallinnonalojen viranomaisia. Henkilön koti-
kunta on mahdollista ratkaista kullakin hal-
linnonalalla itsenäisesti, mutta soveltaen kui-
tenkin kotikuntalakia. Maistraatin tekemillä 
kotikuntamerkinnöillä on kuitenkin huomat-

tava tosiasiallinen ohjaava vaikutus muiden 
hallinnonalojen viranomaisten toimintaan. 
Tähän vaikuttaa muun muassa väestötietojär-
jestelmään talletettuihin tietoihin liittyvä jul-
kinen luotettavuus. 
 
1.1.2.  Muuttoilmoitusmenettely 

Kotikuntalaki ei edellytä muuttajan anta-
malta ilmoitukselta määrämuotoa, vaan il-
moituksen tekemiseen liittyvistä tarkemmista 
menettelytavoista säädetään kotikunta-
asetuksessa. Asetuksen 1 §:n 3 momentin 
mukaan muuttoilmoitus on tehtävä kirjalli-
sesti, mutta maistraatti voi erityisestä syystä 
hyväksyä myös puhelimitse, sähköisen vies-
tinnän avulla tai asiakaskäynnin yhteydessä 
suullisesti tehdyn ilmoituksen, jos henkilön 
oikeus ilmoituksen tekemiseen voidaan var-
mistaa ja ilmoitusta voidaan pitää luotettava-
na. 

Kotikuntalain ja kotikunta-asetuksen 
(351/1994) voimaantulon jälkeen alkoi väes-
tökirjahallinnolle tulla kansalaisilta palautetta 
siitä, että mahdollisuutta tehdä muuttoilmoi-
tus puhelimitse tulisi kehittää. Kotikunta-
asetuksen 1 §:n 3 momenttia katsottiin voita-
van tulkita siten, että erityinen syy puhelimit-
se tehdyn muuttoilmoituksen vastaanottami-
seen on olemassa aina, kun soittajan oikeus 
ilmoituksen tekemiseen voidaan varmistaa ja 
ilmoitusta pitää luotettavana. Tämän tulkin-
nan pohjalta otettiin kesäkuussa 1995 käyt-
töön valtakunnallinen palvelupuhelinnumero 
muuttoilmoituksille. Palvelua antoivat aluksi 
pelkästään maistraatit siten, että puheluita ot-
ti vastaan noin 20 maistraattia eri puolilla 
Suomea. 

Muuttoilmoituksen tekeminen valtakunnal-
lista puhelinpalvelua käyttäen ei ole kaikissa 
tapauksissa mahdollista. Lähtökohtana on, et-
tä puhelimessa otetaan vastaan vain selvät, 
tavanomaiset muuttoilmoitukset, joissa hen-
kilö tai perhe yhdessä muuttaa jostakin Suo-
messa olevasta osoitteesta toiseen. Maahan-
muuttoa ja maastamuuttoa koskevia ilmoi-
tuksia ei oteta vastaan puhelimitse, vaan ne 
on tehtävä kirjallisesti tai sähköisen viestin-
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nän avulla. Puhelun vastaanottaja tallettaa 
muuttajan ilmoittamat tiedot tiedostoon, joka 
siirretään sähköisesti sille maistraatille, jonka 
alueella muuttajan uusi asuinpaikka on. Tä-
mä toimivaltainen maistraatti päättää tietojen 
rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään. Tie-
tojen väestötietojärjestelmään rekisteröinnin 
jälkeen ilmoittajalle lähetetään kirjallinen 
vahvistus muuton rekisteröinnistä. 

Tammikuussa 2001 aloitettiin muuttoilmoi-
tusten yhteinen keruu väestökirjahallinnon ja 
Suomen Posti Oy:n kesken. Yhteistyöllä Pos-
tin kanssa pyritään muuttoilmoitusten laimin-
lyöntien vähentämiseen ja osoitetietojen laa-
dun edelleen parantamiseen. Uuden palvelun 
myötä muuttaja voi ilmoittaa uuden osoitteen 
joko puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti 
samalla kertaa sekä postin osoitetietojärjes-
telmään että väestötietojärjestelmään. Muut-
toilmoituksia otetaan nykyisin puhelimitse 
vastaan virka-aikana maistraateissa. Palvelua 
hoidetaan tällä hetkellä 15 maistraatissa. 
Suomen Posti Oy toimii virka-aikoina vara-
järjestelmänä ja se on lisäksi huolehtinut vir-
ka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä arki-
iltaisin ja lauantaisin. 

Yhteinen osoitteenmuutosilmoitusten keruu 
perustuu maistraattien, Väestörekisterikes-
kuksen ja Suomen Posti Oy:n väliseen yh-
teistyösopimukseen. Sopimus on tehty julki-
sen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämi-
sestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun 
lain (802/1993; jäljempänä yhteispalvelulaki) 
nojalla. Sopimus on lisäksi muuttoilmoitus-
ten vastaanottoa koskeva maistraattien ja 
postin välinen kotikunta-asetuksen 4 §:n mu-
kainen sopimus. Sopimuksen mukaisen yh-
teistyön tavoitteena on tuottaa muuttajille pa-
rempaa ja joustavampaa palvelua muuttoti-
lanteessa ottamalla käyttöön yksinkertainen 
ja helppo ilmoituksen teko maistraatille ja 
Postille, vähentää kustannuksia osoitetietojen 
keruussa sekä parantaa väestötietojärjestel-
män ja Postin osoitetietojärjestelmän osoite-
tietojen tasoa. 

Yhteistyösopimuksessa on sovittu muun 
muassa asiakirjojen arkistoinnista, laadun 
varmistamisesta ja resursseista, tiedonkeruu-
järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä, 
kustannusten jaosta, sopimusosapuolten vas-
tuista ja velvollisuuksista ja salassapitovel-
vollisuudesta. 

Vastaanotettujen ilmoitusten tallennuksessa 
käytetään yhteistä käyttöliittymää. Väestökir-
janpitoa koskevat tiedot välitetään toimival-
taisen maistraatin kautta väestötietojärjestel-
mään ja postiosoitetta koskevat tiedot välite-
tään postin osoitetietojärjestelmään, jolloin 
tiedonkeruussa ei muodostu uutta henkilöre-
kisteriä. Yhteisen palvelun käyttäminen on 
ilmoittajalle vapaaehtoista, jolloin muuttaja 
voi valita, tekeekö hän ilmoituksen samalla 
kertaa sekä maistraatille että Postille. Ilmoi-
tuksen voi tehdä kummallekin taholle erik-
seen. Puhelinpalvelussa on erikseen suomen-
kielinen ja ruotsinkielinen palvelunumero. 

Puhelinilmoitusten vastaanottamista on 
maaliskuusta 2003 alkaen laajennettu siten, 
että Sodankylässä toimiva julkishallinnon 
palvelukeskus ottaa vastaan osan ilmoituksis-
ta arkisin ja toimii varajärjestelmänä arki-
iltaisin. Lisäksi palvelukeskus vastaa ilmoi-
tusten vastaanottamisesta sen jälkeen, kun 
Postin päivystysaika on päättynyt sekä myös 
viikonloppuisin. 

Ennen kotikuntalain voimaantuloa voimas-
sa olleiden säännösten mukaan ilmoitus muu-
tosta oli tehtävä kirjallisesti ja se tuli antaa 
talon omistajalle tai tämän edustajalle, jonka 
tehtävänä oli valvoa muuttoilmoituksen te-
kemistä ja toimittaa lomake edelleen maist-
raatille. Kotikuntalain ja –asetuksen voimaan 
tulon jälkeen muuttoilmoitus on tullut tehdä 
suoraan maistraatille. Säännökset tulivat 
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994, mutta 
asetuksen siirtymäsäännöksen nojalla muut-
toilmoituslomake voitiin toimittaa maistraa-
tille talon edustajan kautta vielä 31 päivään 
joulukuuta 1995 saakka. 

Kotikuntalakia on muutettu 1 päivänä 
syyskuuta 2003 voimaan tulleella lailla 
(219/2003) siten, että lakiin lisättiin säännök-
set, jotka velvoittavat ilmoittamaan myös ti-
lapäisestä asuinpaikasta silloin, kun asumi-
nen kestää yli kolme kuukautta. Laki hyväk-
syttiin eduskunnassa lakialoitteen (LA 
49/2001) pohjalta. 
 
1.1.3.  Muuttopäivän määräytyminen 

Kotikuntalain 10 § sisältää säännöksen niin 
sanotusta sidotusta muuttopäivästä. Henkilön 
muuttopäiväksi katsotaan ilmoitettu päivä, 
jos ilmoitus on tehty säädetyssä määräajassa. 
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Jos ilmoitus saapuu myöhästyneenä, katso-
taan muuttopäiväksi ilmoituksen saapumis-
päivä. Silloin kun maistraatti tekee väestötie-
tojärjestelmään merkinnän henkilön muutos-
ta muulta kuin muuttajalta tai hänen perheen-
jäseneltään saamiensa tietojen perusteella, 
muuttopäiväksi katsotaan merkinnän tekemi-
sen päivä. 

Muuttopäivällä tarkoitetaan kotikuntalaissa 
sitä päivää, jona henkilön kotikunta ja koti-
kunnassa oleva asuinpaikka muuttuu. Muut-
topäiväksi rekisteröidään henkilön ilmoitta-
ma tosiasiallinen muuttopäivä, jos ilmoitus 
on tehty viikon kuluessa muuttopäivästä. 
Myöhästymis- ja laiminlyöntitapauksissa 
muuttopäivä on sidottu pykälässä määrättyi-
hin ajankohtiin, joista ei ole mahdollista poi-
keta.  
 
1.1.4. Sanktiot ilmoitusvelvollisuuden 

laiminlyönnistä 

Kotikuntalain 14 §:n mukaan maistraatin 
on määrättävä henkilön maksettavaksi 200 
markan eli noin 34 euron suuruinen ilmoitus-
rikemaksu, jos ilmoitus henkilön muutosta ei 
ole tullut maistraatille lain 7 §:n 1 momentis-
sa mainitussa määräajassa eli viimeistään 
viikon kuluessa muuttopäivästä. Maksu voi-
daan kuitenkin jättää määräämättä, jos vii-
västys on ollut vähäinen tai se on ilmeisesti 
johtunut muuttajasta riippumattomista syistä 
taikka jos sen määrääminen olisi ilmeisen 
kohtuutonta sairauden tai muun vastaavan 
syyn vuoksi. 

Aiemmin voimassa olleen lainsäädännön 
mukaan muuttoa koskevan ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyönnistä saattoi seurata sakko-
rangaistus. Kotikuntalain perustelujen mu-
kaan sakkorangaistuksen käyttö oli kuitenkin 
selkeissäkin laiminlyöntitapauksissa osoittau-
tunut siinä määrin kankeaksi ja epätarkoituk-
senmukaiseksi menettelyksi, että se esitettiin 
korvattavaksi ilmoitusrikemaksulla. 

Ilmoitusrikemaksun määrääminen koskee 
niitä tilanteita, joissa ilmoitus on tehty, mutta 
se on saapunut maistraatille myöhemmin 
kuin laissa säädetyssä määräajassa. Ilmoitus-
velvollisuutensa kokonaan laiminlyöneelle 
tai puutteellisen ilmoituksen tehneelle voi-
daan kotikuntalain 12 §:n mukaan asettaa 
velvoite ilmoituksen tekemiseen tai täyden-

tämiseen määräajassa. Jos asetettua velvoitet-
ta ei ole noudatettu, maistraatti voi asettaa 
uuden velvoitteen ja sen noudattamisen te-
hostamiseksi uhkasakon sekä määrätä sen 
maksettavaksi. 

Muuttoilmoituksen tekemisessä on kysy-
mys tietojen antamisesta rekisteriä pitävälle 
viranomaiselle. Ilmoittaja on itse vastuussa 
tekemänsä ilmoituksen oikeellisuudesta. Ta-
hallisesti väärien tietojen antaminen muut-
toilmoituksella on rangaistava teko. Väärän 
muuttoilmoituksen tekemiseen sovellettava 
rangaistussäännös on rikoslain 16 luvun 7 
§:ssä, jossa säädetään rekisterimerkintärikok-
sesta. Säännöksen mukaan henkilö, joka an-
taa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän 
tiedon aiheuttaakseen oikeudellisesti merki-
tyksellisen virheen viranomaisen pitämään 
yleiseen rekisteriin tai käyttää mainittua vir-
hettä hyväkseen hankkiakseen itselleen tai 
toiselle hyötyä tai toista vahingoittaakseen, 
voidaan tuomita rekisterimerkintärikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi 
vuodeksi. 
 
1.1.5. Merkinnän tekeminen väestötieto-

järjestelmään 

Merkinnän henkilön kotikunnasta ja siellä 
olevasta asuinpaikasta sekä tilapäisestä 
asuinpaikasta tekee väestötietojärjestelmään 
se maistraatti, jonka virka-alueella henkilön 
uusi asuinpaikka on. Merkinnän maastamuu-
tosta tekee se maistraatti, jonka virka-alueelta 
henkilö muuttaa ulkomaille. Jos henkilö on 
muuttanut pois entisestä asunnostaan siten, 
että hänellä ei tämän jälkeen ole vakinaista 
asuntoa, merkinnän tekemisestä väestötieto-
järjestelmään vastaa oleskelupaikan maist-
raatti. Maistraatin toimivalta perustuu koti-
kunta-asetuksen säännöksiin.  Kotikuntaa ja 
asuinpaikkaa koskevien merkintöjen tekemi-
seen liittyvä toimivalta noudattaa samaa läh-
tökohtaa kuin väestötietolaissa, jonka 2 §:n 
mukaan maistraatti vastaa virka-alueensa tie-
doista ja niiden ylläpidosta. 
 
1.1.6.  Merkinnän korjaus ja muutoksen-

haku 

Maistraatin väestötietojärjestelmään teke-
mä merkintä henkilön kotikunnasta ja asuin-
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paikasta ei ole valituskelpoinen hallintopää-
tös, vaan toteava hallintotoimi, joka toteutuu 
rekisterimerkinnän tekemisellä. Maistraatti 
voi tehdä merkintään korjauksen. Korjauksen 
tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa. 

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa kos-
kevan merkinnän korjaamista koskevat sään-
nökset sisältyvät kotikuntalain 4 lukuun. Lain 
16 §:ssä säädetään asiavirheen ja 17 §:ssä 
kirjoitusvirheen korjauksesta. Asia- ja kirjoi-
tusvirheen korjaaminen ei edellytä asianosai-
sen suostumusta. Virhe voidaan korjata joko 
maistraatin aloitteesta tai henkilön vaatimuk-
sesta. Virheen korjauksesta vastaa se maist-
raatti, jonka toimialueella henkilön kotikunta 
tai väestökirjanpitokunta on. 

Henkilön oikeusturvasta huolehditaan 
muun muassa siten, että ennen kuin maist-
raatti tekee virheen korjauksen omasta aloit-
teestaan, sen on varattava asianomaiselle 
henkilölle tilaisuus antaa määräajassa selvi-
tys asiasta. Lisäksi maistraatin on pyynnöstä 
annettava tekemästään asiavirheen korjauk-
sesta kirjallinen päätös muutoksenhakuosoi-
tuksineen, jos maistraatti korjaa virheen 
omasta aloitteestaan asianomaisen henkilön 
käsityksen vastaisesti tai jos maistraatti ei 
hyväksy henkilön vaatimusta virheen korja-
uksesta. Maistraatin on lisäksi ilmoitettava 
omasta aloitteestaan tekemästään korjaukses-
ta asianomaiselle henkilölle. Maistraatin te-
kemään päätökseen saa hakea muutosta hal-
linto-oikeudelta. Muutoksenhakuoikeutta ei 
kuitenkaan ole, jos kysymyksessä on kirjoi-
tusvirheen korjausta koskeva maistraatin rat-
kaisu, jolla ei ole hyväksytty virheen korjaus-
ta koskevaa vaatimusta. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta edelleen kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta. Muutoksen-
hakuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos hallinto-
oikeuden päätös koskee kotikunnassa olevaa 
asuinpaikkaa tai väestökirjanpitokuntaa. 
 
 
1.1.7. Ilmoitusvelvollisuus 

Kotikuntalain mukaan velvollisuus muut-
toilmoituksen tekemiseen on muuttajalla it-
sellään. Hän on lisäksi velvollinen antamaan 
tarvittaessa lisätietoja maistraatille. Toissijai-
sesti myös sen rakennuksen omistaja tai tä-
män edustaja, johon henkilö muuttaa tai josta 

hän muuttaa, on tarvittaessa velvollinen an-
tamaan maistraatille tietoja rakennuksessa 
asuvista tai asuneista henkilöistä kotikunnan 
ja siellä olevan asuinpaikan määräytymistä 
varten. Lisäksi valtion ja kunnan viranomai-
nen on tarvittaessa velvollinen antamaan hal-
lussaan olevia tietoja maistraatille henkilön 
kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan mää-
räytymistä varten. 

