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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av befolkningsdatalagen   

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det att de bestäm-
melser i befolkningsdatalagen som gäller vil-
ka uppgifter som registreras i och lämnas ut 
ur befolkningsdatasystemet ska ändras. Det 
föreslås att sådana ändringar som föranleds 
av ändringar i den övriga lagstiftningen görs 
i bestämmelserna. Enligt propositionen ska 
basuppgifterna om den nya intressebevak-
ningsfullmakten föras in i befolkningsdatasy-

stemet. Magistraternas rätt att fatta beslut om 
utlämnandet av uppgifter ur befolkningsdata-
systemet föreslås bli utvidgad. Utöver magi-
straterna ska också andra myndigheter och 
sammanslutningar kunna delta i tillhandahål-
landet av adresstjänster på basis av avtal. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2008. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Personuppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet 
 

Befolkningsdatasystemet är ett i befolk-
ningsdatalagen (507/1993) och befolknings-
dataförordningen (886/1993) reglerat och för 
samhället centralt basregister. Både lagen 
och förordningen trädde i kraft den 1 novem-
ber 1993. I befolkningsdatalagen föreskrivs 
bl.a. om de uppgifter som ska registreras i 
befolkningsdatasystemet och om utlämnande 
av uppgifter ur befolkningsdatasystemet. 

Ändamålet med befolkningsuppgifterna 
anges i 3 § i lagen. Enligt 1 mom. i paragra-
fen upprätthålls befolkningsdatasystemets 
personuppgifter för identifiering av personer 
och för utredande av deras person- och famil-
jerättsliga ställning samt rättshandlingsför-
måga. Om de personuppgifter som registreras 
i befolkningsdatasystemet bestäms i 4 § i la-
gen. Mera detaljerade bestämmelser om de 
uppgifter som registreras ingår i befolk-
ningsdataförordningen. 

Enligt 4 § 3 punkten i befolkningsdatalagen 
registreras bl.a. uppgifter om rättshandlings-
förmåga i befolkningsdatasystemet. Uppgif-
terna preciseras mera exakt i 4 § i befolk-
ningsdataförordningen enligt vilken uppgifter 
om intressebevakning och begränsad hand-
lingsbehörighet registreras i befolkningsdata-
systemet. Uppgifterna grundar sig på de be-
slut om förordnande av intressebevakare och 
begränsning av handlingsbehörighet som av-
ses i lagen om förmyndarverksamhet 
(442/1999). Detaljerade uppgifter om intres-
sebevakning och begränsad handlingsbehö-
righet införs i det register över förmynder-
skapsärenden som magistraterna upprätthål-
ler i egenskap av förmyndarmyndighet och 
om vilket föreskrivs i nämnda lag och i för-
ordningen om förmyndarverksamhet 
(889/1999). 

Intressebevakningsfullmakten är en ny ju-
ridisk institution vars syfte är jämförbart med 

förordnandet av intressebevakare i enlighet 
med den gällande lagen om förmyndarverk-
samhet. Intressebevakningsfullmakten skiljer 
sig från intressebevakningen närmast i det 
avseendet att huvudmannen i en intressebe-
vakningsfullmakt själv väljer fullmäktigen 
och bestämmer vilka uppgifter som anförtros 
denne. Förordnandet av en intressebevakare 
sker däremot genom domstolens eller för-
myndarmyndighetens beslut, som kan med-
delas först när intressebevakning redan är ak-
tuell. Om intressebevakningsfullmakt före-
skrivs i en lag som träder i kraft den 1 no-
vember 2007 (lagen om intressebevakning, 
648/2007). 
 
Utlämnande av uppgifter ur befolkningsdata-
systemet 
 

Om förutsättningarna för utlämnande av 
uppgifter ur befolkningsdatasystemet, hur 
uppgifter lämnas ut, myndigheternas be-
slutanderätt, beslut om utlämnande av upp-
gifter och överklagande av sådana beslut 
samt andra omständigheter i anslutning till 
utlämnande av uppgifter föreskrivs i 6 kap. i 
befolkningsdatalagen.  

Hur uppgifter ur befolkningsdatasystemet 
lämnas ut föreskrivs i 28 §. Enligt 1 mom. 
lämnas uppgifter ut med hjälp av en teknisk 
anslutning, i någon annan form som kan han-
teras med automatisk databehandling, skrift-
ligen eller på något annat för ändamålet 
lämpligt sätt. I praktiken lämnas uppgifterna 
ut på flera olika sätt. Tjänsterna för uppdate-
ring av kundregister innebär t.ex. att kundens 
egna registeruppgifter uppdateras, antingen 
regelbundet enligt en på förhand uppgjord 
tidsplan eller på engångsbasis. Vid använd-
ning av en förfrågningstjänst är det möjligt 
att söka, ta del av och skriva ut enstaka upp-
gifter i befolkningsdatasystemet. En automa-
tisk tillämpningsförfrågningsförbindelse är 
en tjänst där kundens tillämpning söker upp-
gifter i befolkningsdatasystemet och överför 
dem till kundens datasystem. Tjänsten sam-
pel och urval innebär att uppgifter plockas ur 
befolkningsdatasystemet utifrån vissa villkor 
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eller med vissa samplingsmetoder och över-
låts till kunden. Adresstjänsten ger ut en per-
sons adress, antingen per telefon eller över 
nätet. Det finns dessutom en telefontjänst för 
myndigheterna som de kan ringa för att få 
personuppgifter om enskilda medborgare.  

I enlighet med bestämmelserna i befolk-
ningsdatalagen grundar sig utlämnandet av 
uppgifter ur befolkningsdatasystemet på ett 
beslut som fattats av Befolkningsregistercen-
tralen eller magistraten. Om den inbördes 
fördelningen av befogenheterna föreskrivs i 
31 § i befolkningsdatalagen. Enligt paragra-
fen fattar Befolkningsregistercentralen beslut 
om utlämnande av uppgifter då det är fråga 
om riksomfattande uppgifter eller uppgifter 
från flera magistraters ämbetsdistrikt eller 
andra än enstaka uppgifter som utlämnas till 
utlandet. Magistraten beslutar om utlämnan-
de av uppgifter från det egna ämbetsdistriktet 
och av andra enstaka uppgifter. Enligt 32 § i 
befolkningsdatalagen ska ett skriftligt beslut 
fattas om utlämnande av uppgifter, om inte 
utlämnandet gäller statistikuppgifter eller 
uppgifter om antal eller enstaka uppgifter. 

