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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen syntymä- ja kuolintietojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 56/1997 vp syntymä- ja kuolintietojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön muutta-

miseksi. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta
on antanut asiasta mietintönsä n:o 12/1997
vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
väestötietolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 12 §:n 3 momentti sekä
Iisätäiin lakiin siitä lailla 202/1994 kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § seuraavasti:
11§
Syntymä- ja kuolintietoja koskeva
ilmoitusvelvollisuus

Terveydenhuollon toimintayksikön ja terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään stten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa
lapsi on, on asetuksella tarkemmin säädettävissä tapauksissa ilmoitettava tieto lapsen syntymästä terveydenhuollon toiminta-
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yksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle väestötietojärjestelmään edelleen toimitettavaksi.
Terveydenhuollon toimintayksikön, lääkärin ja lääninhallituksen velvollisuudesta ilmoittaa tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään säädetään erikseen.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain
(459/1973) 1, 2 ja 15 § sekä
lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

1§
Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava
lääkärille tai poliisille.
Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkärin on ilmoitettava tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään ja lääninhallitukselle
sekä lääninhallituksen edelleen Tilastokeskukselle siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.
Lääninhallituksen velvollisuudesta eräissä
tapauksissa ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään sekä kuolleena syntyneestä
tehtävästä ilmoituksesta säädetään asetuksella.
Tilastokeskuksen tehtävänä on säilyttää
tämän lain nojalla sille toimitetut asiakirjat
ja tiedot.
2§
Kuolleen saa haudata tai ruumiin luovuttaa
lääketieteen opetusta tai tutkimusta varten
yliopistolle tai korkeakoululle vasta, kun
kuolemansyy on siten selvitetty kuin asetuksella tarkemmin säädetään ja lupa hautaamiseen on annettu.
Luvan hautaamiseen antaa lääkäri, jollei
asetuksella toisin säädetä.

4 luku
Kustannukset

12 a §
Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen ja kuolinselvitys
on annettava maksutta.
15 §
Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat ovat salassapidettäviä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuolemansyyn selvittämistä koskeviin
asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa:
1) tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle
tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa
säädetty oikeus;
2) sille, jonka hakemuksesta tai suostumuksella kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu;
3) vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen
läheiselleen;
4) vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve etuuden
saamista koskevan hakemuksen käsittelemiseksi.
Tilastokeskus voi salassapitosäännösten estämättä hakemuksesta luovuttaa kuolintodistukseen sisältyviä tietoja myös tieteellistä
tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten,
jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva
oikeus kerätä ja tallettaa tiedot. Kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin
sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on muuten voimassa, mitä siitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/1951), henkilörekisterilaissa (47111987) ja henkilörekisteriasetuksessa
(476/1987) säädetään. Luovutuksensaajat
ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Mitä 15 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään
tietojen luovuttamisesta, ei koske maistraatteja ja kirkollisen väestörekisterin pitäjiä,
joiden on pidettävä ennen lain voimaantuloa
tietoonsa tulleet kuolemansyyt salassa.
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Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
Iisätäiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettuun lakiin
(559/1994) uusi 15 a § seuraavasti:
15 a §

Velvollisuus ilmoittaa
syntymästä ja kuolemasta
Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta ilmoittaa syntymästä ja kuolemasta säädetään erikseen.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