Huoneiston omistajalla ja haltijalla ei sen 
sijaan ole nykyisin velvollisuutta antaa 
maistraatille tietoja huoneiston asukkaista.  
 
 
1.1.8. Nykytilan arviointi 

Ilmoitusmenettely 
 

Vuonna 1995 käyttöön otettu valtakunnal-
linen muuttoilmoitusten palvelupuhelin otet-
tiin kansalaisten taholta erittäin myönteisesti 
vastaan ja vuonna 2000 lähes puolet vuosit-
tain tehtävistä yli puolesta miljoonasta muut-
toilmoituksesta tehtiin puhelimitse. Puhe-
linilmoittamisen etuna verrattuna perintei-
seen ilmoitustapaan eli lomakkeen täyttämi-
seen on, että puhelimessa ilmoittajaa palvel-
laan henkilökohtaisesti ja puhelun vastaanot-
taja voi tehdä täsmentäviä kysymyksiä, jol-
loin virheiden määrä vähenee olennaisesti. 

Vuoden 2001 alussa alkaneessa yhteisessä 
puhelinilmoitusten vastaanotossa Postin 
kanssa noudatetaan samoja periaatteita, joita 
on noudatettu valtakunnallisessa muuttoil-
moitusten puhelinpalvelussa sen käyttöön-
otosta vuodesta 1995. Maistraattien ja Postin 
henkilökunnalle on järjestetty säännöllisesti 
yhteisiä koulutustilaisuuksia. Henkilön oike-
us ilmoituksen tekemiseen ja ilmoituksen 
luotettavuus on pyritty varmistamaan noudat-
tamalla puhelinilmoitusten vastaanottamises-
sa tiettyjä yhteisesti sovittuja periaatteita ja 
rajaamalla tietyt tapaukset puhelinilmoitta-
misen ulkopuolelle. Puhelimessa otetaan vas-
taan vain selvät, tavanomaiset ilmoitukset 
kotimaan sisäisissä muutoissa, joissa henkilö 
ilmoittaa omasta muutostaan tai perheenjäsen 
ilmoittaa omasta ja muiden samalla kertaa 
muuttavien perheenjäsenten muutosta. Soitta-
jan täytyy tietää itsestään ja samalla kertaa 
muuttavista perheenjäsenistään kaikki samat 
tiedot kuin yleensäkin silloin, kun muuttoil-
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moitus tehdään  kirjallisesti. Ilmoitusten vas-
taanottajille on annettu ohjeeksi, että ilmoi-
tusta ei tule hyväksyä, jos syntyy pienikin 
epäilys siitä, että oikea henkilö ei ole asialla 
tai että henkilö ei ole todellisuudessa muut-
tamassa ilmoittamaansa asuntoon. Tietojen 
väestötietojärjestelmään rekisteröinnin jäl-
keen ilmoittajan uuteen osoitteeseen lähete-
tään kirjallinen vahvistusilmoitus muuttoil-
moituksen perusteella rekisteröidyistä tie-
doista. Ilmoittajalla on näin mahdollisuus 
tarkistaa, että ilmoitetut tiedot on rekisteröity 
oikein. 

Muuttoilmoitusten yhteinen keruu Postin 
kanssa on pääpiirteissään toiminut hyvin. 
Osoitetietojen taso on noussut ja kansalaiset 
ovat olleet tyytyväisiä menettelyyn, jossa 
muuttaja on voinut samalla ilmoituksella, jo-
ko lomakkeella, puhelimitse tai sähköisesti, 
ilmoittaa uuden osoitteensa sekä väestötieto-
järjestelmään että postiin. Muuttoilmoituksia 
tehtiin vuonna 2003 yli 600 000, ja niiden 
perusteella väestötietojärjestelmään tehtiin 
merkintöjä yli 900 000 henkilölle. Ilmoituk-
sista 68,8 % tehtiin lomakkeella, 29,7 % pu-
helimitse ja 1,4 sähköisesti. Yhteisen tiedon-
keruun alkamisen jälkeen on  puhelimitse 
tehtyjen muuttoilmoitusten määrä jonkin ver-
ran vähentynyt, mikä johtuu siitä, että muut-
tajat ovat tottuneet ilmoittamaan uuden osoit-
teensa Postille asioimalla henkilökohtaisesti 
uuden asuinpaikkansa postitoimipaikassa, ja 
ovat yhteisen tiedonkeruun alkamisen jälkeen 
voineet samalla käynnillä täyttää yhteisen 
lomakkeen. Puhelimitse tehtävien ilmoitusten 
arvioidaan tulevaisuudessa vähitellen lisään-
tyvän sitä mukaa, kun tieto mahdollisuudesta 
tehdä yhteinen ilmoitus puhelimitse leviää. 
Myös sähköisesti tehtyjen ilmoitusten osuus 
on lisääntymässä. 

Väärin perustein tehtyjä muuttoilmoituksia 
on tullut ilmi, mutta tapaukset ovat olleet yk-
sittäisiä. Vuosittain käsiteltävien ilmoitusten 
suureen määrään verrattuna rikollisessa tai 
kiusanteon tarkoituksessa tehdyt väärät 
muuttoilmoitukset ovat olleet harvinaisia. 
Väärät muuttoilmoitukset eivät myöskään si-
nänsä liity nimenomaan puhelimitse tehtyihin 
ilmoituksiin, vaan vääriä ilmoituksia on tehty 
sekä kirjallisesti että puhelimitse. Maistraatit 
ovat pyrkineet vähentämään teon kohteeksi 
joutuneille henkilöille aiheutunutta haittaa 

selvittämällä  asian välittömästi sen tultua 
tietoon ja tekemällä tarvittavat korjaukset vä-
estötietojärjestelmään. Niissä tapauksissa, 
joissa väärän ilmoituksen syynä epäillään 
olevan hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus, 
asian selvittäminen kuuluu poliisille, koska 
väärän ilmoituksen tekijä on saattanut syyl-
listyä rekisterimerkintärikokseen. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 13 
päivänä kesäkuuta 2003 antanut päätöksen 
kahdessa kanteluasiassa, jotka liittyivät  pu-
helimitse tehtyihin muuttoilmoituksiin (dnro 
2067/4/01 ja 2468/4/01). Päätösten yhteydes-
sä eduskunnan apulaisoikeusasiamies on il-
moittanut käsityksenään, että kotikunnan ja 
siellä olevan asuinpaikan muutosilmoitusten 
tekeminen puhelimitse muulle kuin väestö-
kirjaviranomaiselle yhteistyösopimuksessa 
sovitulla tavalla on ristiriidassa kotikunta-
asetuksen 4 §:n nimenomaisen säännöksen 
kanssa, joka vastaa kotikuntalakia koskevas-
sa hallituksen esityksessä ja hallintovalio-
kunnan mietinnössä esitettyjä kannanottoja. 
Apulaisoikeusasiamiehen mielestä käytän-
nössä omaksuttu menettely ei myöskään täy-
tä lain esitöihin perustuvia kotikunta-
asetuksen 1 §:n 3 momentin mukaisia vaati-
muksia puhelinilmoitusten luotettavuuden 
varmentamisesta. Apulaisoikeusasiamies pi-
tää tilannetta myös perustuslain 124 §:n hal-
lintotehtävien siirtämisen riittävää sääntelyä 
koskevan vaatimuksen kannalta ongelmalli-
sena. 

Kotikuntalain 20 §:n mukaan tarkemmat 
säännökset lain täytäntöönpanosta annetaan 
asetuksella. Kotikuntalaki sisältää säännökset 
muun muassa ilmoitusvelvollisuuksista, mut-
ta muut ilmoitusmenettelyyn liittyvät tar-
kemmat säännökset, kuten sallittuja ilmoitus-
tapoja, ilmoituksen yhteydessä annettavia tie-
toja ja maistraattien toimivaltaa koskevat 
säännökset on annettu asetuksessa. Tämä ei 
enää vastaa uuden perustuslain mukaisia oi-
kealle säädöstasolle asetettuja vaatimuksia. 
Säännösten vanhentuneisuuteen on otettu 
kantaa myös perustuslakivaliokunnan lau-
sunnossa 14/2003 vp (HE 93/2003) seuraa-
vasti: ”Kotikunta-asetus on annettu vuonna 
1994. Valtioneuvoston piirissä on syytä arvi-
oida asetuksella annetun sääntelyn suhdetta 
perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuk-
siin.” 
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Muuttopäivän määräytyminen 
 

Muuttopäivän määräytymisellä kotikunta-
lain 10 §:n mukaisesti on pyritty edistämään 
sitä, että henkilöt täyttäisivät ilmoitusvelvol-
lisuutensa määräajassa. Sidotulla muuttopäi-
vällä on pyritty myös estämään eräiden yh-
teiskunnallisten palvelujen väärinkäyttöä. 
Säännöstä perusteltiin myös sillä, että sillä 
voidaan estää tarpeettomia hallinnollisia ku-
luja. Esimerkiksi vaaliluetteloita laadittaessa 
henkilöä ei tarvitse siirtää vaaliluettelosta 
toiseen hänen oman laiminlyöntinsä johdos-
ta. 

Vaalilainsäädäntö on muuttunut kotikunta-
lain voimaantulon jälkeen. Lokakuun 8 päi-
vänä 1998 voimaan tulleen vaalilain 
(714/1998) 18 §:n mukaan vaaleja varten pe-
rustettavaan äänioikeusrekisteriin otetaan jo-
kaisesta äänioikeutetusta muun muassa tieto 
kotikuntalaissa tarkoitetusta kotikunnasta 
Suomessa sellaisena kuin se on väestötieto-
järjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää 
kello 24. Lain 24 §:n mukaan henkilö, joka 
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä kos-
keva merkintä siinä on virheellinen, voi teh-
dä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatil-
le viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää 
ennen kello 16. Oikaisuvaatimus voidaan pe-
rustaa myös sellaisiin seikkoihin, jotka ovat 
sattuneet äänioikeusrekisterin perustamisen 
jälkeen. Jos äänioikeutetun kotikuntalaissa 
tarkoitettu muuttoilmoitus saapuu maistraa-
tille myöhemmin kuin 51. päivänä ennen 
vaalipäivää, äänioikeutettu ei tämän muut-
toilmoituksen perusteella voi vaatia oikaisua 
äänioikeusrekisterissä oleviin häntä koske-
viin tietoihin. 

Jos henkilön muuttoilmoitus on saapunut 
maistraatille vasta äänioikeusrekisterin pe-
rustamisen jälkeen, ei hänellä ole vaalilain 
mukaan oikeutta vaatia merkintään korjausta, 
vaikka hänen muuttopäiväkseen väestötieto-
järjestelmään olisi merkitty päivä, joka on 
aikaisempi kuin äänioikeusrekisterin perus-
tamisen päivä. Väestötietojärjestelmään mer-
kityllä muuttopäivällä ei siten ole merkitystä 
oikaisuvaatimuksen kannalta. 

Muuttopäivän määräytyminen kotikunta-
lain mukaisesti on johtanut siihen, että väes-
tötietojärjestelmästä puuttuu tieto henkilön 

ilmoittamasta muuttopäivästä, jos ilmoitus on 
saapunut maistraatille myöhemmin kuin vii-
kon kuluttua muuttopäivästä. Tieto henkilön 
ilmoittamasta muuttopäivästä ei näin ollen 
välity väestötietojärjestelmän kautta viran-
omaisille ja muille väestötietojärjestelmän 
tietoja hyväksikäyttäville tahoille. Jos henki-
lön ilmoittamalla muuttopäivällä on merki-
tystä esimerkiksi jonkin toisen viranomaisen 
tekemän päätöksen kannalta, on asianomai-
nen henkilö joutunut tarvittaessa esittämään 
erikseen selvitystä todellisesta muuttopäiväs-
tä tälle toiselle viranomaiselle. Nykyistä 
säännöstä on pidetty muuttajan kannalta liian 
ankarana. Säännöstä voidaan pitää ongelmal-
lisena myös väestötietojärjestelmän tiedoille 
annetun julkisen luotettavuuden näkökulmas-
ta, koska muuttopäivällä ymmärretään yleen-
sä tarkoitettavan henkilön todellista muutto-
päivää, joksi on kuitenkin tietyissä tapauksis-
sa merkittävä ilmoituksen saapumispäivä tai 
merkinnän tekemisen päivä. 

Tieto muuttopäivän määräytymisestä koti-
kuntalaissa säädetyllä tavalla ei ole yleisesti 
levinnyt kansalaisten keskuudessa, vaan 
muuttoilmoituksen myöhästyneenä tehneelle 
henkilölle asia tulee usein yllätyksenä.  Hen-
kilön ilmoittamaa muuttopäivää koskevan 
tiedon puuttuminen väestötietojärjestelmästä 
ilmoituksen myöhästymistapauksissa on hai-
tannut esimerkiksi taloyhtiöille suunnattujen 
tietopalvelujen käyttämistä, koska taloyhtiöi-
den tietotarpeiden kannalta, kuten vesimak-
suja määrättäessä,  olisi tärkeätä saada väes-
tötietojärjestelmän tietopalvelun avulla tieto 
henkilön ilmoittamasta muuttopäivästä. 
 
Ilmoitusrikemaksu ja uhkasakko 
 

Ilmoitusrikemaksun määrääminen muut-
toilmoituksen myöhästymisen johdosta on ol-
lut ongelmallista kotikuntalain voimaantulos-
ta lähtien. Säännös on antanut maistraatille 
harkintavaltaa maksun määräämisessä ja 
maistraattien käytäntö on ollut varsin epäyh-
tenäistä. Tämä on johtanut siihen, että kansa-
laisia ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Mak-
sumääräyksen saaminen on saattanut riippua 
pitkälti siitä, minkä maistraatin alueelle hen-
kilö on muuttanut. Lain voimaantuloa seu-
ranneina vuosina maksuja jonkin verran mää-
rättiin, mutta sen jälkeen, kun eräät hallinto-
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oikeudet olivat säännönmukaisesti kumon-
neet maistraatin antamia maksumääräyksiä ja 
määränneet maksut palautettavaksi, ovat 
maistraatit katsoneet maksumääräysten an-
tamisen turhaksi. Hallinto-oikeuden päätök-
siä oli perusteltu esimerkiksi sillä, että henki-
lö oli tehnyt muuttoilmoituksen Postiin ja 
olettanut samalla täyttävänsä myös kotikun-
talain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden. 
Muutaman viime vuoden aikana ei maksuja 
ole yleensä määrätty enää lainkaan. Säännös 
on siten jäänyt ”kuolleeksi kirjaimeksi.” 

Muuttaja ilmoittaa muuttopäivän muut-
toilmoituksella. Muuttopäivä, kuten muutkin 
ilmoituksella annetut tiedot, merkitään väes-
tötietojärjestelmään lain 9 §:n mukaan lähtö-
kohtaisesti muuttajan ilmoituksen mukaisesti, 
ellei ilmoitus ole ilmeisesti tosiasioiden vas-
tainen, puutteellinen tai muuten sellainen, 
ettei merkintää voida sen perusteella luotet-
tavasti tehdä. 

Suurin osa maistraateista on pitänyt mak-
sun määräämistä epäoikeudenmukaisena nii-
tä henkilöitä kohtaan, jotka, vaikkakin ovat 
tehneet ilmoituksensa laissa säädetyn määrä-
ajan jälkeen, ovat kuitenkin ilmoituksen teh-
neet ja rehellisesti ilmoittaneet oikean todel-
lisen muuttopäivänsä. Laissa säädetyn mää-
räajan jälkeen muuttoilmoituksensa tehnyt 
henkilö on voinut välttyä ilmoitusrikemak-
sulta ilmoittamalla muuttopäiväkseen todel-
lista muuttopäiväänsä myöhäisemmän päi-
vän. 