Vid sidan av befolkningsdatalagen har man 
vid fördelningen av befogenheterna då det 
gäller utlämnande av uppgifter ur befolk-
ningsdatasystemet tillämpat lagen om kund-
betjäning vid gemensamma serviceenheter 
inom den offentliga förvaltningen (802/1993, 
nedan den gamla samservicelagen) och det 
statsrådsbeslut (847/1993) som meddelats 
med stöd av lagen. Lagen upphävdes den 1 
april 2007 genom lagen om samservice inom 
den offentliga förvaltningen (223/2007, ned-
an den nya samservicelagen). Magistraterna 
har med stöd av den gamla samservicelagen 
ingått samserviceavtal om bl.a. utlämnande 
av uppgifter ur befolkningsdatasystemet. 
Med stöd av dessa avtal har magistraten även 
kunnat lämna ut uppgifter från en annan ma-
gistrats ämbetsdistrikt, och utlämnandet av 
enstaka adressuppgifter per telefon har skötts 
också av andra myndigheter än magistrater-
na. 

Utlämnandet av uppgifter från en annan 
magistrats ämbetsdistrikt har främst genom-
förts i form av en s.k. massinformationstjänst 
i liten skala, där magistratens egen personal 
tillhandahåller servicen med hjälp av de tek-
niska metoder och hjälpmedel som står till 

magistratens förfogande. Huvudregeln har 
varit att Befolkningsregistercentralen fattar 
beslut om sådant utlämnande av uppgifter där 
den tekniska förmedlingen av uppgifterna till 
kunden förutsätter hjälp från en utomstående 
tillhandahållare av service. 

Enligt 27 § 1 mom. i befolkningsdatalagen 
kan uppgifter bl.a. lämnas ut som en adress-
tjänst. Adresstjänst innebär att enstaka och 
identifierade personers adressuppgifter läm-
nas ut per telefon och via Internet. Adress-
uppgifter lämnas dock inte ut inom ramen för 
denna tjänst om den person som efterfrågas 
inte har kunnat identifieras eller om personen 
har förbjudit att uppgifterna lämnas ut eller 
om magistraten har fattat beslut om s.k. 
skyddsförbud. I juli 2007 fanns det ca 141 
000 förbud mot utlämnande av adressuppgif-
ter och ca 6 600 skyddsförbud registrerade i 
befolkningsdatasystemet. Den riksomfattan-
de finskspråkiga adresstjänsten per telefon 
och via Internet tillhandahålls dygnet runt 
och den svenskspråkiga adresstjänsten till-
handahålls under tjänstetid. För tjänsten står 
några magistrater i samarbete med service-
centralen för den offentliga förvaltningen i 
Sodankylä, där personal från såväl magistra-
ten i Lappland som från Sodankylä kommun 
arbetar. Samarbetet grundar sig på ett sam-
serviceavtal som ingåtts mellan magistraten i 
Lappland och Sodankylä kommun med stöd 
av den gamla samservicelagen.  

För närvarande styrs de telefonsamtal som 
kommer till den riksomfattande adresstjäns-
ten först till serviceenheten i Mänttä vid ma-
gistraten i Tammerfors och därefter till servi-
cecentralen i Sodankylä. Vid serviceenheten i 
Akaa vid magistraten i Tammerfors upprätt-
hålls jourberedskap. Svenskspråkiga samtal 
dirigeras i första hand till magistraten i Vasa 
och dess serviceenhet i Kristinestad och i 
andra hand till serviceenheten i Jakobstad.  

Den finskspråkiga Internettjänsten sköts 
vid magistraten i Lappland turvis, en vecka i 
taget, av serviceenheterna i Rovaniemi och 
Kemi, och den svenskspråkiga tjänsten sköts 
av serviceenheten i Jakobstad vid magistra-
ten i Vasa. Servicecentralen i Sodankylä sva-
rar för tjänsterna under kvällar och veckoslut. 
Antalet samtal till den finskspråkiga adress-
tjänsten uppgår årligen till drygt 300 000 och 
samtalen till den svenskspråkiga tjänsten till 
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drygt 4 000. Antalet beställningar inom In-
ternettjänsten uppgår årligen till ca 20 000. 
Sammanlagt lämnas över en miljon adresser 
årligen ut via de olika tjänsterna. 

Enligt övergångsbestämmelsen i 12 § i den 
nya samservicelagen ska samserviceavtal 
som ingåtts före lagens ikraftträdande göras 
förenliga med den nya lagen senast vid ut-
gången av år 2007. Rätten att ingå avtal med 
stöd av den nya lagen inskränks bl.a. i den 
bemärkelsen att sådana uppgifter som inne-
bär utövande av beslutanderätt inte längre 
kan överföras på en annan myndighet, och att 
ett avtal enbart kan gälla sådana biträdande 
kundservicefunktioner som särskilt specifice-
ras i lagen. I gemensamma avtal mellan ma-
gistraterna som berättigar till utlämnande av 
sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet 
som hör till en annan magistrats ämbetsdi-
strikt är det fråga om ett uppdrag som inne-
bär utövande av beslutanderätt. Ett sådant 
tillhandahållande av adresstjänst i vilket ock-
så Sodankylä kommuns personal deltar med 
stöd av ett samserviceavtal mellan kommu-
nen och magistraten i Lappland hör inte till 
de biträdande kundservicefunktioner som 
räknas upp i 6 § i den nya samservicelagen 
och som enligt denna kan tillhandahållas som 
samservice. Magistraternas gällande samser-
viceavtal kan därför inte förnyas enligt den 
nya lagen, utan går ut vid ingången av 2008.  
 
1.2 Bedömning av nuläget 

Uppgifter om en persons rättsliga hand-
lingsförmåga och rättsliga behörighet, såsom 
uppgifter om begränsad handlingsbehörighet 
och förordnande av intressebevakare, hör till 
dem som av tradition har antecknats i be-
folkningsböcker. Utredande av en persons 
rättshandlingsförmåga är också enligt 3 § 1 
mom. i den gällande befolkningsdatalagen ett 
centralt syfte med upprätthållandet av be-
folkningsdatasystemets personuppgifter. 
Uppgifterna behövs t.ex. för företagande av 
olika rättshandlingar. En fastställd intresse-
bevakningsfullmakt för skötseln av ekono-
miska ärenden motsvarar till sin praktiska be-
tydelse förordnande av intressebevakare en-
ligt lagen om förmyndarverksamhet, och det 
är därför nödvändigt att sådana begränsade 
basuppgifter om intressebevakningsfullmakt 

som motsvarar dem som för närvarande in-
förs om förordnande av intressebevakare re-
gistreras i befolkningsdatasystemet. 

Enligt 31 § i befolkningsdatalagen kan ma-
gistraten lämna ut endast uppgifter från det 
egna ämbetsdistriktet, med undantag för en-
staka uppgifter. I praktiken har magistraterna 
dock redan från år 1993 kunnat lämna ut 
också andra uppgifter än enstaka uppgifter 
från andra ämbetsdistrikt på basis av ett avtal 
som ingåtts med stöd av den gamla samser-
vicelagen. Avtalet har möjliggjort en smidig 
kundbetjäning på lokal nivå, dvs. inom den 
enskilda magistraten, också i sådana fall då 
uppgifter har behövts från flera än en magist-
rats ämbetsdistrikt. 

