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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisestä terveyden
huollosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että yksityistä ter
veydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö uudistet
taisiin ja ajanmukaistettaisiin. Ehdotuksen ta
voitteena on luoda puitteet yksityisen tervey
denhuollon laatutason jatkuvalle kehittämiselle. 
Tarkoituksena on myös, että terveydenhuollon 
kehittämistä ohjaavat viranomaiset saisivat tar
vittavat tiedot yksityisen terveydenhuollon pal
velujen laajuudesta ja kehittämissuunnasta. 
Esityksessä määritellään terveydenhuollon pal
velutoiminnalle asetettavat yleiset vaatimukset. 

Terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille 
osoitettaisiin keinot erityisesti yksityisesti an
nettavien laitosmuotoisten terveydenhuollon 
palvelujen tehokkaaseen valvontaan. Laitos
muotoisen toiminnan aloittaminen edellyttäisi 
edelleenkin viranomaisen lupaa. Luvan edelly
tyksiä on ehdotuksessa täsmennetty. Luvan 
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piirissä olevien laitosten nykyistä lupamenette
lyä kevennettäisiin siirtymällä osittain ilmoitus
menettelyyn. Lääninhallitus voisi tarvittaessa 
kieltopäätöksin ja määräyksin puuttua palvelu
jen tuottamiseen. 

Terveydenhuollon palveluja tuottavan lai
toksen sisäisen valvonnan turvaamiseksi laitok
sen vastaavan johtajan tulisi olla lääninhalli
tuksen hyväksymä. 

Yksityistä terveydenhuoltoa sääntelevien am
matinharjoittamista koskevien lakien muutok
silla täsmennettäisiin itsenäisen ammatinhar
joittajan velvollisuutta antaa lääkintöhallituk
selle ja terveyslautakunnalle tietoja ammattinsa 
harjoittamisesta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Kunnan velvollisuutena on huolehtia tervey
den- ja sairaanhoidon palvelujen järjestämises
tä kuntalaisille. Kunnallisen terveyden- ja sai
raanhoidon tuottamia palveluja täydentää ja 
tukee laaja terveyden- ja sairaanhoidon palve
luja tuottava yksityinen toiminta. Lääkärillä ja 
hammaslääkärillä sekä sairaanhoitajana, lää
kintävoimistelijalla, kuntohoitajalla, laborato
riohoitajalla, röntgenhoitajalla ja muulla sai
raanhoitotoimen harjoittajalla sekä hierojana 
on ammatin harjoittamista koskevien säännös
ten mukaan kelpoisuus toimia yksityisenä 
ammatinharjoittajana. Yksityisestä terveyden
huollon palvelutoiminnasta muodostavat huo
mattavan osan ammatinharjoittajien yhdessä 
järjestämä vastaanottotoiminta sekä yksityis
ten laitosten toiminta. Julkinen terveydenhuol
to voi järjestää palveluja myös ostamalla niitä 
yksityiseltä terveydenhuollolta. 

Julkista terveydenhuoltoa kehitetään so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annettujen säännösten nojal
la. Yksityistä terveydenhuoltoa ei ole tarkoi
tuksenmukaista kytkeä samanlaiseen suunnit
telu- ja valvontajärjestelmään kuin julkista 
terveydenhuoltoa. Terveydenhuoltoa kehittä
villä ja johtavilla viranomaisilla tulisi kuitenkin 
olla tiedot yksityisen terveydenhuollon laadus
ta ja laajuudesta. Tästä syystä on tarpeen 
uudistaa yksityisen terveydenhuollon tietojen 
saamista koskevat säännökset. 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen ta
soa on tarkoituksenmukaista parantaa sekä 
yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa 
samansuuntaisesti. Terveydenhuollon palvelu
jen tulisi olla niin julkisessa kuin yksityisessä
kin terveyden- ja sairaanhoidossa lääketieteelli
sesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia ja asian
mukaisia. Yhteiskunta korvaa osan yksityisen 
terveydenhuollon perimistä maksuista palvelu
jen käyttäjille ja osallistuu merkittävässä mää-

rin muutoinkin palvelujen rahoittamiseen. Yk
sityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevia säännöksiä ehdotetaan uudistettaviksi 
siten, että ne mahdollistaisivat näiden palvelu
jen lääketieteellisen tason valvonnan. 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen val
vonnan tulisi nivautua osaksi yleistä terveyden
ja sairaanhoidon valvontajärjestelmää. 

