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Laki
kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuolleeksi julistamisesta annetun lain (127/2005) 14 §, sellaisena kuin se on

laissa 1399/2015, sekä
muutetaan 1 §, 3 luvun otsikko, 12, 13 ja 15–19 §, 23 §:n 1 momentti sekä 28 ja 29 §,

sellaisena kuin niistä on 29 § laissa 1412/2009, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Kadonnut henkilö voidaan julistaa kuolleeksi tuomioistuimen tai Digi- ja väestötietovi-
raston päätöksellä siten kuin tässä laissa säädetään.

3 luku

Kuolleeksi julistaminen Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä

12 §

Edellytykset

Henkilö voidaan julistaa kuolleeksi Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä, kun on ku-
lunut:

1) sata vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hän on syntynyt; ja
2) viisi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hän on tiettävästi vii-

meksi ollut elossa.

13 §

Vireilletulo

Digi- ja väestötietoviraston on vuosittain omasta aloitteestaan selvitettävä, onko väes-
tötietojärjestelmän tietojen mukaan elossa sellaisia henkilöitä, joiden kuolleeksi julistami-
seen on 12 §:n mukaiset edellytykset.

15 §

Selvittämisvelvollisuus

Jos henkilön kuolleeksi julistamiseen on 12 §:n 1 kohdassa säädetty edellytys, Digi- ja
väestötietoviraston on hankittava kohtuudella saatavissa oleva selvitys siitä, onko hän ol-
lut viimeksi kuluneiden viiden kalenterivuoden aikana elossa.
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16 §

Kutsu ja sen tiedoksianto

Digi- ja väestötietoviraston on kutsuttava sellaista henkilöä, jonka kuolleeksi julistami-
seen on selvitetty olevan edellytykset, ilmoittautumaan virastolle viimeistään kutsussa
mainittuna määräpäivänä. Kutsussa on mainittava, että kutsussa tarkoitettu henkilö, joka
ei ilmoittaudu, voidaan julistaa kuolleeksi. Digi- ja väestötietoviraston on samalla kutsut-
tava kaikkia, jotka voivat antaa tietoja siitä, onko asianomainen henkilö elossa vai kuollut,
ilmoittamaan samassa ajassa tietonsa virastolle.

Jos asianomaiselle henkilölle on merkitty väestötietojärjestelmään voimassa oleva
osoite, kutsu on lähetettävä siihen. Jos väestötietojärjestelmästä tai muista väestökirjoista
ilmenee, että asianomaisella henkilöllä on Suomessa aviopuoliso tai perintökaaren
(40/1965) 2 luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuja sukulaisia, kutsu on annettava tiedoksi
aviopuolisolle ja vähintään yhdelle sukulaiselle. Jos asianomaiselle henkilölle on määrätty
edunvalvoja, kutsu on annettava tiedoksi myös tälle.

Jollei asianomaisella henkilöllä ole 2 momentissa tarkoitettua osoitetta, aviopuolisoa,
sukulaista eikä edunvalvojaa, kutsu annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona siten kuin hal-
lintolain (434/2003) 62 §:ssä säädetään. Digi- ja väestötietoviraston on julkaistava kuulu-
tus kutsusta virallisessa lehdessä jonkin kuukauden ensimmäisessä numerossa viimeistään
kolme kuukautta ennen määräpäivää.

17 §

Digi- ja väestötietoviraston päätös kuolleeksi julistamisesta

Henkilö on 16 §:ssä tarkoitetun määräpäivän jälkeen julistettava kuolleeksi Digi- ja
väestötietoviraston päätöksellä, jos virasto ei ole saanut tietoa siitä, että hän on elossa tai
kuollut, ja jos kuolleeksi julistamisen edellytykset muutoin ovat olemassa.

18 §

Kuolinpäivän määrääminen

Julistaessaan henkilön kuolleeksi Digi- ja väestötietoviraston on määrättävä se päivä,
jona hänen katsotaan kuolleen.

Kuolinpäiväksi on määrättävä 1 päivä tammikuuta sinä vuonna, joka ensiksi alkaa sen
jälkeen, kun on kulunut sata vuotta henkilön syntymästä ja viisi vuotta siitä, kun hän on
tiettävästi viimeksi ollut elossa. Jos asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella voidaan
määrittää se päivä, jona henkilö todennäköisesti on kuollut, se on kuitenkin määrättävä
kuolinpäiväksi.

19 §

Digi- ja väestötietoviraston päätöksen tiedoksianto

Jos väestötietojärjestelmästä tai muista väestökirjoista ilmenee, että kuolleeksi juliste-
tulla on Suomessa aviopuoliso tai perintökaaren 2 luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuja sukulai-
sia, Digi- ja väestötietoviraston päätös on annettava tiedoksi aviopuolisolle ja vähintään
yhdelle sukulaiselle. Jos kuolleeksi julistetulle on määrätty edunvalvoja, päätös on annet-
tava tiedoksi myös tälle.
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23 §

Suomen viranomaisten kansainvälinen toimivalta

Suomen tuomioistuin tai Digi- ja väestötietovirasto voi tutkia kuolleeksi julistamista
koskevan asian, jos henkilö, jonka kuolleeksi julistamista asia koskee, on Suomen kansa-
lainen tai jos hänen viimeinen tiedossa oleva asuin- tai kotipaikkansa on Suomessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

28 §

Digi- ja väestötietoviraston oikeus saada tietoja

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelai-
tos, Eläketurvakeskus ja eläkelaitos sekä julkiset ja yksityiset sosiaali- tai terveydenhuol-
lon palvelujen tuottajat ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia pyynnöstä anta-
maan maksutta Digi- ja väestötietovirastolle ne tiedot, jotka se 3 luvussa säädettyä tehtä-
vää suorittaessaan tarvitsee henkilön elossa olemisen tai kuoleman selvittämiseksi.

29 §

Toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaan maakunnassa

Ahvenanmaan maakunnassa Digi- ja väestötietovirastolle tämän lain mukaan kuuluvia
tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto, jos henkilöllä on viimeksi ollut kotikunta tai
väestökirjanpitokunta Ahvenanmaan maakunnassa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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