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1 ALLMÄNT De tingsrätternas meddelanden i maskinläsbar (elektronisk) form som skall lämnas med
stöd av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet
(808/1995) skall uppgöras och sändas via TUOMAS-systemet. Målet är att största
delen av tingsrättens meddelanden görs i elektronisk form och att behandlingen och
inmatningen av blanketter hos befolkningsregistercentralen (efter 1.5.2000 magistra-
terna) begränsas till dels meddelanden om intressebevakning och meddelanden om
företrädare för barn som anlänt utan vårdnadshavare, dels till vissa undantagssituationer
och meddelanden från högre domstolar. Både elektroniska meddelanden och meddelan-
den i pappersform utgör även i fortsättningen ett separat arbetsskede från utskriften av
domslutshandlingen.

1.1 Avsändande Meddelandena om tingsrättens slutliga avgöranden kan indelas i två grupper enligt den
tidpunkt då de skulle sändas ut:
1 meddelanden som avses i förordningens 1 § 1 mom. 1–5 punkt (när förord-

ningen ändrats 1–6 punkt), vilka är verkställbara trots att de inte vunnit laga
kraft och sålunda genast kan antecknas i befolkningsdatasystemet

2 meddelanden som avses i förordningens 1 § 1 mom. 6–13 punkt (när för-
ordningen ändrats 7–14 punkt), vilka sänds i elektronisk form endast i det
fall att tingsrättens avgörande har vunnit laga kraft.

Meddelandena i grupp 1, liksom också interimistiska förordnanden enligt förordningens
3 § 1 mom. 1 punkt, skall insändas så snart avgörandet givits eller avkunnats. De
elektroniska meddelandena i grupp 2 om avgöranden som vunnit laga kraft liksom
meddelanden i pappersform om avgöranden som gäller hävande av begränsning av
handlingsbehörighet eller intressebevakaruppdragets upphörande sänds in när antingen
tiden för meddelande av missnöje eller den lagstadgade besvärstiden har löpt ut.

1.2 TSO-kontakt Meddelanden till befolkningsdatasystemet skickas med TSO-dataöverförings-
programmet. Kontakten öppnas via fönstret för överföring av BRC-meddelan-
den. Fönstret finns i TUOMAS huvudmeny under menyn för massfunktioner.
I fönstret skall ges ett användarnamn som har definierats som BRC-användare
samt ett lösenord, som hör samman med namnet. När man trycker på överfö-
ringsknappen sänds samtliga i domstolen inmatade BRC-meddelanden till
TietoEnator och efter kontroll vidare till befolkningsdatasystemet.

När man skickar meddelanden bör man observera att samtliga meddelanden som in-
matats efter föregående sändning avsänds med samma kommando. Därför kan man
inte mata in meddelanden i väntan på att avsända dem senare.

I bilaga 1 uppräknas de villkor som skall uppfyllas för att ett meddelande skall kunna
göras i ärendet. Meddelanden får avsändas bara en gång om dagen.

1.3 Underskrift Elektroniska meddelanden undertecknas inte.

1.4 Specialfall Meddelanden om intressebevakare och om företrädare för barn som anlänt utan
vårdnadshavare kan tills vidare inte skickas i elektronisk form, utan dessa meddelanden
görs med hjälp av de meddelandeblanketter som finns i katalogen JMBLANK. 
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Meddelande om vissa sällan förekommande avgöranden har skickats in i fri form, t.ex.
som en kopia av beslutet eller domen. Hit hör avgöranden som gäller ogiltigförklaran-
de av vigsel och förlust av familjeställning. Det har inte ansetts ändamålsenligt att
utarbeta elektroniska blanketter för dessa meddelanden. Meddelandena skickas också
i fortsättningen in i pappersform och befolkningsregistercentralen (efter 1.5.2000
magistraten) matar in uppgifterna.

I en del fall är det nödvändigt att sända ett meddelande i pappersform för inmatning
i befolkningsregistercentralen (efter 1.5.2000 i magistraten) även i sådana ärenden där
ett meddelande i elektronisk form annars kan användas. Ett pappersmeddelande skall
användas t.ex. när meddelandet skall innehålla uppgifter om så många personer, att det
på den meddelandeblankett som motsvarar postmodellen inte finns tillräckligt med
utrymme (t.ex. då flera än 9 personer som försvunnit i en olycka skall dödförklaras
genom samma avgörande). I dessa fall kan man även i fortsättningen använda sig av
de blanketter som finns i JMBLANK-katalogen.

