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1 BDS-gränssnittet
Förfrågningsprodukterna i BDS-gränssnittet har indelats i olika prisklasser beroende på omfattningen av de uppgifter som överlåts till kunden från befolkningsdatasystemet.
Kostnaderna för grundande och ändring av BDS-gränssnittsförbindelsen och extra kostnader faktureras separat
i varje enskilt fall.
Utöver de förfrågningsprodukter som nämns här kan Befolkningsregistercentralen också bygga andra skräddarsydda förfrågningstjänster och fastställa separata priser för dem.
Minimidebiteringen för gjorda förfrågningar per månad är 7 €/faktura. På Befolkningsregistercentralens avgifter
tillkommer inte moms.
1.1 Prislistans ikraftträdande
Den här prislistan trädde i kraft den 29 maj 2012 och gäller tills vidare. Den här prislistan ändrades den 5 september 2017 genom att prislistorna för BDS-förfrågan och BDS-gränssnittet separerades till separata bilagor, prislistans grafiska framtoning uppdaterades och den nya prisgruppen mini upptogs på listan.
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2 Förfrågningar om personuppgifter
2.1 Prisgrupperna för förfrågningar om personuppgifter
Prisgrupperna bildas utifrån omfattningen och slaget av uppgifterna i de produkter som ingår i prisgruppen.
Vid varje prisgrupp beskrivs de uppgifter som en produkt i prisgruppen högst kan innehålla. I anslutning till prisgrupperna presenteras färdiga exempelprodukter, vilkas innehåll bifogas som bilaga.
Prisgrupp mini 0,17 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• uppgift om dödsfall
Exempelprodukter: PERUSLT19

Prisgrupp grundläggande 0,27 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• hemkommun.
• modersmål (finska, svenska, annat)
• dödsdatum
Exempelprodukter: PERUSLT14, PERUSLT20, PERUSLT24

Prisgrupp grundläggande + begränsade uppgifter om intressebevakning 0,32 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• hemkommun.
• modersmål (finska, svenska, annat)
• dödsdatum
• uppgift om intressebevakning på nivån ja/nej
Exempelprodukter: PERUSLT16
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Prisgrupp grundläggande, redigerad 0,39 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• hemkommun.
• modersmål (finska, svenska, annat)
• dödsdatum
• + små ändringar
Exempelprodukter: PERUSLT12

Prisgrupp grundläggande + omfattande uppgifter om intressebevakning 0,44€/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• tidigare adresser (max 3)
• datum för inflyttning till Finland
• hemkommun.
• modersmål (finska, svenska, annat)
• uppgifter om intressebevakningen (hela innehållet)
• uppgift om dödsfall
• födelsehemkommun (för indrivnings- och kreditupplysningsverksamhet)
• födelseort (för indrivnings- och kreditupplysningsverksamhet)
Exempelprodukter: Indrivning omfattande

Prisgrupp omfattande 0,49 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• tidigare namn (högst 3)
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• tidigare adresser (max 3)
• datum för inflyttning till Finland
• hemkommun
• modersmål (finska, svenska, annat)
• uppgifter om intressebevakningen (hela innehållet)
• civilstånd
• medborgarskap
• uppgift om dödsfall
Exempelprodukter: PERUSLT21
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Prisgrupp omfattande, redigerad 0,55 €/förfrågan
Produkterna i denna prisgrupp innehåller högst:
• namn
• tidigare namn (högst 3)
• adress (stadigvarande, tillfällig, postadress)
• tidigare adresser (max 3)
• datum för inflyttning till Finland
• hemkommun
• modersmål (finska, svenska, annat)
• uppgifter om intressebevakningen (hela innehållet)
• civilstånd
• medborgarskap
• uppgift om dödsfall
• + tillagda uppgifter
Exempelprodukter: LAAJALT1
Priserna på produkterna omfattar en förfrågningsförbindelse mellan den elektroniska kommunikationskoden
och personbeteckningen, om kunden vill inkludera förfrågan om den elektroniska kommunikationskoden och
personbeteckningen (SATU-HETU) i produkten.
SATU-HETU förfrågningsprodukt
Enbart SATU-HETU-förfrågningsprodukten utan andra uppgifter 0,05 €/förfrågan
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2.2 Förfrågningsprodukter för personuppgifter
Prisgrupp mini
PERUSLT19 …..0,17e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Tilltalsnamn
o Uppgifter om dödsfall

Prisgrupp grundläggande
PERUSLT14 …..0,27e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Stadigvarande finländsk adress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Finländsk postadress
o Utländsk postadress
o Uppgifter om modersmålet (finska, svenska, annat)
o Uppgifter om dödsfall
PERUSLT20 …..0,27e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Stadigvarande finländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Finländsk postadress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Utländsk postadress
o Hemkommun
o Modersmål (finska, svenska, annat)
o Uppgift om dödsfall
PERUSLT24 …..0,27e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Tilltalsnamn
o Stadigvarande finländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Finländsk postadress
o Uppgift om dödsfall
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Prisgrupp grundläggande + uppgifter om intressebevakning
PERUSLT16 …..0,32e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Hemkommun
o Stadigvarande finländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Finländsk postadress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Utländsk postadress
o Modersmål (finska, svenska, annat)
o Intressebevakning
o Uppgifter om dödsfall