Ilmoitusvelvollisuutensa kokonaan laimin-
lyönyt henkilö voidaan kotikuntalain 12 §:n 
mukaan velvoittaa määräajassa täyttämään 
velvollisuutensa. Velvoittaminen voi koskea 
myös lisätietojen antamista tai vaatimusta 
puutteellisesti täytetyn muuttoilmoituksen 
täydentämisestä. Jos velvoitetta ei ole nouda-
tettu, maistraatti voi asettaa uuden velvoit-
teen ja sen noudattamisen tehostamiseksi uh-
kasakon sekä määrätä sen maksettavaksi. 
Uhkasakon asettaminen henkilölle siinä tar-
koituksessa, että henkilö saataisiin täyttä-
mään ilmoitusvelvollisuutensa eli tekemään 
muuttoilmoitus, on koettu maistraateissa 
hankalaksi ja turhan raskaaksi menettelyksi. 
Menettelyä on lisäksi pidetty väestötietojär-
jestelmän tietojen oikeellisuuden kannalta 
tarpeettomana, koska maistraatti voi tehdä 
väestötietojärjestelmään merkinnän henkilön 

kotikunnasta, asuinpaikasta ja tilapäisestä 
asuinpaikasta myös muulta kuin ilmoitusvel-
volliselta itseltään saadun tiedon perusteella, 
vaikka henkilö olisi itse laiminlyönyt ilmoi-
tusvelvollisuutensa.  
 
Merkinnän tekeminen väestötietojärjestel-
mään 
 

Kotikuntalakiin ei nykyisin sisälly sään-
nöksiä siitä, mikä maistraatti vastaa merkin-
nän tekemisestä väestötietojärjestelmään. 
Merkinnän tekemiseen oikeutetusta maistraa-
tista ei ole nimenomaisesti säädetty  myös-
kään kotikunta-asetuksessa, vaan maistraatin 
toimivalta käy ilmi epäsuorasti asetuksen 1 
§:n 2 momentista ja 2 §:n 2 momentista, jois-
sa säädetään siitä, mille maistraatille ilmoitus 
on erilaisissa muuttotilanteissa tehtävä. Lais-
sa tulisi selkeyden vuoksi säätää, mikä maist-
raatti vastaa merkinnän tekemisestä väestö-
tietojärjestelmään.  
 
Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen 
 

Kotikuntalain 4 luvun säännökset väestö-
tietojärjestelmään tehdyn merkinnän korjaa-
misesta poikkeavat sisällöltään eräiltä osin 
hallintolakiin (434/2003) sisältyvistä, hallin-
topäätöksessä olevan virheen korjaamista 
koskevista säännöksistä. Kotikuntalain mu-
kaan maistraatti voi korjata merkinnän asian-
osaisen suostumuksetta. Hallintolain mukaan 
päätöksen korjaaminen asianosaisen vahin-
goksi edellyttää, että asianosainen suostuu 
päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suos-
tumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on 
ilmeinen ja se on johtunut asianosaisen 
omasta menettelystä. Kotikuntalain mukaan 
maistraatin väestötietojärjestelmään teke-
mään kotikuntamerkintään on mahdollista 
hakea korjausta määräajoista riippumatta, 
kun sen sijaan hallintolain mukaan viran-
omaisen aloite hallintopäätöksessä olevan 
virheen oikaisemiseksi on tehtävä tai asian-
osaisen vaatimus esitettävä viiden vuoden 
kuluessa päätöksestä. 

Hallintolain eräänä tavoitteena on, että hal-
lintolaista poikkeavia erityisiä menettely-
säännöksiä olisi mahdollisimman vähän. Hal-
lintolakiin on pyritty kokoamaan hallintoasi-
assa noudatettavaa menettelyä koskevat pe-
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russäännökset siinä määrin kattavasti, että 
samaa asiaa koskevien erityissäännösten tar-
ve olisi vastaisuudessa mahdollisimman vä-
häinen. Hallintolakia koskevan hallituksen 
esityksen mukaan ministeriöiden tulisi selvit-
tää omilla hallinnonaloillaan tarpeet ja mah-
dollisuudet yhteensovittaa edelleen muuta 
lainsäädäntöään uuden hallintolain kanssa si-
ten, että tarve poiketa hallintolain säännök-
sistä jäisi mahdollisimman vähäiseksi. 
 
Muu ilmoitusvelvollisuus 
 

Maistraatilla on kotikuntalain 9 §:n 2 mo-
mentin mukaan oikeus tietyin edellytyksin 
tehdä väestötietojärjestelmään merkintä hen-
kilön kotikunnasta ja asuinpaikasta myös 
muulta kuin henkilöltä itseltään saadun tie-
don perusteella. Mahdollisuus muiden tieto-
lähteiden käyttämiseen on tarpeen erityisesti 
niissä tilanteissa, joissa muuttaja on itse lai-
minlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tai joissa 
on muutoin tullut ilmi tarve väestötietojärjes-
telmässä olevien tietojen oikeellisuuden tar-
kistamiseen. 

Kotikuntalain 8 §:n mukaan velvollisia an-
tamaan maistraatille tietoja henkilön koti-
kunnan ja asuinpaikan määräytymistä varten 
ovat rakennuksen omistaja tai tämän edustaja 
sekä valtion ja kunnan viranomainen. Sään-
nös ei anna maistraatille mahdollisuutta pyy-
tää tarvittavia tietoja suoraan huoneiston 
omistajalta tai haltijalta. Huoneiston omista-
jalle ja haltijalle asetettava velvollisuus tieto-
jen antamiseen olisi tarpeen, koska näillä 
voidaan katsoa olevan parhain tieto siitä, 
ketkä hänen omistamassaan tai hallitsemas-
saan huoneistossa asuvat. 
 
 
1.2.  Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Muuttoilmoituksen tekemiseen liittyvien 
säännösten tarkentaminen 
 

Kotikunta-asetukseen nykyisin sisältyvät 
säännökset, jotka koskevat muuttoilmoituk-
sen tekemisessä käytettäviä ilmoitustapoja, 
ilmoituksella annettavia tietoja, ilmoituksen 
toimittamista maistraatille ja yhteispohjois-
maista muuttokirjaa, ehdotetaan nostettavaksi 
lain tasolle. Muuttoilmoituksen voisi ottaa 

vastaan myös muu maistraatti kuin se, jonka 
virka-alueelle henkilö muuttaa. Lisäksi muut-
toilmoitusten vastaanottamiseen liittyviä teh-
täviä maistraateissa voitaisiin keskittää yh-
teen tai useampaan maistraattiin. Tehtävien 
jakamisesta maistraattien kesken ehdotetaan 
säädettäväksi sisäasiainministeriön asetuksel-
la. 

Muuttoilmoituksen tekemiselle säädettyä 
määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi siten, 
että ilmoituksen voisi tehdä jo kuukautta en-
nen muuttoa. Muuttoilmoitus tulisi edelleen 
tehdä viimeistään viikon kuluttua muuttopäi-
västä kuten nykyisinkin. Määräajan pidentä-
misellä voitaisiin vähentää valtakunnallisessa 
puhelinpalvelussa aika ajoin esiintyviä ruuh-
kahuippuja.   

Puhelinilmoitusmenettelystä sekä postin ja 
väestökirjahallinnon yhteisestä muuttoilmoi-
tusten keruusta on saatu hyviä kokemuksia, 
jonka vuoksi nykyistä menettelyä on tarkoi-
tuksenmukaista jatkaa. Ehdotettavilla muu-
toksilla pyritään korjaamaan vanhentuneiksi 
käyneet kotikuntalakiin ja –asetukseen sisäl-
tyvät ilmoitusmenettelyä koskevat säännök-
set siten, että noudatettu käytäntö olisi kaikil-
ta osin säännösten mukainen ja että ilmoi-
tusmenettely perustuisi suoraan kotikuntalain 
säännöksiin. Muutoksissa pyritään lisäksi ot-
tamaan huomioon säädöstasoa koskevat sekä 
sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuu-
teen liittyvät perustuslain vaatimukset 
 
Muuttoilmoitusten vastaanottaminen muualla 
kuin maistraateissa 
 

Uuden hallintolain 7 §:n mukaan asiointi ja 
asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä 
järjestämään siten, että hallinnossa asioiva 
saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja 
viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tulok-
sellisesti. Säännöksen yksityiskohtaisten pe-
rustelujen mukaan palveluperiaate ja viran-
omaisen tehtävien tuloksellinen hoitaminen 
merkitsevät sitä, että asiointi tulisi voida ta-
pahtua sekä hallinnossa asioivan että viran-
omaisen kannalta mahdollisimman nopeasti, 
joustavasti ja yksinkertaisesti sekä kustan-
nuksia säästäen. Julkisia palveluja järjestettä-
essä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota pal-
velujen riittävyyteen ja saatavuuteen sekä 
hallinnossa asioivan valinnanvapauteen. 
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Vuosittain tehtävien muuttoilmoitusten 
suuren määrän vuoksi on erittäin tärkeää sekä 
viranomaisen että kansalaisen kannalta, että 
ilmoitusmenettely on mahdollisimman help-
po ja joustava.  Kotikuntalaissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että muuttoilmoituksia voisivat 
ottaa vastaan muutkin kuin maistraatit. Teh-
tävää voisivat hoitaa muut viranomaiset, 
mutta myös yksityiset yhteisöt, jos tästä on 
sovittu viranomaisen tai yhteisön kanssa. Ko-
tikuntalaissa säädettäisiin tarkemmin niistä 
edellytyksistä, joita tehtävien siirtäminen 
muille kuin viranomaisille vaatisi. Laissa 
määriteltäisiin myös tehtävien sisältö. Muut-
toilmoitusten vastaanottaminen myös muual-
la kuin maistraateissa helpottaa kansalaisille 
laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyt-
tämistä, koska näin voidaan lisätä ilmoitusten 
vastaanottopaikkojen määrää ja helpottaa pu-
helimitse tehtävien ilmoitusten vastaanoton 
järjestämistä myös virka-ajan ulkopuolella. 
Joustavat ilmoitustavat vähentävät ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyöntejä ja parantavat 
näin välillisesti väestötietojärjestelmään 
merkittyjen tietojen tasoa. 

Yhtenäisten menettelytapojen turvaamisek-
si on tarpeen, että toimivalta sopimuksen 
solmimiseen olisi yhdellä viranomaisella. 
Toimivalta on tarkoituksenmukaista antaa 
Väestörekisterikeskukselle, joka rekisterihal-
lintolain ja -asetuksen säännösten mukaan 
toimii väestökirjanpidon keskusviranomaise-
na ja jonka tehtäviin kuuluu väestökirjanpi-
don menetelmien kehittäminen ja väestökir-
janpidon paikallisviranomaisten ohjaaminen. 
Väestörekisterikeskus vastaa väestötietolain 
2 §:n 3 momentin mukaan myös väestötieto-
järjestelmän yleisestä toimivuudesta ja rekis-
teritoimintojen yhtenäisyydestä.  

Kotikuntalaissa säädettyyn ilmoitusvelvol-
lisuuteen perustuvien muuttoilmoitusten vas-
taanottaminen ja merkinnän tekeminen väes-
tötietojärjestelmään on julkinen hallintoteh-
tävä. Kirjallisten muuttoilmoitusten vastaan-
ottamista ja toimittamista edelleen toimival-
taiselle maistraatille sekä puhelimitse ilmoi-
tettujen muuttotietojen vastaanottamista ja 
tallettamista tiedostoon, joka välitetään edel-
leen sähköisesti toimivaltaiselle maistraatille, 
voidaan pitää luonteeltaan viranomaista 
avustavina tehtävinä eikä niihin sisälly yksi-
lön etuun tai oikeuteen kohdistuvaa päätös-

valtaa. Merkinnän tekemistä väestötietojär-
jestelmään ei ehdoteta siirrettäväksi muulle 
viranomaiselle tai yksityiselle yhteisölle, 
vaan siitä päättäisi edelleen toimivaltainen 
maistraatti kuten nykyisinkin. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa 
vain viranomaiselle. Perustuslakivaliokunnan 
kannan mukaan tulee säädösperusteisesti taa-
ta oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimus-
ten noudattaminen silloinkin, kun hallinto-
tehtävä siirretään viranomaiskoneiston ulko-
puolelle. 

Siirrettäessä muuttoilmoitusten vastaanot-
tamiseen liittyviä tehtäviä muille kuin viran-
omaisille, ei näille siirretä yksilön perusoike-
uksien toteutumisen kannalta merkityksellis-
tä päätösvaltaa. Hyvän hallinnon takeet on 
kuitenkin aina turvattava hallintotehtäviä 
hoidettaessa. Esityksessä ehdotetaan, että il-
moitusten vastaanottotehtäviä muualla kuin 
viranomaisessa hoitavat toimisivat tässä teh-
tävässään virkavastuulla. Kotikuntalaissa 
säädettäisiin lisäksi perustuslakivaliokunnan 
edellyttämällä tavalla nimenomaisesti, että 
tehtävää hoidettaessa olisi noudatettava asi-
anomaisia yleishallinto-oikeudellisia säädök-
siä.  
 
Muuttoilmoitusten luotettavuuden varmista-
minen 
 

Muutoin kuin kirjallisesti tehdyn muut-
toilmoituksen hyväksyminen edellyttäisi, että 
henkilön oikeus ilmoituksen tekemiseen voi-
daan varmistaa ja ilmoitusta voidaan pitää 
luotettavana. Puhelimitse tehtävien ilmoitus-
ten luotettavuutta pyritään lisäämään erilai-
silla käytännön menettelytavoilla. Yhteistä 
puhelinpalvelua on kehitetty siten, että il-
moittajalle esitetään ilmoittajan henkilölli-
syyden varmistamiseksi heti puhelun alussa 
lisäkysymyksiä, joihin annettuja vastauksia 
verrataan väestötietojärjestelmässä oleviin 
vastaaviin tietoihin. Ilmoitusta ei oteta puhe-
limessa vastaan, jos ilmoittaja ei ole pystynyt 
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riittävällä tarkkuudella vastaamaan esitettyi-
hin lisäkysymyksiin. Uusi menettely on otet-
tu käyttöön helmikuussa 2004. 

Virheilmoitusten havaitsemiseksi ja vääri-
en muuttoilmoitusten rekisteröinnin estämi-
seksi muuttoilmoituksia tallennettaessa ja re-
kisteröitäessä käytetään hyväksi erilaisia tek-
nisiä apuvälineitä. Niiden avulla maistraatti 
voi tarvittaessa estää esimerkiksi puhelimitse 
tehdyn ilmoituksen rekisteröinnin ja vaatia 
ilmoituksen tekemistä kirjallisesti tai ottaa 
yhteyttä ilmoituksen tekijään taikka huoneis-
ton haltijaan ennen ilmoituksen hyväksymis-
tä ja merkinnän tekemistä väestötietojärjes-
telmään.  

Muuttoilmoituksen rekisteröinnin jälkeen 
tulostettavan vahvistuskirjeen lähettämiseen 
on helmikuussa 2004 tehty muutos siten, että 
kirjekuoren vastaanottaja-kohtaan merkitään 
selkeästi tieto siitä, että kyseessä on maist-
raatin lähettämä vahvistuskirje vastaanotta-
jaksi merkityn henkilön muuttamisesta mai-
nittuun osoitteeseen. Tarkoituksena on, että 
merkinnän perusteella asunnon haltijalle pal-
jastuisi, jos joku henkilö on väärin perustein 
ilmoittanut muuttaneensa kyseiseen asun-
toon, jolloin hän voisi heti ottaa yhteyttä 
maistraattiin asian selvittämiseksi. Menette-
lyllä pyritään osaltaan vähentämään ongel-
mia, joita aiheutuu henkilön tehdessä ilmoi-
tuksen muutosta osoitteeseen, johon hän ei 
ole todellisuudessa muuttamassa. 
 
Muuttopäivän määräytyminen 
 

Määräaikaa, jonka kuluessa maistraatille 
saapunut muuttoilmoitus oikeuttaisi vielä il-
moitetun muuttopäivän rekisteröimiseen vä-
estötietojärjestelmään, ehdotetaan pidennet-
täväksi. Ilmoitettu muuttopäivä voitaisiin re-
kisteröidä väestötietojärjestelmään, jos ilmoi-
tus on tehty viimeistään kuukauden kuluessa 
muuttopäivästä. Muutoksen seurauksena vä-
estötietojärjestelmässä olisi rekisteröitynä 
henkilön ilmoittama muuttopäivä nykyistä 
useammissa tapauksissa.  
 
Ilmoitusrikemaksu  
 

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seu-
raamuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä maistraatti olisi velvollinen määräämään 

ilmoitusrikemaksun henkilölle, joka ei ole 
noudattanut maistraatin antamaa velvoitetta 
muuttoilmoituksen tekemiseksi, lisätietojen 
antamiseksi tai annetun ilmoituksen täyden-
tämiseksi. Ilmoitusrikemaksua ei enää mää-
rättäisi sillä perusteella, että henkilön tekemä 
muuttoilmoitus on saapunut maistraatille 
laissa säädetyn määräajan jälkeen. Ehdotetun 
muutoksen tarkoituksena on kohdistaa ran-
gaistustyyppinen maksuseuraamus niille, jot-
ka ovat tietoisesti laiminlyöneet velvollisuu-
tensa. Muuttoilmoituksen saapuminen myö-
hässä johtuu useimmissa tapauksissa huoli-
mattomuudesta eikä tahallisuudesta, minkä  
vuoksi pelkästään ilmoituksen myöhästymi-
sestä seuraavasta rangaistustyyppisestä mak-
susta ehdotetaan luovuttavaksi. 