Alla meddelanden i pappersform skall även i fortsättningen undertecknas, och frånsett
de undantag som nämns nedan i avsnitt 3.3 och 3.7, antecknas uppgifterna om laga
kraft på dem på samma sätt som tidigare. Meddelandena sänds utan dröjsmål till
befolkningsregistercentralen (efter 1.5.2000 till den behöriga magistraten) i enlighet
med 4 § i förordningen. Avvikande från tidigare förfarande behöver pappersmeddelan-
dena inte längre skickas in i flera exemplar, ett meddelande är tillräckligt.

På begäran av befolkningsregistercentralen eller magistraten skall tingsrätten avgiftsfritt
skicka en kopia av beslutet eller domen eller ett meddelande på en blankett i
JMBLANK-katalogen.
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2 ATT VÄLJA BLANKETT FÖR MEDDELANDET
  

I de flesta fallen väljer TUOMAS-systemet på basis av förfarandekoden och ärendets
rubrik färdigt den elektroniska blankett som skall användas. När det gäller äktenskaps-
skillnadsärenden måste användaren själv välja den ena av de två blanketter som syste-
met erbjuder.

2.1 Meddelande om äktenskapsskillnad
  

Meddelande lämnas om slutligt avgörande i äktenskapsskillnad. Om avgörandet i ett
äktenskapsskillnadsärende innehåller bestämmelser om vårdnaden om barn och
meddelandet samtidigt kan göras för hela avgörandet (missnöje har inte anmälts be-
träffande äktenskapsskillnaden), görs meddelandet på den elektroniska blanketten för
äktenskapsskillnadsärenden.

2.2 Meddelande om vårdnad
  

Blanketten används när man uppgör ett meddelande om ett slutligt avgörande eller ett
interimistiskt förordnande om vårdnad om barn.

2.3 Meddelande om intressebevakning
  

Ett meddelande om intressebevakning kan tills vidare inte göras i elektronisk form,
utan meddelandet görs på blanketten INTRBEVA som finns i JMBLANK-katalogen.

  
2.4 Meddelande om adoptivbarn
  

Blanketten används för meddelanden om avgöranden som gäller fastställande av ett
adoptivförhållande eller ett förordnande om att lagen om adoption (153/1985) skall
tillämpas på ett adoptivförhållande.

2.5 Meddelande om dödförklaring
  

Blanketten används för meddelanden om avgöranden genom vilka en försvunnen
person/försvunna personer dödförklaras.

2.6 Meddelande om barns familjeställning
  

Blanketten används för meddelanden om avgöranden genom vilka domaren har
godkänt ett erkännande av faderskap eller tingsrätten har fastställt eller upphävt
faderskap.

2.7 Meddelande om företrädare för barn som anlänt utan vårdnadshavare
  

Detta meddelande kan tills vidare inte göras i elektronisk form, utan det görs på
blanketten BARNFORE som finns i JMBLANK-katalogen.

2.8 Meddelande om förlust av släktnamn
  

Förlust av släktnamn meddelas till befolkningsdatasystemet så att en kopia av domen
översänds till befolkningsregistercentralen (efter 1.5.2000 till den behöriga magistra-
ten).
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2.9 Meddelande om ogiltigförklarande av vigsel
  

Ett avgörande som gäller ogiltigförklarande av vigsel meddelas till befolkningsdatasys-
temet i form av en kopia av beslutet.
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3.3 Meddelande om intressebevakning 

Meddelanden som gäller intressebevakning, dvs. tingsrättens avgöranden som avser
förordnande av intressebevakare, begränsande av handlingsbehörigheten, upphävande
eller ändring av begränsningen av handlingsbehörigheten, befriande av intressebe-
vakaren från uppdraget, intressebevakaruppdragets upphörande eller fördelning av
uppgifterna mellan flera intressebevakare, kan tills vidare inte skickas i elektronisk
form via Tuomas-systemet. Meddelandena görs på den förnyade blankett som finns i
JMBLANK-katalogen.

På den nya blanketten har i samma meddelande kombinerats de uppgifter som skall
införas i befolkningsdatasystemet och domstolens meddelande till förmyndarmyn-
digheten (magistraten) enligt 6 § förordningen om förmyndarverksamhet (889/1999).
Detta kombinerade meddelande skickas till den behöriga magistraten, som sörjer för
att uppgifterna både antecknas i registret över förmynderskapsärenden och införs i
befolkningsdatasystemet.

