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STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNINGEN OM 

UTREDANDE AV DÖDSORSAK 
 

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till 

ändring av förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973). 

 

Enligt de gällande bestämmelserna ska verksamhetsenheten för hälso- och 

sjukvård eller läkaren utan dröjsmål efter att ha utfärdat begravningstillstånd 

anmäla att personen dött till den magistrat inom vars verksamhetsområde per-

sonen hade sin hemkommun vid sin död eller, om uppgiften om hemkommun 

saknas, till magistraten på dödsorten. Från magistraterna förmedlas informat-

ionen vidare till befolkningsdatasystemet. Uppgiften kan anmälas för registre-

ring i befolkningsdatasystemet även via datakommunikation eller i annan ma-

skinläsbar form.  

 

Bestämmelserna innebär att det efter konstaterandet av dödsfall dröjer en tid 

innan uppgiften om dödsfallet registreras i befolkningsdatasystemet, även om 

uppgiften kunde meddelas snabbare. Detta orsakar extra besvär för de anhöriga, 

för myndigheterna och för aktörer inom den privata sektorn. 

 

Det föreslås att förordningen om utredande av dödsorsak ska ändras så att en 

verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd eller 

läkaren utan dröjsmål efter konstaterandet av dödsfall ska anmäla att personen 

dött till befolkningsdatasystemet. Syftet med ändringen är att se till att uppgif-

ter om dödsfall snabbare registreras i befolkningsdatasystemet. I förordningen 

görs dessutom sådana lagtekniska ändringar som denna ändring medför i vissa 

paragrafer, och utöver detta görs också vissa andra uppdateringar i förordning-

en. 

 

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2018. De föreslagna ändringarna 

utgör ett led i den fullständiga översynen av lagstiftningen om utredande av 

dödsorsak (STM084:00/2015). I ert utlåtande kan ni därför också lyfta fram 

andra lagstiftningsmässiga och funktionella revideringsbehov som har samband 

med helheten. 

 

Vänligen sänd utlåtandet till social- och hälsovårdsministeriet på adressen  

kirjaamo@stm.fi senast den 1 december 2017. Vi ber er använda referenserna 

STM083:00/2017 och STM/3213/2017 i utlåtandet. Utlåtandena är offentliga 

och publiceras i statsrådets tjänst för projektinformation  

(http://valtioneuvosto.fi/sv/projekt). Även andra än de remissinstanser som 

nämns i begäran om utlåtande kan lämna utlåtande. 
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Begäran om utlåtande finns också på social- och hälsovårdsministeriets webb-

plats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande  

 

Ytterligare upplysningar ges av Merituuli Mähkä,   

fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 029 516 3575 

 

 

 

 

 

Ställföreträdande avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki 

 

 

 

 

 

Specialsakkunnig  Merituuli Mähkä 

 

 

 

BILAGOR Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak, 

utkast 1.11.2017 

 

 

SÄNDLISTA  Justitieministeriet  

 Undervisnings- och kulturministeriet 

 Inrikesministeriet 

 Kommunikationsministeriet 

 Finansministeriet 

 Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

 Regionförvaltningsverket i Östra Finland  

 Folkpensionsanstalten (FPA) 

 Befolkningsregistercentralen 

 Skatteförvaltningen 

 Magistraterna 

 Statistikcentralen 

 Riksarkivet 

 Polisstyrelsen 

 Dataombudsmannen 

 Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

 Ortodoxa kyrkan i Finland 

 Finlands Kommunförbund 

 Sjukvårdsdistrikten 

 Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry 

 Suomalainen lääkäriseura Duodecim 

 Tehy rf 

 Finlands sjuksköterskeförbund rf 

 Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer 

 Läkarföretagen rf 

 Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry 
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 Suomen hautaustoiminnan keskusliitto - Begravningsverksamhetens 

centralförbund i Finland ry 

 Suomen hautaustoimistojen liitto ry 

 Krematoriestiftelsen sr 

 Finanssiala ry  

 SOSTE Finlands social och hälsa rf 

Finlands Patientförbund rf 

 

FÖR KÄNNEDOM Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

 Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 

 Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause 

 Specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen 

 Specialmedarbetare Niina Perälä  

Specialmedarbetare Kari Synberg 

 Kanslichef Päivi Sillanaukee 

 SHM: Avdelningen för välfärd och tjänster, kommunikationen, 

registratorskontoret 

 

 


