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toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä
maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vesikulkuneuvorekisteristä annetun
lain (976/2006) 3 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1017/2007, perintökaaren
(40/1965) 20 luvun 9 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1008/2007, isyyslain
(700/1975) 20 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1009/2007, nimilain (694/1985)
14 §:n 1 momentin ja 32 d §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentti laissa
1010/2007 ja 32 d §:n 2 momentti laissa 421/2007, vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008)
3 ja 11 §:n, kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) 2 §:n 2 momentin, väestötietojärjes-
telmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 7
momentin, holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on
laissa 1405/2009, sekä kotikuntalain (201/1994) 7 b §:n ja 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina
kuin ne ovat laissa 1095/2010:

1 §

Luvan antaminen vesikulkuneuvorekisterin
tietojen saamiseen

Länsi-Suomen maistraatti antaa luvan vesi-
kulkuneuvorekisteristä annetun lain
(976/2006) 20 §:ssä tarkoitettujen rekisteriin
talletettujen julkisten henkilötietojen ja mui-
den tietojen saamiseen teknisen käyttöyhtey-
den avulla tai muutoin sähköisesti.

2 §

Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen

Perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 1
momentissa tarkoitettu maistraatin toimivalta
vahvistaa perukirjan osakasluettelo siirretään
toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uu-
denmaan maistraatin toimivalta siirretään

Länsi-Suomen maistraatille, jos hakemus on
tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin
toimivalta siirretään Lounais-Suomen maist-
raatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

3 §

Isyyden tunnustamisen hyväksyminen

Isyyslain (700/1975) 20 §:ssä tarkoitettu
maistraatin toimivalta ratkaista isyyden tun-
nustamisen hyväksymistä koskeva asia siirre-
tään toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin
toimivalta siirretään Lounais-Suomen maist-
raatille;

2) Länsi-Uudenmaan maistraatin toimi-
valta lukuun ottamatta Raaseporin kihlakun-
nan aluetta siirretään Lounais-Suomen maist-
raatille, jos asian käsittelykieli on muu kuin
ruotsi.



4 §

Nimenmuutoshakemusten käsittely

Maistraatti, joka on ottanut vastaan nimi-
lain (694/1985) mukaisen etunimen tai suku-
nimen muuttamista koskevan hakemuksen,
on toimivaltainen antamaan päätöksen asi-
assa.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin
toimivalta antaa päätös etunimen tai sukuni-
men muuttamista koskevassa asiassa siirre-
tään toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uu-
denmaan maistraatin toimivalta siirretään
Pohjois-Suomen maistraatille, jos hakemus
on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin
toimivalta siirretään Lounais-Suomen maist-
raatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

5 §

Vihkimisoikeudesta annetussa laissa
säädettyjen tehtävien hoitaminen

Pohjois-Suomen maistraatti on toimivaltai-
nen maistraatti vihkimisoikeudesta annetussa
laissa (571/2008) tarkoitetuissa tehtävissä.

Maistraatti, joka on avioliittolain
(234/1929) 17 a §:n 2 momentin nojalla
myöntänyt vihkimisoikeuden, valvoo kuiten-
kin myöntämänsä vihkimisoikeuden käyttä-
mistä ja on toimivaltainen tällaisen vihkimis-
oikeuden peruuttamista koskevassa asiassa.

Vihkimisoikeusrekisterin teknisestä toimi-
vuudesta vastaavana viranomaisena toimii
Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva
maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

6 §

Kuluttajaneuvonnan hoitaminen

Maistraatit, jotka hoitavat kuluttajaneuvon-
nasta annetun lain (800/2008) 1 §:n mukaista
kuluttajaneuvontaa, ovat:

1) Itä-Uudenmaan maistraatti
2) Hämeen maistraatti
3) Kaakkois-Suomen maistraatti
4) Lounais-Suomen maistraatti
5) Sisä-Suomen maistraatti

6) Länsi-Suomen maistraatti
7) Itä-Suomen maistraatti
8) Pohjois-Suomen maistraatti ja
9) Lapin maistraatti.
Kuluttajaneuvontaa antavat ja heitä avusta-

vat virkamiehet ovat 1 momentissa mainittu-
jen maistraattien virkamiehiä. Maistraatti voi
määrätä kuluttajaneuvonnan alueellisen saa-
tavuuden tai toiminnan tarkoituksenmukaisen
järjestämisen vuoksi kuluttajaneuvonnan vir-
kamiesten virkapaikaksi toisen maistraatin
yksikön tai toimipisteen.

7 §

Eräiden kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa
vailla olevien henkilöiden tietojen ylläpito

väestötietojärjestelmässä

Helsingin maistraatti käsittelee asiat, jotka
koskevat väestötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista an-
netun lain (661/2009) 80 §:n 7 momentissa
tarkoitettuja henkilöitä, joilla ei ole koskaan
ollut kotikuntaa eikä väestökirjanpitokuntaa
Suomessa.

8 §

Luvan antaminen holhousasioiden rekisterin
tietojen saamiseen

Hämeen maistraatti antaa holhoustoimesta
annetun lain (442/1999) 64 §:n 5 momentissa
tarkoitetun luvan saada holhousasioiden re-
kisteriin talletettuja tietoja teknisen käyttöyh-
teyden avulla.

9 §

Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten käsittely

Kotikuntalain (201/1994) 7 a §:ssä tarkoi-
tettujen muutto- ja maastamuuttoilmoitusten
vastaanottamiseen ja ilmoitusten johdosta vä-
estötietojärjestelmään tehtäviin merkintöihin
liittyvistä tehtävistä vastaa se maistraatti,
jonka toimialueelle muuttoa muuttoilmoitus
koskee tai jonka toimialueelta muuttoa maas-
tamuuttoilmoitus koskee.

