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Ulkomaille haudattavaksi lähetettävä vainaja
Ulkomaille haudattavaksi lähetettävän vainajan kuolemansyynselvitys tapahtuu Suomen lainsäädännön
mukaisesti riippumatta vainajan kansalaisuudesta tai hautaamispaikasta.
Kuolemansyyn selvityksen suorittaa hoitava lääkäri tai oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen
kyseessä ollessa poliisi ja oikeuslääkäri.
Edellytyksenä vainajan siirrolle Suomen rajojen ulkopuolelle on, että vainajan kuolemansyyt on selvitety lain
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(Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973 ) mukaisesti ja vainajalle on annettu hautauslupa. Ruumis
voidaan tämän jälkeen kuljettaa ulkomaille tai tuhkata Suomessa. Tuhkauksen jälkeen vainajan tuhka
voidaan kuljettaa ulkomaille.
Kuolemansyyn selvittämisen asiakirjat laaditaan lähtömaan virallisella kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi.
Kohdemaan lähetystö vastaa asiakirjojen kääntämisestä kuljetusta ja hautausta varten. Vainajan mukana
kulkevien asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä, allekirjoitettuja ja leimattuja.

Vainajan siirtoon tarvittavat asiakirjat
Vainajan mukaan annetaan kuolintodistus, mikäli se on mahdollista. Jos kuolemansyyn selvittäminen on
kesken, kuolintodistus ja lausunto kuolemansyystä toimitetaan kun kaikki kuolemansyyn selvittämiseen
liittyvät tutkimukset on saatu päätökseen. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen kyseessä
ollessa poliisi toimittaa asiakirjat niiden valmistuttua vainajan kotimaan edustustoon Suomessa.
Vainajan omainen ja kohdemaan lähetystö vastaavat vainajan siirrosta Suomesta. Vainajan siirtäminen
ulkomaille tapahtuu aina arkussa. Kuljetustapa määrittää, sen millaisessa arkussa vainaja kuljetetaan.
Kuljetustavasta riippuen ruumiin siirtäminen Suomesta ulkomaille saattaa edellyttää ruumiin palsamointia.
Palsamoinnista vastaa kuljettava taho, yleensä hautaustoimisto. Pääsääntöisesti hautaustoimisto pyytää
palsamointia obduktioavustajalta, joka antaa todistuksen suorittamastaan palsamoinnista.
Ruumiin mukana tulee kuljettamisen aikana olla ruumiinkuljetuslupa. Ruumiinkuljetusluvasta ilmenee, että
vainajan arkkuun laittaminen ja arkun sinetöinti ovat tapahtuneet suomalaisen viranomaisen valvonnassa.
Suomessa valvonnasta vastaa terveystarkastaja. Vainajaa kuljettava taho vastaa viranomaistarkastuksen
pyytämisestä. Vainajan tuhkan siirtämiseksi ei tarvita terveystarkastajan todistusta.
Vainajan kuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ruumiiden kuljettamisesta (Asetus ruumiiden
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kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 13/1989 ). Lisäksi Suomella on
konsulisopimuksia, jotka vaikuttavat siirtotapoihin ja vaadittaviin asiakirjoihin.
Vainajan mukaan annettavat asiakirjat:
-

1
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passi
suomalainen kuolintodistus, mikäli kuolemansyyn selvittäminen on saatu päätökseen
suomalainen hautauslupa
todistus tarttuvien tautien osalta
palsamointitodistus tarvittaessa
terveystarkastajan antama ruumiinkuljetuslupa
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