Ett meddelande till befolkningsdatasystemet görs om ett sådant avgörande som med
stöd av 65 § lagen om förmyndarverksamhet skall anmälas till förmyndarmyndigheten.
Med stöd av domstolens meddelande görs då anteckningar både i registret över
förmynderskapsärenden och i befolkningsdatasystemet. Ett undantag utgör de fall där
till intressebevakare för en omyndig person utses hans förälder (t.ex. en man som
erkänt faderskapet förordnas att som intressebevakare sköta barnets egendom och
modern ensam är barnets vårdnadshavare). Uppgiften om detta avgörande införs i
befolkningsdatasystemet, men inte i registret över förmynderskapsärenden. Även i detta
fall skickas dock meddelande till magistraten på barnets hemort för införande i befolk-
ningsdatasystemet. Om en intressebevakare har förordnats med stöd av 10 § lagen om
förmyndarverksamhet införs uppgifterna i befolkningsdatasystemet bara om intressebe-
vakaren i de fall som avses i 10 § 1, 2 eller 4 punkten har förordnats för en känd
huvudman och intressebevakarens uppgift omfattar skötsel av egendom eller bevakande
av rätt i ett oskiftat bo.

Meddelande om tingsrättens slutgiltiga avgörande som gäller
- förordnande av intressebevakare
- befriande av intressebevakare från uppdraget
- ändring av intressebevakarens uppgift
- begränsning av handlingsbehörigheten
- ändring av begränsning av handlingsbehörigheten eller

 - endast uppgiftsfördelningen mellan flera intressebevakare
liksom meddelanden om interimistiska förordnanden i dessa ärenden uppgörs och
skickas genast när avgörandet har givits eller kungjorts. Däremot meddelar tings-
rätten inte om avgöranden som saknar laga kraft och som gäller
- upphävande av begränsningar av handlingsbehörigheten eller
- intressebevakaruppdragets upphörande med stöd av 17 § 3 mom. lagen om

förmyndarverksamhet.

Avvikande från tidigare praxis skall ett eget meddelande göras för varje huvudman.
Även om samma intressebevakare (en eller flera) i avgörandet har förordnats för flera
minderåriga och intressebevakningen upphör antingen när de minderåriga fyller 18 år
eller för allas del på samma av domstolen fastställda dag, skall för varje huvudman
göras ett separat meddelanden om avgörandet.
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Sedan registret för förmynderskapsärenden tagits i bruk meddelas avgörandena inte
längre genom kungörelse i officiella tidningen. 

3.3.1 Meddelandets innehåll

Identifieringsuppgifter Domstolsbeteckningen samt avgörandets datum och nummer skrivs in på den
plats som hjälptexten anger.

Avgörandets art Dokumentblanketten används också för meddelanden om interimistiska förordnanden
enligt 79 och 81 § lagen om förmyndarverksamhet, som givits under rättegång. I
meddelandet kommer antingen texten ”Slutgiltigt avgörande” eller ”Interimistiskt
avgörande” att skrivas ut, beroende på vilket av de erbjudna alternativen man väljer. 

På följande rad erbjuder hjälptexten åtta olika textalternativ för avgörandets huvud-
sakliga innehåll. Alternativen är:
1 = Begränsning av handlingsbehörighet
2 = Upphävande av begränsning av handlingsbehörighet
3 = Ändring av begränsning av handlingsbehörighet
4 = Förordnande av intressebevakare
5 = Intressebevakaruppdragets upphörande (17 § 3 mom.)
6 = Befriande av intressebevakaren från uppdraget
7 = Förordnande om uppgiftsfördelning mellan intressebevakarna
8 = Ändring av intressebevakarens uppdrag.
Man kan vid behov skrivas in flera texter i meddelandet genom att svara Ja på frågan
”Andra slag av avgöranden?” som dyker upp i rutan efter det första valet. Då upp-
manas man att skriva in den text man önskar. Om t.ex. en persons handlingsbehörighet
begränsas samtidigt som en intressebevakare förordnas för honom eller henne, väljer
man först alternativ 1 och skriver sedan ”Förordnande av intressebevakare”. På
motsvarande sätt gör man om för en person förordnas en ny intressebevakare samtidigt
som en tidigare intressebevakare befrias från sitt uppdrag och intressebevakarens
uppdrag dessutom ändras. Då väljer man först alternativ 4 och skriver dessutom in
texterna enligt alternativen 6 och 8. Eftersom valet av textalternativ på detta ställe
påverkar vissa andra punkter i blanketten, bör man notera att om avgörandet
gäller alternativen 1, 2, 3 eller 5, skall dessa antecknas först i meddelandet, så att
man anger alternativet med rätt siffra.

