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1138/2019

Lag
om ändring av lagen om dödförklaring

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om dödförklaring (127/2005) 14 §, sådan den lyder i lag 1399/2015,

samt
ändras 1 §, rubriken för 3 kap., 12, 13 och 15–19 §, 23 § 1 mom. samt 28 och 29 §, av

dem 29 § sådan den lyder i lag 1412/2009, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

En person som har försvunnit kan förklaras död genom beslut av en domstol eller Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata i den ordning som föreskrivs i denna lag.

3 kap.

Dödförklaring genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

12 §

Förutsättningar

En person kan dödförklaras genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata när det gått

1) hundra år från utgången av det kalenderår under vilket personen föddes, och
2) fem år från utgången av det kalenderår under vilket personen veterligen senast var

vid liv.

13 §

Skyldigheten att ta upp ärenden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska årligen på eget initiativ utreda
om uppgifterna i befolkningsdatasystemet anger att sådana personer är vid liv som enligt
12 § kan dödförklaras.

15 §

Utredningsskyldighet

Om den förutsättning för dödförklaring som anges i 12 § 1 punkten föreligger, ska
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skaffa den utredning som skäligen
kan fås och som visar om personen varit vid liv under de fem senaste kalenderåren.
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16 §

Kallelse och delgivning av den

Om det har utretts att det finns förutsättningar för att förklara en person död, ska Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata kalla personen att anmäla sig hos myndig-
heten i fråga senast på en i kallelsen bestämd dag. I kallelsen ska det nämnas att den i kal-
lelsen avsedda personen kan dödförklaras om han eller hon inte anmäler sig. Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata ska samtidigt kalla alla som kan lämna uppgifter om
huruvida personen lever eller är död att inom samma tid lämna dessa uppgifter till myn-
digheten i fråga.

Om en giltig adress antecknats för personen i fråga i befolkningsdatasystemet, ska kal-
lelsen skickas under denna adress. Framgår det av befolkningsdatasystemet eller av andra
befolkningsböcker att personen i Finland har en make eller maka eller i 2 kap. 1 eller 2 §
i ärvdabalken (40/1965) avsedda släktingar, ska kallelsen delges maken eller makan och
minst en av släktingarna. Om en intressebevakare har förordnats för personen i fråga, ska
kallelsen också delges denne.

Om personen i fråga inte har en i 2 mom. avsedd adress, make eller maka, släkting eller
intressebevakare, ska kallelsen delges genom offentlig delgivning i den ordning som före-
skrivs i 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata ska publicera en kungörelse om kallelsen i någon månads första nummer av den
officiella tidningen senast tre månader före den bestämda dagen.

17 §

Beslut om dödförklaring som meddelas av Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata

Personen i fråga ska efter den bestämda dag som avses i 16 § dödförklaras genom beslut
av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om myndigheten i fråga inte har
fått uppgifter om att personen lever eller är död och om det annars finns förutsättningar för
dödförklaring.

18 §

Fastställande av dödsdag

När Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata dödförklarar en person, ska
den fastställa en dag då personen anses ha avlidit.

Som dödsdag ska fastställas den 1 januari det år som börjar efter det att det gått hundra
år sedan personen föddes och fem år sedan personen veterligen senast var vid liv. Om det
med stöd av de omständigheter som framkommit går att fastställa vilken dag personen san-
nolikt avled, ska denna dag dock fastställas som dödsdag.

19 §

Delgivning av beslut som meddelats av Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata

Framgår det av befolkningsdatasystemet eller av andra befolkningsböcker att den död-
förklarade personen i Finland har en make eller maka eller i 2 kap. 1 eller 2 § i ärvdabalken
avsedda släktingar, ska det beslut som meddelats av Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata delges maken eller makan och minst en av släktingarna. Om en intresse-
bevakare har förordnats för den dödförklarade personen, ska beslutet också delges denne.
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23 §

Finska myndigheters internationella behörighet

En finsk domstol eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får pröva ett
ärende som gäller dödförklaring, om den person vars dödförklaring saken gäller är finsk
medborgare eller om dennes sista kända boningsort eller hemvist är i Finland.

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

28 §

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rätt att få upplysningar

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, Folkpen-
sionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter samt offentliga och privata
producenter av social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster är trots sekretessbestämmelserna
skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data de upplysningar som den behöver vid skötseln av den uppgift som nämns i 3 kap. för
att reda ut om en person lever eller är död.

29 §

Behörig myndighet i landskapet Åland

I landskapet Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som enligt denna
lag ankommer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om den berörda
personens sista hemkommun eller folkbokföringskommun är belägen i landskapet Åland.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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