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Lag
om ändring av lagen om hemkommun
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om hemkommun (201/1994) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag
624/2004, och
ändras 2 § 2 mom., 3 b §, 6 a § 2 mom., 7 a § 1 mom., 7 b §, 7 e § 1 mom., 9, 9 a, 11
och 15 §, rubriken för 4 kap., 16 och 17 §, rubriken för 5 kap. samt 18 och 19 §,
av dem 3 b § sådan den lyder i lag 1377/2010, 6 a § 2 mom. och rubriken för 4 kap. sådana de lyder i lag 1650/1995, 7 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 624/2004, 7 b §, 7 e § 1
mom. samt 9, 9 a, 11, 15, 18 och 19 § sådana de lyder i lag 1095/2010 samt 16 och 17 §
sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 624/2004 och 1095/2010, som följer:
2§
Hemkommun
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Har en person i sin användning flera bostäder eller ingen bostad alls, är hans eller hennes hemkommun den kommun som han eller hon på grund av sina familjeförhållanden,
sin utkomst eller andra motsvarande omständigheter själv anser som sin hemkommun och
till vilken han eller hon med hänsyn till de ovannämnda omständigheterna har den fastaste
anknytningen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3b§
Ändring av hemkommun i vissa situationer
En persons hemkommun ändras om han eller hon flyttar till en annan kommun i en situation som avses i 60 § i socialvårdslagen (1301/2014).
6a§
Folkbokföringskommun
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om en finsk medborgare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans eller hennes
folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun i nämnd ordning. Folkbokföringskommunen är den kommun som vid den
tidpunkt då han eller hon fick finskt medborgarskap var förälderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun. Om varken föräldrarna eller maken då inte hade någon
hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, är folkbokföringskommunen HelRP 78/2016
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singfors. Anteckningen om folkbokföringskommunen görs när uppgifter om personen första gången registreras i befolkningsdatasystemet.
7a§
Flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet
Flyttningsanmälan kan göras skriftligen, med hjälp av elektronisk kommunikation eller
muntligen i samband med kundbesök. Anmälan om flyttning till Finland och anmälan om
flyttning till utlandet ska göras skriftligen eller med hjälp av elektronisk kommunikation.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
7b§
Behörig magistrat
Vilken magistrat som helst kan ta emot en flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning
till utlandet. Bestämmelser om hur de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet ska fördelas mellan magistraterna får utfärdas genom förordning av finansministeriet.
Vilken magistrat som helst kan göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som
krävs med anledning av en anmälan. Uppgifterna i samband med anteckningarna kan fördelas mellan magistraterna, om det behövs för att effektivisera verksamheten eller skapa
en regionalt balanserad arbetsfördelning mellan magistraterna. Närmare bestämmelser om
fördelningen av uppgifter får utfärdas genom förordning av finansministeriet. Den magistrat som gjort en anteckning svarar för denna.
7e§
Åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälan och anmälan om flyttning
till utlandet
Den som tar emot en anmälan ska kontrollera att den innehåller de uppgifter som anges
i 7 a § 3—5 mom. Om den som tar emot anmälan är någon annan än en magistrat, ska denne utan dröjsmål sända uppgifterna i anmälan till den magistrat som avses i 7 b § 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
9§
Anteckning om hemkommun, bostad och folkbokföringskommun
När en anmälan enligt 7 a § har inkommit till en magistrat ska denna, utan obefogat
dröjsmål efter mottagandet av anmälan, i befolkningsdatasystemet utifrån anmälan göra
en anteckning om hemkommunen och bostaden där eller om tillfällig bostad eller anteckna
en folkbokföringskommun för en finsk medborgare med anledning av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands.
Har magistraten av någon annan än personen själv fått uppgifter om att hans eller hennes hemkommun eller bostaden där har ändrats eller om att han eller hon stadigvarande
bosatt sig utomlands, får magistraten göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.
Om magistraten har anledning att misstänka att de uppgifter som anmälts i fall som avses i 1 eller 2 mom. är uppenbart felaktiga eller om anmälan är bristfällig eller annars är
sådan att en tillförlitlig anteckning inte kan göras utifrån den, ska magistraten vid behov
begära ytterligare uppgifter utan obefogat dröjsmål efter det att anmälan kommit in.
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9a§
Anteckning om hemkommun, bostad och folkbokföringskommun i vissa fall
Om en person saknar bostad, antecknas det i befolkningsdatasystemet att han eller hon
saknar stadigvarande bostad i kommunen. Om en persons bostadsadress inte kan anses tillförlitlig, kan endast hemkommunen antecknas i befolkningsdatasystemet.
Om den registeransvarige inte kan få uppgifter om en persons bostad eller vistelse i Finland, kan det antecknas i befolkningsdatasystemet att personen befinner sig på okänd ort.
Om man inte fått någon uppgift om personens bostad eller vistelse i Finland inom de två
följande kalenderåren efter att det antecknades att personen befinner sig på okänd ort, kan
det antecknas i befolkningsdatasystemet att personen saknar hemkommun. Innan det antecknas att någon saknar hemkommun ska magistraten göra förfrågningar om huruvida
personen är vid liv och om personens boende hos andra myndigheter som kan bedömas ha
uppdaterade uppgifter om saken.
De anteckningar som krävs i befolkningsdatasystemet med anledning av en flyttningsanmälan kan göras direkt med stöd av anmälan, om anmälan gäller en flyttning från en bostad till en annan i samma kommun. Detta förutsätter dock att anteckningarna kan göras
utan ytterligare uppgifter och att en felfri registrering av uppgifterna kan säkerställas genom tekniska kontroller.
11 §
Förvaltningsbeslut om anteckningen om hemkommun
Om den anteckning som magistraten gjort om en persons hemkommun eller hans eller
hennes bostad där eller hans eller hennes folkbokföringskommun avviker från det som
personen i fråga har anmält eller om anteckningen inte heller efter den begäran om ytterligare uppgifter som avses i 9 § har kunnat göras i enlighet med personens önskan, eller
om anteckningen har gjorts utifrån uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat
eller hans eller hennes familjemedlemmar, ska magistraten utan obefogat dröjsmål fatta
ett skriftligt beslut och underrätta personen om sitt beslut och om möjligheten att begära
omprövning av beslutet.
15 §
Hörande
Har anmälan om flyttning gjorts av ett barn under 15 år, ska magistraten ge vårdnadshavarna tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts av en 15—17-årig person, ska magistraten vid behov ge vårdnadshavarna tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts
för en person under 18 år av en familjemedlem som flyttar med honom eller henne, ska
magistraten vid behov ge vårdnadshavarna tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar
med anledning av anmälan.
4 kap.
Begäran om omprövning och ändringssökande
16 §
Begäran om omprövning
Omprövning av ett beslut som avses i 11 § får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.
3

669/2016
17 §
Ändringssökande
Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning samt beslut som
gäller ett föreläggande enligt 12 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras
endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
En registerförvaltningsmyndighet vars beslut har upphävts eller ändrats av en förvaltningsdomstol får anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller vite finns i viteslagen.
5 kap.
Rättelse av fel
18 §
Rättelse av fel som gäller hemkommun, bostad eller folkbokföringskommun
På rättelse av registeranteckningar som gjorts i befolkningsdatasystemet med stöd av
denna lag tillämpas bestämmelserna i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster om rättelse av fel.
19 §
Begäran om omprövning och ändringssökande som gäller beslut om rättelse av fel
På begäran om omprövning och ändringssökande som gäller beslut om rättelse av fel
tillämpas bestämmelserna i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster om begäran om omprövning och ändringssökande.
————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
Helsingfors den 25 augusti 2016
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