Blankett för beställning av släktutredning
En släktutredning är avgiftsbelag.

Ankomstdag (mottagaren fyller i)

PERSONEN SOM BESTÄLLNINGEN PÅ SLÄKTUTREDNINGEN GÄLLER:
Efternamn, förnamn samt eventuella tidigare namn:
Personbeteckning/födelsetid:

UPPGIFTER OM SLÄKTUTREDNINGEN
Ändamål:

Språk i släktutredningen:
finska

svenska

Om ändamålet är bouppteckning, vems bouppteckning (namn):
Är personen död?
Ja

Nej

Har personen barn?
Ja

Nej

Släktutredning bestälMver någon som avstår
sitt arv:

Dödsdag:
Vet ej

Släktutredning över personens barn beställs också?
Vet ej

Ja

Nej

(Släktutredningen behövs vanligen också över personens barn bland annat för bouppteckningen om barnet avlidit. Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata kan uppgöra släktutredningen om barnet varit skrivet i befolkningsregister. För en släktutredning över barn
debiteras en separat avgift om uppgifterna inte kan inkluderas i förälderns släktutredning.)
Tilläggsuppgifter:

I fältet tilläggsuppgifter kan du vid behov beställa en släktutredning om huvudpersonens arvinge i enlighet med arvsföljden. Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata kan uppgöra släktutredningen om personen varit skriven i magistratens befolkningsregister. I fältet
tilläggsuppgifter kan du också beställa intyg över att arvingarna lever. Ange personens namn och personbeteckning eller födelsetid och om
beställningen gäller en släktutredning eller ett intyg över att personen lever. För en släktutredning och ett intyg över att någon lever debiteras
en separat avgift om uppgifterna inte kan inkluderas i huvudpersonens släktutredning.
BESTÄLLARE
Beställarens namn (företag/kontaktperson eller privatperson):
Beställarens personbeteckning/ Företagets FO-nummer:

Dödsboets namn och personbeteckning, om fakturan ska sändas till ett dödsbo:

Beställarens adress
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Postnummer och postanstalt (nationen om adressen är utomlands):
Telefonnummer (används endast för eventuella
kontakter som gäller beställningen).

E-postadress: (används endast för eventuella kontakter som gäller beställningen).

BESTÄLLNINGENS DATUM OCH UNDERSKRIFT
Datum:
Underskrift
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MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

Du kan beställa en släktutredning om en person hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för den tid då personen tillhört
befolkningsregistret eller ett religionssamfund. Dessutom kan du även beställa en släktutredning för personer som efter 1 oktober 1999
tillhört en evangelisk-luthersk eller ortodox församling.
Om en avliden person behöver du släktutredningar för till exempel bouppteckningen från 15-årsåldern fram till dödsdatumet. För att reda ut
arvingarna kan du från fall till fall även behöva en släktutredning över äkta makar, tidigare avlidna arvingar och personer som avstått från arv.
1 släktutredningen finns utöver uppgifterna om personen även flyttningar mellan församlingar och befolkningsregistret samt flyttningar utomlands
och tillbaka. 1 släktutredningen finns även uppgifter om makar och barn. 1 vissa fall antecknas även uppgifter om föräldrarna i släktutredningen.
Handläggningstiden för beställningar på släktutredningar är fyra veckor. Postens leveranstid bör beaktas för beställningar som
levereras per post.
De uppgifter som utlämnas från befolkningsdataregistret ska behövas för det ändamål som uppges (Lag om befolkningsdatasystemet och
de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 28 § 1 och 2 mom.). 1 befolkningsdatasystemet
registreras om beställningen i en följningsfil då utdraget uppgörs objektet för de uppgifter som överlåts, ändamål, överlåtelsetidpunkt och
uppgifter om beställaren till de uppgifter som överlåts.
SLÄKTUTREDNINGAR SOM BESTÄLLS FRÅN ANNAT STÄLLE
Släktutredningar från evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar
De evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarna ger släktutredningar om sina medlemmar. Om personen i hela sitt liv tillhört en
evangelisk-luthersk eller ortodox församling, får man släktutredningen från församlingen. Då behöver släktutredningen inte separat beställas
hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Släktutredningen ska alltid beställas från den evangelisk-lutherska eller ortodoxa
församlingen för tiden innan 1 oktober 1999 om personen vid den tidpunkten tillhört församlingen.
Släktutredningar för personer bosatta i avträdda områden
De släktutredningar som behövs från de avträdda områdenas arkiv kan beställas från Riksarkivet.

DVV07.02.04.06_sv 01/2021

Släktutredningar från utlandet
Du kan beställa en släktutredning från Sverige för tiden innan 1 juli 1991 från Sveriges regionala arkiv och från Skatteverket för tiden efter 1 juli
1991. Mer information om släktutredningar som beställs från utlandet finns på adressen finlandabroad.fi.
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