2 1351/2011



Edellä 1 momentista poiketen seuraavat
siinä tarkoitetut tehtävät jaetaan maistraat-
tien kesken siten, että:

1) valtakunnalliseen muuttoilmoitusten
palvelupuhelimeen tehdyt suomenkieliset
muuttoilmoitukset, jotka eivät edellytä lisä-
selvitysten tekemistä, käsittelee Lapin maist-
raatti; ilmoitusten käsittelyyn osallistuvat li-
säksi Sisä-Suomen maistraatti ja Länsi-Suo-
men maistraatti;

2) valtakunnalliseen muuttoilmoitusten
palvelupuhelimeen tehdyt ruotsinkieliset
muuttoilmoitukset, jotka eivät edellytä lisä-
selvitysten tekemistä, käsittelee Länsi-Suo-
men maistraatti; ilmoitusten käsittelyyn voi-
vat lisäksi osallistua Lapin maistraatti ja Sisä-
Suomen maistraatti;

3) sähköisen viestinnän avulla tehdyt suo-
menkieliset muuttoilmoitukset, jotka koske-
vat muuttoa Helsingin maistraatin toimialu-
eelle, käsittelee Lapin maistraatti; Lapin
maistraatti voi lisäksi osallistua Helsingin
maistraatin toimialuetta koskevien muiden
kuin sähköisen viestinnän avulla tehtyjen
muuttoilmoitusten käsittelyyn;

4) suomenkieliset muuttoilmoitukset,
jotka koskevat muuttoa Länsi-Uudenmaan
maistraatin toimialueella Espoon, Lohjan,
Vihdin ja Kauniaisten kaupunkiin sekä Kirk-
konummen, Karkkilan, Karjalohjan, Nummi-
Pusulan ja Siuntion kuntaan, käsittelee Lapin
maistraatti; Lapin maistraatti voi lisäksi osal-
listua Länsi-Uudenmaan maistraatin toimi-
alueen muita kuin edellä mainittuja kuntia
koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

5) sähköisen viestinnän avulla tehdyt suo-
menkieliset muuttoilmoitukset, jotka koske-
vat muuttoa Itä-Uudenmaan maistraatin toi-
mialueelle, käsittelee Sisä-Suomen maist-
raatti; Sisä-Suomen maistraatti voi lisäksi
osallistua Itä-Uudenmaan maistraatin toi-
mialuetta koskevien muiden kuin sähköisen
viestinnän avulla tehtyjen muuttoilmoitusten
käsittelyyn.

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoi-
tettuja suomenkielisiä muuttoilmoituksia vas-
taavat ruotsinkieliset muuttoilmoitukset,
jotka eivät edellytä lisäselvitysten tekemistä,
käsittelee Lapin maistraatti, ja 5 kohdassa
tarkoitettuja suomenkielisiä muuttoilmoituk-
sia vastaavat ruotsinkieliset muuttoilmoituk-

set, jotka eivät edellytä lisäselvitysten teke-
mistä, käsittelee Sisä-Suomen maistraatti.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentin sää-
detään, maistraatti ottaa vastaan yksittäisen
asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti tehdyn
muuttoilmoituksen tai muun suoraan maist-
raatille toimitetun muutto- tai maastamuut-
toilmoituksen ja tekee muuttoilmoituksen
johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojär-
jestelmään, jos merkinnän tekeminen ei edel-
lytä lisäselvityksiä.

Väestötietojärjestelmään tehtävän merkin-
nän kunnassa vailla vakinaista asuntoa ole-
vaksi voi tehdä vain 1 momentissa tarkoitettu
maistraatti. Lapin maistraatti voi kuitenkin
tehdä edellä mainitun merkinnän 2 momentin
4 kohdassa tarkoitettujen ja Sisä-Suomen
maistraatti 2 momentin 5 kohdassa tarkoitet-
tujen muuttoilmoitusten johdosta.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Jos 2 §:n 1 kohdassa tai 4 §:n 2 momentin
1 kohdassa tarkoitettu asia on tullut vireille
Raaseporin maistraatissa ennen tämän ase-
tuksen voimaantuloa, Länsi-Uudenmaan
maistraatti käsittelee asian. Jos 2 §:n 2 koh-
dassa, 3 §:n 1 kohdassa tai 4 §:n 2 momentin
2 kohdassa tarkoitettu asia on tullut vireille
Porvoon maistraatissa ennen tämän asetuksen
voimaantuloa, Itä-Uudenmaan maistraatti kä-
sittelee asian.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainmi-
nisteriön asetus vesikulkuneuvorekisterin pi-
tämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
(863/2007), valtiovarainministeriön asetus
toimivaltaisista maistraateista perukirjan osa-
kasluettelon vahvistamista koskevissa asi-
oissa (101/2010), valtiovarainministeriön
asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden
tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asi-
oissa (99/2010), valtiovarainministeriön ase-
tus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja
sukunimen muuttamista koskevien hakemus-
ten käsittelyssä (100/2010), valtiovarainmi-
nisteriön asetus toimivaltaisista viranomai-
sista vihkimisoikeudesta annetussa laissa tar-
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koitetuissa tehtävissä (623/2008), valtiova-
rainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa
hoitavista maistraateista (871/2008), valtio-
varainministeriön asetus toimivaltaisesta
maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän
tietojen ylläpitoa koskevissa asioissa
(124/2010) ja valtiovarainministeriön asetus

muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaan-
ottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemiseen
liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien
kesken (1297/2010).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen
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