Om meddelandet gäller ett avgörande som är ett avslag på ansökan i ett ärende där en
intressebevakare genom ett interimistiskt förordnande har utsetts för en person, väljer
man alternativ 5. Dessutom skall man under punkten ”Tillläggsuppgifter” i slutet av
meddelandet skriva in en hänvisning till det tidigare interimistiska förordnandet.

Huvudman Som uppgifter om huvudmannen skriver man in släktnamn och förnamn, personbe-
teckning, magistratens namn, huvudmannens adress och hemkommun.

Punkten om huvudmannen lämnas tom när en intressebevakare med stöd av 10 §
förordnas för en okänd arvinge, testamentstagare eller framtida ägare. 
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Intressebevakare Uppgifterna om intressebevakaren/intressebevakarna antecknas i meddelandet
- när en eller flera intressebevakare första gången förordnas för en person

(uppgifter om alla personer som efter avgörandet verkar som intressebeva-
kare; om föräldrarna har förordnats till en minderårigs intressebevakare,
antecknas uppgifterna om föräldrarna i meddelandet),

- när en eller flera nya intressebevakare förordnas (uppgifter om ny intresse-
bevakare) eller

- när intressebevakarens/intressebevakarnas uppgift ändras eller det bestäms
om uppgiftsfördelningen mellan intressebevakarna. I dessa sistnämnda fall
räcker det att ange intressebevakarens/intressebevakarnas namn och person-
beteckning eller andra motsvarande identifieringsuppgifter.

Punkten ifylls så att man väljer något av de alternativ som hjälptexten erbju-
der: 1=Intressebevakare, 2=Kommunens allmänna intressebevakare eller 3=An-
nan allmän intressebevakare. Valet har betydelse för vilka identifieringsupp-
gifter hjälptexterna kommer att begära. När intressebevakaren är kommunens
allmänna intressebevakare eller en annan allmän intressebevakare, skrivs i stäl-
let för namnet och personbeteckningen kommunkoden och kommunens namn/
serviceproducentens namn och AS-signum, intressebevakarens benämning
samt, om kommunen eller serviceproducenten har flera än en allmän intresse-
bevakare, intressebevakarens ordningsnummer. Som följande uppgift skriver
man in intressebevakarens adress och datum när uppdraget har inletts. Genom
att besvara frågan ”Finns det ett upphörandedatum?” med Ja, kan man sedan
skriva in det datum när uppdraget upphör, i de fall då intressebevakaren med
stöd av 15 § har förordnats till uppdraget för viss tid eller när intressebevakar-
uppdraget grundar sig på huvudmannens minderårighet (17 § 1 mom. 4 punk-
ten). 

Om flera intressebevakare har förordnats, kommer man åt att skriva in uppgif-
terna om följande intressebevakare genom att besvara frågan ”Andra intresse-
bevakare?” med Ja.

På blankettens följande rad frågar hjälptexten om intressebevakaren (i avgö-
randet) har befriats från sitt uppdrag. Om svaret är Nej, skrivs ingenting ut i
meddelandet. Svaret skall vara nekande också när avgörandets art är 5=Intres-
sebevakaruppdragets upphörande. Ett jakande svar framkallar i meddelandet
rubriktexten ”Intressebevakare som befriats från uppdraget”. Uppgifterna
skrivs i övrigt in på samma sätt som i föregående punkt, men här antecknas
ingen begynnelsetidpunkt. Om en ny intressebevakare har förordnats på
grund av att den föregående intressebevakaren har avlidit, antecknas den
avlidne intressebevakarens uppgifter här. Om man så önskar kan man av-
sluta ifyllandet av blanketten med att i redigeringsläge ändra rubriktexten och
skriva in exempelvis ”Tidigare intressebevakare”. Bland tilläggsuppgifterna är
det i detta fall skäl att anteckna att intressebevakaren har avlidit.

Uppdrag Denna punkt fylls i när en intressebevakare förordnas, när intressebevakarens
uppdrag ändras eller det förordnas om uppgiftsfördelningen intressebevakarna
emellan.