Vissa magistrater har satsat mera än andra 
på utlämnande av uppgifter och de inkomster 
som inflyter av utlämnandet kan ha stor be-
tydelse med tanke på verksamheten vid en 
enskild magistrat. Den gällande bestämmel-
sen i 31 § i befolkningsdatalagen, som be-
gränsar magistratens rätt att fatta beslut om 
utlämnandet av uppgifter, har i praktiken inte 
haft någon betydelse, och den behöver därför 
ändras. 

Uppgiften om en persons adress är befolk-
ningsdatasystemets mest använda uppgift. 
Adressuppgifter lämnas ut till myndigheter 
och sammanslutningar t.ex. i form av uppda-
teringar av kundregister, genom förfrågning-
ar via direktförbindelse och som sampel och 
urval. Utöver myndigheter och sammanslut-
ningar behöver också medborgarna aktuella 
adressuppgifter för privata ändamål. Utläm-
nandet av enstaka adressuppgifter hör till 
magistratens uppgifter. Av tradition har upp-
gifterna getts som skriftliga utdrag och intyg. 
För att förbättra servicen till medborgarna 
togs 1989 en servicetelefon för utlämnande 
av adresstjänster i bruk, och ett och samma 
telefonnummer kunde därefter användas för 
adressförfrågningar i hela landet. Från in-
gången av år 2002 finns det också adress-
tjänst på nätet, så att en beställning kan göras 
via Internet och den begärda adressen sedan 
sänds till beställaren via e-post. I början sköt-
tes telefonjouren vid Befolkningsregistercen-
tralen, men flyttades därefter till magistrater-
na. Alla magistrater har inte deltagit i upp-
rätthållandet av telefonservicen, utan adress-
tjänsten har under de senaste åren skötts av 



 RP 106/2007 rd  
  

 

6 

ett varierande antal magistrater. Serviceenhe-
ten i Mänttä vid magistraten i Tammerfors 
har specialiserat sig på tillhandahållandet av 
telefonservice, och verksamheten har därför i 
huvudsak koncentrerats till denna enhet. Det 
faktum att servicecentralen i Sodankylä har 
skött jourtjänstgöringen under kvällar och 
veckoslut har gjort det möjligt att ge service 
dygnet runt. Av samtalen till adresstjänsten 
kommer ca 20 procent utanför tjänstetid, och 
det har därför visat sig vara nödvändigt att ge 
service också under kvällar och veckoslut. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Syftet med propositionen är att göra de 
ändringar i befolkningsdatalagen som beting-
as av lagen om intressebevakningsfullmakt 
och den nya samservicelagen, så att de myn-
digheter och andra instanser som för närva-
rande utnyttjar uppgifterna i befolkningsdata-
systemet ska kunna erbjudas service som hål-
ler samma standard som förut. 

På grund av den nya lagen om intressebe-
vakningsfullmakt, som träder i kraft den 1 
november 2007, föreslås att befolkningsdata-
lagen ändras så att basuppgifterna om en in-
tressebevakningsfullmakt som fastställts med 
stöd av den nya lagen kan registreras i be-
folkningsdatasystemet. Det föreslås därför att 
4 §, som gäller de personuppgifter som regi-
streras i befolkningsdatasystemet, ändras till 
denna del. I befolkningsdatasystemet regi-
streras de begränsade basuppgifter om en in-
tressebevakningsfullmakt som motsvarar 
dem som för närvarande registreras om för-
ordnande av intressebevakare i enlighet med 
lagen om förmyndarverksamhet. 

På grund av den nya samservicelagen, som 
trädde i kraft vid ingången av april 2007, fö-
reslås att de bestämmelser i befolkningsdata-
lagen som gäller utlämnande av uppgifter i 
befolkningsdatasystemet ändras. Syftet med 
ändringarna är att tillgången på de tjänster 
som för närvarande ansluter sig till utläm-
nandet av uppgifter ur befolkningsdatasyste-
met ska kunna garanteras utan avbrott också 
efter ingången av år 2008, när de samservi-
ceavtal gällande utlämnande av uppgifter 
som magistraterna ingått med stöd av den 
gamla samservicelagen går ut. 

Det föreslås att bestämmelserna i 6 kap. i 
befolkningsdatalagen ändras så att magistra-
terna kan lämna ut uppgifter ur befolknings-
datasystemet också för andra än det egna 
ämbetsdistriktets vidkommande. Befolk-
ningsregistercentralen ska emellertid fatta 
beslut om utlämnande av uppgifter då upp-
gifterna förmedlas via en teknisk anslutning 
eller på annat sätt i elektronisk form eller när 
det är fråga om andra än enstaka uppgifter 
som utlämnas till utlandet. Magistraten be-
slutar också i fortsättningen om utlämnande 
av enstaka uppgifter ur befolkningsdatasy-
stemet. 

I tillhandahållandet av en adresstjänst ska 
också andra myndigheter eller sammanslut-
ningar än magistraterna kunna delta på basis 
av ingångna avtal. Syftet är att den riksom-
fattande adresstjänst som tillhandahålls som 
telefonservice ska kunna erbjudas också i 
fortsättningen så att servicen finns att tillgå 
även utanför tjänstetid. Det föreslås att när-
mare bestämmelser tas in i lagen bl.a. om 
förutsättningarna för utlämnande av uppgifter 
som en adresstjänst och om de uppgifter som 
lämnas ut och om överlåtande av tillhanda-
hållandet av adresstjänst på andra än magi-
straterna på basis av avtal. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Registreringen av basuppgifter om en in-
tressebevakningsfullmakt i befolkningsdata-
systemet förutsätter ändringar i datasystemet 
som i någon mån ger upphov till kostnader 
av engångskaraktär. Till följd av registre-
ringen av dessa uppgifter i befolkningsdata-
systemet kan de myndigheter och andra in-
stanser som utnyttjar befolkningsdatasyste-
met utöver basuppgifter om intressebevak-
ning och begränsad handlingsbehörighet ock-
så få basuppgifter om fastställd intressebe-
vakningsfullmakt. 