Muuttoilmoitusten vastaanottaminen puhe-
limitse ja yhteistyö ilmoitusten keruussa 
Suomen Posti Oy:n kanssa on vähentänyt 
muuttoilmoitusten tahattomia laiminlyöntejä 
ja edesauttanut muuttoilmoitusten tekemistä 
ajallaan. Asuntoa muuttavat pyrkivät yleensä 
huolehtimaan siitä, että heille tulevat postilä-
hetykset ohjautuvat uuteen osoitteen ilman 
katkoja ja ilmoittavat tämän varmistamiseksi 
uuden osoitteensa Postille jo ennen muuttoa. 
Kun Postille ilmoittamisen yhteydessä voi 
samalla tehdä yhdellä ilmoituksella myös la-
kisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille, 
tulee myös tämä ilmoitus aikaisempaa use-
ammissa tapauksissa tehdyksi jo ennen muut-
toa. 
 
Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen 
 

Uusi hallintolaki on hyvän hallinnon perus-
teita ja hallintoasiassa noudatettavaa menet-
telyä sääntelevä yleislaki. Lain perustelujen 
mukaan hallinnonalakohtaiset erityispiirteet 
saattavat kuitenkin joissakin tapauksissa vas-
taisuudessakin edellyttää hallintolaista poik-
keavaa sääntelyä. Hallintolain 5 §:n mukaan 
laista poikkeavat säännökset annetaan lailla. 

Kotikuntalaissa ehdotetaan edelleen säily-
tettäväksi väestötietojärjestelmään tehtyä 
merkintää koskevat asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamiseen liittyvät säännökset, jotka 
poikkeavat eräiltä osin hallintolakiin sisälty-
vistä, hallintopäätöksessä olevan asia- ja kir-
joitusvirheen korjaamista koskevista sään-
nöksistä.  
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Kotikuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan 
kotikuntaa, väestökirjanpitokuntaa sekä va-
kinaista ja tilapäistä asuinpaikkaa koskevat 
tiedot merkitään väestötietojärjestelmään. 
Väestötietojärjestelmä on henkilötietolaissa 
tarkoitettu henkilörekisteri, johon sovelletaan 
erityissäännöksinä väestötietolakia ja –
asetusta ja lisäksi näiden erityissäännösten 
ohella täydentävästi henkilötietolain sään-
nöksiä. 

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjä on 
vastuussa muun muassa rekisteriin sisältyvi-
en tietojen virheettömyydestä. Tietojen oi-
keellisuuden vaatimus on erityisen tärkeä vä-
estötietojärjestelmän osalta, koska järjestel-
mään sisältyvillä henkilötiedoilla on niin sa-
nottu julkinen luotettavuus. Tämä käy ilmi 
väestötietolain 6 §:n 1 momentista, jonka 
mukaan väestötietojärjestelmän henkilötieto-
ja pidetään luotettavana selvityksenä henki-
löstä ja hänen perheoikeudellisesta asemas-
taan, jollei toisin näytetä. 

Väestötietojärjestelmään merkityissä koti-
kunta- ja asuinpaikkatiedoissa oleva virhe on 
siten voitava aina korjata, myös niissä tapa-
uksissa, joissa korjaamiseen ei mahdollisesti 
olisi saatavissa asianosaisen suostumusta. 
Kotikuntalain 16 §:n säännös kotikuntamer-
kinnässä olevan asiavirheen korjaamisesta 
eroaa tältä osin hallintolain 50 §:stä, jossa 
säädetään hallintopäätöksessä olevan asiavir-
heen korjauksesta. Hallintolain 50 §:n mu-
kaan hallintopäätöksen korjaaminen asian-
osaisen vahingoksi edellyttää, että asianosai-
nen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asian-
osaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos 
virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asian-
osaisen omasta menettelystä. Väestötietojär-
jestelmässä oleva virhe on lisäksi voitava 
korjata määräajoista riippumatta. Säännös 
eroaa myös tältä osin hallintolaista, jonka 52 
§:n mukaan aloite tai vaatimus hallintopää-
töksessä olevan virheen korjaamiseksi on esi-
tettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen te-
kemisestä. 

Kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevia tietoja 
korjattaessa asianosaisen oikeusturvasta huo-
lehditaan siten, että ennen kuin maistraatti 
tekee asiavirheen korjauksen omasta aloit-
teestaan, sen on varattava asianomaiselle 
henkilölle tilaisuus antaa määräajassa selvi-
tys asiasta. Jos maistraatti korjaa virheen 

omasta aloitteestaan asianomaisen henkilön 
käsityksen vastaisesti tai ei hyväksy hänen 
tekemäänsä vaatimusta virheen korjauksesta, 
sen on pyynnöstä annettava asiasta kirjalli-
nen päätös muutoksenhakuosoituksineen. 
Kotikuntalain 18 §:n mukaan asianomainen 
henkilö saa hakea muutosta maistraatin rat-
kaisuun. 

Asiavirheen korjaamista koskevaa 16 §:ää 
ja kirjoitusvirheen korjaamista koskevaa 17 
§:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että niis-
tä poistettaisiin maininta siitä, että oikeus ja 
velvollisuus virheen korjaamiseen olisi aino-
astaan sillä maistraatilla, jonka toimialueella 
henkilön nykyinen kotikunta tai väestökir-
janpitokunta on. Korjauksen voisi tehdä se 
maistraatti, jonka tekemään merkintään tai 
tietyn merkinnän tekemättä jättämiseen vir-
heen korjaamista koskeva vaatimus kohdis-
tuu.  
 
Huoneiston haltijan ja omistajan ilmoitusvel-
vollisuus 
 

Kotikuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, joka velvoittaisi huoneiston omista-
jan ja haltijan antamaan tarvittaessa tietoja 
huoneiston asukkaista maistraatille. Kysy-
myksessä olisi asuntoa muuttaneen henkilön 
ilmoitusvelvollisuuteen ja tietojenantovelvol-
lisuuteen nähden toissijainen ilmoitusvelvol-
lisuus samaan tapaan kuin nykyisin on ra-
kennuksen omistajalla tai tämän edustajalla 
sekä valtion ja kunnan viranomaisella. 

Ehdotettava uusi ilmoitusvelvollisuus pa-
rantaisi maistraatin mahdollisuuksia hankkia 
henkilön oikean kotikunnan ja asuinpaikan 
selvittämisessä tarvittavia tietoja ja tarkistaa 
muutoinkin väestötietojärjestelmään merkit-
tyjen tietojen oikeellisuutta. Uusi ilmoitus-
velvollisuus ehdotetaan otettavaksi huomi-
oon myös lain 12 §:ssä, jossa säädetään 
maistraatin oikeudesta antaa tarvittaessa vel-
voite laissa säädetyn velvollisuuden täyttämi-
seksi. Lain 13 §:ssä tarkoitettu uhkasakon 
asettamisen mahdollisuus ulottuisi myös 
huoneiston omistajaan ja haltijaan. 
 
Taloyhtiöiden tietotarpeet 
 

Ennen kotikuntalain voimaantuloa muut-
toilmoitusmenettelyä koskevat säännökset si-
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sältyivät väestötietolakiin (507/1993), joka 
tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993, ja 
sitä edeltäneeseen väestökirjalakiin 
(141/1969).  Näihin lakeihin sisältyneiden 
muuttoilmoitusmenettelyä koskevien sään-
nösten mukaan ilmoitus tuli tehdä kirjallisesti 
ja toimittaa maistraatille talon edustajan 
kautta. Laki ei velvoittanut pitämään yllä ta-
lokohtaisia asukasluetteloja eli ns. talonkirjo-
ja. Niiden ylläpitäminen oli kuitenkin help-
poa, koska lakisääteinen muuttoilmoituslo-
make kulki maistraatille talon edustajan kaut-
ta. Kotikuntalain voimaantulon jälkeen il-
moitus on tullut tehdä suoraan maistraatille ja 
sen voi tehdä myös puhelimitse tai sähköises-
ti. Lainsäädännön ja ilmoitustapojen kehit-
tymisen seurauksena taloyhtiöt eivät ole enää 
voineet pitää yllä omia asukasluetteloitaan 
talon edustajan kautta maistraatille kierrätet-
tävän muuttoilmoituslomakkeen avulla. 

Kotikuntalain voimaantulon jälkeen on eri 
yhteyksissä tehty ehdotuksia lain muuttami-
seksi siten, että muuttajalle tulisi säätää vel-
vollisuus ilmoittaa muutosta myös kiinteistön 
omistajalle, jotta voitaisiin varmistaa asunto- 
ja kiinteistöosakeyhtiöiden tarvitsemien tie-
tojen saanti. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on la-
kialoitteen LA 49/2001 hyväksymistä koske-
neessa mietinnössään kiinnittänyt huomiota 
siihen, ettei kotikuntalaissa säädetty muut-
toilmoitusmenettely ole toiminut kiinteistön 
omistajien kannalta moitteettomasti. Valio-
kunta totesi mietinnössään, että säädettävällä 
lailla, joka velvoittaa ilmoittamaan maistraa-
tille myös yli kolme kuukautta kestävästä ti-
lapäisestä asumisesta, voidaan arvioida pa-
rannettavan myös edellä todettua ongelmati-
lannetta osittain. Valiokunnan mukaan vält-
tämätöntä on kuitenkin ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin, jotta voidaan pikaisesti var-
mistaa asunto- ja kiinteistöyhtiöille ajan-
tasainen ja oikeellinen tieto siitä, keitä asuu 
yhtiön omistamissa rakennuksissa.  

Taloyhtiöt tarvitsevat omaa sisäistä hallin-
toaan varten tietoja talon asukkaista, jonka 
vuoksi asukasluetteloiden (talonkirjojen) pi-
täminen on käytännön syistä perusteltua. Tie-
tojen ylläpitämiseen on useita keinoja. Tiedot 
uusista asukkaista on yksinkertaisinta kerätä 
samassa yhteydessä, kun asukas muutoinkin 
asioi talon edustajan kanssa. Taloyhtiö voi 

omilla sisäisillä säännöillään antaa asukastie-
tojen ilmoittamiseen liittyviä määräyksiä. 
Kiinteistöalan järjestöjen toimesta on laadittu 
muutosta ilmoittamista varten sisäinen pois-
muuttolomake taloyhtiön sisäiseen käyttöön. 
Lisäksi yhtiöiden sisäisiin mallijärjestyssään-
töihin on otettu määräys muuttoilmoitusten 
tekemisvelvoitteesta. Taloyhtiö voi myös 
käyttää hyväkseen väestötietojärjestelmän 
tarjoamia tietopalveluita. 

Väestötietojärjestelmän tarjoamana perus-
palveluna on ajantasainen asukasluettelo, 
jonka taloyhtiö voi hankkia maistraatista ker-
taluontoisesti tai säännöllisin väliajoin halu-
aminaan ajankohtina. Niin sanotussa jatku-
vassa asukastietopalvelussa taloyhtiölle toi-
mitetaan maistraatin kanssa tehtävään yhteis-
työsopimukseen perustuen ensin talon asuk-
kaiden perustiedot ja sen jälkeen muutostie-
dot säännöllisin väliajoin. Taloyhtiön edusta-
ja ilmoittaa puolestaan maistraatille väestö-
tietojärjestelmän tiedoissa havaitsemansa 
puutteet. Tavoitteena on päästä maistraatin ja 
taloyhtiön välisessä tietojenvaihdossa todelli-
seen vastavuoroisuuteen siten, että siitä olisi 
hyötyä kummallekin osapuolelle. 

Jatkuvaa asukastietopalvelua ollaan par-
haillaan kehittämässä siten, että tiedot voitai-
siin välittää verkon kautta sähköisesti taloyh-
tiölle ja taloyhtiö voisi antaa palautetta maist-
raatille samoin sähköisesti. Sähköinen tieto-
jen välitys palvelisi erityisesti isompia talo-
yhtiöitä, joilla on usein käytössään atk-
muotoiset asukasrekisterit. 

Syyskuun 1 päivänä 2003 voimaan tullut 
kotikuntalain muutos velvoittaa muuttajan 
ilmoittamaan myös tilapäisestä asuinpaikasta 
maistraatille, jos asuminen kestää yli kolme 
kuukautta. Tämä parantaa osaltaan väestötie-
tojärjestelmän osoitetietojen ajantasaisuutta 
ja sitä kautta myös taloyhtiöille väestötieto-
järjestelmästä annettavia palveluita. Palvelun 
käytettävyyttä parantaa osaltaan myös tähän 
esitykseen sisältyvä ehdotus muuttopäivän 
määräytymistä koskevan säännöksen muut-
tamiseksi, jonka seurauksena henkilön il-
moittama muuttopäivä tulisi nykyistä use-
ammin rekisteröidyksi  väestötietojärjestel-
mään. 

Kotikuntalakiin ei ehdoteta lisättäväksi 
säännöstä, jonka mukaan muuttajalla olisi 
velvollisuus ilmoittaa muutosta myös taloyh-
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tiön edustajalle. Rinnakkainen ilmoitusvel-
vollisuus saattaisi aiheuttaa kansalaisten kes-
kuudessa sekaannusta ja epätietoisuutta sekä 
paineita yhdistää maistraatille ja taloyhtiölle 
tehtävät ilmoitukset yhdeksi ilmoitukseksi. 
Tällä olisi puolestaan vaikutusta nykyiseen, 
hyvin toimivaan yhteiseen tiedonkeruuseen 
Postin kanssa. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
tarvitsema ajantasainen ja oikeellinen tieto 
siitä, keitä asuu yhtiön omistamissa raken-
nuksissa, pyritään rekisterihallinnossa var-
mistamaan taloyhtiöille suunnattuja palvelui-
ta kehittämällä. 

Palvelujen kehittämisen myötä voidaan 
harkita myös taloyhtiöiden tarkoituksenmu-
kaisesti rajattua velvoittamista hankkimaan 
maistraatilta tietoja ja ilmoittamaan maistraa-
tille niissä havaitsemistaan puutteista. Tällai-
sella muuttajan ilmoitusvelvollisuutta täy-
dentävällä velvollisuudella parannettaisiin 
väestötietojärjestelmään merkittyjen osoite-
tietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta, mikä 
helpottaisi henkilöiden tavoittamista ja pa-
rantaisi näin sekä yleistä että sosiaalista tur-
vallisuutta. Velvollisuuksien asettamista har-
kittaessa olisi otettava huomioon myös kus-
tannus- ja kustannustenjakokysymykset. 
 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

2.1. Vaikutukset kansalaisiin ja hallin-
toon 

Muuttoilmoitusten vastaanottaminen myös 
muualla kuin maistraateissa parantaa kansa-
laisten palvelua ja lisää joustavuutta laissa 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämises-
sä. 

Muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liit-
tyvien tehtävien jakaminen maistraattien 
kesken helpottaisi erityisesti puhelimitse teh-
tävien muuttoilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyvien tehtävien keskittämistä tai muuta 
uudelleen järjestämistä maistraateissa mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 
ja lisäisi menettelyn tehokkuutta. Keskittä-
minen ei aiheuta rekisterihallinnossa lisä-
resurssitarpeita. Pitkällä tähtäimellä se mah-
dollistaa näihin tehtäviin nyt käytettävien re-
surssien siirtämisen maistraatin muihin teh-
täviin.  

Mahdollisuus tehdä muuttoilmoitus jo kuu-
kautta ennen muuttoa lisää joustavuutta il-
moitusvelvollisuuden täyttämisessä ja paran-
taa siten palvelua kansalaisen kannalta. Uu-
den osoitteen voi ilmoittaa Postille jo kuu-
kautta ennen muuttoa, joten kansalaisen kan-
nalta olisi selkeämpää, että ilmoittamisaika 
sekä maistraatille että postille olisi sama.  

Ilmoittamisajan pidentäminen ennen muut-
toa tehtävissä muuttoilmoituksissa saattaa ai-
heuttaa jonkin verran lisätyötä maistraateille 
niissä tapauksissa, joissa etukäteen ilmoitettu 
muutto peruuntuukin myöhemmin. Tämä 
voidaan kuitenkin hoitaa sisäisillä työjärjes-
telyillä eikä se aiheuta lisäresurssien tarvetta.  