Här redogörs noggrant för intressebevakarens uppdrag och/eller uppgiftsfördel-
ningen. När avgörandet gäller ändring av intressebevakarens uppdrag, kommer
här fram en standardtext ”Intressebevakarens uppdrag är från följande:”.
Standardtexten kompletteras med datum och en noggrann beskrivning av
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intressebevakaruppdraget efter ändringen (det räcker inte att bara nämna vilka
punkter som har ändrats).

Begränsning av handlingsbehörighet el.dyl.

Om man som avgörandets art har valt alternativ 1, kommer rubriken ”Begrän-
sning av handlingsbehörighet” fram i meddelandet, och hjälptexten ber att man
här först skall välja ett av två alternativ: ”Omyndigförklarad” eller ”Handlings-
behörigheten delvis begränsad”. Det första alternativet framkallar i meddelan-
det en standardtext om omyndigförklarande och ber att man skall skriva in be-
gynnelsedatum. I alternativet för delvis begränsad handlingsbehörighet skriver
man också in begynnelsedatum och efter standardtexten en noggrann redogö-
relse för hur handlingsbehörigheten är begränsad.

Om man som avgörandets art har valt alternativ 2, kommer rubriken ”Upphä-
vande av begränsning av handlingsbehörighet” fram i meddelandet. I standard-
texten skriver man på det ställe som hjälptexten anger in det datum från vilket
begränsningen har upphävts. När man som avgörandets art har angivit 3, får
man fram rubriken ”Ändring av begränsning av handlingsbehörighet”. Stan-
dardtexten kompletteras med begynnelsedatum, varefter man uppmanas att ge
en noggrann redogörelse för hur begränsningen har ändrats.

Intressebevakaruppdragets upphörande

När avgörandet gäller intressebevakaruppdragets upphörande med stöd av 17
§ 3 mom. och man därmed som avgörandets art har angivit 5, får man fram
rubriken ”Intressebevakaruppdragets upphörande”. Standardtexten ”Intressebe-
vakaruppdraget har upphört från och med ” kompletteras med datum när av-
görandet har vunnit laga kraft.

Lagrum Av de lagrum som tillämpats i avgörandet antecknas endast paragraferna i
lagen om förmyndarverksamhet, med moments och punkts noggrannhet. 

Uppgifter om laga kraftAvgöranden som hör till kategori 1, 3, 4 eller 6–8
skall iakttas trots att de inte har vunnit laga kraft. I meddelandena om dessa
avgöranden skrivs inte ut någon punkt som gäller laga kraft. Men om man har
angivit avgörandets art som 2 eller 5 måste man som följande steg välja om
man i detta skede vill fylla i hela blanketten genom att anteckna uppgiften om
laga kraft eller spara meddelandet i väntan på att frågan om laga kraft skall
klarna. För uppgiften om laga kraft finns två textalternativ: ”Missnöje har inte
anmälts mot avgörandet” eller ”Ändring har inte sökts i avgörandet”. Om en
besvärsskrift har inlämnats efter utsatt tid, antecknas detta bland tilläggsupp-
gifter. När uppgifterna om lagar kraft skrivs in bör dessutom noteras att ett
interimistiskt förordnande inte får överklagas.

Tilläggsuppgifter Genom att svara ”Ja” på hjälptextens fråga ”Finns det tilläggsuppgifter” kom-
mer man åt att skriva in tilläggsuppgifter, t.ex. att en besvärsskrift har kommit
in efter utsatt tid, att intressebevakaren har avlidit eller en hänvisning till ett
interimistiskt förordnande. I de fall som nämns i punkt 3.3, där en förälder
förordnas till intressebevakare för en minderårig, antecknas bland tilläggsupp-
gifter att intressebevakaren är den minderåriges förälder och t.ex. inom
parentes anmärkningen ”Endast BDS-anteckning”.
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3.6 Meddelande om barns släktställning

Meddelanden om avgöranden som gäller fastställande av erkänt faderskap
uppgörs och avsänds genast efter avgivandet. Meddelanden i ärenden som gäl-
ler fastställande eller upphävande av faderskap och som handlagts som
civilmål uppgörs endast om avgöranden som har vunnit laga kraft.

Ett meddelande kan uppgöras endast för ett barn som redan har person-
beteckning. Kontrollera i befolkningsdatasystemet att personbeteckningen
finns.

