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1154/2019

Lag
om ändring av lagen om för- och efternamn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om för- och efternamn (946/2017) 21 § 1 mom., 22 och 23 §, 24 §

1 mom., 25 §, 26 § 2 mom., 27 §, 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 och 7 punkten samt 29–32 §
som följer:

21 §

Namnmyndigheter

Ärenden som gäller för- och efternamn avgörs av Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata. Vad som i denna lag föreskrivs om Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata gäller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland. Bestämmelser
om annan fördelning av behörigheten mellan Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata och Statens ämbetsverk på Åland än vad som föreskrivs ovan får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

22 §

Anmälan om förnamn

Vårdnadshavaren ska anmäla barnets förnamn till Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata inom tre månader från barnets födelse. Anmälan kan också göras till den
församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i den ortodoxa kyrkan där barnet är
medlem. Den som tar emot anmälan ska utreda att de anmälda förnamnen är lagenliga. Om
det finns skäl att befara att något av namnen strider mot lag, om namnet inte används från
tidigare eller om det inte kan godkännas, ska församlingen utan dröjsmål överföra ärendet
till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för avgörande.

Om en person i andra fall än vad som avses i 1 mom. saknar förnamn när han eller hon
införs i befolkningsdatasystemet i Finland, ska personen eller hans eller hennes vårdnads-
havare inom sex månader från anteckningen i befolkningsdatasystemet meddela Myndig-
heten för digitalisering och befolkningsdata personens förnamn, om inget annat följer av
särskilda skäl.

Om det inte gjorts någon anmälan om en minderårigs förnamn inom föreskriven tid,
sänder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en uppmaning till vårdnadsha-
varen att uppfylla anmälningsplikten. Om anmälningsplikten inte har uppfyllts inom skä-
lig tid från det att uppmaningen gavs, är Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data trots sekretessbestämmelserna skyldig att anmäla saken till det organ som ansvarar
för socialvården i den kommun inom vars område barnet bor och som ska sörja för att an-
mälningsplikten uppfylls.
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23 §

Anmälan om efternamn

Vårdnadshavaren ska anmäla barnets efternamn till Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata inom tre månader från barnets födelse. Anmälan kan också göras till den
församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i den ortodoxa kyrkan där barnet är
medlem. Den som tar emot anmälan ska utreda att namnet är lagenligt. Om det finns skäl
att befara att det anmälda efternamnet eller den anmälda efternamnskombinationen strider
mot lag, om det anmälda efternamnet eller den anmälda efternamnskombinationen inte
kan godkännas eller om det anmälda efternamnet eller den anmälda efternamnskombina-
tionen är ett namn eller en kombination som avses i 6 § 5 mom., ska församlingen utan
dröjsmål överföra ärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för av-
görande.

Om en person i andra fall än vad som avses i 1 mom. saknar efternamn när han eller hon
införs i befolkningsdatasystemet i Finland, ska personen eller hans eller hennes vårdnads-
havare inom sex månader från anteckningen i befolkningsdatasystemet meddela Myndig-
heten för digitalisering och befolkningsdata vilket efternamn eller vilken efternamnskom-
bination han eller hon antar, om inget annat följer av särskilda skäl. På efternamn och ef-
ternamnskombinationer tillämpas i sådana fall 6 och 7 §.

Om det inte gjorts någon anmälan om en minderårigs efternamn inom föreskriven tid,
sänder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en uppmaning till vårdnadsha-
varen att uppfylla anmälningsplikten. Om anmälningsplikten inte har uppfyllts inom skä-
lig tid från det att uppmaningen gavs, får den minderårige samma efternamn som den för-
älder som har fött barnet eller, om denna inte är känd, den andra förälderns efternamn. Om
ingendera förälderns efternamn är känt, är Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata trots sekretessbestämmelserna skyldig att anmäla saken till det organ som an-
svarar för socialvården i den kommun inom vars område den minderårige bor och som ska
sörja för att anmälningsplikten uppfylls.