Ehdotettua uutta menettelyä ilmoitusrike-
maksun määräämisessä voidaan pitää kansa-
laisen kannalta oikeudenmukaisempana, kos-
ka maksu määrättäisiin vain niille, jotka ovat 
kokonaan kieltäytyneet laissa säädetyn ilmoi-
tus- ja tiedonantovelvollisuutensa täyttämi-
sestä. 
 
2.2. Taloudelliset vaikutukset 

Suurin osa ehdotetuista kotikuntalain muu-
toksista liittyy ilmoitusmenettelyä koskevien 
säännösten tarkentamiseen ja korjaamiseen 
vastaamaan nykyistä käytäntöä, minkä vuok-
si niillä ei ole vaikutusta nykyisen muuttoil-
moitusmenettelyn kustannuksiin. Ilmoitusri-
kemaksuja ei ole käytännössä määrätty mak-
settavaksi moneen vuoteen. Maksun mää-
räämistä koskevan säännöksen muuttamisella 
siten, että maksu määrättäisiin vain niille 
henkilöille, jotka eivät ole noudattaneet 
maistraatin antamaa velvoitetta, ei arvioida 
olevan mainittavia taloudellisia vaikutuksia.  

Jos muuttoilmoitusten vastaanottoa puhe-
limitse keskitetään, se aiheuttaa jonkin verran 
kertaluonteisia kustannuksia. Järjestelyllä ta-
voitellaan kuitenkin suurempaa toiminnan 
tehokkuutta ja sitä kautta säästöjä. 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä. Valmiste-
lu pohjautuu osaksi vuonna 2001 valmistu-
neen maistraattien toiminnan ja palvelujen 
kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdo-
tuksiin. Työryhmä teki myös kotikuntalakiin 
liittyviä muutosehdotuksia, jotka koskevat 
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muun muassa  muuttopäivän määräytymistä, 
ilmoitusrikemaksua ja tilapäisen asumisen 
ilmoitusvelvollisuutta. Valmistelussa on li-
säksi käytetty hyväksi maistraateille syksyllä 
2003 lähetettyyn kotikuntalain muutostarpei-
ta koskevaan kyselyyn saatuja vastauksia. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on 17 päi-
vänä syyskuuta 2002 pyytänyt sisäasiainmi-
nisteriöltä selvityksen kotikunnan muutta-
mista koskevista eräistä rajoituksista (MINS 
2/2002 vp), jotka liittyvät kotikuntalain 3 §:n 
2 kohtaan.   

Valiokunta on 16 päivänä joulukuuta 2002 
antanut selvityksen johdosta lausunnon 
(HaVL 39/2002 vp), jossa valiokunta edellyt-
ti, että ensi tilassa asetetaan laajapohjainen 
työryhmä tai toimikunta, jonka tehtävänä on 
perus- ja ihmisoikeudet huomioon ottaen ar-
vioida edellytykset sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmi-
en sekä kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan muut-
tamiseksi ja että tämän työn vaiheesta, sisäl-
löstä, johtopäätöksistä ja ehdotuksista anne-
taan hallintovaliokunnalle tilannekohtainen 
selvitys vuoden 2003 loppuun mennessä. 
Hallintovaliokunnan lausunnon mukaan sel-
vitystyö tulee käynnistää ensisijaisesti sosiaa-
li- ja terveysministeriön toimesta. 

 Hallintovaliokunnalle 29 päivänä joulu-
kuuta 2003 annetun tilannekohtaisen selvi-
tyksen mukaan valiokunnan edellyttämä lain-
säädännön muuttamiseen liittyvä selvitystyö 
tullaan tekemään meneillään olevan kuntien 
rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudis-
tamista selvittävän hankkeen yhteydessä. 
Hankeen määräaikaa on jatkettu vuoden 
2004 loppuun. Kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan 
mahdollinen muuttaminen tullaan siten sel-
vittämään erikseen, minkä vuoksi tähän esi-
tykseen ei sisälly ehdotuksia kotikunnan 

määräytymistä koskevien säännösten muut-
tamisesta. Niiden osalta laaditaan tarvittaessa 
erillinen hallituksen esitys myöhemmin, kun 
edellä mainittu selvitystyö on valmistunut ja 
sen perusteella tehty päätökset tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot ulkoasi-
ainministeriöltä, oikeusministeriöltä, valtio-
varainministeriöltä, sosiaali- ja terveysminis-
teriöltä, sisäasiainministeriön kunta-, poliisi- 
ja ulkomaalaisosastolta, Tietosuojavaltuute-
tun toimistolta, Verohallitukselta, Kansan-
eläkelaitokselta, Väestörekisterikeskukselta, 
maistraateilta, Suomen Kuntaliitolta, Suomen 
Posti Oyj:ltä, Suomen Kiinteistöliitto ry:ltä, 
Suomen Isännöitsijäliitto ry:ltä, Suomen 
Henkikirjoittajayhdistys ry:ltä, Valtion toi-
mihenkilöliitto VALTO ry:ltä ja Valtion ja 
erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:ltä.  

Lausunnonantajat kannattivat yleisesti ko-
tikuntalain muuttamista ja pitivät ehdotettuja 
muutoksia pääsääntöisesti perusteltuina ja 
tarpeellisina. Suurin osa maistraateista vas-
tusti muuttoilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyvien tehtävien laajentamista nykyisestä 
sekä Väestörekisterikeskukselle ehdotettua 
toimivaltaa tehdä sopimus muuttoilmoitusten 
vastaanottamisesta muiden viranomaisten ja 
yhteisöjen kanssa. Lausunnoissa esitettiin 
myös yksittäisiä huomautuksia pykäläehdo-
tuksiin ja esityksen perusteluihin. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset on py-
ritty ottamaan huomioon esityksen jatkoval-
mistelussa. Lakiehdotusta on täydennetty 
muun muassa siten, että lakiin sisältyisi eril-
linen säännös muutto- ja maastamuuttoilmoi-
tusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien 
hoitamisesta laadittavan sopimuksen vähim-
mäissisällöstä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

7 §. Muuttajan ilmoitusvelvollisuus. Muut-
toilmoituksen tekemiselle säädettyä määräai-
kaa ehdotetaan pidennettäväksi siten, että il-
moituksen voisi tehdä jo kuukautta ennen 
muuttopäivää. Muutoksen tarkoituksena on 
helpottaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. 
Ennen muuttopäivää ilmoitetut tiedot tallete-
taan erikseen odottamaan ilmoitettua muut-
topäivää, jolloin ne rekisteröidään väestötie-
tojärjestelmään. Pykälän 1 momentin sana-
muotoa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, et-
tä perheenjäsenen oikeus ilmoituksen teke-
miseen henkilön puolesta koskee vain niitä 
tilanteita, joissa ilmoituksen tekevä perheen-
jäsen muuttaa itse mukana.  Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan lisäksi selkeyden vuoksi 
lisättäväksi maininta siitä, että ilmoitusvel-
vollisuus koskee myös 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuja tapauksia, joissa kotikunta ei ul-
komaille muutosta huolimatta muutu.  Vel-
vollisuus ilmoittaa muutosta on olemassa 
myös silloin, kun henkilö muuttaa pois asun-
nosta eikä hänelle tämän jälkeen jää vaki-
naista asuntoa. Ilmoitusvelvollisuus käy ny-
kyisin ilmi epäsuorasti voimassaolevan koti-
kunta-asetuksen 1 §:n 2 momentista.  

7 a §. Muutto- ja maastamuuttoilmoitus. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, joka 
sisältää säännökset siitä, millä tavoin muut-
toilmoituksen voi tehdä ja mitä tietoja muut-
tajan on annettava ilmoituksen yhteydessä. 
Vastaavat säännökset sisältyvät nykyisin ko-
tikunta-asetukseen. 

Ilmoitustavoista ehdotetaan säädettäväksi 
pykälän 1 momentissa. Nykyisen kotikunta-
asetuksen 1 §:n 3 momentin mukaan pää-
sääntönä on ollut, että muuttoilmoitus on teh-
tävä kirjallisesti. Muut ilmoitustavat on sään-
nöksen mukaan voitu hyväksyä erityisestä 
syystä, jos henkilön oikeus ilmoituksen te-
kemiseen voidaan varmistaa ja ilmoitusta 
voidaan pitää luotettavana. 

Puhelimitse tehtävien muuttoilmoitusten 
vastaanottamista varten perustettiin vuonna 
1995 valtakunnallinen puhelinpalvelu, jonka 
myötä puhelimitse tehtyjen ilmoitusten mää-

rä kasvoi merkittävästi seuraavien vuosien 
aikana. Muuttoilmoituksen on voinut tehdä 
myös sähköisesti loppuvuodesta 1999 alkaen. 
Tapahtunut kehitys ehdotetaan otettavaksi 
laissa huomioon siten, että muut ilmoitusta-
vat mainittaisiin säännöksessä samanveroisi-
na kirjallisen muuttoilmoituksen kanssa. 

Muutoin kuin kirjallisesti tehtävien ilmoi-
tusten edellytyksistä säädettäisiin pykälän 2 
momentissa, jonka mukaan ilmoitusten hy-
väksyminen edellyttäisi kuten nykyisinkin, 
että henkilön oikeus ilmoituksen tekemiseen 
voidaan varmistaa ja ilmoitusta voidaan pitää 
luotettavana. Tämä tarkoittaa kansalaisen nä-
kökulmasta sitä, että hänellä ei olisi ehdoton-
ta oikeutta vaatia esimerkiksi puhelimitse te-
kemänsä ilmoituksen hyväksymistä, vaan 
tarvittaessa häneltä voitaisiin aina vaatia il-
moituksen tekemistä perinteiseen tapaan kir-
jallisesti, jos edellä mainittujen edellytysten 
ei katsota täyttyvän. Ilmoituksen vastaanotta-
jan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että puheli-
mitse tehtyä ilmoitusta ei saa hyväksyä, jos 
on syntynyt epäilys henkilön oikeudesta il-
moituksen tekemiseen tai siitä, että ilmoitus 
ei ole muutoin luotettava. Puhelimitse tehtä-
vien muuttoilmoitusten luotettavuuden li-
säämisessä käytetään ilmoituksia tallennetta-
essa ja rekisteröitäessä hyväksi myös teknisiä 
apuvälineitä, joiden avulla on mahdollista es-
tää joko tiettyä henkilöä tai tiettyä huoneistoa 
koskevien virheellisten muuttoilmoitusten 
rekisteröinti väestötietojärjestelmään. Säh-
köisen viestinnän avulla tehtyjen muutto- ja 
maastamuuttoilmoitusten hyväksyminen 
edellyttäisi kuten nykyisinkin, että ilmoitus 
on tehty kansalaisvarmennetta tai muuta luo-
tettavaa tunnistamismenetelmää käyttäen.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi muuttoilmoituksen ja 4 momentissa 
maastamuuttoilmoituksen yhteydessä annet-
tavista tiedoista. Säännökset vastaavat sisäl-
löltään pääosin kotikunta-asetuksen 1 §:n 1 
momentin ja 2 §:n 1 momentin sisältöä. 
Muilla kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaik-
kaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan 
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merkinnän tekemistä varten tarpeellisilla tie-
doilla tarkoitetaan ilmoituksella annettavia li-
sätietoja, joiden perusteella voidaan arvioida 
asumisen vakinaisuutta ja tilapäisyyttä sekä 
varmistaa muuton rekisteröinti oikeaan ra-
kennukseen ja huoneistoon. Kotikuntaa ja 
asuinpaikkaa koskevien merkintöjen tekemi-
seksi tarpeellisten tietojen lisäksi muuttoil-
moituksen yhteydessä kerätään myös tieto 
huoneiston hallintaperusteesta, jonka ilmoit-
taminen perustuu väestötietolain 13 §:ssä ra-
kennuksen omistajalle ja huoneiston haltijalle 
säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen. Tieto ke-
rätään kotimaan sisäisten muuttojen  yhtey-
dessä. Muuttoilmoituksen yhteydessä voi-
daan kerätä myös muita väestötietojärjestel-
mään merkittäviä tietoja. Tällä tarkoitetaan 
lähinnä henkilön ammattia ja sähköpostiosoi-
tetta koskevia tietoja, joiden ilmoittaminen 
väestötietojärjestelmään merkittäväksi perus-
tuu väestötietolain 4 §:n 1 momentin 4 koh-
dan mukaan vapaaehtoisuuteen. Väestötieto-
järjestelmään merkitään myös tieto henkilön 
kutsumanimestä, jos se on ilmoitettu muut-
toilmoituksen yhteydessä. 

7 b §. Ilmoituksen toimittaminen maistraa-
tille. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 b 
§, joka sisältää säännökset muutto- ja maas-
tamuuttoilmoituksen toimittamisesta toimi-
valtaiselle maistraatille ja ilmoitusten vas-
taanottamisesta muussa maistraatissa. Pykä-
län 1 momentti vastaa sisällöltään kotikunta-
asetuksen 1 §:n 1 momenttia ja 2 §:n 2 mo-
menttia. Pykälän 2 momentin mukaan muut-
toilmoituksen  voisi ottaa vastaan myös muu 
kuin 1 momentissa tarkoitettu maistraatti. Si-
säasiainministeriölle ehdotetaan annettavaksi 
toimivalta määrätä asetuksella tarkemmin sii-
tä, että ilmoitusten vastaanottamiseen liitty-
vät tehtävät voitaisiin jakaa tarkoituksenmu-
kaisella tavalla maistraattien kesken. Nykyi-
sin osa maistraateista osallistuu valtakunnal-
lisen muuttoilmoitusten puhelinpalvelun hoi-
tamiseen vapaaehtoisuuteen perustuen. Tar-
koituksena on, että ilmoitusten vastaanotta-
minen voitaisiin keskittää yhteen tai useam-
paan maistraattiin, jolloin muissa maistraa-
teissa vapautuu resursseja muiden tehtävien 
hoitamiseen. Tehtävien keskittäminen on tar-
koituksenmukaista erityisesti puhelimitse 
tehtävien ilmoitusten vastaanotossa, mutta 
tarvittaessa voitaisiin myös kirjallisesti ja 

sähköisesti tehtyjen ilmoitusten vastaanotta-
miseen liittyvät tehtävät keskittää yhteen tai 
useampaan maistraattiin. Tietojen rekiste-
röinnistä väestötietojärjestelmään vastaisi 
kuitenkin edelleen se maistraatti, jolle muut-
to- tai maastamuuttoilmoitus on tämän pykä-
län 1 momentin mukaan tehtävä. 

7 c §. Ilmoituksen vastaanottaminen muu-
alla kuin maistraatissa. Kotikuntalakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 7 c §, jossa säädet-
täisiin mahdollisuudesta ottaa vastaan muut-
to- ja maastamuuttoilmoituksia myös muual-
la kuin maistraateissa, jolloin  muutto- ja 
maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyvä yhteistyö muiden viranomaisten ja 
yhteisöjen kanssa perustuisi kotikuntalain 
säännöksiin.  Nykyinen yhteistyö ilmoitusten 
keruussa Suomen Posti Oy:n kanssa perustuu 
yhteispalvelulain nojalla solmittuun sopi-
mukseen. Maistraatti on lisäksi voinut nykyi-
sen kotikunta-asetuksen 4 §:n pykälän nojalla 
sopia virka-alueellaan toimivien muiden vi-
ranomaisten ja yhteisöjen kanssa kirjallisen 
muuttoilmoituksen jättämisestä niille maist-
raattiin toimitettavaksi. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että muutto- ja maastamuuttoilmoi-
tukset voitaisiin jättää myös muulle viran-
omaiselle tai yhteisölle kuin maistraatille asi-
anomaisen viranomaisen tai yhteisön kanssa 
tehtyyn sopimukseen perustuen. Väestörekis-
terikeskuksella olisi toimivalta tehdä sopimus 
viranomaisen tai yhteisön kanssa ilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyvien tehtävien hoita-
misesta. Maistraatti vastaa väestötietolain 2 
§:n 2 momentin mukaan virka-alueensa re-
kisteritiedoista ja niiden ylläpidosta, jonka 
vuoksi Väestörekisterikeskuksen olisi kuul-
tava asianomaisia maistraatteja ennen sopi-
muksen solmimista. Nykyinen yhteispalvelu-
lain nojalla tehty sopimus yhteisestä tiedon-
keruusta Suomen Posti Oy:n kanssa koskee 
sekä kirjallisesti, puhelimitse että sähköisesti 
tehtyjä muuttoilmoituksia. Ehdotuksen mu-
kaan muiden viranomaisten ja yhteisöjen 
kanssa tehtävä sopimus muuttoilmoitusten 
vastaanottamisesta voisi koskea esimerkiksi 
pelkästään kirjallisesti tai pelkästään puheli-
mitse tehtävien ilmoitusten vastaanottamista. 
Puhelimitse tehtäviä muuttoilmoituksia vas-
taanottavina mahdollisina muina tahoina voi-
si tulla kysymykseen esimerkiksi jokin puhe-
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linpalveluihin erikoistunut yhteisö. Suomen 
edustustot ovat nykyisin ottaneet vastaan kir-
jallisia maastamuuttoilmoituksia kotikunta-
asetuksen 5 §:n 2 momentin nojalla. Tarkoi-
tus on, että tätä käytäntöä jatkettaisiin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tehtä-
vien siirtämiseen liittyvistä yleisistä edelly-
tyksistä, joiden on täytyttävä niissä tapauk-
sissa, joissa ilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyviä tehtäviä siirrettäisiin muulle kuin vi-
ranomaiselle. Tehtävää hoitavalla yhteisöllä 
tulisi olla siihen tarvittavat voimavarat, kuten 
riittävät tekniset ja taloudelliset valmiudet 
sekä riittävästi henkilökuntaa. Yhteisöllä tu-
lisi esimerkiksi olla käytössään tarpeelliset 
tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet niis-
sä tapauksissa, joissa ilmoituksia otetaan vas-
taan puhelimitse ja ilmoituksen sisältämät 
tiedot välitetään toimivaltaiselle maistraatille 
sähköisesti. Lisäksi tehtäviä hoitavien henki-
löiden tulee olla perehdytettyjä ja  koulutettu-
ja näihin tehtäviin. 