Prisgrupp grundläggande, redigerad
PERUSLT12 …..0,39e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Hemkommun
o Stadigvarande finländsk adress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Finländsk postadress
o Utländsk postadress
o Uppgifter om modersmålet (finska, svenska, annat)
o Uppgifter om dödsfall
o datum för inflyttning till Finland
o Intressebevakning

Prisgrupp personens uppgifter + omfattande uppgifter om intressebevakning
Indrivning omfattande …..0,44e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Tidigare namn
o Stadigvarande finländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Finländsk postadress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Utländsk postadress
o Tidigare stadigvarande finländsk adress
o Tidigare tillfällig finländsk adress
o Tidigare stadigvarande utländsk adress
o Tidigare stadigvarande utländsk adress
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datum för inflyttning till Finland
Hemkommun
Uppgifter om dödsfall
Modersmål
Intressebevakning
Intressebevakare av person
Nuvarande efternamn för intressebevakare av person
Nuvarande förnamn för intressebevakare av person
Företags- och samfundsintressebevakare
Rättshjälpsbyrå intressebevakare
Födelsehemkommun
Födelseort i utlandet

Prisgrupp omfattande
PERUSLT21 …..0,49e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande efternamn
o Nuvarande förnamn
o Hemkommun
o Stadigvarande finländsk adress
o Tillfällig inhemsk adress
o Finländsk postadress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tillfällig utländsk adress
o Utländsk postadress
o Intressebevakningsuppgift
o Modersmål (finska, svenska, annat)
o Uppgifter om dödsfall
o Civilstånd

Prisgrupp omfattande, redigerad
LAAJALT1 …..0,55e
Sökning med personbeteckningen, personbeteckningen returneras i resultatet.
o Nuvarande förnamn
o Nuvarande efternamn
o Tidigare namn (max 3 tidigare namn)
o Modersmål
o Medborgarskap antal
o Medborgarskap
o Civilstånd
o Stadigvarande finländsk adress
o Invånare antal
o Uppgifter om en bostadslägenhet i Finland
o Tidigare stadigvarande finländsk adress (max 3)
o Tillfällig finländsk adress
o Tidigare tillfällig finländsk adress (max 3)
o Finländsk postadress
o Stadigvarande utländsk adress
o Tidigare tillfällig utländsk adress (max 3)
o Tillfällig utländsk adress
o Tidigare tillfällig utländsk adress (max 3)
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Utländsk postadress
Hemkommun
datum för inflyttning till Finland
Intressebevakning
Intressebevakare av person
Nuvarande efternamn för intressebevakare av person
Nuvarande förnamn för intressebevakare av person
Företags- och samfundsintressebevakare
Rättshjälpsbyrå intressebevakare
Yrke
Antal (minderåriga)
Barn antal (minderåriga)
Uppgifter om dödsfall
Fastigheter/outbrutna områden som personen äger
Byggnader som personen de facto äger
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3 Förfrågningar om byggnadsuppgifter
3.1 Priserna på förfrågningar om byggnadsuppgifter per produkt
Förfrågan för identifiering av byggnad 0,02 €/förfrågan
•
•

KIIKE: sökning på fastighetsbeteckningen, i svarsmeddelandet returneras uppgift om huruvida byggnader hittas med
den fastighetsbeteckning som angetts
RAKKE: sökning på byggnadens förläggningskommun och adress, i svarsmeddelandet returneras uppgift om
huruvida byggnader hittas med det sökkriterium som angetts

Förteckning över byggnadsuppgifter, 0,12 €/förfrågan
•

RAKLUE2: sökning på fastighetsbeteckningen, svaret är en förteckning över aktiva byggnadsbeteckningar och byggnadernas användningsändamål.

Byggnadsuppgifter, 0,20 €/förfrågan
•

RAKPE2: byggnadens uppgifter

Byggnadsuppgifter med uppgift om ägaren, 0,23 €/förfrågan
•

RAKPEO

3.2 Förfrågningsprodukter för byggnadsuppgifter
Byggnadsuppgifter förfrågan RAKPE2 (Sökning på byggnadsbeteckningen) …..0,20e
Basuppgifter om byggnaden:
Kommun
Byggnadens belägenhetsadress
Uppgifter om våningsyta
Byggmaterial
Byggnadens uppvärmning
Byggnadens utrustning
Byggnadens anslutningar till nät
Byggnadens koordinater
Byggnadsuppgifter med uppgifter om ägaren
RAKPEO2(Sökning på byggnadsbeteckningen) …..0,23e
Basuppgifter om byggnaden:
Kommun
Byggnadens belägenhetsadress
Uppgifter om våningsyta
Byggmaterial
Byggnadens uppvärmning
Byggnadens utrustning
Byggnadens anslutningar till nät
Byggnadens samtliga ägare
Byggnadens koordinater