1.2. Keinot 

Yksityisten terveyden- ja sairaanhoidon pal
velujen tason turvaamiseksi on näille luotava 
riittävän kattava valvonta. Tämä edellyttää, 
että valtaosa yksityisen terveydenhuollon pal
veluista säilyisi edelleenkin luvanvaraisena. 
Palvelutoiminnalle luvan myöntävä viranomai
nen voisi arvioida, ovatko henkilökunnan mää
rä ja koulutustaso sekä tilat ja laitteet asian
mukaisia ottaen huomioon alkavan toiminnan 
laatu ja laajuus. Lupamenettelyn avulla voi
daan vaikuttaa tehokkaasti toiminnan lääketie
teelliseen tasoon. Luvan myöntävällä viran
omaisella olisi mahdollisuus estää sellainen ter
veydenhuollon palvelujen tarjonta, joka ei täy
tä toiminnalle asetettuja vaatimuksia tai ole 
muutoin asianmukaista. 

Palvelujen tarjoajan olisi hankittava toimin
nalle lupa silloin, kun kysymys ei ole itsenäisen 
ammatinharjoittajan vastaanotosta. 

Lupa olisi myönnettävä, kun toiminta olisi 
yleisesti hyväksyttyjen lääketieteellisten edelly
tysten mukaista sekä täyttäisi potilasturvalli
suuden asettamat vaatimukset. Lisäksi edelly
tettäisiin, että palveluja tarjotaan asianmukai
sesti varustetuissa tiloissa asianmukaisin lait
tein. Terveyslautakunta tarkastaisi ennen käyt
töönottoa terveydenhuollon palvelujen antami
seen tarkoitetut tilat ja laitteet. 

Terveydenhuollon palveluja tarjoavan olisi 
saatava lääninhallituksen hyväksyntä palvelu
toiminnasta vastaavalle johtajalle. Vastaavalle 
johtajalle asetettaisiin erityiset kelpoisuus
ehdot. Lisäksi kaikista olennaisista toiminnas-
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sa tapahtuneista muutoksista olisi ilmoitettava 
lupaviranomaisille. 

Luvan toimintaan antaisi lääninhallitus. Val
vontaa johtaisi sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisena lääkintöhallitus. Kunnassa valvontavi
ranomaisena toimisi terveyslautakunta. Lää
ninhallitus voisi todettuaan epäkohdan kes
keyttää toiminnan siihen saakka, kunnes puut
teellisuus on korjattu. Vakavat epäkohdat toi
minnassa voisivat johtaa luvan peruuttami
seen. Itsenäisen ammatinharjoittajan vastaan
ottotoiminta ei olisi luvanvaraista. Voimassa 
olevien säännösten mukaan terveydenhuolto
henkilöstöön kuuluvan on tehtävä ilmoitus en
nen kuin hän ryhtyy harjoittamaan ammatti
aan itsenäisesti. Tämä ilmoitusvelvollisuus säi
lyisi edelleen. Itsenäisen ammatinharjoittajan 
vastaanottotiloja ei pääsääntöisesti tarkistettai
si. 

Ehdotus koskee niitä terveyden- ja sairaan
hoidon palveluja, joita antaa joko yksityinen 
ammatinharjoittaja tai yksityinen terveyden
huollon palveluja tuottava yhteisö. Lakia so
vellettaisiin niihin terveyden- ja sairaanhoidon 
palveluihin, joita antavat muiden muassa fysi
kaaliset hoitolaitokset, röntgenlaitokset, kun
toutuslaitokset ja suuret laitossairaalat. Lain 
piiriin kuuluisivat myös muut kuin työnantajan 
itse järjestämät työterveyshuollon palvelut. 

Yksityisten terveyden- ja sairaanhoitolaitos
ten ohella maassamme toimii nykyisin runsaas
ti niin sanotun vaihtoehtoisen lääkinnän piiriin 
kuuluvia yksityisiä laitoksia, kuten erilaisia 
kunto- ja urheilukeskuksia sekä aku-ja vyöhy
keterapiaa antavia laitoksia. Nyt ehdotettava 
laki ei koskisi näitä. 