Syftet med propositionen är att de förfa-
ringssätt som för närvarande iakttas vid ut-
lämnandet av uppgifter ur befolkningsdatasy-
stemet ska kunna iakttas också i fortsättning-
en, och propositionen har därför inte några 
betydande konsekvenser för dem som utnytt-
jar och producerar tjänsterna. Efter det att la-
gen trätt i kraft grundar sig magistratens rätt 
att lämna ut uppgifter också från en annan 
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magistrats ämbetsdistrikt inte längre på ett 
avtal som ingåtts med stöd av den gamla 
samservicelagen, utan på bestämmelserna i 
befolkningsdatalagen. Överlåtandet av upp-
draget att tillhandahålla en adresstjänst på 
någon annan än en magistrat grundar sig inte 
längre på ett avtal som ingåtts med stöd av 
den gamla samservicelagen utan på ett avtal 
som Befolkningsregistercentralen ingår med 
stöd av bestämmelserna i befolkningsdatala-
gen. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts vid in-
rikesministeriet. Som bäst bereds också en 
totalrevidering av befolkningsdatalagen, och 
avsikten är att regeringspropositionen med 
förslag till denna reform ska överlämnas till 
riksdagen under höstsessionen 2007. Den nya 
lagen avses emellertid träda i kraft tidigast 
vid ingången av 2009, och de ändringar som 
ändringarna i den övriga lagstiftningen ger 
upphov till måste därför göras i den gällande 
befolkningsdatalagen. Utlåtanden om propo-
sitionen gavs av följande instanser: justitie-
ministeriet, Skattestyrelsen, Dataombuds-
mannens byrå, Folkpensionsanstalten, Be-
folkningsregistercentralen, fyra magistrater, 
Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens 
Centralförbund ry, Suomen Henkikirjoittaja-
yhdistys ry och Statens tjänstemannaförbund 
rf. 

I utlåtandena understöds alla de föreslagna 
ändringarna nästan undantagslöst. En av ma-
gistraterna motsatte sig i sitt utlåtande Be-
folkningsregistercentralens rätt att ingå avtal 
med andra än magistraterna om uppdraget att 

tillhandahålla adresstjänster. Personalorgani-
sationerna förhöll sig i sina utlåtanden med 
reservation till möjligheten att överlåta upp-
draget att tillhandahålla adresstjänster på 
andra än magistraterna och det betonades att 
det huvudsakliga ansvaret för tillhandahål-
landet av adresstjänster ska vila på magistra-
terna. I utlåtandena förekom också några 
ställningstaganden till det praktiska genom-
förandet av några av de föreslagna bestäm-
melserna och några enstaka anmärkningar 
om paragrafer och motiveringstext, vilka i 
mån av möjlighet har beaktats i den fortsatta 
beredningen. 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Enligt programmet för statsminister Matti 
Vanhanens andra regering ska de centrala 
uppgifterna för utvecklande av förvaltningen 
koncentreras till finansministeriet. Regering-
en överlämnade den 13 september 2007 en 
proposition till riksdagen med förslag till lag-
stiftning om överföring av vissa uppgifter till 
finansministeriet (RP 56/2007 rd). Enligt för-
slaget överförs vissa uppgifter som enligt 
speciallagar för närvarande omfattas av inri-
kesministeriets behörighet att utfärda be-
stämmelser samt uppgifter som gäller styr-
ning och utveckling av förvaltningen på fi-
nansministeriet fr.o.m. den 1 januari 2008. 
Den kommande ändringen av fördelningen 
av ministeriernas ansvarsområden har beak-
tats i den föreslagna nya 27 a § i denna pro-
position. I 2 mom. i paragrafen föreskrivs om 
finansministeriets behörighet att utfärda för-
ordning. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

4 §. Personuppgifter som registreras i be-
folkningsdatasystemet. Det föreslås att 1 
mom. 3 punkten i paragrafen ändras så, att 
omnämnandet av rättshandlingsförmåga 
stryks bland de uppgifter som registreras i 
befolkningsdatasystemet och en ny 3 a-punkt 
om registreringen av detta slag av uppgifter 
fogas till momentet. Enligt den nya 3 a-
punkten registreras i befolkningsdatasyste-
met uppgifter om intressebevakning och be-
gränsad handlingsbehörighet, uppgifter om 
en fastställd intressebevakningsfullmakt som 
gäller företrädande av fullmaktsgivaren i 
ekonomiska angelägenheter samt intressebe-
vakarens eller fullmäktigens identifierings-
uppgifter. Närmare bestämmelser om de 
uppgifter som ska registreras i befolknings-
datasystemet utfärdas med stöd av den be-
stämmelse om bemyndigande som ingår i 5 
mom. genom förordning av statsrådet. Syftet 
är att i befolkningsdatasystemet ska registre-
ras sådana begränsade basuppgifter om den 
nya intressebevakningsfullmakten som mot-
svarar dem som för närvarande, i enlighet 
med lagen om förmyndarverksamhet, regi-
streras i fråga om förordnande av intressebe-
vakare och begränsad handlingsbehörighet. 
De uppgifter som ska registreras om intres-
sebevakning och begränsad handlingsbehö-
righet enligt lagen om förmyndarverksamhet 
gäller om en person har förordnats intresse-
bevakare utan att handlingsbehörigheten har 
begränsats, om en persons handlingsbehörig-
het har begränsats delvis eller om en person 
har förklarats omyndig och i anslutning till 
dessa uppgifter även uppgift om när dessa 
begränsningar har inträtt och när de upphör 
samt intressebevakarens identifieringsuppgif-
ter. I fråga om en sådan fastställd intressebe-
vakningsfullmakt som avses i lagen om in-
tressebevakningsfullmakt registreras motsva-
rande basuppgifter, dvs. vid vilken tidpunkt 
intressebevakningsfullmakten börjar och 
upphör att gälla och fullmäktigens identifie-
ringsuppgifter. Uppgifterna registreras endast 

om sådana fastställda intressebevaknings-
fullmakter som gäller företrädande av full-
maktsgivaren i ekonomiska angelägenheter. 

27 a §. Utlämnande av uppgifter som 
adresstjänst. Enligt 27 § kan uppgifter läm-
nas ut ur befolkningsdatasystemet bl.a. som 
en adresstjänst. Med adresstjänst avses en 
riksomfattande avgiftsbelagd tjänst som in-
nebär att aktuella adressuppgifter i befolk-
ningsdatasystemet om personer som är var-
aktigt bosatta i Finland lämnas ut på förfrå-
gan, antingen per telefon eller via Internet, 
för personliga eller därmed jämförbara sed-
vanliga privata syften, såsom t.ex. upprätthål-
lande av kontakt med bekanta och släktingar, 
för hågkomst av bemärkelsedagar eller för 
arrangerande av klassträffar. Inom ramen för 
denna tjänst lämnas uppgifter dock inte ut 
om personer som inte kan identifieras eller 
som omfattas av ett förbud mot utlämnande 
av uppgifter enligt 25 §. Utlämnande av så-
dana adressuppgifter för vilka något utläm-
ningsförbud inte gäller avviker från annat ut-
lämnande av uppgifter ur befolkningsdatasy-
stemet på så vis, att den som begär uppgif-
terna inte behöver lämna någon utredning 
över uppgifternas användningsändamål i en-
lighet med 24 § och något skriftligt beslut om 
utlämnandet inte fattas enligt 32 §. 

