UTDRAG/INTYG FRÅN
BEFOLKNINGSDATASYSTEMET
- BESTÄLLNINGSBLANKETT

Utdraget är avgiftsbelagt. För utlandsleveranser
kan förhandsfakturering användas.

Ankomstdag (mottagaren fyller i)

PERSON SOM DET BESTÄLLDA UTDRAGET GÄLLER
Efternamn, förnamn och eventuella tidigare namn:
Personbeteckning/födelsetid:

UTDRAGETS UPPGIFTER
Ändamål:

Stat där utdraget visas upp (om inte Finland):

Om ändamålet är bouppteckning, vems bouppteckning är det fråga om (namn):
Välj utdragets typ:
Utdrag med person- och familjerelationsuppgifter
Utdrag med boendeuppgifter. Hur många av de senaste åren vill man ha uppgifter för:
Hemvistintyg

Äktenskapsintyg

Civilståndsintyg

Födelseintyg

Levnadsintyg

Mer information (Här kan du bl.a. uppge vilka uppgifter du vill ha med i utdraget utöver basuppgifterna. Se info):

Utdragets språk
Finska

Svenska

Engelska

Utdrag med person- och familjerelationsuppgifter som görs manuellt (högre pris)
Spanska

Italienska

Franska

Tyska

Jag behöver ett Apostille-intyg för ett utdrag som ska visas upp utomlands:
Ja

Nej

Ta först reda på om staten har ratificerat Haagkonventionen och om det finns ett Apostille-krav mellan Finland och staten i fråga.
Apostille-intyg behövs inte bl.a. för ett utdrag på engelska som visas upp i Estland, mellan de nordiska länderna och från och med
16.2.2019 behövs det inte för ett utdrag som visas för en myndighet i ett annat EU-land. Ett Apostille-intyg är avgiftsbelagt.
Jag behöver en standardblankett (blankett till stöd för översättning) som bilaga till ett utdrag som ska visas upp i en EU-medlemsstat
Ja

Nej

Standardblanketten kan endast bifogas till ett finsk- eller svenskspråkigt utdrag.
BESTÄLLARE
Beställarens namn (företag/kontaktperson eller privatperson):
Beställarens personbeteckning / Företagets FO-nummer:

Dödsboets namn och personbeteckning, om fakturan önskas med dödsboets namn:

Beställarens adress:
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Postnummer och postanstalt (stat, om adressen är utomlands):
Telefonnummer (endast för eventuell kontakt
i anslutning till beställningen).

E-post (endast för eventuell kontakt i anslutning till beställningen).

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

Med denna blankett kan du beställa utdrag eller intyg från befolkningsdatasystemet. Det krävs att de uppgifter som lämnas ut ur
befolkningsdatasystemet behövs för det ändamål för vilket de lämnas ut (Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som
tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas 28 § 1 och 2 mom.). I samband med upprättandet av utdraget/intyget
registreras föremålet för de uppgifter som lämnats ut, användningsändamålet, tidpunkten för överlåtelsen och uppgifterna om beställaren av de
utlämnade uppgifterna i befolkningsdatasystemets följningsfil.
Beställningen behandlas så snart som möjligt, dock senast inom en vecka. En manuell beställning av utdrag behandlas inom fyra veckor. Vid
beställning som skickas per post ska leveranstiden för posten beaktas. Intyg avsedda för utländskt bruk postas.

UTDRAGETS OCH INTYGETS INNEHÅLL
Utdrag med boendeuppgifter innehåller följande uppgifter om personen: efternamn, förnamn, personbeteckning om den inte ersätts med
födelsetid, hemkommun och giltiga adresser.
I fältet Tilläggsuppgifter kan du dessutom begära att utdraget ska inkludera följande uppgifter, om utdragets ändamål kräver det: födelsetid, om
du inte vill att personbeteckningen ska användas, tidigare hemkommuner, tidigare stadigvarande adresser, tidigare tillfälliga adresser, tidigare
namn/tidigare namn över 15 år/tidigare efternamn. Ange hur många år du behöver tidigare boendeuppgifter för.
Utdrag med person- och familjerelationsuppgifter innehåller följande uppgifter om personen: efternamn, förnamn, personbeteckning,
(och/eller födelsetid), eventuell dödsdag, födelsehemkommun, födelsestat, medborgarskap, registermyndighet, hemkommun och eventuell
intressebevakning och intressebevakarens namn, intressebevakningsfullmakt.
I fältet Tilläggsuppgifter kan du dessutom be om följande uppgifter på utdraget, om utdragets ändamål förutsätter det: civilstånd, äktenskap/
registrerat partnerskap, tidigare äktenskap, tidigare registrerade partnerskap, barn, underhållsberättigade barn, föräldrar, vårdnadshavare,
tidigare namn/tidigare namn över 15 år/tidigare efternamn, tidigare registermyndigheter, tidigare hemkommuner, fastställande av föräldraskap,
adoptivbarnsförhållande, giltiga adresser, makens/makans adress, barnets adress, trossamfund, personbeteckning och/eller födelsetid, kön,
modersmål, datum för förvärv av medborgarskap.
Hemvistintyg innehåller följande uppgifter om personen: efternamn, förnamn, födelsedatum, stadigvarande adress och hemkommun. På intyget
syns också en tillfällig adress, om den har förts in i befolkningsdatasystemet.
I fältet Tilläggsuppgifter kan du dessutom begära att följande uppgifter tas med på intyget, om dess ändamål kräver det: tidigare adresser och
civilstånd. Du kan välja födelsetid i stället för personbeteckning.
Äktenskapsintyg innehåller följande uppgifter om personen: efternamn, förnamn, födelsetid, civilstånd, adress, uppgifter om gällande äktenskap
samt makens/makans namn och födelsetid.
I fältet Tilläggsuppgifter kan du dessutom begära att följande uppgifter tas med på intyget, om dess ändamål kräver det: tidigare namn och
tidpunkten då tidigare äktenskap ingicks och upplöstes. Du kan välja födelsetid i stället för personbeteckning.
Levnadsintyg innehåller följande uppgifter om personen: Uppgift om att personen lever eller att det inte kan säkerställas att personen lever,
namn, födelsedatum, hemkommun och stadigvarande adress. Om personen har en intressebevakare eller en intressebevakningsfullmakt
antecknas detta på intyget.
I fältet Tilläggsuppgifter kan du dessutom begära att följande uppgifter tas med på intyget, om dess ändamål kräver det: tidigare namn. Du kan
välja födelsetid i stället för personbeteckning.
Civilståndsintyg innehåller följande uppgifter om personen: namn, födelsetid, civilstånd och hemkommun. Dessutom kan du välja
personbeteckning i stället för födelsetid.
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Födelseintyg för utländskt bruk. Innehåller följande uppgifter om personen: Namn, tidigare namn, födelsetid, födelsehemkommun, födelsestat,
medborgarskap och nuvarande hemkommun. Av intyget framgår också föräldrarnas namn, födelsedatum, födelsehemkommun, födelsestat och
medborgarskap. Om du är född före 1953 kan uppgifterna om dina föräldrar saknas i befolkningsdatasystemet och kan inte läggas till på intyget.
Dessutom kan du välja personbeteckning i stället för födelsetid.
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