2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

2.1.1. Laki yksityisistä sairaanhoito- ja 
tutkimuslaitoksista 

Nykyinen yksityisistä sairaanhoito- ja tutki
muslaitoksista annettu laki (426/64) on vuodel
ta 1964. Lailla korvattiin vuodelta 1938 oleva 
yksityisistä sairaanhoitolaitoksista annettu laki 
(197/38). 

Yksityisen terveyden- ja sairaanhoidon pal
velujärjestelmä on kehittynyt rinnan kunnalli
sen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Kun 

vuoden 1938 laki sääuteli pelkästään yksityistä 
sairaanhoitolaitosta, nykyinen laki koskee 
myös avosairaanhoitoa varten perustettuja yk
sityisiä tutkimuslaitoksia kuten laboratorioita, 
röntgenlaitoksia ja fysikaalisia hoitoja antavia 
laitoksia. Yksityisen laitosmuotoisena annetta
van terveydenhuollon palvelujen painopiste on 
siirtynyt avoterveydenhuollon palvelujen tuot
tamiseen. 

Nykyisen yksityisiä sairaanhoito- ja tutki
muslaitoksia koskevan lain säätäminen kytkey
tyi osaltaan sosiaalivakuutusjärjestelmän syn
tymiseen. Yhteiskunnan alkaessa sairausvakuu
tuslain (364/63) perusteella osittain korvata 
yksityisissä sairaanhoitolaitoksissa sekä avosai
raanhoitoa varten perustetuissa yksityisissä tut
kimuslaitoksissa annetusta sairaanhoidosta 
aiheutuneita kustannuksia, ajanmukaistettiin 
näitä laitoksia koskeva lainsäädäntö. 

Yksityisiä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksia 
koskevalla lailla asetettiin sairaanhoidon anta
mista, terveydentilan tai sairauden toteamista 
sekä tarpeellisen hoidon määrittelemistä varten 
perustetuille yksityisille laitoksille niissä tehtä
vien toimenpiteiden tasoa koskevat yleiset vaa
timukset. Lain mukaan laitoksissa annettavan 
hoidon ja suoritettavien tutkimusten tulee vas
tata kulloinkin voimassa olevia lääketieteellisiä 
vaatimuksia. 

Sairaanhoitolaitokset ja tutkimuslaitokset on 
määritelty yksityisistä sairaanhoito- ja tut
kimuslaitoksista annetun asetuksen (442/64) 
1 §:ssä. 

Sairaanhoitolaitoksia ovat sairaalat, sairas
kodit, parantolat, fysiatrista hoitoa antavat 
kylpylaitokset ja luontaishoitolat sekä muut 
sellaiset laitokset, joissa on sairaansijoja poti
laita varten. 

Tutkimuslaitoksia ovat sellaiset laitokset, 
joissa ei ole sairaansijoja potilaita varten, mut
ta joissa suoritetaan terveyden- tai sairaanhoi
dollisessa tarkoituksessa: 

1) fysikaalisia, kemiallisia, fysiologisia, sero
logisia, mikrobiologisia, histologisia, sytologi
sia tai niitä vastaavia laboratoriotutkimuksia; 

2) sydänkäyrä-, aivosähkökäyrä- tai niitä 
vastaavia tutkimuksia sähkölääkintäkojeita 
käyttäen; 

3) röntgentutkimuksia tai sädehoitoa; 
4) tutkimuksia tai hoitoa radioaktiivisia iso

tooppeja käyttäen; 
5) fysiatrista hoitoa; 
6) sairaanhoitajan lääkärin määräyksestä 

antamaa hoitoa; taikka 
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7) muita terveydentilan tai sairauden totea
miseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tar
peellisia tutkimuksia. 

Yksityisen sairaanhoitolaitoksen sekä tutki
muslaitoksen perustaminen edellyttää lupaa 
(perustamislupa). 