Muuttoilmoitusten vastaanottamisessa on 
kysymys julkisen hallintotehtävän hoitami-
sesta. Tämän vuoksi pykälän 3 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että tehtävää hoita-
vat henkilöt toimisivat ilmoituksia vastaanot-
taessaan ja käsitellessään virkavastuulla. Hy-
vän hallinnon turvaamiseksi olisi tehtävää 
hoidettaessa noudatettava hallintolain 
(434/2003), kielilain (423/2003), saamen kie-
lilain (1086/2003) ja viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 
säännöksiä. Kielilain 25 §:n mukaan viran-
omaisen on varmistettava, että tehtävää hoi-
dettaessa annetaan kielilain mukaista palve-
lua,  jos tehtävän vastaanottaja määräytyy vi-
ranomaisen päätöksen tai muun toimenpiteen 
taikka viranomaisen ja vastaanottajan välisen 
sopimuksen perusteella.  Koska ehdotuksen 
mukaan muuttoilmoituksia vastaanottava yk-
sityinen määräytyisi Väestörekisterikeskuk-
sen ja tehtävän vastaanottajan välisen sopi-
muksen perusteella, tulisi Väestörekisteri-
keskuksen varmistua ennen sopimuksen sol-
mimista, että tehtävää hoidettaessa annetaan 
kielilain mukaista palvelua. 

7 d §. Sopimus muutto- ja maastamuuttoil-
moituksen vastaanottamiseen liittyvistä teh-
tävistä. Ehdotettavassa uudessa pykälässä 
säädettäisiin niistä seikoista, joista muutto- ja 
maastamuuttoilmoitusten vastaanottamista 

koskevassa sopimuksessa  olisi vähintään so-
vittava. Säännöksen tarkoituksena on varmis-
tua siitä, että ilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoi-
detuksi. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan so-
pimuksessa olisi sovittava, missä laajuudessa 
sopimusosapuoli hoitaa ilmoitusten vastaan-
ottoa. Sopimus voisi koskea esimerkiksi pel-
kästään kirjallisesti tai pelkästään puhelimit-
se tehtävien ilmoitusten vastaanottoa.   

Sopimuksessa olisi pykälän 1 momentin 2 
kohdan mukaan sovittava henkilötietojen 
suojaamisesta ja tietoturvasta. Ilmoituksia 
vastaanotettaessa käsitellään henkilötietoja. 
Mikäli sopimus koskee puhelimitse tehtävien 
ilmoitusten vastaanottamista, tehtävä edellyt-
tää käyttöoikeutta tiettyihin, tehtävän hoita-
misessa välttämättömiin väestötietojärjestel-
män tietoihin. Tämän vuoksi on erityisen tär-
keää varmistua siitä, että henkilötietojen suo-
jasta annetun lainsäädännön vaatimukset tu-
levat täytetyksi. 

Sopimuksessa olisi pykälän 1 momentin 3 
kohdan mukaan sovittava siitä, miten henki-
löstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta 
huolehditaan tehtävää hoitavilta  henkilöiltä  
edellytettävän riittävän asiantuntemuksen ja 
pätevyyden varmistamiseksi. Kohdan 4 mu-
kaan sopimuksessa olisi sovittava myös siitä, 
miten ilmoitusten käsittelystä aiheutuvat kus-
tannukset  jaetaan osapuolten kesken. Koh-
dan 5 mukaan sopimuksessa olisi sovittava 
myös sen voimassaolosta, kuten esimerkiksi 
siitä, onko sopimus määräaikainen vai tois-
taiseksi voimassaoleva ja millä edellytyksillä 
sopimus on irtisanottavissa.  

7 e §. Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen 
vastaanottamiseen liittyvät tehtävät. Ehdotet-
tavan uuden pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vas-
taanottamiseen liittyvistä tehtävistä. Ilmoi-
tuksen vastaanottajan olisi tarkistettava, että 
ilmoitus sisältää ne tiedot, jotka muutto- ja 
maastamuuttoilmoituksella on ehdotetun 7 a 
§:n 3 - 5 momentin mukaan annettava. Jos 
ilmoitus otetaan vastaan puhelimitse, vas-
taanottajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
ilmoittajan henkilöllisyyden varmistamiseen. 
Käytännössä tämä tapahtuisi siten, että vas-
taanottaja tarkistaisi annettujen ohjeiden mu-
kaisesti, että ilmoittaja osaa antaa itsestään ja 
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mukana muuttavista perheenjäsenistään il-
moituksessa tarvittavat henkilötiedot oikein 
ja vastata oikein myös henkilöllisyyden var-
mistamiseksi esitettäviin lisäkysymyksiin.  

Pykälän 2 momentti vastaa asiallisesti si-
sällöltään nykyisen kotikunta-asetuksen 4 §:n 
2 momenttia. 

7 f §. Yhteispohjoismainen muuttokirja. 
Pohjoismaasta Suomeen tai Suomesta toiseen 
pohjoismaahan tapahtuvissa muutoissa sovel-
letaan kotikuntalain säännösten ohella 6 §:ssä 
mainittua yhteispohjoismaista sopimusta. 
Sopimuksen mukaan pohjoismaiden välillä 
tapahtuvissa muutoissa käytetään niin sanot-
tua yhteispohjoismaista muuttokirjaa. Muut-
tokirjaa koskeva säännös ehdotetaan nostet-
tavaksi asetuksesta lain tasolle. Säännös vas-
taa asialliselta sisällöltään kotikunta-
asetuksen 3 §:ää. Säännöksen 2 momentin 
sanamuotoa ehdotetaan kuitenkin tarkistetta-
vaksi vastaamaan paremmin yhteispohjois-
maisen sopimuksen tekstiä.  

8 §. Muu ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä 
säädetään niin sanotusta toissijaisesta ilmoi-
tusvelvollisuudesta. Rakennuksen omistaja 
tai tämän edustaja sekä valtion ja kunnan vi-
ranomainen on tarvittaessa velvollinen anta-
maan maistraatille tietoja henkilön kotikun-
nan ja asuinpaikan määräytymistä varten. 
Pykälän 1 ja 2 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että ilmoitusvelvollisuus koski-
si selkeästi myös niitä tilanteita, joissa väes-
tötietojärjestelmään merkittyjen henkilöiden 
asumistietojen oikeellisuutta on tarpeen tar-
kistaa laajemminkin kuin vain tietyn yksittäi-
sen henkilön osalta. Ilmoitusvelvollisuus ra-
jattaisiin koskemaan vain niitä ilmoitusvel-
vollisen hallussa olevia tietoja, jotka ovat 
tarpeellisia  henkilön kotikunnan ja siellä 
olevan asuinpaikan määräytymisessä, tilapäi-
sen asuinpaikan merkitsemisessä tai väestö-
tietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkis-
tamisessa. Esimerkiksi rakennuksen omistaja 
tai tämän edustaja olisi velvollinen antamaan 
sen omaan asukasluetteloon merkittyjä tieto-
ja.   

Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 3 
momentti, jossa säädettäisiin vastaava ilmoi-
tusvelvollisuus myös huoneiston omistajalle 
ja haltijalle. Huoneiston omistajalla tai halti-
jalla ei ole nykyisin velvollisuutta antaa  
maistraatille tietoja huoneiston asukkaista.  

9 §. Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa 
koskeva merkintä. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan tarkennettavaksi siten, että säännök-
sestä käy ilmi, mikä maistraatti on toimival-
tainen tekemään merkinnän väestötietojärjes-
telmään. Nykyisin merkinnän tekemiseen oi-
keutettu maistraatti käy ilmi epäsuorasti ko-
tikunta-asetuksen 1 §:n 2 momentista ja 2 §:n 
2 momentista, joissa säädetään siitä, mille 
maistraatille muuttoilmoitus ja maastamuut-
toilmoitus on tehtävä. Lisäksi 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi nykyisin asetuksen 6 
§:ään sisältyvät tarkemmat säännökset mer-
kinnän tekemiselle tai lisäselvitysten pyytä-
miselle asetetusta määräajasta ja väestötieto-
järjestelmään tehtävästä merkinnästä  niissä 
tapauksissa, joissa henkilön asuinpaikan 
osoitetta ei voida pitää luotettavana. Maist-
raatille asetettu määräaika lasketaan siitä, 
kun ilmoitus on saapunut 7 b §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulle toimivaltaiselle maistraatil-
le. 

10 §. Muuttopäivä. Nykyisen säännöksen 
mukaan väestötietojärjestelmään voidaan 
merkitä henkilön ilmoittama muuttopäivä, 
jos ilmoitus on tehty viimeistään viikon ku-
luessa muutosta. Jos ilmoitus on saapunut 
maistraatille sen jälkeen, muuttopäiväksi 
merkitään ilmoituksen saapumispäivä. Mää-
räaikaa, jonka kuluessa maistraatille saapu-
nut muuttoilmoitus sallii väestötietojärjes-
telmään merkittäväksi henkilön ilmoittaman 
muuttopäivän, ehdotetaan pidennettäväksi  
yhteen kuukauteen. Muutoksesta seuraisi, et-
tä henkilön ilmoittama muuttopäivä tulisi re-
kisteröidyksi väestötietojärjestelmään use-
ammissa tapauksissa kuin nykyisin. 

12 §. Velvoittaminen. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että siitä 
kävisi selkeästi ilmi, että siinä tarkoitettu 
velvoite koskee muuttanutta henkilöä. Pykä-
län 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siinä otettaisiin huomioon 8 §:n 3 
momenttiin  lisättäväksi ehdotettu uusi ilmoi-
tusvelvollisuus huoneiston omistajalle ja hal-
tijalle. Maistraatin oikeus asettaa tarvittaessa 
velvoite tietojen antamiseen koskisi raken-
nuksen omistajan tai tämän edustajan lisäksi 
myös huoneiston omistajaa ja haltijaa. Valti-
on ja kunnan viranomaiselle ei voitaisi edel-
leenkään asettaa velvoitetta eikä siten myös-
kään uhkasakkoa.  
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13 §. Uhkasakko. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siihen sisältyvä viittaus 
12 §:ään tarkennettaisiin koskemaan 12 §:n 2 
momenttia. Uhkasakkoa ei enää asetettaisi 
muuttajalle, vaan uhkasakon asettaminen ja 
maksettavaksi määrääminen voisi koskea ai-
noastaan 8 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu-
ja muita ilmoitusvelvollisia kuin muuttajaa.  

14 §. Ilmoitusrikemaksu. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
ilmoitusrikemaksun määrääminen kohdistet-
taisiin sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
noudattaneet maistraatin 12 §:n 1 momentin 
nojalla antamaa velvoitetta. Ilmoitusrikemak-
sua ei siten enää määrättäisi niissä tapauksis-
sa, joissa henkilö on tehnyt muuttoilmoituk-
sen, mutta se on saapunut maistraatille myö-
hemmin kuin laissa säädetyssä määräajassa. 
Ehdotuksen mukaan maistraatin tulisi määrä-
tä ilmoitusrikemaksu niissä tapauksissa, jois-
sa muuttoilmoituksen tekemiseen velvollinen 
henkilö ei ole tehnyt ilmoitusta, antanut lisä-
tietoja tai täydentänyt tehtyä muuttoilmoitus-
ta, vaikka maistraatti olisi asettanut tätä kos-
kevan velvoitteen. Maksu voitaisiin jättää 
määräämättä, jos laiminlyönti on johtunut 
muuttajasta riippumattomista syistä tai jos 
sen määrääminen olisi ilmeisen kohtuutonta 
sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Maksu ehdotetaan nostettavaksi 50 euroon.  

16 §. Asiavirheen korjaus. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
virheen korjauksesta vastaisi merkinnän teh-
nyt maistraatti. Säännöksen muuttaminen on 
tarpeen, koska nykyisen säännöksen mukaan 
korjauksen saisi kaikissa tapauksissa tehdä 
vain henkilön kotikunnan tai väestökirjanpi-
tokunnan maistraatti. Kotikunnan maistraatti 
ei voi kuitenkaan tehdä korjausta niissä tapa-
uksissa, joissa asiavirheen korjaamista kos-
keva vaatimus liittyy tehtyyn muuttoilmoi-
tukseen jonkin toisen maistraatin toimialueel-
le. Henkilö on saattanut esimerkiksi tehdä 
ilmoituksen vakinaisesta muutosta jonkin toi-
sen maistraatin toimialueelle, mutta tämä 
maistraatti on hyväksynyt ilmoituksen aino-
astaan tilapäisenä muuttona. Jos henkilö kat-
soo, että merkinnässä on tapahtunut asiavir-
he, ja vaatii ilmoituksen rekisteröintiä vaki-
naisena muuttona, hänen tulisi esittää vaati-
muksensa uuden asuinpaikkansa maistraatil-
le, joka ei ole hyväksynyt ilmoitusta vakinai-

sesta muutosta. Henkilön väestötietojärjes-
telmään merkityn aikaisemman kotikunnan 
maistraatti ei voi tehdä päätöstä tällaisen vaa-
timuksen johdosta, koska valta merkinnän 
tekemiseen on sillä maistraatilla, jonka toi-
mialueella henkilön uusi kotikunta on. Ehdo-
tetun muutoksen jälkeen korjauksen voisi 
tehdä se maistraatti, joka on tehnyt väestötie-
tojärjestelmään virheelliseksi osoittautuneen 
merkinnän.  

17 §. Kirjoitusvirheen korjaus. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava 
korjaus kuin 16 §:ään. 

 
2.  Tarkemmat säännökset   

Esityksen mukaan muuttoilmoituksia voisi 
ottaa vastaan myös muu maistraatti kuin se, 
jolle ilmoitus on lain mukaan tehtävä ja joka 
vastaa merkinnän tekemisestä väestötietojär-
jestelmään. Ilmoitusten vastaanottamiseen 
liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien 
kesken säädettäisiin tarkemmin sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella. 

 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun sen on hy-
väksytty ja vahvistettu, viimeistään kuitenkin 
syksyllä 2004. 

 
4.  Säätämisjärjes tys  

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilö-
tietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 
Muutto- ja maastamuuttoilmoituksia tehtäes-
sä muuttaja on velvollinen antamaan henkilö-
tietoja. Ilmoitusten yhteydessä annettavia tie-
toja koskevat nykyisin asetukseen sisältyvät 
säännökset ehdotetaan siirrettäväksi lakiin. 

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Ko-
tikuntalaki sisältää jo nykyisin ilmoitusvel-
vollisuutta koskevat perussäännökset. Esityk-
sessä ehdotetaan siirrettäväksi lakiin myös 
nykyisin kotikunta-asetukseen sisältyvät tar-
kemmat säännökset siitä, millä tavoin muut-
toilmoituksen voi tehdä, mitkä tahot voivat 
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ottaa ilmoituksia vastaan ja mikä maistraatti 
tekee merkinnän väestötietojärjestelmään. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa 
vain viranomaiselle. Kotikuntalaissa ehdote-
taan säädettäväksi, että muuttoilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyviä tehtäviä voitaisiin 
siirtää sekä muille viranomaisille että myös 
yksityisille sopimukseen perustuen. Laissa 
säädettäisiin tehtävien siirtämisen edellytyk-
sistä ja siirrettävien tehtävien tarkemmasta 
sisällöstä. Tehtävien siirtämisellä voidaan  li-
sätä joustavuutta laissa säädetyn ilmoitusvel-
vollisuuden täyttämisessä. Joustavilla ilmoi-
tustavoilla voidaan vähentää ilmoitusvelvol-
lisuuden laiminlyöntejä ja parantaa siten vä-
estötietojärjestelmän osoitetietojen laatua.  

