Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 § lagen om
utredande av dödsorsak, 49 § folkhälsolagen och 59 § lagen om specialiserad sjukvård

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Om
ersättningar
för
rättsmedicinska I denna proposition föreslås att en
undersökningar bestäms genom förordning. bestämmelse om bemyndigande införs i
Förordningen är en s.k. ursprunglig för- lagen om utredande av dödsorsak, folkordning och utfärdandet av den har baserat hälsolagen och lagen om specialiserad
sig på den upphävda regeringsformen. I sjukvård. Efter det att bestämmelserna om
gällande lagstiftning finns inget bemyn- bemyndigande har givits har man för avsikt
digande att utfärda en sådan förordning. Med att
ändra
ersättningssummorna
till
beaktande av bestämmelserna i den nya eurobelopp
i
förordningen
angående
grundlagen är det därför nödvändigt att ersättning
för
verkställande
av
genom lag ge ett bemyndigande med stöd av rättsmedicinska undersökningar.
vilket bestämmelser om ersättningarna i De föreslagna lagarna avses träda i kraft den
fortsättningen kan utfärdas genom förordning 1 januari 2002.
av statsrådet.
—————

MOTIVERING

1.

Nuläge och föreslagna
ändringar
1.1.

Lagen om utredande av dödsorsak

Enligt 17 § lagen om utredande av dödsorsak
(459/1973) utfärdas närmare bestämmelser
om verkställigheten av lagen vid behov
genom förordning. Det föreslås att i
paragrafen görs en teknisk ändring till följd
av 80 § grundlagen så att närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen vid
behov utfärdas genom förordning av
statsrådet.
I samband med utredande av dödsorsak görs
ofta
rättsmedicinska
undersökningar.
Bestämmelser
om
ersättning
för
rättsmedicinska undersökningar finns i
förordningen angående ersättning för
verkställande av rättsmedicinska undersökningar (689/1956). Förordningen gäller

rättsmedicinska undersökningar av förutom
döda också av levande människor. Den
nämnda förordningen är en s.k. ursprunglig
förordning. I ingressen hänvisas med andra
ord inte till något bemyndigande att utfärda
förordning utan förordningen har baserat sig
på 28 § i den upphävda regeringsformen.
Med beaktande av 80 § grundlagen är det
därför nödvändigt att i lagen om utredande
av
dödsorsak
införa
en
uttrycklig
bestämmelse om bemyndigande, med stöd av
vilken bestämmelser om motsvarande frågor
i fortsättningen kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.
1.2.
Folkhälsolagen och lagen om
specialiserad sjukvård

Enligt 49 § folkhälsolagen (66/1972) kan
genom förordning av statsrådet närmare
föreskrifter utfärdas om det närmare

2
innehållet och ordnandet av det mentalvårdsarbete som ingår i folkhälsoarbetet samt
om verkställigheten av lagen. För att främja
en mera jämlik tillgång till tjänsterna kan
föreskrifter dessutom meddelas genom
förordning av statsrådet om längsta väntetid i
samband med mentalvårdstjänster innan
patienten blir undersökt och får vård.
Motsvarande bestämmelser ingår i 59 § lagen
om specialiserad sjukvård (1062/1989).
Enligt dem kan genom förordning av
statsrådet närmare föreskrifter utfärdas om
det närmare innehållet och ordnandet av
mentalvårdsarbetet samt om verkställigheten
av lagen. För att främja en mera jämlik
tillgång till tjänsterna kan föreskrifter
dessutom utfärdas genom förordning av
statsrådet om längsta väntetid i samband med
mentalvårdstjänster innan patienten blir
undersökt och får vård.
Vid hälsovårdscentraler och verksamhetsenheter för specialiserad sjukvård görs
rättsmedicinska undersökningar av levande
människor. Av denna orsak är det nödvändigt
att i folkhälsolagen och lagen om
specialiserad sjukvård införa en sådan
bestämmelse om bemyndigande som
förutsätts i grundlagen. Till 49 § 1 mom.
folkhälsolagen och 59 § 1 mom. lagen om
specialiserad sjukvård fogas en uttrycklig
bestämmelse om bemyndigande, enligt vilken bestämmelser om ersättningar för
rättsmedicinska undersökningar utfärdas
genom förordning av statsrådet.

statsekonomin och inte heller några andra
ekonomiska verkningar.

2.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:

Propositionens ve rkningar

Propositionen

har

inga

verkningar

på

3.

Beredningen av
propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag
vid social- och hälsovårdsministeriet.
4.

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ersättningar för
rättsmedicinska undersökningar utfärdas
genom förordning av statsrådet. Efter det att
de föreslagna lagarna har stadfästs har man
för avsikt att ändra ersättningssummorna i
förordningen angående ersättning för
verkställande av rättsmedicinska undersökningar till eurobelopp.
5.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002.
6.