3.6.1 Meddelandets innehåll

I meddelandet inmatas först barnets personbeteckning, varefter barnets fami-
ljeställning efter avgörandet antecknas med koder:

1 = UÄ-barn (t.ex. äkta mannens faderskap har upphävts av någon annan
orsak än erkännande av faderskap)
2 = faderskapet fastställts for UÄ-barn
3 = barn i äktenskap (sällsynt användande av koden bör diskuteras med
den som avgjort ärendet).

Till sist inmatas moderns personbeteckning, faderns personbeteckning och vid
behov faderns släkt- och förnamn (fadern saknar finsk personbeteckning).

3.6.2 Specialfall I fall, som gäller
- modern saknar finsk personbeteckning
- meddelande om trolovningsbarn

skall meddelandet uppgöras och skickas på en blankett som finns i
JMBLANK-katalogen.

3.6.3 Meddelande till kommunens socialnämnd om ett avgörande som avser upphävande av faderskap

Någon bestämmelse motsvarande 2 § förordningen om meddelanden angående
vissa familje- och personrättsliga avgöranden av domstol (676/1975) finns inte
längre i förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasyste-
met. Med stöd av den upphävda paragrafen har befolkningsregistercentralen
efter att ha fått domstolens meddelande skickat ett meddelande till vissa kom-
munala nämnder ifall avgörandet gäller vårdnad om barn, fastställande eller
upphävande av faderskap samt förmynderskap över minderårig. Dessa medde-
landen har på ett undantag när visat sig vara onödiga. Undantaget är ärenden
som gäller upphävande av faderskap och som handlagts som civilmål i dom-
stol i enlighet med 24 eller 41 § lagen om faderskap. Denna uppgift behövs
för att man på grund av att faderskapet har upphävts skall kunna börja utreda
faderskapet. På grund av det låga antalet sådana avgöranden (färre än 50 per
år) har det inte längre varit ändamålsenligt att ålägga befolkningsregister-
centralen att skicka uppgifterna, eftersom detta skulle ha krävt ett system för
plockning av uppgifterna för sändning.

Eftersom socialnämnderna inte på något annat sätt underrättas om de ovan
nämnda avgörandena, skall tingsrätten separat uppgöra meddelanden om
avgöranden med laga kraft som avser upphävande av faderskap och
skicka dem till socialnämnden på barnets hemort. För meddelandena kan
man använda en blankett som finns i JMBLANK-katalogen.
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I ett ärende som gäller fastställande av faderskap och i vilken äkta mannens
faderskap har upphävts med stöd av 34 § 3 mom. lagen om faderskap, skickas
inget meddelande till socialnämnden, eftersom faderskapet inte behöver utre-
das på grund av erkännandet.
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3.7 Meddelande om företrädare för barn som anlänt utan vårdnadshavare

Med stöd av 31 § lagen om främjande av invandrares integration samt motta-
gande av asylsökande (493/1999) skall domstolen meddela om beslut som
gäller förordnande eller befriande av företrädare för barn
- till utlänningsverket (barn som saknar uppehållstillstånd) eller
- till befolkningsdatasystemet (barn som fått uppehållstillstånd).

Enligt 6 § förordningen om förmyndarverksamhet skall domstolen meddela
förmyndarmyndigheten om sådana beslut enligt 5 § som gäller förordnande av
företrädare, vilka leder till att företrädarens uppdrag på de grunder som nämns
i 4 § skall antecknas i registret över förmynderskapsärenden. För att tingsrät-
ten vid behov skall kunna lämna ett meddelande till förmyndarmyndig-
heten, skall den mottagninsgcentral som är sökande i ärendet eller social-
myndigheten i den kommun där den minderårige vistas, för tingsrätten
lägga fram en utredning om att de grunder som nämns i 4 § föreligger
och att företrädaruppdraget därför bör antecknas i registret över förmyn-
derskapsärenden.

De meddelanden som skall skickas till den behöriga magistraten för införande
i befolkningsdatasystemet och vid behov i registret över förmynderskapsären-
den skall uppgöras med hjälp av den dokumentmall som finns i JMBLANK-
katalogen under namn ”BARNFORE”. Samma blankett kan också användas
för meddelanden till utlänningsverket.

Eftersom tingsrättens beslut rörande förordnande av företrädare eller befriande
av företrädare från uppdraget skall iakttas trots att det inte vunnit laga kraft,
skall meddelandet uppgöras och skickas till magistraten och/eller utlännings-
verket genast när beslutet har givits eller kungjorts.

