
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak  

 

I enlighet med statsrådets beslut  

upphävs i förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973) 19 § 3 mom. samt 24 och 26 §, av 

dem 19 § 3 mom. och 24 § sådana de lyder i förordning 99/1998 samt 26 § sådan den lyder i 

förordning 1131/1992,  

ändras 21 a, 22 a, 23 och 26 a §, av dem 21 a § sådan den lyder i förordning 1642/2009, 22 a § 

sådan den lyder i förordning 874/1999 samt 23 och 26 a § sådana de lyder i förordning 99/1998, 

samt 

fogas till förordningen en ny 18 § som följer: 

 

4 kap. 

Anmälning av dödsfall samt begravningstillstånd 

 

18 § 

 

När läkaren har konstaterat dödsfall, ska en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för 

hälsa och välfärd eller läkaren utan dröjsmål anmäla personens dödsfall och dödsdag till 

befolkningsdatasystemet.  

 

Om dödsdagen inte kan fastställas i samband med konstaterandet av dödsfall ska den i 1 mom. 

föreskrivna aktören, när dödsdagen har fastställts eller uppskattats, utan dröjsmål anmäla personens 

dödfall och dödsdag till befolkningsdatasystemet. 

 

Om anmälan inte görs via en teknisk anslutning, anmäls personens dödfall och dödsdag till den 

magistrat inom vars verksamhetsområde personen hade sin hemkommun vid sin död eller, om 

uppgiften om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten. 

 

21 a § 

 

Om Institutet för hälsa och välfärd får kännedom om att dödsfallet inte har anmälts till 

befolkningsdatasystemet och läkaren eller verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvård som ska 

anmäla detta inte är känd, eller om läkaren eller verksamhetsenheten trots uppmaning inte utan 

dröjsmål gör en anmälan, ska Institutet för hälsa och välfärd anmäla dödsfallet till 

befolkningsdatasystemet. På anmälan tillämpas 18 § 3 mom. 

 

22 a §  

 

Begravningen får förrättas när begravningstillståndet eller dödsfallsredogörelsen har tillställts 

ägaren till den begravningsplats där den avlidne ska begravas. Ägaren till begravningsplatsen ska 

omedelbart efter begravningen anmäla tiden för begravningen och begravningsplatsen där den 

avlidne är begraven till magistraten. Om den avlidne har kremerats, ska likväl ägaren till 

krematoriet anmäla när och var kremeringen har ägt rum. Anmälan ska göras till den magistrat inom 

vars verksamhetsområde personen hade sin hemkommun vid sin död eller, om uppgiften om 

hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten. Om personen vid sin död var medlem i en 

församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet, ska de anmälningar 

som avses i denna paragraf emellertid göras till församlingen. 

 

 

 



23 § 

 

Bestämmelserna i denna förordning ska i tillämpliga delar iakttas även i fråga om dödfödda barn 

och personer som dött utomlands. Med avvikelse från det som föreskrivs i 18 § ska 

verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller läkare dock anmäla uppgift om dödfött barn till 

Folkpensionsanstalten. 

 

26 a § 

 

Formulären för de blanketter som avses i denna förordning fastställs av Institutet för hälsa och 

välfärd efter att det har hört Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen. Bestämmelser om 

fastställande av blanketter som gäller anmälan om dödsfall finns i 26 § i lagen om 

befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 

 

 

---- 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 

 

Denna förordnings ikraftträdande påverkar inte giltigheten för de blanketter som var fastställda vid 

ikraftträdandet.  


