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Antalet dödsfall ökade från året innan
Antalet dödsfall uppgick år 2010 till 50 890, vilket är den högsta siffran på sjutton år. År 2010
var antalet dödsfall 1 000 fler än år 2009. Dödsfallen ökade bland män med 390 personer och
bland kvinnor med 610 personer. Bland kvinnor har dödsfallen senast varit fler år 2002. Bland
männen var dödsfallen senast fler år 1929, om man inte beaktar krigsåren.

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1980–2010

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar ökade en aning bland både män och kvinnor år 2010. Den
preliminära uppgiften om det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar var för män 76,7 och för kvinnor
83,2 år. Det förväntade antalet levnadsår för en 0-åring anger antalet år som en 0-åring skulle leva om
dödligheten var oförändrad. Ökningen av det förväntade antalet levnadsår för män och kvinnor vid 0 år
visar att ökningen av antalet dödsfall beror på ökningen av antalet äldre män och kvinnor samt en åldrande
befolkning och inte på att dödligheten ökat.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var mycket lågt år 2010, dvs.140 barn. År 2010 var spädbarnsdödligheten
den lägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,3.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.4.2011

Befolkning 2011



Årligen avlidna 2000–2010 efter kön samt 0-åriga avlidna 2000–2010

0-åringarKvinnorMänTotaltÅr

21325 28624 05349 3392000

18124 78723 78348 5502001

16825 42623 99249 4182002

17625 07423 92248 9962003

19123 79823 80247 6002004

17423 87124 05747 9282005

16723 75024 31548 0652006

16124 26824 80949 0772007

15724 63724 45749 0942008

15824 73325 15049 8832009

14025 34825 53950 8872010

Flest var dödsfallen i december och näst flest i januari. Året innan inträffade flest dödsfall i januari. Under
åren 2005–2008 inträffade flest dödsfall i mars. Juli och augusti hade i fjol det högsta antalet dödsfall för
dessa månader sedan krigen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Döda månadsvis 2003–2010

ÅrMånad

20102009200820072006200520042003

50 88749 88349 09449 07748 06547 92847 60048 996Månader totalt

4 5124 7364 2864 3694 2544 2054 6214 811Januari

4 0204 2774 0704 2133 6943 8663 8923 818Februari

4 5034 5974 6594 8204 3064 5984 0854 092Mars

4 1974 1274 3004 1374 1814 0173 8674 025April

4 1954 1184 0673 9744 0254 1603 9253 916Maj

3 9294 0143 8033 8823 8593 8313 9303 723Juni

4 3753 9043 9203 7853 8413 8953 8233 949Juli

4 0443 8323 8894 0133 8603 7073 8163 942Augusti

4 0733 6673 9223 8733 6743 8043 7963 856September

4 2654 1253 9573 9194 1393 8503 9683 990Oktober

4 0994 1183 9833 9594 0543 7683 7483 866November

4 6754 3684 2384 1334 1784 2274 1295 008December
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Döda efter åldersgrupp och kön 2010
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Kvalitetsbeskrivning, döda

1. Relevans av statistikuppgifterna
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. Systemet uppdateras fortlöpandemed uppgifter som de lokala registermyndigheterna
lämnar om befolkningsförändringar. Fr.o.m. år 1975 har Statistikcentralen fått befolkningsuppgifterna
från Befolkningsregistercentralen.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet
uppdaterats med ändringsanmälningar. Befolkningsdatalagen fastställer de uppgifter som skall registreras
i befolkningsdatasystemet (11.6.1993/507).

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena
(Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens
arbetsordning fastställer att enheten för individstatistik gör upp befolkningsstatistiken (Statistikcentralens
arbetsordning, TK-00-1469-10).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet.
Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende,
familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller
den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994).
I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är
stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare
eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat
att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater, verksamma
i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar
görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen. En person som flyttat till Finland tas
med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan uppgivit som hemort senare
godkänns som stadigvarande bostadsort.

Döda
Dödsfall ska genast anmälas hos läkare eller polisen. En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller
läkaren ska anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet eller dess huvudman (Lag 1065/2009). Läkaren
utfärdar en dödsattest vid ett dödsfall. Om utredningen av dödsorsaken kräver obduktion, skrivs dödsattesten
ut av rättsläkaren efter att obduktionsuppgifterna färdigställts.

Om begravningstillstånd eller dödsattest som utfärdats av läkare inte fås utan oskälig svårighet eller oskäligt
dröjsmål, kan polisen utfärda motsvarande dödsfallsredogörelse på grundval av den undersökning som
utförts efter att ha rådgjort med rättsläkaren eller läkare. Polisen ska genast skicka dödsfallsredogörelsen
till Institutet för hälsa och välfärd som omgående ska anmäla dödsfallet till den magistrat inom vars
verksamhetsområde den avlidna varit bosatt. (Förordning 1642/2009)

Dödsattesten eller -redogörelsen skall sändas till länsstyrelsen, där den granskas och därefter skickas till
Statistikcentralen. Granskningen utförs av en rättsläkare eller läkaremed särskild utbildning (förordningarna
948/73 och 99/98). Dödsorsaksstatistiken görs upp på basis av dödsattester och statistiken ges ut i en egen
serie.

