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1170/2019

Lag
om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om hemkommun (201/1994) 7 b §, sådan den lyder i lag 669/2016,
ändras 1 § 2 mom., 7 §, 7 a § 6 mom., rubriken för 7 c § och 7 c § 1 mom., 7 e, 8 och

9 §, 9 a § 2 mom., 10 § 1 mom. samt 11–13, 15 och 17–19 §,
sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 1095/2010, 7 § delvis ändrad i lagarna 219/2003,

1095/2010 och 1377/2010, 7 a § 6 mom., rubriken för 7 c § och 7 c § 1 mom., 8 §, 10 §
1 mom. samt 12 och 13 § i lag 624/2004, 7 e § i lagarna 1095/2010 och 669/2016 samt 9 §,
9 a § 2 mom. samt 11, 15 och 17–19 § i lag 669/2016, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1650/1995 och 1095/2010, ett nytt
4 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt folkbokförings-

kommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det
befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikat-
tjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
(661/2009). I befolkningsdatasystemet antecknas även en tillfällig bostad som en person
uppgett.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Det som i 7 § 1–3 mom., 8, 9 och 9 a §, 10 § 1 mom. samt 11–13, 15 och 17 § föreskrivs

om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillämpas på Statens ämbetsverk
på Åland inom dess verksamhetsområde.

7 §

Anmälningsskyldighet för den som flyttar

När någon flyttar från sin hemkommun eller till en annan bostad inom hemkommunen,
ska han eller hon tidigast en månad före och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla
detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En familjemedlem som flyt-
tar tillsammans med personen kan också göra anmälan för hans eller hennes räkning. An-
mälan ska också göras i de fall som avses i 5 § 2 mom. samt då en person flyttar från en
bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad. Den som utnyttjar rätten enligt
3 a § att välja hemkommun när han eller hon tidigare har placerats i familjevård eller in-
stitutionsvård eller i boende med boendeservice i en annan kommun, ska genast anmäla
detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
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Den som avses i 1 mom. är dessutom skyldig att lämna Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata sådana tilläggsuppgifter om sig själv som behövs för att bestämma
hemkommunen och bostaden där.

En person ska till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata också anmäla sin
tillfälliga bostad om han eller hon bor där mer än tre månader. Det som i 1 och 2 mom.
och nedan i denna lag föreskrivs om hemkommun och bostaden där tillämpas också på en
tillfällig bostad.

Bestämmelser om skyldigheten att anmäla personuppgifter och uppgifter om familje-
förhållandena till befolkningsdatasystemet finns i lagen om befolkningsdatasystemet och
de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data.

7 a §

Flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer formulären för de anmäl-

ningar som avses i denna paragraf.

7 c §

Mottagande av anmälan på något annat ställe än Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata

En flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet kan inlämnas också till an-
dra myndigheter och organisationer än Myndigheten för digitalisering och befolkningsda-
ta, om därom har överenskommits med myndigheten eller organisationen. Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata kan ingå avtal med andra myndigheter och organi-
sationer om mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlan-
det och om vidarebefordran av dem till Myndigheten för digitalisering och befolkningsda-
ta.

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

7 e §

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 Myndigheten för di-
gitalisering och befolkningsdata, ska denne utan dröjsmål sända uppgifterna i anmälan till
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

En anmälan som tagits emot av någon annan myndighet eller organisation än Myndig-
heten för digitalisering och befolkningsdata anses vara gjord inom den tid som föreskrivs
i 7 §, om den har tagits emot inom den tiden.

8 §

Annan anmälningsskyldighet

Ägaren av en byggnad eller dennes företrädare är vid behov skyldig att lämna Myndig-
heten för digitalisering och befolkningsdata de uppgifter om dem som bor eller har bott i
byggnaden som ägaren eller företrädaren har i sin besittning och som behövs för bestäm-
mande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt
för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
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De statliga och kommunala myndigheterna är vid behov skyldiga att lämna Myndighe-
ten för digitalisering och befolkningsdata de uppgifter som de har i sin besittning och som
behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om
tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Den som äger eller innehar en lägenhet är vid behov skyldig att lämna Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata de uppgifter om dem som bor eller har bott i lägenheten
som denne har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkom-
mun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i
befolkningsdatasystemet.

9 §

Anteckning om hemkommun, bostad och folkbokföringskommun

När en anmälan enligt 7 a § har inkommit till Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata ska denna, utan obefogat dröjsmål efter mottagandet av anmälan, i befolk-
ningsdatasystemet utifrån anmälan göra en anteckning om hemkommunen och bostaden
där eller om tillfällig bostad eller anteckna en folkbokföringskommun för en finsk med-
borgare med anledning av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands.