Det föreslås att till lagen fogas en ny 27 a § 
i vilken föreskrivs närmare om utlämnande 
av uppgifter som en adresstjänst. I 1 mom. 
föreskrivs om förutsättningarna för adress-
tjänst och om de uppgifter som lämnas ut. 
Namn-, adress- och kontaktuppgifter om en-
skilda personer lämnas ut endast i det fall att 
utlämnandet av uppgifter inte har förbjudits 
med stöd av bestämmelserna i 25 §. Om 
skyddsförbud föreskrivs i 25 § 4 mom. och 
om förbud mot adresstjänst föreskrivs i 25 § 
5 mom. Dessa båda förbud förhindrar utläm-
nande av uppgifter som en adresstjänst. 
Adresstjänsten är nuförtiden tekniskt upp-
byggd så, att den som sköter uppdraget inte i 
det datasystem som används kan se adress- 
och kontaktuppgifter i fråga om de personer 
som omfattas av förbud mot utlämnande av 



 RP 106/2007 rd  
  

 

9

uppgifter. Det är inte heller möjligt att via 
tjänsten överlåta t.ex. förteckningar över 
adresserna till alla personer med samma 
namn, utan adress- och kontaktuppgifter kan 
lämnas ut endast om den person som efter-
frågas entydigt kan identifieras på basis av de 
data som den frågande ger. Endast sådana i 
lagen specificerade begränsade, sedvanliga 
basuppgifter som krävs för kontakt med den 
identifierade personen kan utlämnas. Om ut-
lämnande av uppgifter om personen har för-
bjudits med stöd av 25 § 4 eller 5 mom., 
meddelas den som begär uppgifterna att de 
på grund av ett förbud mot utlämnande inte 
får ges ut.  

Enligt det föreslagna 31 § 2 mom. svarar 
magistraten, liksom för närvarande, för ut-
lämnande av enstaka uppgifter. En adress-
tjänst innebär utlämnande av enstaka uppgif-
ter som genomförs som telefon- eller Inter-
nettjänst på riksnivå. Det är emellertid inte 
ändamålsenligt att alla magistrater deltar i 
tillhandahållandet av den riksomfattande 
tjänsten, utan det förnuftigaste är att uppdra-
get koncentreras till en eller ett fåtal magi-
strater eller deras enheter. För närvarande 
sköts tillhandahållandet av den finskspråkiga 
tjänsten vid två magistrater av två serviceen-
heter i vardera och tillhandahållandet av den 
svenskspråkiga tjänsten av två serviceenheter 
i en annan magistrat.  

Om de magistrater som deltar i tillhanda-
hållandet av adresstjänster ska enligt det fö-
reslagna 2 mom. föreskrivas genom förord-
ning av finansministeriet. Syftet med be-
stämmelsen är att trygga tillgången till och 
anordnandet av tjänsterna på ett ändamålsen-
ligt sätt. Genom ett motsvarande bemyndi-
gande, som för närvarande innehas av inri-
kesministeriet, meddelas närmare bestäm-
melser om de magistrater som deltar i till-
handahållandet av den riksomfattande tjäns-
ten. Bemyndigandet ingår i 7 b § 2 mom. i 
lagen om hemkommun, med stöd av vilken 
fördelningen mellan magistraterna av de 
uppgifter som hänför sig till mottagandet av 
flyttningsanmälningar och anmälningar om 
flyttning till utlandet föreskrivs i gällande 
förordning (1134/2006). Precis som i fråga 
om tillhandahållandet av den riksomfattande 
tjänst som hänför sig till mottagandet av 
flyttningsanmälningar och anmälningar om 

flyttning till utlandet, ska också andra myn-
digheter eller sammanslutningar än magistra-
terna kunna delta i tillhandahållandet av den 
riksomfattande adresstjänsten på basis av ett 
avtal med Befolkningsregistercentralen. 
Närmare bestämmelser om detta ingår i den 
nya 31 a §. 

31 §. Myndighet som fattar beslut om ut-
lämnande av uppgifter. I paragrafen före-
skrivs om den inbördes fördelningen mellan 
registerförvaltningsmyndigheterna, dvs. Be-
folkningsregistercentralen och magistraterna, 
av behörigheten att fatta beslut som gäller ut-
lämnande av uppgifter. Enligt det gällande 2 
mom. kan magistraten besluta om utlämnan-
de av enstaka uppgifter utan begränsningar 
av befogenheten som hänför sig till ämbets-
distriktet, men i övrigt är magistratens befo-
genhet att besluta om utlämnande av uppgif-
ter enligt gällande bestämmelser begränsad 
till uppgifter inom magistratens eget ämbets-
distrikt. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att magistratens beslutanderätt då det gäller 
utlämnande av uppgifter ur befolkningsdata-
systemet utvidgas från det nuvarande, och 
magistraten ska kunna lämna ut uppgifter 
från andra magistraters ämbetsdistrikt också 
när det är fråga om andra än enstaka uppgif-
ter. 

Det föreslås att 1 mom. ändras så, att Be-
folkningsregistercentralen och magistraten i 
princip ska ha likvärdiga befogenheter att be-
sluta om utlämnande av uppgifter ur befolk-
ningsdatasystemet. Det föreslås dock att den 
inbördes fördelningen av de båda myndighe-
ternas befogenheter ska vara den, att Befolk-
ningsregistercentralen också i fortsättningen 
ska fatta beslut om utlämnande av uppgifter 
då det är fråga om förmedlande av uppgifter 
via en teknisk anslutning eller på annat sätt i 
elektronisk form. Med förmedlande av upp-
gifter via en teknisk anslutning eller på annat 
sätt i elektronisk form avses i detta samman-
hang en datatjänst för något informationsbe-
hov som i regel är riksomfattande, såsom för-
frågningstjänster eller underhåll av kundre-
gister. Förfrågningstjänsterna är förfrågning 
via direktanvändning, som är en tjänst där en 
av Befolkningsregistercentralens tillämp-
ningar söker fram enskilda uppgifter i be-
folkningsdatasystemet, och tillämpningsför-
frågning, där det är kundens tillämpning som 
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används för att söka fram uppgifter i befolk-
ningsdatasystemet. Tjänsterna för underhåll 
av kundregister är ändringsdatatjänsten, som 
innebär att kundens register regelbundet 
uppdateras med ändringar i på förhand be-
stämda uppgifter i befolkningsdatasystemet, 
och tjänsten för engångsuppdatering av kun-
dens register. För det praktiska genomföran-
det av ovan nämnda massinformationstjäns-
ter, som närmast fyller ett informationsbehov 
på riksnivå, behövs sådan teknisk och pro-
duktionsmässig sakkunskap som i allmänhet 
skaffas hos utomstående tillhandahållare av 
service. För att en enhetlig praxis för utläm-
nande av uppgifter ska kunna garanteras är 
det nödvändigt att i sådana fall koncentrera 
beslutsfattandet till en enda myndighet, dvs. 
till Befolkningsregistercentralen. Utlämnan-
de av uppgifter i liten skala utgående från re-
gionala och lokala behov med hjälp av ett 
tekniskt sett enkelt förfarande, såsom de bo-
endedatatjänster och förfrågningar om de bo-
ende som husbolagen utnyttjar eller de sam-
pel och urval som magistraterna kan göra 
med hjälp av de program som står till deras 
förfogande, ska enligt förslaget i regel höra 
till magistraternas uppgifter. Enligt det före-
slagna 2 mom. beslutar magistraten, liksom 
för närvarande, om utlämnande av enstaka 
uppgifter. 