Lupa laitoksen perustamiseen voidaan myön
tää, jos laitoksella on sen asianmukaisen 
toiminnan edellyttämä lääkäri-, hoito- ja muu 
henkilökunta. Laitokseen tulee nimetä johtaja, 
jonka lisäksi sen sairaanhoito- ja tutkimus
toimintaa johtamaan ja valvomaan tulee nime
tä vastaava lääkäri. Vastaavalla lääkärillä tulee 
pääsääntöisesti olla erikoislääkärin oikeudet 
kysymyksessä olevalla lääketieteen erikoisalal
la. Muukin laillistettu lääkäri voidaan kuiten
kin hyväksyä vastaavaksi lääkäriksi, jos hänel
lä on riittävä perehtyneisyys kysymyksessä ole
vaan alaan tai laitoksen toiminta käsittää vain 
yksinkertaisia hoito- ja tutkimustoimenpiteitä 
taikka tutkimuslaitoksena toimivassa laborato
riossa hänellä on apunaan sairaalakemisti. Lai
toksella voi olla vastaava lääkäri kutakin lää
ketieteen erikoisalaa varten erikseen. Tällöin 
kuitenkin jonkun vastaavista lääkäreistä tulee 
vastata laitoksen lääketieteellisen toiminnan 
johdosta ja valvonnasta. 

Edellä lueteltujen edellytysten lisäksi laitok
sen perustamisluvan myöntäminen edellyttää, 
että laitos on väestön terveydenhuollon kannal
ta tarpeellinen. 

Perustamisluvan antamisen yhteydessä lai
toksessa annettavaa hoitoa ja siellä suoritetta
via tutkimuksia voidaan rajoittaa silloin, kun 
lääkärin tai muun henkilökunnan pätevyys ei 
ole riittävä. Perustamislupaan voidaan lisäksi 
liittää tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 

Laitoksen tai sen osan käyttöönotto edellyt
tää erityistä hyväksyntää (avaamislupa). Ennen 
sairaanhoitolaitoksen käyttöönottoa on vahvis
tettava sairaansijamäärä. Avaamisluvan anta
mista edeltää selvityksen tekeminen laitoksen 
terveydellisistä ja sairaanhoidollisista oloista. 
Ennen avaamisluvan antamista laitos tarkaste
taan ja hyväksytään tarkoitukseensa. 

Milloin laitoksen omistussuhteissa tai toi
minnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, toi
minnan jatkamiseen on hankittava lupa Gatko
lupa). Milloin muutokset koskevat laitoksen 
huonetilojen olennaisia muutoksia tai laajen
nuksia, on laitoksen uudelleen avaamiseen 
hankittava lupa. 

Laitoksen toiminnan lopettamisesta on teh
tävä viipymättä ilmoitus. 

Laitoksen toiminta voidaan toistaiseksi kes
keyttää tai laitoksen perustamislupa peruuttaa, 
jos laitos ei enää täytä sille asetettavia sairaan
hoidollisia vaatimuksia taikka sen toiminnassa 
esiintyy puutteita tai epäkohtia. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annettua lakia voidaan soveltaa myös 
sellaiseen kunnalliseen sairaanhoito- ja tutki
muslaitokseen, joka ei ole muussa laissa tar
koitettu sairaanhoitolaitos. 

Sairaanhoito- tai tutkimuslaitoksen perus
tamislupaa ei voida antaa ulkomaalaiselle tai 
ulkomaiselle yhteisölle. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetussa laissa ja asetuksessa edellytetyt 
luvat antaa ja peruuttaa sekä ilmoitukset vas
taanottaa lääninhallitus. Lääninhallitus myös 
hyväksyy laitoksen johtajan sekä vastaavan 
lääkärin. Lääkintöhallitus vahvistaa sairaan
hoitolaitoksen sairaansijojen luvun ennen lai
toksen käyttöönottoa. Terveyslautakunnan on 
annettava lausuntonsa laitoksen terveydellisistä 
ja sairaanhoidollisista oloista liitettäväksi lai
toksen avaamislupaa koskevaan hakemukseen. 
Lääninhallituksen lisäksi laitoksen lopettamista 
koskeva ilmoitus on tehtävä terveyslautakun
nalle. Terveyslautakunta saa tiedon laitoksen 
avaamisesta lääninhallitukselta. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetussa laissa tarkoitettujen laitosten 
tulee edellä selvitettyjen lupien ja ilmoitusten 
lisäksi vuosittain antaa lääkintöhallituksen tar
peellisiksi katsomat tilastotiedot sekä lääkintö
hallituksen ohjeiden mukainen toimintakerto
mus toiminnan valvomista varten. 