24 §

Ändring av efternamn i samband med vigsel

Om blivande makar har beslutat att de vid ingående av äktenskap antar ett efternamn
eller en efternamnskombination enligt 10–13 §, ska de anmäla valet av efternamn när de
begär hindersprövning. Om hindersprövning begärs hos en församling i den evangelisk-
lutherska kyrkan eller i den ortodoxa kyrkan och om det finns skäl att befara att det anmäl-
da namnet strider mot lag eller namnet inte kan godkännas, ska församlingen utan dröjs-
mål överföra ärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för avgöran-
de.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 §

Ändring av för- eller efternamn

Om ett namnärende inte gäller för- eller efternamn som med stöd av 22–24 § kan antas
genom ett anmälningsförfarande, kan en ansökan om ändring av för- eller efternamnet gö-
ras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
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26 §

Anmälan och ansökan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En ansökan om ändring av namn är personlig. En gemensam ansökan kan dock göras

för samma efternamn eller efternamnskombination, om de sökande är makar eller i 16 §
1 mom. 3 punkten avsedda sambor. En gemensam ansökan kan dessutom göras av en
vårdnadshavare tillsammans med sitt minderåriga barn, om de bor i samma hushåll, eller
på sina minderåriga barns vägnar.

27 §

Avgörande av namnärende som gäller ett omhändertaget barn

Innan ett ärende som gäller för- eller efternamn för ett omhändertaget barn avgörs ska
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära utlåtande om förutsättningarna
för ändring av namnet av det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där bar-
net omhändertagits.

28 §

Avgiftsfrihet för anmälningar och ansökningar

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när prestationer av Myndigheten för digi-
talisering och befolkningsdata enligt denna lag är avgiftsbelagda och om de allmänna
grunderna för storleken på avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Ingen avgift tas ut för behandling av en anmälan.

Avgift tas inte heller ut för ett beslut som fattas på ansökan och vars syfte är att
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) ett minderårigt barn efter att föräldraskapet upphävts får den andra förälderns efter-
namn eller efternamnskombination,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) sökanden i samband med fastställande av könstillhörighet eller efter det ändrar sitt

förnamn för att motsvara den könstillhörighet som denne antecknats enligt i befolknings-
datasystemet i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster
som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009).

29 §

Kungörelse om ett ansökt nybildat efternamn samt framställande av anmärkning

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anser att det inte finns något
hinder för godkännande av ett nybildat efternamn, ska den före godkännandet av namnet
kungöra det ansökta nybildade efternamnet genom publicering på sin webbplats, om inte
sökanden har burit namnet tidigare.

Den som anser att ett nybildat efternamn står i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punk-
ten eller 19 § och att ett godkännande av en ansökan om det namnet skulle kränka hans
eller hennes rätt, får framställa en anmärkning mot ansökan.

En anmärkning ska framställas skriftligen till Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata inom 30 dagar från den dag då det nybildade efternamn som ansökan gäller
kungjordes. En anmärkning som framställts efter att tidsfristen har löpt ut kan dock beak-
tas, om ärendet ännu inte har avgjorts. Bestämmelser om innehållet i meddelanden som
publiceras på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
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30 §

Utlåtande av nämnden för namnärenden

Om ansökan inte ska överföras till en annan myndighet, lämnas utan prövning eller
omedelbart avslås, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära ett ut-
låtande av nämnden för namnärenden, om ansökan gäller

1) ett förnamn och det finns grundad anledning att befara att namnet inte uppfyller de
krav som anges i 1–3 §,

2) ett nybildat efternamn som sökanden inte har burit tidigare, eller
3) ett efternamn som sökandens förfäder har burit och i fråga om vilket senaste anteck-

ning i en handling har gjorts före 1900.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska begära utlåtande av nämnden

för namnärenden i ärenden som gäller för- eller efternamn också annars om den anser att
det finns särskilda skäl till det.

Bestämmelser om att utlåtande av nämnden för namnärenden inte ska begäras om an-
sökningar som närmare anges i förordningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §

Avgörande av namnärenden

Ett på anmälan grundat namnärende som inte har avgjorts genom ett beslut anses ha av-
gjorts den dag då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen
har fört in namnet i befolkningsdatasystemet.

Ett på ansökan grundat namnärende och en sådan anmälan om namn som inte kan bi-
fallas avgörs genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om
ingen anmärkning har framställts mot ansökan, ska det godkända namnet utan dröjsmål
införas i befolkningsdatasystemet.

Om det i ett ärende har begärts ett utlåtande av nämnden för namnärenden, ska avgö-
randet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sändas till nämnden för
namnärenden för kännedom.

32 §

Sökande av ändring

Beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (808/2019). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär på
det sätt som anges i den lagen. Förvaltningsdomstolens och högsta förvaltningsdomsto-
lens beslut i namnärenden ska sändas till nämnden för namnärenden för kännedom.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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