31 a §. Avtal om tillhandahållande av en 
adresstjänst. Det föreslås att en ny paragraf 
tas in i lagen enligt vilken föreskrivs om möj-
ligheterna för andra myndigheter och sam-
manslutningar att på avtalsbasis delta i till-
handahållandet av en adresstjänst. Enligt 1 
mom. kan uppdraget ges också andra myn-
digheter och sammanslutningar än magistra-
terna, om det behövs för att trygga tillgången 
på tjänster eller för att effektivisera verksam-
heten. Befolkningsregistercentralen ska ha 
befogenhet att ingå avtal om adresstjänst. Det 
huvudsakliga ansvaret för att sköta tillhanda-
hållandet av adresstjänster vilar på magistra-
terna, och Befolkningsregistercentralen ska 
därför höra magistraterna i fråga innan ett av-
tal ingås. I uppdraget att tillhandahålla 
adresstjänster kan, liksom tidigare, t.ex. 
kommunala myndigheter delta på basis av 
avtal. Uppdraget kan eventuellt också anför-
tros en sammanslutning som har specialiserat 
sig på telefontjänster. 

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om de allmänna förutsättningar i samband 
med överföringen av uppgifter som ska vara 
uppfyllda då uppgifter som hänför sig till 
tillhandahållandet av en adresstjänst överförs 
på någon annan än en myndighet. Den sam-
manslutning som sköter uppdraget ska ha till-
räckliga resurser, såsom tillräcklig teknisk 
och ekonomisk beredskap och tillräckligt 
med personal. De personer som svarar för 
servicen ska dessutom vara insatta i och ut-
bildade för sina uppgifter. 

Vid utlämnandet av adressuppgifter ur be-
folkningsdatasystemet är det fråga om sköt-
sel av en offentlig förvaltningsuppgift. Där-
för föreslås att det i 3 mom. föreskrivs att be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
ska tillämpas på de personer som sköter ut-
lämnandet av adressuppgifter. För tryggande 
av en god förvaltning ska bestämmelserna i 
förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) iakttas vid skötseln 
av uppgiften. Enligt 25 § i språklagen ska 
myndigheten försäkra sig om att den enskilde 
i uppdraget ger sådan service som förutsätts i 
språklagen, om en sådan uppgift uppdras åt 
en enskild med stöd av ett beslut eller någon 
annan åtgärd av en myndighet eller ett avtal 
mellan myndigheten och den enskilde. Efter-
som uppgiften att tillhandahålla adressupp-
gifter enligt förslaget uppdras åt en enskild 
med stöd av ett avtal mellan Befolkningsre-
gistercentralen och den enskilde, ska Befolk-
ningsregistercentralen försäkra sig om servi-
cens nivå innan avtalet ingås. För att det inte 
ska råda någon oklarhet om skadeståndsan-
svaret vid en eventuell skada som uppkom-
mer vid tillhandahållandet av servicen före-
slås dessutom att Befolkningsregistercentra-
len ska ansvara för skada som uppstår vid 
tillhandahållandet av adresstjänst grundad på 
avtal i enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap. i skadeståndslagen (412/1974). Den som 
använt servicen och som tillfogats skada till 
följd av fel eller försummelse av personalen 
vid en myndighet eller en sammanslutning 
som med Befolkningsregistercentralen ingått 
avtal om tillhandahållande av service kan 
härvid i första hand kräva skadestånd av Be-
folkningsregistercentralen. 
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2  Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska registreras i befolkningsdatasyste-
met ingår i befolkningsdataförordningen, 
som ska ändras så att det i förordningen när-
mare anges vilka uppgifter om intressebe-
vakningsfullmakter som ska registreras i be-
folkningsdatasystemet. 

Om de magistrater som deltar i tillhanda-
hållandet av adresstjänst föreskrivs genom 
förordning av finansministeriet. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008, för att tillgången på de tjänster som för 
närvarande ansluter sig till utlämnandet av 
uppgifter ur befolkningsdatasystemet ska 
kunna garanteras utan avbrott från ingången 
av år 2008, då de samserviceavtal gällande 
utlämnande av uppgifter ur befolkningsdata-
systemet som magistraterna ingått med stöd 
av den gamla samservicelagen går ut. 

Enligt den föreslagna övergångsbestäm-
melsen ska uppgifter om intressebevaknings-
fullmakter som fastställts innan lagen har 
trätt i kraft införas i befolkningsdatasystemet 
inom en månad efter ikraftträdandet. Lagen 
om intressebevakningsfullmakt träder i kraft 
redan den 1 november 2007, dvs. innan den 
föreslagna lagen avses träda i kraft. Syftet 
med bestämmelsen är att garantera att alla 
uppgifter om fastställda intressebevaknings-
fullmakter enligt den nya lagen införs i be-
folkningsdatasystemet. Enligt lagen om in-
tressebevakningsfullmakt svarar förmyndar-
myndigheten, dvs. magistraten, för faststäl-
landet. Samma myndighet ska också svara 
för införandet av uppgifterna om fastställda 
intressebevakningsfullmakter i befolknings-
datasystemet. 
 