Lisäksi lääkintöhallitus voi antaa toiminnan 
laadun tarkkailemiseksi näytteiden tutkimista 
sekä kojeiden, laitteiden ja välineiden vakaa
mista ja tarkistamista koskevia määräyksiä. 
Laitoksen on pidettävä potilaista sekä tutki
musmenetelmistä kirjanpitoa siten kuin lääkin
töhallitus määrää. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetun lain lisäksi mielisairaslaissa ( 1871 
52) on yksityisen mielisairaalan toimintaa kos
kevia säännöksiä. Mielisairaslain 13 §:n mu
kaan lääkintöhallituksen tulee määrätä, minkä
laisia mielisairaita tai mielenterveydenhäiriöitä 
potevia henkilöitä voidaan ottaa hoidettaviksi 
yksityiseen mielisairaalaan. 

Mielisairasasetuksen (1044/77) 14 §:n mu
kaan yksityisen mielisairaalan vastuunalaisen 
lääkärin on ilmoitettava hyvissä ajoin läänin
hallitukselle mielisairaalan toiminnan mahdol-



6 1989 vp. - HE n:o 46 

Iisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Il
moituksen johdosta lääninhallituksen tulee 
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin potilaiden 
hoidon turvaamiseksi. Sairaalan toiminnan lo
pettamisesta tulee vastuunalaisen lääkärin il
moittaa viipymättä lääkintöhallitukselle ja lää
ninhallitukselle sekä toimittaa kaikki sairaan
hoitoa koskevat asiakirjat sen huoltopiirin ar
kistoon, jonka alueella sairaala sijaitsee, siellä 
erillään säilytettäviksi. 

Tarkoituksena on, että erikoissairaanhoidon 
hallinnon uudelleenjärjestelyyn liittyen yksi
tyistä mielisairaalaa koskevat säännökset pois
tetaan mielisairaslaista. 

2 .1.2. Sairausvakuutuslaki 

Sosiaalivakuutuslainsäädännöllä tuetaan yk
sityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista 
annetussa laissa tarkoitettujen laitosten tuotta
mien palvelujen käyttöä korvaamalla vakuute
tuille osa perityistä maksuista. 

Suomessa asuva henkilö on sairausvakuutus
lain nojalla vakuutettu sairauden varalta. Va
kuutetulla on oikeus saada sairauden perusteel
la korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustan
nuksista. Sairaanhoitona korvataan sairaus
vakuutuslain 1 ja 5 §:n ja -asetuksen (473/63) 
2, 5 ja 6 §:n mukaan lääkärin vakuutetulle 
määräämä lääkintöhallituksen hyväksymässä 
laboratoriossa ja röntgenlaitoksessa suoritettu 
tutkimus tai annettu hoito. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, 
että hoidon on antanut asianmukaisen ammat
tikoulutuksen saanut henkilö. Asianmukaisen 
ammattikoulutuksen saaneena pidetään henki
löä, jonka lääkintöhallitus on sairaanhoitaja
na, kätilönä, lääkintävoimistelijana tai labora
torionhoitajana merkinnyt terveydenhuolto
henkilöstöstä pitämäänsä luetteloon sekä psy
kologia hänen suorittaessaan lääkärin määrää
mään tutkimukseen tai hoitoon liittyvää tes
tausta tai muuta siihen verrattavaa psykologis
ta tutkimusta. 

Milloin lääkärin määräämää fysikaalista hoi
toa on annettu fysikaalista hoitoa antamaan 
hyväksytyssä lääketieteellisessä laboratoriossa 
tai jos hoidon on antanut lääkintävoimistelija, 
korvataan fysikaalinen liikuntahoito ja siihen 
liittyvä tarpeellinen esikäsittely sekä lääkärin 
määräämä muu fysikaalinen hoito. 