Lagstiftningsordning

I denna proposition föreslås att i lagarna tas
in ett bemyndigande att utfärda bestämmelser
på lägre nivå i enlighet med kraven i
grundlagen.
Till följd härav anses de lagar som ingår i
propositionen kunna stiftas i vanlig
lagstiftningsordning.

3
Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av 17 § lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973) 17 § som följer:
17 §
av statsrådet.
Närmare bestämmelser om verkställigheten
———
av denna lag utfärdas vid behov genom Denna lag träder i kraft den
200 .
förordning av statsrådet.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
Om
ersättningar
för
rättsmedicinska förutsätter får vidtas innan lagen träder i
undersökningar bestäms genom förordning kraft.
—————

2.
Lag
om ändring av 49 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 49 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1219/2000, som följer:
49 §
förordning av statsrådet. Genom förordning
Genom förordning av statsrådet kan närmare av statsrådet utfärdas dessutom bestämmelser
bestämmelser utfärdas om det närmare om
ersättningar
för
rättsmedicinska
innehållet i och ordnandet av det undersökningar.
mentalvårdsarbete som ingår i folkhälso- — — — — — — — — — — — — — —
arbetet samt om verkställigheten av denna
———
lag. För att främja en mera jämlik tillgång till Denna lag träder i kraft den
200 .
tjänsterna kan också bestämmelser om Åtgärder som verkställigheten av lagen
längsta väntetid innan patienten blir förutsätter får vidtas innan lagen träder i
undersökt och får vård i samband med kraft.
mentalvårdstjänster
utfärdas
genom
—————
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3.
Lag
om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 59 § 1 mom.,
sådant det lyder i lag 1220/2000, som följer:
59 §
genom förordning av statsrådet. Genom
Genom förordning av statsrådet kan närmare förordning av statsrådet utfärdas dessutom
bestämmelser utfärdas om det närmare bestämmelser
om
ersättningar
för
innehållet
i
och
ordnandet
av rättsmedicinska undersökningar.
mentalvårdsarbetet samt om verkställigheten — — — — — — — — — — — — — —
av denna lag. För att främja en mera jämlik
———
tillgång
till
tjänsterna
kan
också Denna lag träder i kraft den
200 .
bestämmelser om längsta väntetid innan Åtgärder som verkställigheten av lagen
patienten blir undersökt och får vård i förutsätter får vidtas innan lagen träder i
samband med mentalvårdstjänster utfärdas kraft.
—————
Helsingfors den 17 oktober 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av 17 § lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973) 17 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning.

17 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning av statsrådet.
Om ersättningar för rättsmedicinska
undersökningar bestäms genom förordning
av statsrådet.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

1....1..5.

2.
Lag
om ändring av 49 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 49 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1219/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

49 §
Genom förordning av statsrådet kan
närmare föreskrifter utfärdas om det
närmare innehållet och ordnandet av det
mentalvårdsarbete
som
ingår
i
folkhälsoarbetet samt om verkställigheten
av denna lag. För att främja en mera jämlik
tillgång till tjänsterna kan föreskrifter
dessutom meddelas genom förordning av
statsrådet om längsta väntetid i samband
med mentalvårdstjänster innan patienten
blir undersökt och får vård.

49 §
Genom förordning av statsrådet kan
närmare bestämmelser utfärdas om det
närmare innehållet i och ordnandet av det
mentalvårdsarbete
som
ingår
i
folkhälsoarbetet samt om verkställigheten
av denna lag. För att främja en mera jämlik
tillgång
till
tjänsterna
kan också
bestämmelser om längsta väntetid innan
patienten blir undersökt och får vård i
samband med mentalvårdstjänster utfärdas
genom förordning av statsrådet. Genom
förordning av statsrådet utfärdas dessutom
bestämmelser om ersättningar för
rättsmedicinska undersökningar.
— — — — — — — — — — — ———
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

— — — — — — — — — — — ———

1....1..5.

3.
Lag
om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 59 § 1 mom.,
sådant det lyder i lag 1220/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

59 §
Genom förordning av statsrådet kan
närmare föreskrifter utfärdas om det
närmare innehållet och ordnandet av
mentalvårdsarbetet
samt
om
verkställigheten av denna lag. För att främja
en mera jämlik tillgång till tjänsterna kan
föreskrifter dessutom utfärdas genom
förordning av statsrådet om längsta väntetid
i samband med mentalvårdstjänster innan
patienten blir undersökt och får vård.

59 §
Genom förordning av statsrådet kan
närmare bestämmelser utfärdas om det
närmare innehållet i och ordnandet av
mentalvårdsarbetet
samt
om
verkställigheten av denna lag. För att främja
en mera jämlik tillgång till tjänsterna kan
också bestämmelser om längsta väntetid
innan patienten blir undersökt och får vård i
samband med mentalvårdstjänster utfärdas
genom förordning av statsrådet. Genom
förordning av statsrådet utfärdas dessutom
bestämmelser om ersättningar för
rättsmedicinska undersökningar.
— — — — — — — — — — — ———
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft
———

— — — — — — — — — — — ———

1....1..5.