Har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata av någon annan än personen
själv fått uppgift om att hans eller hennes hemkommun eller bostaden där har ändrats eller
om att han eller hon stadigvarande bosatt sig utomlands, får Myndigheten för digitalise-
ring och befolkningsdata göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det
är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 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 ut-
ifrån den, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid behov begära ytter-
ligare uppgifter utan obefogat dröjsmål efter det att anmälan kommit in.

9 a §

Anteckning om hemkommun, bostad och folkbokföringskommun i vissa fall

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om den personuppgiftsansvarige inte kan få uppgifter om en persons bostad eller vis-

telse i Finland, kan det antecknas i befolkningsdatasystemet att personen befinner sig på
okänd ort. Om det inte kommit in några uppgifter om personens bostad eller vistelse i Fin-
land inom de två följande kalenderåren efter att det antecknades att personen befinner sig
på okänd ort, kan det antecknas i befolkningsdatasystemet att personen saknar hemkom-
mun. Innan det antecknas att någon saknar hemkommun ska Myndigheten för digitalise-
ring och befolkningsdata göra förfrågningar om huruvida personen är vid liv och om per-
sonens boende hos andra myndigheter som kan bedömas ha uppdaterade uppgifter om sa-
ken.

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

10 §

Flyttningsdag

Som en persons flyttningsdag betraktas den dag som uppgetts i flyttningsanmälan, om
denna har gjorts inom en månad från flyttningen. Inkommer anmälan efter denna tid, be-
traktas den dag då anmälan inkommit som flyttningsdag. Om Myndigheten för digitalise-
ring och befolkningsdata på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat
3



1170/2019  
eller dennes familjemedlemmar gör en anteckning om flyttning i befolkningsdatasyste-
met, betraktas den dag då anteckningen gjorts som flyttningsdag.

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

11 §

Förvaltningsbeslut om anteckningen om hemkommun

Om den anteckning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gjort om
en persons hemkommun eller hans eller hennes bostad där eller hans eller hennes folkbok-
föringskommun avviker från det som personen i fråga har anmält eller om anteckningen
inte heller efter den begäran om ytterligare uppgifter som avses i 9 § 3 mom. 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 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utan obefogat dröjsmål fatta ett
skriftligt beslut och underrätta personen om sitt beslut och om möjligheten att begära om-
prövning av beslutet.

12 §

Förelägganden

Har den som flyttar försummat sin anmälningsskyldighet enligt denna lag eller sin skyl-
dighet att lämna tilläggsuppgifter, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
förelägga honom eller henne att inom en bestämd tid fullgöra denna skyldighet. Om an-
teckning om en persons hemkommun och hans eller hennes bostad där eller tillfälliga bo-
stad inte har kunnat göras i befolkningsdatasystemet på basis av en inlämnad anmälan, ska
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förelägga den som gjort anmälan att
inom en bestämd tid komplettera anmälan. Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata ska samtidigt meddela att försummelsen inte utgör hinder för att anteckning
görs eller ärendet avgörs. Om det finns särskilda skäl behöver föreläggande inte meddelas.

För bestämmande av en persons rätta hemkommun och bostad där, för anteckning om
tillfällig bostad eller för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan Myndighe-
ten för digitalisering och befolkningsdata förelägga en byggnads ägare eller dennes före-
trädare att inom en bestämd tid lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i byggna-
den, samt en lägenhets ägare eller innehavare att lämna uppgifter om dem som bor eller
har bott i lägenheten.

13 §

Vite

Har ett föreläggande enligt 12 § 2 mom. inte följts, kan Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata meddela ett nytt föreläggande och förena det med vite. Bestämmelser
om vite finns i viteslagen (1113/1990).

15 §

Hörande

Har anmälan om flyttning gjorts av ett barn under 15 år, ska Myndigheten för digitali-
sering och befolkningsdata ge vårdnadshavarna tillfälle att inom utsatt tid lämna upplys-
ningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts av en 15–17-årig person, ska Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata 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 Myndig-
4



1170/2019  
heten för digitalisering och befolkningsdata vid behov ge vårdnadshavarna tillfälle att
inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan.

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 la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Över förvaltningsdomstolens beslut
får besvär anföras på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Har en förvaltningsdomstol upphävt eller ändrat ett beslut av Myndigheten för digitali-
sering och befolkningsdata, får myndigheten anföra besvär över förvaltningsdomstolens
beslut på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller vite finns i viteslagen.

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 de certifik-
attjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 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 de certifikattjänster
som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om begäran om
omprövning och ändringssökande.

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

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

5


