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Valtioneuvoston asetus
kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/1973) 24 ja 26 §, sel-

laisina kuin ne ovat, 24 § asetuksessa 99/1998 sekä 26 § asetuksessa 1131/1992,
muutetaan 19, 21 a, 22 a, 23 ja 26 a §, sellaisina kuin ne ovat, 19 § asetuksissa 99/1998,

874/1999 ja 1642/2009, 21 a § asetuksessa 1642/2009, 22 a § asetuksessa 874/1999 sekä
23 ja 26 a § asetuksessa 99/1998, sekä
lisätään asetukseen siitä asetuksella 415/1991 kumotun 18 §:n tilalle uusi 18 § ja siir-

retään se 4 lukuun seuraavasti:

4 luku

Kuolemasta ilmoittaminen ja hautauslupa

18 §
Kun lääkäri on todennut kuoleman, terveydenhuollon toimintayksikön, Terveyden ja

hyvinvoinnin laitoksen tai asianomaisen lääkärin on viipymättä ilmoitettava tieto kuole-
masta väestötietojärjestelmään.

Jos kuolinpäivää ei kyetä kuoleman toteamisen yhteydessä määrittämään, 1 momentis-
sa tarkoitetun toimijan on viipymättä ilmoitettava tieto kuolemasta väestötietojärjestel-
mään, kun kuolinpäivä on määritetty tai arvioitu.

Jollei ilmoitusta tehdä teknisen käyttöyhteyden välityksellä, tieto kuolemasta ilmoite-
taan sille maistraatille, jonka toimialueella vainajalla oli kuollessaan kotikunta, tai jos ko-
tikunta ei ole tiedossa, kuolinpaikan maistraatille.

19 §
Selvitettyään kuolemansyyn lääkärin on laadittava kuolintodistus ja annettava lupa hau-

taamiseen sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta tai tuhkaamises-
ta. Hautauslupa tai sen kopio voidaan luovuttaa myös taholle, joka hautauksesta tai tuh-
kauksesta huolehtivan toimeksiannosta hoitaa hautaukseen tai tuhkaukseen liittyviä käy-
tännön järjestelyjä.

Jos kuolemansyyn selvittäminen viivästyy erikoistutkimuksen johdosta tai muusta vas-
taavasta syystä, lääkärin on suoritettuaan välittömästi ruumiiseen liittyvät tutkimukset an-
nettava hautauslupa. Kuolemansyyn tultua selvitetyksi on lääkärin viipymättä laadittava
kuolintodistus.

Terveydenhuollon toimintayksikön tai asianomaisen lääkärin on viipymättä, kuitenkin
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kuoleman toteamisesta, lähetettävä kuolintodis-
tus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
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21 a §
Jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon tulee, että jonkun kuolemaa ei ole il-

moitettu väestötietojärjestelmään, eikä tiedossa ole lääkäriä tai terveydenhuollon toimin-
tayksikköä, jonka tulisi tieto ilmoittaa tai jos lääkäri tai toimintayksikkö ei kehotuksesta
huolimatta viipymättä tee ilmoitusta, laitoksen on ilmoitettava tieto kuolemasta väestötie-
tojärjestelmään siten kuin 18 §:n 3 momentissa säädetään.

22 a §
Sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos taik-

ka muu vainajan ruumista säilyttävä taho saa luovuttaa vainajan ruumiin haudattavaksi tai
tuhkattavaksi, kun lääkäri on laatinut hautausluvan tai kuolinselvitys on laadittu, ja se on
annettu sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta tai tuhkaamisesta,
taikka sille, joka hautauksesta tai tuhkauksesta huolehtivan toimeksiannosta hoitaa hau-
taukseen tai tuhkaukseen liittyviä käytännön järjestelyjä.

Hautaus saadaan toimittaa, kun hautauslupa tai kuolinselvitys on annettu sen hautaus-
maan ylläpitäjälle, jonne vainaja haudataan. Vainajan ruumiin voi tuhkata, kun hautauslu-
pa tai kuolinselvitys on annettu krematoriolle, jossa vainaja tuhkataan.

Hautausmaan ylläpitäjän on viipymättä hautauksen jälkeen ilmoitettava hautauksen
ajasta ja hautausmaasta, johon vainaja on haudattu, maistraatille. Jos vainaja on tuhkattu,
on krematorion ylläpitäjän ilmoitettava, milloin ja missä vainaja tuhkattiin. Ilmoitus on
tehtävä sille maistraatille, jonka toimialueella vainajalla oli kuollessaan kotikunta tai, jos
tämä ei ole tiedossa, kuolinpaikan maistraatille. Jos vainaja oli kuollessaan evankelislute-
rilaisen tai ortodoksisen kirkon jäsen, nämä ilmoitukset on kuitenkin tehtävä asianomai-
selle seurakunnalle.

23 §
Tämän asetuksen säännöksiä on soveltuvin osin noudatettava myös kuolleena synty-

neen ja ulkomailla kuolleen osalta. Poiketen siitä, mitä 18 §:ssä säädetään, terveydenhuol-
lon toimintayksikön tai asianomaisen lääkärin on kuitenkin ilmoitettava tieto kuolleena
syntyneestä Kansaneläkelaitokselle.

26 a §
Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos Tilastokeskusta ja Väestörekisterikeskusta kuultuaan.
————

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2019.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vahvistettuina olevia lomakkeita voi edelleen

käyttää kunnes Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa tässä asetuksessa tarkoitetut
lomakkeet.
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