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Hallintovaliokunnan mietintö 12/1997 vp
Hallituksen esitys syntymä- ja kuolintietojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Johdanto

Vireilletulo
Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 1997
lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen 56/1997 vp.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina nuorempi hallitussihteeri Arja Myllynpää sosiaali- ja
terveysministeriöstä, hallitusneuvos Päivi Pekkarinen sisäasiainministeriöstä, ylilääkäri A ulikki Wallin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta, rekisteripäällikkö Terhi Lehtonen Väestörekisterikeskuksesta, neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla Suomen Kuntaliitosta sekä yliaktuaari Hilkka Ahonen Tilastokeskuksesta. Lisäksi oikeusministeriö, Tietosuojavaltuutetun
toimisto, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Helsingin kaupungin terveysvirasto, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus, Kansaneläkelaitos, Suomen
Kätilöliitto sekä Suomen henkikirjoittajayhdistys ry ovat antaneet kirjalliset asiantuntijalausunnot.
Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan väestötietolakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja kuolemansyyn selvittämisestä annettua lakia muutettaviksi siten, että velvollisuudesta ilmoittaa syntymä- ja kuolintietoja eri viranomaisille sekä kuolemansyytä koskevien tietojen luovuttamisen edellytyksistä säädettäisiin lain tasolla.
Syntymää ja kuolemaa koskevien tietojen ilmoittamista väestötietojärjestelmään nopeutetHelsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1997
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taisiin ja yksinkertaistettaisiin. Syntymä- ja kuolintietoja käsittelevät terveydenhuollon yksiköt
voisivat ilmoittaa nämä tiedot konekielisesti
väestötietojärjestelmään suoraan omista tietojärjestelmistään.
Kuolemansyyn sisältävää kuolintodistusta ei
enää toimitettaisi lääninhallitukselle väestökirjaviranomaisten kautta, vaan se lähetettäisiin sairaalasta suoraan lääninhallitukselle ja sieltä edelleen Tilastokeskukselle. Hautausluvan antaisi
kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri. Tarkemmat säännökset menettelystä annettaisiin asetuksella.
Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvien tietojen luovuttamisen edellytyksiin ehdotetaan vähäisiä muutoksia.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
Valiokunnan kannanotot

Perustelut
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja
saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen
sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä sellaisinaan.
Päätösehdotus
Edellä olevan perusteella valiokunta ehdottaa
kunnioittaen,
että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Matti Väistö
/kesk ja jäsenet Ulla Juurola /sd, Timo Järvilahti
/kesk, Reijo Kallio /sd, Toimi Kankaanniemi
/skl, Juha Karpio /kok, Valto Koski /sd, Pehr

Löv /r, Hannes Manninen /kesk, Jukka Mikkola
/sd, Tuija Pohjola /sd, Iivo Polvi /vas, Veijo Puhjo
/va-r, Aulis Ranta-Muotio /kesk sekä varajäsen
Raimo Holopainen /sd