         
3.7.1 Meddelandets innehåll

Domstolskoden, beslutsdatum och beslutsnummer skrivs in enligt hjälptexten.

Meddelandets art Här väljer man först med siffertangent antingen meddelande till utlännings-
verket (barnet saknar uppehållstillstånd) eller meddelande till befolkningsdata-
systemet (barnet har uppehållstillstånd). Därefter frågar hjälptexten om även
förmyndarmyndigheten skall meddelas om beslutet. Om man svarar Ja skrivs
här in en standartext ”Meddelande till förmyndarmyndigheten enligt 6 §
förordningen om förmyndarverksamhet”.

Barn Som uppgifter om barnet skriver man in släktnamn och förnamn, personbe-
teckning, barnets adress och vistelsekommun, om inte kommunen framgår av
adressen. Om barnet saknar finsk personbeteckning eller beteckningen inte är
känd, antecknas här födelsedatum. När man vid ”Meddelandets art” har valt
alternativ 2 (meddelande till befolkningsdatasystemet) skrivs på meddelandet
ut texten ”Uppehållstillstånd” och hjälptexten ber en skriva in datum när till-
ståndet beviljats.

Företrädare Som uppgifter om företrädaren skriver man in släktnamn och förnamn, person-
beteckning, adress och datum när uppdraget har börjat. Om företrädaren sak-
nar finsk personbeteckning eller denna inte är känd, antecknas här företräda-
rens födelsedatum.
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Företrädare som befriats från sitt uppdrag

På blankettens följande rad frågar hjälptexten om företrädaren har befriats från
sitt uppdrag (i beslutet). Svarar man Nej, skrivs ingen text ut i meddelandet på
detta ställe. Svarar man Ja, skrivs rubriktexten ”Från uppdraget befriad
företrädare” ut i meddelandet. I övrigt skrivs uppgifterna in på samma sätt
som i föregående punkt, men datum för när uppdraget inleddes antecknas inte.
Om en ny företrädare har behövt förordnas för att den föregående före-
trädaren har avlidit, antecknas här den avlidne företrädarens uppgifter.
Om man så önskar kan man avsluta ifyllandet av blanketten med att i redige-
ringsläge ändra rubriktexten och skriva in exempelvis ”Tidigare företrädare”.
Bland tilläggsuppgifterna är det i detta fall skäl att anteckna att företrädaren
har avlidit.

Grunden för meddelandet till förmyndarmyndighet

Om man vid punkten ”Meddelandets art” har svarat Ja på frågan om beslutet
skall meddelas också till förmyndarmyndigheten, uppmanar hjälptexten en att
välja det ena momentet i 4 § förordningen om förmyndarverksamhet. Beroen-
de på vilketdera man valt, skrivs den ena av följande texter ut i meddelandet:
”Meddelandet grundar sig på utredning över de omständigheter som avses i
4 § 1 mom. förordningen om förmyndarverksamhet” eller ”Meddelandet grun-
dar sig på utredning över de omständigheter som avses i 4 § 2 mom. för-
ordningen om förmyndarverksamhet”. I annat fall blir punkten tom.
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4 FELSITUATIONER

4.1 Utradering av meddelandet före överföringen

Meddelandet kan utraderas efter inmatningen före överförandet. Utraderingen
kan göras endast av en TUOMAS-huvudanvändare enligt anvisningar som
sänds separat. Efter utraderingen måste meddelandet vid behov inmatas på nytt
via TUOMAS.

4.2 Utradering av meddelandet efter överföringen

Ett överfört meddelande kan utraderas endast genom att man anmäler det
felaktiga meddelandet till befolkningsregistercentralen. Meddelandet matas in
och överförs på nytt efter det att befolkningsregistercentralen avfört det
felaktiga meddelandet. Felanmälan kan göras antingen skriftligt eller per
telefon till befolkningsregistercentralens persondataenhet, tfn (09) 229 161
eller (09) 2291 6782 (Hellevi Parjanen).

5 SPECIALTECKEN Namnet matas in med användning av tecken enligt standarden ISO8859-1. Om
det i namnet ingår tecken som inte hör till standarden eller sådana tecken som
inte finns på datorns tangentbord, skickas meddelandet in i pappersform.
Bilaga 3 är befolkningsregistercentralens anvisningar om skrivande av namn.