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
(PeVL 11/1994, 23/1994, 52/2001 ja 
11/2002) suhtautunut pidättyvästi sääntelyi-
hin, jotka mahdollistavat julkista valtaa sisäl-
tävän toimivallan siirtämisen sopimusperus-
teisesti. Muuttoilmoitusten vastaanottoon liit-

tyvien tehtävien siirtämiseen ei sisältyisi yk-
silön perusoikeuksien toteutumisen kannalta 
merkittävää päätösvaltaa eikä muuta julkisen 
vallan käyttöä, koska muuttoilmoitusten pe-
rusteella tehtävistä merkinnöistä väestötieto-
järjestelmään vastaisi edelleen toimivaltainen 
maistraatti kuten nykyisinkin. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
(esimerkiksi PeVL 45-46, 48 ja 52/2001) 
edellyttänyt, että perusoikeuksien, oikeustur-
van ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten 
noudattamisesta annetaan takeet siinä laissa, 
jolla tehtävien uskomisesta muulle kuin vi-
ranomaiselle säädetään. Säännösperusteisesti 
on varmistettava, että hallintotehtävissä nou-
datetaan asianomaista yleishallinto-
oikeudellista sääntelyä. Esitykseen sisältyisi-
vät säännökset muuttoilmoitusten vastaanot-
tamiseen osallistuvissa yhteisöissä tehtävää 
hoitavien henkilöiden virkavastuusta ja vel-
vollisuudesta noudattaa yleishallinto-
oikeudellisia säädöksiä. 

Edellä mainitun johdosta hallitus katsoo, 
että lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

kotikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/1994) 20 §,  
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10, 12 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 

16 §:n 1 momentti sekä 17 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti laissa 

1650/1995, sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a–7 f § seuraavasti: 
 
 

7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

Kun joku muuttaa kotikuntaa tai siellä ole-
vaa asuinpaikkaa, hänen on aikaisintaan kuu-
kautta ennen muuttopäivää ja viimeistään 
viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava 
siitä maistraatille. Ilmoituksen voi muuttavan 
henkilön puolesta tehdä myös hänen muka-
naan  muuttava perheenjäsenensä. Ilmoitus 
on tehtävä myös 5 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa sekä, jos joku muuttaa 
asunnosta ja hänelle ei jää vakinaista asun-
toa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitus 

Muuttoilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, 
puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai 
asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti. Ilmoi-
tus maahanmuutosta ja maastamuutosta on 
tehtävä kirjallisesti tai sähköisen viestinnän 
avulla. 

Muutoin kuin kirjallisesti tehty ilmoitus 
voidaan hyväksyä vain, jos oikeus ilmoituk-
sen tekemiseen voidaan varmistaa ja ilmoi-

tusta voidaan pitää luotettavana.  
Muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi 

muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, 
muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän 
muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa 
asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa 
koskevan merkinnän tekemistä  varten  tar-
peelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallin-
taperusteesta. Muuttoilmoituksen yhteydessä 
voidaan ilmoittaa myös muita väestötietojär-
jestelmään merkittäviä tietoja. Tiedot samalla 
kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan 
antaa yhteisellä ilmoituksella. 

Maastamuuttoilmoituksesta tulee käydä il-
mi maasta muuttavan henkilön nimi, henkilö-
tunnus, muuttopäivä, osoite ulkomailla, 
maastamuuton tarkoitus, ulkomailla oleske-
lun kesto sekä muut kotikuntaa ja siellä ole-
vaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa 
koskevan merkinnän tekemistä varten tar-
peelliset tiedot. Maastamuuttoilmoituksen 
yhteydessä voidaan ilmoittaa myös muita vä-
estötietojärjestelmään merkittäviä tietoja. 
Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjä-
senistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksel-
la. 

Tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muutto- 
ja maastamuuttoilmoituksesta tulee 3 tai 4 
momentissa säädettyjen tietojen lisäksi käydä 
ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto. 
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Väestörekisterikeskus vahvistaa tässä pykä-
lässä tarkoitettujen ilmoitusten kaavat. 
 

7 b § 

Ilmoituksen toimittaminen maistraatille 

Muuttoilmoitus tehdään sille maistraatille, 
jonka virka-alueelle henkilö muuttaa. Jos 
henkilö muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää 
vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä muut-
toilmoitus oleskelupaikkansa maistraatille. 
Maastamuuttoilmoitus tehdään sille maistraa-
tille, jonka virka-alueelta henkilö muuttaa ul-
komaille. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi 
ottaa vastaan myös muu kuin 1 momentissa 
tarkoitettu maistraatti.  Sisäasiainministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkemmat sään-
nökset muutto- ja maastamuuttoilmoitusten 
vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jaka-
misesta maistraattien kesken. 
 
 

7 c § 

Ilmoituksen vastaanottaminen muualla kuin 
maistraatissa 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitus voidaan 
jättää myös muulle viranomaiselle tai yhtei-
sölle kuin maistraatille, jos siitä on sovittu vi-
ranomaisen tai yhteisön kanssa. Väestörekis-
terikeskus voi asianomaisia maistraatteja 
kuultuaan tehdä sopimuksen muiden viran-
omaisten ja yhteisöjen kanssa muutto- ja 
maastamuuttoilmoitusten vastaanottamisesta 
ja toimittamisesta maistraatille. 

Ilmoitusten vastaanottamisen siirtäminen 
muulle kuin viranomaiselle edellyttää, että 
ilmoituksia vastaanottavalla yhteisöllä on 
riittävät voimavarat ja ilmoituksia vastaanot-
tavilla henkilöillä riittävä asiantuntemus ja 
pätevyys tehtävän hoitamiseen. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksia vas-
taanottava henkilö toimii tässä tehtävässään 
virkavastuulla. Tehtävää hoidettaessa on 
noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), 
kielilaissa (423/2003), saamen kielilaissa 
(1086/2003) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään. 

7 d § 

Sopimus muutto- ja maastamuuttoilmoituk-
sen vastaanottamiseen liittyvistä tehtävistä 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vas-
taanottamista koskevassa sopimuksessa on 
sovittava ainakin:  

1) ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien 
tehtävien laajuudesta; 

2) henkilötietojen suojaamisesta ja tietotur-
vasta; 

3) henkilöstön perehdyttämisestä ja koulut-
tamisesta; 

4) kustannusten jaosta; 
5) sopimuksen voimassaolosta ja päättymi-

sestä. 
 

7 e § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät 

Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistettava, 
että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3–5 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus tehdään puhe-
limitse, ilmoituksen vastaanottajan on lisäksi 
huolehdittava siitä,  että  ilmoitus täyttää 7 a 
§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Il-
moituksen vastaanottajan on toimitettava il-
moituksen sisältämät tiedot viivytyksettä 7 b 
§:n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille. 

Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu  vi-
ranomainen tai yhteisö kuin 7 b §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu maistraatti, katsotaan 
tehdyksi 7 §:ssä säädetyssä määräajassa, jos 
se on otettu vastaan määräajan kuluessa. 
 

7 f § 

Yhteispohjoismainen muuttokirja 

Kun joku muuttaa Suomeen toisesta poh-
joismaasta, hänen tulee esittää maistraatille 
lähtömaan paikallisen rekisteriviranomaisen 
antama yhteispohjoismainen muuttokirja. 
Jollei hänellä ole tällaista asiakirjaa, maist-
raatin on hankittava se viran puolesta lähtö-
maan paikalliselta rekisteriviranomaiselta. 

Kun joku muuttaa Suomesta toiseen poh-
joismaahan, hänen on ilmoitettava siitä asi-
anomaiselle maistraatille. Maistraatin on heti 
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annettava muuttavalle henkilölle yhteispoh-
joismainen muuttokirja toisen pohjoismaan 
paikallista rekisteriviranomaista varten. 
 
 

8 § 

Muu ilmoitusvelvollisuus 

Rakennuksen omistaja tai tämän edustaja 
on tarvittaessa velvollinen antamaan maist-
raatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpai-
kan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan 
merkitsemistä sekä väestötietojärjestelmään 
merkittyjen tietojen tarkistamista varten tar-
peellisia, hallussaan olevia tietoja rakennuk-
sessa asuvista tai asuneista.  

Valtion ja kunnan viranomainen on tarvit-
taessa velvollinen antamaan tarpeellisia, hal-
lussaan olevia tietoja maistraatille kotikun-
nan ja siellä olevan asuinpaikan määräyty-
mistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä 
sekä väestötietojärjestelmään merkittyjen tie-
tojen tarkistamista varten. 

Huoneiston omistaja ja haltija on tarvitta-
essa velvollinen antamaa maistraatille koti-
kunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräy-
tymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä 
sekä väestötietojärjestelmään merkittyjen tie-
tojen tarkistamista varten tarpeellisia, hallus-
saan olevia tietoja huoneistossa asuvista tai 
asuneista. 
 

9 § 

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koske-
va merkintä 

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 7 
b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatil-
le, sen on tehtävä väestötietojärjestelmään 
ilmoituksen mukainen merkintä kotikunnasta 
ja siellä olevasta asuinpaikasta tai tilapäisestä 
asuinpaikasta taikka merkittävä Suomen kan-
salaiselle väestökirjanpitokunta ulkomaille 
tapahtuneen vakinaisen muuton perusteella. 
Merkintää ei kuitenkaan saa tehdä, jos ilmoi-
tus on ilmeisesti tosiasioiden vastainen taikka  
puutteellinen tai muuten sellainen, ettei sen 
perusteella voi tehdä luotettavaa merkintää. 
Merkintä on tehtävä tai tarvittavat lisäselvi-
tykset pyydettävä kolmen arkipäivän kulues-

sa ilmoituksen saapumisesta. Jos henkilöllä 
ei ole asuntoa, hänet merkitään väestötieto-
järjestelmään kunnassa vailla vakinaista 
asuntoa olevaksi. Jos asuinpaikan osoitetta ei 
voida pitää luotettavana, väestötietojärjes-
telmään voidaan merkitä vain kotikunta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Muuttopäivä 

Muuttopäiväksi katsotaan ilmoitettu päivä, 
jos ilmoitus on tehty kuukauden kuluessa 
muutosta. Jos ilmoitus saapuu tämän jälkeen, 
muuttopäiväksi katsotaan ilmoituksen saa-
pumispäivä. Jos maistraatti tekee väestötieto-
järjestelmään merkinnän muutosta muulta 
kuin muuttavalta henkilöltä tai hänen per-
heenjäseneltään saamiensa tietojen perusteel-
la, muuttopäiväksi katsotaan merkinnän te-
kemisen päivä. 
 
 

12 § 

Velvoittaminen 

Jos muuttava henkilö on laiminlyönyt tässä 
laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 
velvollisuuden antaa lisätietoja, maistraatin 
on velvoitettava hänet määräajassa täyttä-
mään velvollisuutensa. Jos väestötietojärjes-
telmään ei ole tehdyn ilmoituksen perusteella 
voitu tehdä kotikuntaa ja siellä olevaa asuin-
paikkaa tai tilapäistä asuinpaikkaa koskevaa 
merkintää, maistraatin on velvoitettava il-
moituksen tehnyt määräajassa täydentämään 
ilmoitusta. Maistraatin on samalla ilmoitetta-
va, että laiminlyönti ei estä merkinnän teke-
mistä tai asian ratkaisemista. Velvoite voi-
daan erityisestä syystä jättää antamatta. 

Maistraatti voi oikean kotikunnan ja siellä 
olevan asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen 
asuinpaikan merkitsemistä tai väestötietojär-
jestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista 
varten velvoittaa rakennuksen omistajan tai 
tämän edustajan antamaan määräajassa tieto-
ja rakennuksessa asuvista tai asuneista sekä 
huoneiston omistajan tai haltijan antamaan 
tietoja huoneistossa asuvista tai asuneista. 
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13 § 

Uhkasakko 

Jos 12 §:n 2 momentin nojalla annettua 
velvoitetta ei ole noudatettu, maistraatti voi 
asettaa uuden velvoitteen ja sen noudattami-
sen tehosteeksi uhkasakon sekä tuomita uh-
kasakon maksettavaksi siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. 
 
 

14 § 

Ilmoitusrikemaksu 

Jos muuttava henkilö ei ole noudattanut 
maistraatin 12 §:n 1 momentin nojalla aset-
tamaa velvoitetta, maistraatin on määrättävä 
hänen maksettavakseen 50 euron suuruinen 
ilmoitusrikemaksu. Maksu voidaan jättää 
määräämättä, jos laiminlyönti on ilmeisesti 
johtunut muuttajasta riippumattomista syistä 
taikka jos maksun määrääminen olisi ilmei-
sen kohtuutonta sairauden tai muun vastaa-
van syyn vuoksi. 

Ilmoitusrikemaksua ei saa määrätä alle 15-
vuotiaalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Asiavirheen korjaus 

Jos 9 ja 10 §:n nojalla tehty kotikuntaa tai  

siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä asuin-
paikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa koske-
va merkintä perustuu virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen taikka väärään lain 
soveltamiseen, merkinnän tehnyt maistraatti 
voi omasta aloitteestaan tai sen vaatimukses-
ta, jota merkintä koskee, korjata virheen. En-
nen kuin maistraatti korjaa virheen omasta 
aloitteestaan, sen on varattava sille, jota mer-
kintä koskee, tilaisuus antaa määräajassa sel-
vitys asiasta. Määräajan laiminlyöminen ei 
ole esteenä virheen korjaukselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Kirjoitusvirheen korjaus 

Jos 9 ja 10 §:n nojalla tehdyssä kotikuntaa 
tai siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä 
asuinpaikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa 
koskevassa merkinnässä on ilmeinen kirjoi-
tusvirhe, sen maistraatin, joka on tehnyt mer-
kinnän, on omasta aloitteestaan tai sen vaa-
timuksesta, jota merkintä koskee, korjattava 
virhe.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

200 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

————— 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen  
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

kotikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/1994) 20 §,  
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10, 12 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 

16 §:n 1 momentti sekä 17 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti laissa 

1650/1995, sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a–7  f § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki 
 

7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

Kun henkilö muuttaa kotikuntaa tai siellä 
olevaa asuinpaikkaa, hänen on aikaisintaan 
viikkoa ennen muuttopäivää ja viimeistään 
viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava 
siitä rekisteritoimistolle. Ilmoituksen voi 
henkilön puolesta tehdä myös hänen per-
heenjäsenensä 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ehdotus 
 

7 § 

Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

Kun joku muuttaa kotikuntaa tai siellä 
olevaa asuinpaikkaa, hänen on aikaisintaan 
kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeis-
tään viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoi-
tettava siitä maistraatille. Ilmoituksen voi 
muuttavan henkilön puolesta tehdä myös 
hänen mukanaan muuttava perheenjäsenen-
sä. Ilmoitus on tehtävä myös 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä, 
jos joku muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää 
vakinaista asuntoa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitus  

Muuttoilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, 
puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai 
asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti. Il-
moitus maahanmuutosta ja maastamuutosta 
on tehtävä kirjallisesti tai sähköisen vies-
tinnän avulla. 

Muutoin kuin kirjallisesti tehty ilmoitus 
voidaan hyväksyä vain, jos oikeus ilmoituk-
sen tekemiseen voidaan varmistaa ja ilmoi-
tusta voidaan pitää luotettavana. 

Muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi 
muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, 



 HE 67/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
    

 

28

muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän 
muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa 
asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa 
koskevan merkinnän tekemistä varten  tar-
peelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallin-
taperusteesta. Muuttoilmoituksen yhteydes-
sä voidaan ilmoittaa myös muita väestötie-
tojärjestelmään merkittäviä tietoja. Tiedot 
samalla kertaa muuttavista perheenjäsenis-
tä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. 

Maastamuuttoilmoituksesta tulee käydä 
ilmi maasta muuttavan henkilön nimi, hen-
kilötunnus, muuttopäivä, osoite ulkomailla, 
maastamuuton tarkoitus, ulkomailla oleske-
lun  kesto sekä muut kotikuntaa ja siellä 
olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuin-
paikkaa koskevan merkinnän tekemistä var-
ten tarpeelliset tiedot. Maastamuuttoilmoi-
tuksen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös  
muita väestötietojärjestelmään merkittäviä 
tietoja. Tiedot samalla kertaa muuttavista 
perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä 
ilmoituksella. 

Tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muut-
to- ja maastamuuttoilmoituksesta tulee 3 tai 
4 momentissa säädettyjen tietojen lisäksi 
käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja 
kesto. 

Väestörekisterikeskus vahvistaa tässä py-
kälässä tarkoitettujen ilmoitusten kaavat. 
 

7 b § 

Ilmoituksen toimittaminen maistraatille 

Muuttoilmoitus tehdään sille maistraatil-
le, jonka virka-alueelle henkilö muuttaa. 
Jos henkilö muuttaa asunnosta ja hänelle ei  
jää vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä 
muuttoilmoitus oleskelupaikkansa maistraa-
tille. Maastamuuttoilmoitus tehdään sille 
maistraatille, jonka virka-alueelta henkilö 
muuttaa ulkomaille. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi 
ottaa vastaan myös muu kuin 1 momentissa 
tarkoitettu maistraatti.  Sisäasiainministeri-
ön asetuksella voidaan antaa tarkemmat 
säännökset muutto- ja maastamuuttoilmoi-
tusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävi-
en jakamisesta maistraattien kesken. 
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7 c § 

Ilmoituksen vastaanottaminen muualla kuin 
maistraatissa 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitus voidaan 
jättää myös muulle viranomaiselle tai yhtei-
sölle kuin maistraatille, jos siitä on sovittu 
viranomaisen tai yhteisön kanssa. Väestö-
rekisterikeskus voi asianomaisia maistraat-
teja kuultuaan tehdä sopimuksen muiden vi-
ranomaisten ja yhteisöjen kanssa muutto- ja 
maastamuuttoilmoitusten vastaanottamises-
ta ja toimittamisesta maistraatille.  

Ilmoitusten vastaanottamisen siirtäminen 
muulle kuin viranomaiselle edellyttää, että 
ilmoituksia vastaanottavalla yhteisöllä on 
riittävät voimavarat ja ilmoituksia vastaan-
ottavilla henkilöillä riittävä asiantuntemus 
ja pätevyys tehtävän hoitamiseen. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksia vas-
taanottava henkilö toimii tässä tehtäväs-
sään virkavastuulla. Tehtävää hoidettaessa 
on noudatettava, mitä hallintolaissa 
(434/2003), kielilaissa (423/2003), saamen 
kielilaissa (1086/2003) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään. 

 
7 d § 

Sopimus muutto- ja maastamuuttoilmoituk-
sen vastaanottamiseen liittyvistä tehtävistä 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vas-
taanottamista koskevassa sopimuksessa on 
sovittava ainakin:  

1) ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvi-
en tehtävien laajuudesta; 

2) henkilötietojen suojaamisesta ja tieto-
turvasta; 

3) henkilöstön perehdyttämisestä ja kou-
luttamisesta; 

4) kustannusten jaosta; 
5) sopimuksen voimassaolosta ja päätty-

misestä 
7 e § 

Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vas-
taanottamiseen liittyvät tehtävät 

Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistetta-
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va, että ilmoitus sisältää 7 a §:n 3–5 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus teh-
dään puhelimitse, ilmoituksen vastaanotta-
jan on lisäksi huolehdittava siitä, että ilmoi-
tus täyttää 7 a § :n 2 momentissa säädetyt 
edellytykset. Ilmoituksen vastaanottajan on 
toimitettava ilmoituksen sisältämät tiedot 
viivytyksettä 7 b §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle maistraatille. 

Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu  
viranomainen tai yhteisö kuin 7 b §:n 1 
momentissa tarkoitettu maistraatti, katso-
taan tehdyksi 7 §:ssä säädetyssä määrä-
ajassa, jos se on otettu vastaan määräajan 
kuluessa. 
 

7 f § 

Yhteispohjoismainen muuttokirja 

Kun joku muuttaa Suomeen toisesta poh-
joismaasta, hänen tulee esittää maistraatil-
le lähtömaan paikallisen rekisteriviran-
omaisen antama yhteispohjoismainen muut-
tokirja. Jollei hänellä ole tällaista asiakir-
jaa, maistraatin on hankittava se viran puo-
lesta lähtömaan paikalliselta rekisterivi-
ranomaiselta. 

Kun joku muuttaa Suomesta toiseen poh-
joismaahan, hänen on ilmoitettava siitä 
asianomaiselle maistraatille. Maistraatin 
on heti annettava muuttavalle henkilölle yh-
teispohjoismainen muuttokirja toisen poh-
joismaan paikallista rekisteriviranomaista 
varten. 

 
8 § 

Muu ilmoitusvelvollisuus 

Sen rakennuksen omistaja tai tämän edus-
taja, johon henkilö muuttaa tai josta hän 
muuttaa, on tarvittaessa velvollinen anta-
maan rekisteritoimistolle tietoja rakennuk-
sessa asuvista tai asuneista henkilöistä koti-
kunnan ja siellä olevan asuinpaikan mää-
räytymistä varten. 

Valtion ja kunnan viranomainen on tarvit-
taessa velvollinen antamaan hallussaan ole-
via tietoja rekisteritoimistolle henkilön ko-
tikunnan ja siellä olevan asuinpaikan mää-
räytymistä varten. 

8 § 

Muu ilmoitusvelvollisuus 

Rakennuksen omistaja tai tämän edustaja 
on tarvittaessa velvollinen antamaan maist-
raatille kotikunnan ja siellä olevan asuin-
paikan määräytymistä, tilapäisen asuinpai-
kan merkitsemistä sekä väestötietojärjes-
telmään merkittyjen tietojen tarkistamista 
varten tarpeellisia, hallussaan olevia tietoja 
rakennuksessa asuvista tai asuneista.  

Valtion ja kunnan viranomainen on tarvit-
taessa velvollinen antamaan tarpeellisia, 
hallussaan olevia tietoja maistraatille koti-
kunnan ja siellä olevan asuinpaikan mää-
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räytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkit-
semistä sekä väestötietojärjestelmään mer-
kittyjen tietojen tarkistamista varten. 

Huoneiston omistaja ja haltija on tarvit-
taessa velvollinen antamaan maistraatille 
kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan 
määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan 
merkitsemistä sekä väestötietojärjestelmään 
merkittyjen tietojen tarkistamista varten 
tarpeellisia, hallussaan olevia tietoja huo-
neistossa asuvista tai asuneista. 

 
9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa kos-
keva merkintä 

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 
rekisteritoimistolle, sen on välittömästi teh-
tävä väestötietojärjestelmään ilmoituksen 
mukainen merkintä henkilön kotikunnasta 
ja siellä olevasta asuinpaikasta taikka mer-
kittävä Suomen kansalaiselle väestökirjan-
pitokunta ulkomaille tapahtuneen vakinai-
sen muuton perusteella. Merkintää ei kui-
tenkaan saa tehdä, jos ilmoitus on ilmeisesti 
tosiasioiden vastainen, puutteellinen tai 
muuten sellainen, ettei merkintää voida sen 
perusteella luotettavasti tehdä. Jos henkilöl-
lä ei ole asuntoa, merkitään hänet väestötie-
tojärjestelmään kunnassa vailla vakinaista 
asuntoa olevaksi. 

9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa kos-
keva merkintä 

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 
7 b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maist-
raatille, sen on tehtävä väestötietojärjestel-
mään ilmoituksen mukainen merkintä koti-
kunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta tai 
tilapäisestä asuinpaikasta taikka merkittävä 
Suomen kansalaiselle väestökirjanpitokunta 
ulkomaille tapahtuneen vakinaisen muuton 
perusteella. Merkintää ei kuitenkaan saa 
tehdä, jos ilmoitus on ilmeisesti tosiasioiden 
vastainen taikka puutteellinen tai muuten 
sellainen, ettei sen perusteella voi tehdä 
luotettavaa merkintää. Merkintä on tehtävä 
tai tarvittavat lisäselvitykset pyydettävä 
kolmen arkipäivän kuluessa ilmoituksen 
saapumisesta. Jos henkilöllä ei ole asuntoa, 
hänet merkitään väestötietojärjestelmään 
kunnassa vailla vakinaista asuntoa olevaksi. 
Jos asuinpaikan osoitetta ei voida pitää 
luotettavana, väestötietojärjestelmään voi-
daan merkitä vain kotikunta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Muuttopäivä 

Henkilön muuttopäiväksi katsotaan ilmoi-
tettu päivä, jos ilmoitus on tehty säädetyssä 
määräajassa. Jos ilmoitus saapuu myöhäs-
tyneenä, katsotaan muuttopäiväksi ilmoi-
tuksen saapumispäivä. Milloin rekisteritoi-
misto tekee väestötietojärjestelmään mer-
kinnän henkilön muutosta muulta kuin 

10 § 

Muuttopäivä 

Muuttopäiväksi katsotaan ilmoitettu päi-
vä, jos ilmoitus on tehty kuukauden kulues-
sa muutosta. Jos ilmoitus saapuu tämän jäl-
keen, muuttopäiväksi katsotaan ilmoituksen 
saapumispäivä. Jos maistraatti tekee väes-
tötietojärjestelmään merkinnän muutosta 
muulta kuin muuttavalta henkilöltä tai hä-
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muuttajalta tai hänen perheenjäseneltään 
saamiensa tietojen perusteella, muuttopäi-
väksi katsotaan merkinnän tekemisen päivä. 

nen perheenjäseneltään saamiensa tietojen 
perusteella, muuttopäiväksi katsotaan mer-
kinnän tekemisen päivä. 

 
12 § 

Velvoittaminen 

Jos joku on laiminlyönyt tässä laissa sää-
detyn ilmoitusvelvollisuuden tai velvolli-
suuden antaa lisätietoja, rekisteritoimiston 
on velvoitettava hänet määräajassa täyttä-
mään velvollisuutensa. Jos annetun ilmoi-
tuksen perusteella väestötietojärjestelmään 
ei ole voitu tehdä henkilön kotikuntaa ja 
siellä olevaa asuinpaikkaa koskevaa mer-
kintää, rekisteritoimiston on velvoitettava 
hänet määräajassa täydentämään ilmoitusta. 
Rekisteritoimiston on samalla ilmoitettava, 
että laiminlyönti ei estä merkinnän tekemis-
tä tai asian ratkaisemista. Velvoite voidaan 
erityisestä syystä jättää antamatta. 

 
Rekisteritoimisto voi henkilön oikean ko-

tikunnan ja siellä olevan asuinpaikan mää-
räytymistä varten velvoittaa rakennuksen 
omistajan tai tämän edustajan antamaan 
määräajassa tietoja rakennuksessa asuvista 
tai asuneista henkilöistä. 
 

12 § 

Velvoittaminen 

Jos muuttava henkilö on laiminlyönyt täs-
sä laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 
velvollisuuden antaa lisätietoja, maistraatin 
on velvoitettava hänet määräajassa täyttä-
mään velvollisuutensa. Jos väestötietojär-
jestelmään ei ole tehdyn ilmoituksen perus-
teella voitu tehdä kotikuntaa ja siellä olevaa 
asuinpaikkaa tai tilapäistä asuinpaikkaa 
koskevaa merkintää, maistraatin on velvoi-
tettava ilmoituksen tehnyt määräajassa täy-
dentämään ilmoitusta. Maistraatin on sa-
malla ilmoitettava, että laiminlyönti ei estä 
merkinnän tekemistä tai asian ratkaisemista. 
Velvoite voidaan erityisestä syystä jättää 
antamatta. 

Maistraatti voi oikean kotikunnan ja siel-
lä olevan asuinpaikan määräytymistä, tila-
päisen asuinpaikan merkitsemistä  tai väes-
tötietojärjestelmään merkittyjen tietojen 
tarkistamista varten velvoittaa rakennuksen 
omistajan tai tämän edustajan antamaan 
määräajassa tietoja rakennuksessa asuvista 
tai asuneista sekä huoneiston omistajan tai 
haltijan antamaan tietoja huoneistossa asu-
vista tai asuneista. 

 
13 § 

Uhkasakko 

Jos 12 §:n nojalla annettua velvoitetta ei 
ole noudatettu, rekisteritoimisto voi asettaa 
uuden velvoitteen ja sen noudattamisen te-
hostamiseksi uhkasakon sekä määrätä sen 
maksettavaksi siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. 

13 § 

Uhkasakko 

Jos 12 §:n 2 momentin nojalla annettua 
velvoitetta ei ole noudatettu, maistraatti voi 
asettaa uuden velvoitteen ja sen noudatta-
misen tehosteeksi uhkasakon sekä tuomita 
uhkasakon maksettavaksi siten kuin uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

 
 

14 § 

Ilmoitusrikemaksu 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus henkilön muutosta ei ole tullut määrä-

14 § 

Ilmoitusrikemaksu 

Jos muuttava henkilö ei ole noudattanut 
maistraatin 12 §:n 1 momentin nojalla an-
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ajassa rekisteritoimistolle, sen on määrättä-
vä hänen maksettavakseen 200 markan suu-
ruinen ilmoitusrikemaksu. Maksu voidaan 
kuitenkin jättää määräämättä, jos viivästys 
on ollut vähäinen tai se on ilmeisesti johtu-
nut muuttajasta riippumattomista syistä 
taikka jos sen määrääminen olisi ilmeisen 
kohtuutonta sairauden tai muun vastaavan 
syyn vuoksi. 

Ilmoitusrikemaksua ei saa määrätä alle 
viisitoistavuotiaalle lapselle eikä henkilölle, 
jolle saman laiminlyönnin johdosta on 
määrätty maksettavaksi tässä laissa säädet-
ty uhkasakko. 
— — — — — — — — — — — — — —  

tamaa velvoitetta, maistraatin on määrättä-
vä hänen maksettavakseen 50 euron suurui-
nen ilmoitusrikemaksu. Maksu voidaan jät-
tää määräämättä, jos laiminlyönti on ilmei-
sesti johtunut muuttajasta riippumattomista 
syistä taikka jos maksun määrääminen olisi 
ilmeisen kohtuutonta sairauden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. 

Ilmoitusrikemaksua ei saa määrätä alle 
15-vuotiaalle. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 § 

Asiavirheen korjaus 

Jos 9 ja 10 §:n nojalla tehty kotikuntaa tai 
siellä olevaa asuinpaikkaa taikka väestökir-
janpitokuntaa koskeva merkintä perustuu 
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka väärään lain soveltamiseen, voi se 
rekisteritoimisto, jonka toimialueella henki-
lön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on, 
omasta aloitteestaan tai henkilön vaatimuk-
sesta korjata virheen. Ennen kuin rekisteri-
toimisto tekee virheen korjauksen omasta 
aloitteestaan, sen on varattava asianomai-
selle henkilölle tilaisuus antaa määräajassa 
selvitys asiasta. Määräajan laiminlyöminen 
ei ole esteenä virheen korjaukselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 

Asiavirheen korjaus 

Jos 9 ja 10 §:n nojalla tehty kotikuntaa tai   
siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä asuin-
paikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa kos-
keva merkintä perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka väärään 
lain soveltamiseen, merkinnän tehnyt maist-
raatti voi omasta aloitteestaan tai sen vaa-
timuksesta, jota merkintä koskee, korjata 
virheen. Ennen kuin maistraatti korjaa vir-
heen omasta aloitteestaan, sen on varattava 
sille, jota merkintä koskee, tilaisuus antaa 
määräajassa selvitys asiasta. Määräajan 
laiminlyöminen ei ole esteenä virheen kor-
jaukselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

17 § 

Kirjoitusvirheen korjaus 

Jos 9 ja 10§:n nojalla tehdyssä kotikuntaa 
tai siellä olevaa asuinpaikkaa taikka väestö-
kirjanpitokuntaa koskevassa merkinnässä 
on ilmeinen kirjoitusvirhe, on sen rekisteri-
toimiston, jonka toimialueella henkilön ko-
tikunta taikka väestökirjanpitokunta on, 
omasta aloitteestaan tai henkilön vaatimuk-
sesta korjattava se. 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 § 

Kirjoitusvirheen korjaus 

Jos 9 ja 10 §:n nojalla tehdyssä kotikuntaa 
tai siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä 
asuinpaikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa 
koskevassa merkinnässä on ilmeinen kirjoi-
tusvirhe, sen maistraatin, joka on tehnyt 
merkinnän, on omasta aloitteestaan tai sen 
vaatimuksesta, jota merkintä koskee, korjat-
tava virhe. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Tämä laki tulee voimaan     päivänä    
kuuta 200 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

 