Till de döda har fr.o.m. år 2005 räknats också de som förklarats döda, när den nya lagen om dödförklaring
(127/2005) gjorde att dödförklaringsprocessen i vissa situationer kunde genomföras mycket snabbare än
tidigare. Det är möjligt att ansöka om dödförklaring genast efter ett försvinnande, om personen vid
försvinnandet varit med i en olycka som orsakat omedelbar livsfara. Dödförklaring av en försvunnen
person kan också sökas efter en väntetid, vars längd varierar från ett till fem år beroende på situationen.
Väntetiden räknas från det datum då personen veterligen senast var vid liv. Dödförklaringen skall ansökas
vid den domstol inom vars område den försvunna personens sista hemkommun var belägen. Domstolen
beslutar också om dödförklaring och det datum då den försvunna personen anses ha avlidit. Domstolen

6



för in uppgifterna om dödförklaringen i befolkningsdatasystemet, där Statistikcentralen har tillgång till
dem.

I statistiken förs döda under det första levnadsåret, dvs. spädbarnsdödligheten, till en egen grupp. Med
perinatal dödlighet avses antalet dödfödda och antalet nyfödda som dött under den första levnadsveckan
per 1 000 födda. Det allmänna dödlighetstalet avser antalet döda per 1 000 personer i hela befolkningens
medelfolkmängd. Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen
personer av medelfolkmängden i samma åldersgrupp. Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en
person i åldern x att dö under levnadsåret x.

2. Metodbeskrivning
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna uppdaterar fortlöpande systemet med uppgifter
som de får från den evangelisk-lutherska kyrkans samt det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar och
personer, som har erfarit befolkningsförändringar. Sjukhus sänder dagligen uppgifter om födelser till
upprätthållningen av befolkningsdatasystemet. Domstolar skriver in till befolkningsdatasystemet uppgifter
om befolkningsförändringarna som de har fattat beslut om. Utlänningsverket fattar beslut om beviljande
av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in uppgifterna om besluten i
befolkningsdatasystemet. Ur befolkningsdatasystemet får Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om
befolkningsförändringar.

Statistikcentralen väntar på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av
januari efter årskiftet. Ett undantag är uppgifterna om dödfödda. Dem väntar vi på till slutet av augusti.
Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter detta ingår i materialet
för följande år.

3. Felfrihet och exakthet
Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en
person skall få en personbeteckning måste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. I praktiken är
det omöjligt att leva i Finland utan personbeteckning. Personen kan också få en personbetäckning on han
flyttar tillfälligt till Finland. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta ärenden med myndigheter
osv. förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte i Finland finns betydande antal personer
med ’svart’ arbete under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. En vistelse på minst ett år är
en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara
på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om
befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.

Befolkningsregistercentralen beställer årligen av Statistikcentralen en urvalsundersökning om
adressuppgifternas felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet
är korrekt. I undersökningen år 2009 hade 99,0 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet
omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis
är statistikförda i befolkningen. Befolkningsregistercentralen avlägsnar dessa före följande årsskifte ur
den i landet bosatta befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet
Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i maj–juni, med undantag av
antalet dödfödda, som publiceras i september. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt
områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har
redan statistikförts i statistiken för föregående års sista dag. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas
befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.
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Preliminära uppgifter om befolkningsförändringar utges kvartalvis i slutet av följandemånad efter kvartalet.
Sammandragsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningen publiceras månatligen tre veckor
efter slutet av månaden. Preliminära uppgifter om befolkningen kommunvis finns tillgängliga månatligen.
Månadsstatistik om befolkningsförändringar kommunvis är avgiftsbelagd statistik och den publiceras
månatligen.

5. Tillgänglighet och transparens
Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större
områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen på internet.

Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den
avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten.

Informationstjänsten Altika har också kommunvisa uppgifter om befolkningen från och med år 1975.

6. Jämförbarhet
Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga fr.o.m. år 1987 avgiftsfritt.
I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Uppgifter om de befolkningsförändringar som gäller antalet födda, döda och ingångna äktenskap fås
fr.o.m. år 1749. Från och med år 1773 finns det uppgifter om barnaföderskornas ålder i femårsklasser och
från 1936 om alla födda barn efter moderns ålder. I och med statistikreformen år 1877 började man samla
in uppgifter om döda efter ålder i ettårsklasser, vilket gjorde det möjligt att börja räkna exakta tabeller
över dödlighet och levnadsår fr.o.m. 1880-talet. Tack vare statistikreformen började man också varje år
samla in uppgifter om omflyttning och skilsmässor.

Årliga uppgifter om befolkningen kommunvis finns tillgängliga i informationstjänsten Altika sedan år
1975. Tidsserier för befolkningsuppgifter i den avgiftsfria informationstjänsten ”Väestö” börjar från år
1980 och 1987. Tidserien för hela landet gällande befolkningsförändringar börjar från år 1749.

7. Tydlighet och konsistens
I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga
om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överensmed varandra när det gäller uppgifter
om befolkning.
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