4  Lagst i f tningsordning 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv tryggat. Närmare bestäm-
melser om skydd för personuppgifter utfär-
das genom lag. De linjer som grundlagsut-
skottet och förvaltningsutskottet, till vilkas 
kompetensområde personuppgiftsfrågorna 
hör, har dragit upp beträffande bestämmel-

serna om behandling av personregister och 
personuppgifter är redan vedertagna och 
måste beaktas även när sådana bestämmelser 
avses bli införda i speciallagstiftning (FvUB 
19/2005 rd). Enligt grundlagsutskottets och 
förvaltningsutskottets vedertagna praxis är 
åtminstone syftet med registreringen, de regi-
strerade personuppgifternas innehåll, ända-
målet för registreringen inbegripet möjlighe-
terna att lämna ut uppgifterna och förvarings-
tiderna samt den registrerades rättssäkerhet 
områden som är viktiga med avseende på 
grundlagsbestämmelsen om skyddet för per-
sonuppgifter. Detsamma gäller i vilken ut-
sträckning dessa omständigheter ska regleras 
på lagnivå och i så fall hur ingående. Kom-
pletterande och mer exakta bestämmelser om 
vilka uppgifter som får registreras utfärdas 
genom förordning. Det viktiga är att lagtex-
ten tillräckligt klart anger vad som får regle-
ras genom förordning. 

Befolkningsdatalagen innehåller redan nu 
bestämmelser i enlighet med de linjer som 
grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet 
dragit upp. Det föreslås att 4 §, som gäller 
innehållet i de personuppgifter som registre-
ras i befolkningsdatasystemet, preciseras ge-
nom en ny punkt som tas in i paragrafen. I 
den föreskrivs det mera exakt än för närva-
rande om de uppgifter som gäller handlings-
behörighet och den innehåller ett omnäm-
nande av att uppgifter om den nya intresse-
bevakningsfullmakten ska registreras i be-
folkningsdatasystemet. Om det närmare in-
nehållet i uppgifterna föreskrivs på förord-
ningsnivå. 

Det föreslås att en bestämmelse tas in i be-
folkningsdatalagen om att uppgifter i sam-
band med adresstjänst ska kunna överföras 
både på andra myndigheter och på enskilda 
på basis av avtal. Grundlagsutskottet har i sin 
tolkningspraxis förhållit sig restriktivt till re-
glering som tillåter obegränsad överföring av 
uppgifter till en annan myndighet (t.ex. 
GrUU 18/2004 rd), och till reglering som till-
låter att man på basis av avtal överför befo-
genheter som omfattar utövande av offentlig 
makt (t.ex. GrUU 11/2004 rd). Grundlagsut-
skottet har tagit ställning också till de före-
slagna bestämmelserna som gäller överföring 
genom avtal av en förvaltningsuppgift som 
anförtrotts en myndighet till någon annan än 
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en myndighet. Enligt grundlagsutskottets 
tolkningspraxis kan uppgiften att bistå en 
myndighet med stöd av 124 § i grundlagen 
genom avtal överföras på andra än myndig-
heter, då de uppgifter som överförs inte inne-
bär utövning av offentlig makt eller betydan-
de offentlig makt (GrUU 11/2006 rd och 
GrUU 47/2005 rd). 

Utlämnande av adress- och kontaktuppgif-
ter, som registrerats i befolkningsdatasyste-
met, inom ramen för adresstjänsten är en of-
fentlig förvaltningsuppgift. Enligt lagförsla-
get avgränsas överföringen av denna uppgift 
till att gälla enbart utlämnande av uppgifter i 
form av adresstjänst, vilket närmare precise-
ras i lagen. I lagen regleras också förutsätt-
ningarna för utlämnande av uppgifter i form 
av adresstjänst och vilka uppgifter som läm-
nas ut. I uppdraget ingår inte någon sådan 
beslutanderätt som är av betydelse med tanke 
på tillgodoseendet av individens grund-
läggande fri- och rättigheter eller utövning av 
annan offentlig makt, eftersom adresstjänsten 
endast kan lämna ut sådana adress- och kon-
taktuppgifter för enstaka och identifierade 
personer vilka inte omfattas av begränsningar 
eller förbud enligt 25 § i befolkningsdatala-
gen. Med avvikelse från andra personuppgif-
ter i befolkningsdatasystemet kan dessa upp-
gifter anses vara offentliga, eftersom det inte 
förutsätts att användningsändamålet anges 
för att man ska få tillgång till uppgifterna och 
eftersom det inte fattas något beslut om ut-
lämnande av uppgifterna. Det är i detta fall 
fråga om att bistå myndigheten i dess uppgif-
ter. I de fall där utlämnandet av adress- och 
kontaktuppgifter för en person berörs av ett 
förbud, men uppgifterna begärs för att en an-
nan person eller en sammanslutning ska kun-
na göra sina rättigheter gällande eller fullgöra 
sina skyldigheter, är det magistraten som fat-
tar beslut om utlämnandet av uppgifterna, 
precis som hittills. Det är härvid fråga om ut-
övande av offentlig makt, eftersom magistra-
ten i varje enskilt fall tvingas att överväga 
huruvida de lagstadgade förutsättningarna för 

utlämnande av uppgifter uppfylls eller inte. 
Det föreslås inte att dessa uppgifter ska an-
förtros någon annan. Det är enligt förslaget 
alltså inte fråga om obegränsad överföring av 
uppgifter från en myndighet till en annan och 
inte heller överföring av befogenheten att ut-
öva offentlig makt på basis av avtal. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock endast ges 
myndigheter. En överföring av uppgifter på 
andra än magistraterna vore ändamålsenligt, 
eftersom man därigenom kunde förbättra 
servicen i anslutning till utlämnandet av upp-
gifter ur befolkningsdatasystemet då till-
gången på adresstjänster skulle kunna garan-
teras också vid rusningstoppar och flexibel 
service erbjudas också utanför ordinarie 
tjänstetid. Enligt grundlagsutskottets tolk-
ningspraxis har det ansetts att tryggandet av 
kraven på rättssäkerhet och god förvaltning i 
den bemärkelse som avses i 124 § i grundla-
gen innebär att de allmänna förvaltningsla-
garna iakttas när ärenden behandlas och att 
de som handlägger ärenden handlar under 
tjänsteansvar (GrUU 33/2004 rd, GrUU 
46/2002 rd). I enlighet med förslaget ska 
även bestämmelser om att personalen vid de 
sammanslutningar som deltar i skötseln av 
uppdraget att tillhandahålla adresstjänst 
handlar under tjänsteansvar och om persona-
lens skyldighet att iaktta allmänna förvalt-
ningsrättsliga författningar införas i lagen.  

