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I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 7 - 9, 18, 20, 30 och

44 §, av dem 44 § sådan den lyder i förordning 1292/2011, som följer:

7 §

Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars fa-
miljerättsliga ställning registreras i befolk-
ningsdatasystemet uppgifter om huruvida

1) barnet är ett barn inom äktenskapet,
2) barnet är ett utomäktenskapligt barn,
3) faderskapet för barnet är fastställt,
4) barnet är ett trolovningsbarn,
5) barnet har getts som adoptivbarn,
6) barnet har tagits som adoptivbarn,
7) adoptionen har hävts.

8 §

Uppgifter om vårdnad om barn

Som uppgifter om vårdnad om barn regist-
reras i befolkningsdatasystemet

1) vårdnadshavarnas fullständiga namn
och personbeteckningar eller, om personbe-
teckning saknas, födelsetid,

2) datum för vårdnadens inledande, om
avtal har ingåtts om vårdnaden eller om ett
domstolsbeslut om vårdnad har getts, och
datum för när vårdnaden upphör,

3) information om vårdnadshavarnas upp-
gifter och rättigheter eller en särskild rättig-
het som beviljats den ena föräldern, om det
bestämts om dem i ett domstolsbeslut,

4) uppgifter om att barnet bor hos den ena

föräldern, om detta bestämts i ett domstolsbe-
slut eller i ett avtal om vårdnad om barn som
fastställts av socialnämnden,

5) med stöd av 56 § 3 mom. i lagen om
främjande av integration (1386/2010) an-
mälda uppgifter om domstolsbeslut som gäl-
ler förordnande eller befriande av företrädare
i fråga om barn som fått uppehållstillstånd
och den dag då beslutet gavs samt fullstän-
digt namn och personbeteckning för barnets
företrädare.

9 §

Uppgifter om fastställd adoption

Som uppgifter om en fastställd adoption
registreras i befolkningsdatasystemet datum
då adoptionen börjar och eventuellt upphör
samt uppgift från en domstol om att den
fastställt att bestämmelserna i adoptionslagen
(153/1985) eller bestämmelserna i adoptions-
lagen (22/2012) ska tillämpas på ett adoptiv-
förhållande som har uppkommit före den 1
januari 1980.

18 §

Förbud mot utlämnande av personuppgifter

De förbud som begränsar utlämnande av
personuppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet är följande:



1) förbud mot utlämning av uppgifter för
direktmarknadsföring,

2) förbud mot utlämning av kontaktuppgif-
ter,

3) förbud mot utlämning av uppgifter för
uppdatering av kundregister,

4) förbud mot utlämning av uppgifter för
personmatriklar,

5) förbud mot utlämning av uppgifter för
släktforskning,

6) spärrmarkering.

20 §

Uppgifter som registreras om utländska med-
borgare

För en utländsk medborgare som vistas i
Finland tillfälligt kan följande uppgifter re-
gistreras: fullständigt namn, kön, personbe-
teckning, modersmål, medborgarskap, adress
i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen
inleds och avslutas samt andra uppgifter som
han eller hon har lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare som inte är
bosatt i Finland och vars uppgifter registreras
i befolkningsdatasystemet på initiativ av en
myndighet kan följande uppgifter registreras:
fullständigt namn, kön, personbeteckning och
andra uppgifter som myndigheten lämnat till
magistraten.

För en utländsk medborgare kan Skatteför-
valtningen i befolkningsdatasystemet regist-
rera följande uppgifter: efternamn och för-
namn, kön, personbeteckning, modersmål,
medborgarskap, yrke, adress utomlands,
adress i Finland och datum då den tillfälliga
vistelsen inleds och avslutas.

30 §

Myndighetsuppgifter vid mottagande av ut-
ländska medborgares begäran om registre-

ring

Den myndighet som tar emot en utländsk
medborgares anmälan ska kontrollera identi-
teten hos honom eller henne med hjälp av ett
gällande pass eller annat tillförlitligt identi-
tetsbevis och att vistelsen är laglig med hjälp
av ett giltigt dokument som visar att vistelsen
är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt

utlänningslagen. Myndigheten ska dessutom
kontrollera att uppgifterna om den utländska
medborgaren inte tidigare har registrerats i
befolkningsdatasystemet. Om uppgifter re-
gistreras på grund av tillfälligt arbete i Fin-
land, ska den myndighet som tar emot anmä-
lan kontrollera att det finns ett anställnings-
förhållande med hjälp av ett dokument som
arbetsgivaren gett och av vilket anställnings-
förhållandet framgår.

Migrationsverket och Folkpensionsanstal-
tens lokalbyrå ska till den utländska medbor-
garens anmälan foga en av myndigheten veri-
fierad kopia av det resedokument som den
utländska medborgaren har företett, av ett
dokument som visar att vistelsen är laglig och
dessutom av ett dokument av vilket anställ-
ningsförhållandet framgår, om registrering
begärts på grund av tillfälligt arbete i Fin-
land. Anmälan ska skickas till magistraten i
den kommun där den utländska medborgaren
bor.

44 §

Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av
magistraternas uppgifter som gäller uppdate-
ring av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regio-
nala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen
om befolkningsdatasystemet och Befolk-
ningsregistercentralens certifikattjänster

1) svarar magistraten i Västra Finland, ma-
gistraten i Norra Finland och magistraten i
Inre Finland för registreringen i befolknings-
datasystemet av uppgifter om sådana utländ-
ska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 2
och 3 punkten i lagen om befolkningsdata-
systemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster i de fall då uppgifterna re-
gistreras på initiativ av en myndighet och
utan medverkan från den utländska medbor-
garen själv,

2) svarar magistraten i Lappland för upp-
dateringen av uppgifter om fastigheter, bygg-
nader och lägenheter eller lokaler inom verk-
samhetsområdet för magistraten i Västra Ny-
land i de fall då det uppstår ett behov av att
göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga
om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet
i samband med att magistraten i Lappland
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behandlar flyttningsanmälningar som avser
flyttningar till och inom verksamhetsområdet
för magistraten i Västra Nyland,

3) svarar magistraten i Östra Nyland och
magistraten i Sydöstra Finland för rådgiv-
ningen till Skatteförvaltningen i ärenden som
gäller registrering av uppgifter i befolknings-
datasystemet, och för registreringen av rättel-
ser av uppgifter som Skatteförvaltningen re-
gistrerat i befolkningsdatasystemet.

Den magistrat som med stöd av 1 mom.
registrerat uppgifterna i befolkningsdatasys-
temet ansvarar för de uppgifter som den re-
gistrerat.

En magistrat inom vars verksamhetsom-

råde en utländsk medborgare som tillfälligt
vistas i Finland vistas, kan oberoende av 1
mom. 3 punkten behandla en enskild begäran
om rättelse som gäller personen i fråga och
som lämnats direkt till magistraten, och föra
in de nödvändiga uppgifterna till följd av
detta i befolkningsdatasystemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2012. Förordningens 7 och 9 § träder dock i
kraft först den 1 juli 2012, 8 § den 1 septem-
ber 2012 och 18 § den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Lagstiftningsråd Terhi Lehtonen
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