Med stöd av vad som anförts ovan anser 
regeringen att lagförslaget kan stiftas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av befolkningsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 4 § 1 mom. 3 punkten samt 

31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 957/2005 och 31 § 1 och 2 
mom. i lag 527/1999, samt 

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 615/1998 och 299/2003 samt i nämnda lag 
957/2005, en ny 3 a-punkt och till lagen nya 27 a och 31 a § som följer: 
 
 

4 § 

Personuppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet 

I fråga om finska medborgare registreras 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om medborgarskap och döds-
tid, 

3 a) uppgifter om begränsning av hand-
lingsbehörigheten, om intressebevakning och 
om en fastställd intressebevakningsfullmakt 
som gäller företrädande av fullmaktsgivaren i 
ekonomiska angelägenheter samt intressebe-
vakarens eller fullmäktigens identifierings-
uppgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 a § 

Utlämnande av uppgifter som adresstjänst 

Som adresstjänst får lämnas ut uppgifter 
om en persons nuvarande namn samt adress- 
och andra kontaktuppgifter och uppgift om 
att personen är vid liv och, i förekommande 
fall, information om ett sådant förbud mot att 
lämna ut uppgifter som avses i 25 §. Uppgif-
terna kan lämnas ut endast om personen på 
ett tillförlitligt sätt kan identifieras på basis 
av de uppgifter som sökanden ger. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om de magistrater som deltar i till-
handahållandet av adresstjänsten. 

 
31 § 

Myndighet som fattar beslut om utlämnande 
av uppgifter 

Befolkningsregistercentralen och magistra-
terna fattar beslut om utlämnande av uppgif-
ter ur befolkningsdatasystemet. Befolknings-
registercentralen fattar dock beslut om ut-
lämnande av uppgifter när det är fråga om 
uppgifter som förmedlas via en teknisk an-
slutning eller på annat sätt i elektronisk form 
eller andra än enstaka uppgifter som utläm-
nas till utlandet.  

Magistraten beslutar om utlämnande av en-
staka uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 a § 

Avtal om tillhandahållande av en adress-
tjänst 

Uppdraget att tillhandahålla en adresstjänst 
enligt 27 a § kan ges också andra myndighe-
ter eller sammanslutningar än magistraterna, 
om det behövs för att trygga tillgången på 
tjänster eller för att effektivisera verksamhe-
ten. Avtalet om detta med en annan myndig-
het eller sammanslutning ingås av Befolk-
ningsregistercentralen efter det att den har 
hört magistraterna i fråga. 

En förutsättning för att någon annan än en 
myndighet skall kunna ges i uppdrag att till-
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handahålla en adresstjänst är ytterligare att 
den sammanslutning som sköter uppgiften 
har tillräckliga resurser och att de personer 
som sköter uppgiften har tillräcklig sakkun-
skap och kompetens för detta. 

På den som sköter adresstjänst tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Vid skötseln av uppgiften skall förvalt-
ningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) iakttas. Befolknings-
registercentralen svarar i enlighet med vad 
som föreskrivs i 3 kap. i skadeståndslagen 

(412/1974) för skada som uppstår vid sådant 
tillhandahållande av adresstjänst som grundar 
sig på avtal. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den     20 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Uppgifter om intressebevakningsfullmakter 
som fastställts före lagens ikraftträdande in-
förs i befolkningsdatasystemet inom en må-
nad från ikraftträdandet. 

 
Helsingfors den 12 oktober 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Mari Kiviniemi 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av befolkningsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 4 § 1 mom. 3 punkten samt 

31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 957/2005 och 31 § 1 och 2 
mom. i lag 527/1999, samt 

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 615/1998 och 299/2003 samt i nämnda lag 
957/2005, en ny 3 a-punkt och till lagen nya 27 a och 31 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 § 

Personuppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet  

I fråga om finska medborgare registreras 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om medborgarskap, rättshand-
lingsförmåga och dödstid, 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

4 § 

Personuppgifter som registreras i befolk-
ningsdatasystemet 

I fråga om finska medborgare registreras 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om medborgarskap och döds-
tid, 

3 a) uppgifter om begränsning av hand-
lingsbehörigheten, om intressebevakning och 
om en fastställd intressebevakningsfullmakt 
som gäller företrädande av fullmaktsgivaren 
i ekonomiska angelägenheter samt intresse-
bevakarens eller fullmäktigens identifie-
ringsuppgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

 
 27 a § 

Utlämnande av uppgifter som adresstjänst 

Som adresstjänst får lämnas ut uppgifter 
om en persons nuvarande namn samt adress- 
och andra kontaktuppgifter och uppgift om 
att personen är vid liv och, i förekommande 
fall, information om ett sådant förbud mot att 
lämna ut uppgifter som avses i 25 §. Uppgif-
terna kan lämnas ut endast om personen på 
ett tillförlitligt sätt kan identifieras på basis 
av de uppgifter som sökanden ger. 
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Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om de magistrater som deltar i till-
handahållandet av adresstjänsten. 

 
 

 
31 § 

Myndighet som fattar beslut om utlämnande 
av uppgifter 

Befolkningsregistercentralen fattar beslut 
om utlämnande av uppgifter då det är fråga 
om riksomfattande uppgifter eller uppgifter 
från flera magistraters ämbetsdistrikt eller 
andra än enstaka uppgifter som utlämnas till 
utlandet. 

Magistraten beslutar om utlämnande av 
uppgifter från det egna ämbetsdistriktet och 
av andra enstaka uppgifter. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Myndighet som fattar beslut om utlämnande 
av uppgifter 

Befolkningsregistercentralen och magistra-
terna fattar beslut om utlämnande av uppgif-
ter ur befolkningsdatasystemet. Befolknings-
registercentralen fattar dock beslut om ut-
lämnande av uppgifter när det är fråga om 
uppgifter som förmedlas via en teknisk an-
slutning eller på annat sätt i elektronisk form 
eller andra än enstaka uppgifter som utläm-
nas till utlandet.  

Magistraten beslutar om utlämnande av en-
staka uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
31 a § 

Avtal om tillhandahållande av en adress-
tjänst 

Uppdraget att tillhandahålla en adress-
tjänst enligt 27 a § kan ges också andra 
myndigheter eller sammanslutningar än ma-
gistraterna, om det behövs för att trygga till-
gången på tjänster eller för att effektivisera 
verksamheten. Avtalet om detta med en an-
nan myndighet eller sammanslutning ingås 
av Befolkningsregistercentralen efter det att 
den har hört magistraterna i fråga. 

En förutsättning för att någon annan än en 
myndighet skall kunna ges i uppdrag att till-
handahålla en adresstjänst är ytterligare att 
den sammanslutning som sköter uppgiften 
har tillräckliga resurser och att de personer 
som sköter uppgiften har tillräcklig sakkun-
skap och kompetens för detta. 

På den som sköter adresstjänst tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Vid skötseln av uppgiften skall förvalt-
ningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) iakttas. Befolknings-
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registercentralen svarar i enlighet med vad 
som föreskrivs i 3 kap. i skadeståndslagen 
(412/1974) för skada som uppstår vid sådant 
tillhandahållande av adresstjänst som grun-
dar sig på  avtal. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den     20   . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Uppgifter om intressebevakningsfullmakter 
som fastställts före lagens ikraftträdande in-
förs i befolkningsdatasystemet inom en må-
nad från ikraftträdandet. 

——— 
 