2 .1.3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetussa laissa tarkoitettujen laitosten 
toimintaan ohjautuu välillisen rahoituksen li
säksi myös suoraan julkisia varoja. Rahoituk
seen osallistuvat kunnat ja kuntainliitot osta
malla laitoksilta palveluja sekä valtio valtion
osuuslainsäädännön kautta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain (valtion
osuuslain, 677 /82) 3 § :n mukaan kunta tai 
kuntainliitto voi järjestää sosiaali- ja tervey
denhuollon hoitamalla toiminnan itse tai sopi
muksin yhdessä muun kunnan taikka muiden 
kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa 
hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla pal
veluja (ostopalveluja) valtiolta, toiselta kunnal
ta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta tahi 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetussa laissa tarkoitettu laitos voi toi
mia valtionosuuslaissa tarkoitettuna yksityise
nä palvelujen tuottajana. Mikäli laitoksen 
tuottamien palvelujen määrä on valtakunnalli
sesti tai alueellisesti merkittävä, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi hyväksyä laitoksen valta
kunnalliseksi palvelujen tuottajaksi. Valtakun
nallisesta terveydenhuollon palvelujen tuotta
misesta sopii lääkintöhallitus laitoksen kanssa. 
Sopimuksessa määritellään annettavat palvelut 
ja toimintayksiköt sekä palveluista suoritetta
vat maksut ja korvaukset. 

Kunta tai kuntainliitto voi lisäksi tehdä yksi
tyisen laitoksen kanssa sopimuksen paikallisten 
palvelujen tuottamisesta ja tästä suoritettavista 
korvauksista. 

Valtioneuvosto esittää arviot toiminnasta ai
heutuvista kustannuksista sekä vahvistaa yksi
tyisiltä palvelujen tuottajilta hankittavista pal
veluista aiheutuvien menojen enimmäismäärän 
hyväksyessään valtakunnallisen suunnitelman 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
hyväksymisvuotta seuraavan viiden kalenteri
vuoden ajaksi. Valtakunnallisissa suunnitelmis
sa annetaan ohjeita ostopalvelujen käytöstä. 
Vuosia 1989-1993 koskevien terveydenhuol
lon suunnitelmien mukaan on hankittaessa pal
veluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta varmis
tuttava siitä, että palvelujen tuottajan toimin
taperiaatteet, toimintatavat, henkilökunta, tilat 
ja toimintavarustus vastaavat sitä toiminnallis-
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ta tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalli
selta toiminnalta. 

Kansanterveysasetuksen (205/72) 6 §:ssä on 
rajoitettu kunnan kansanterveystyöhön kuulu
vien palvelujen hankkimista ostopalveluina. 
Terveyskeskus voi kuitenkin hankkia ostopal
veluina yksityiseltä palvelujen tuottajalta muun 
muassa röntgen- ja anestesiapalvelut sekä ham
paiden oikomishoitoon kuuluvat palvelut ja 
laboratorionäytteiden tutkimisen lääkintöhalli
tuksen hyväksymässä laajuudessa. 

Valtionosuuslain mukaan ostopalvelujen 
käyttäjäitä tulee periä samat maksut ja kor
vaukset kuin vastaavista kunnallisista palve
luista. 

2.1.4. Ammatinharjoittamisoikeutta koskevat 
säädökset 

Lääkärintoimen harjoittamisesta annetun 
lain (562/78), hammaslääkärintoimen harjoit
tamisesta annetun lain (563178), hammastekni
kon toimen harjoittamisesta annetun lain (220/ 
64), optikon toimen harjoittamisesta annetun 
lain (429/60) sekä sairaanhoitotoimen harjoit
tamisesta annetun lain (554/62) mukaan henki
löllä, joka on suorittanut kyseisissä laeissa 
tarkoitetun tutkinnon, saavuttanut muun mah
dollisesti edellytetyn kelpoisuuden ja tullut 
merkityksi lääkintöhallituksen rekisteriin, on 
oikeus harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. Lää
kärin, hammaslääkärin ja optikon on alkaes
saan harjoittaa itsenäisesti ammattiaan ilmoi
tettava siitä viipymättä toimi- ja asuinpaikkan
sa lääkintöhallitukselle ja terveyslautakunnalle. 

Milloin optikko harjoittaa ammattia muual
la kuin lääkintöhallitukselle ilmoittamassaan 
kiinteässä toimipaikassa, lääkintöhallitus on 
määrännyt optikon toimen harjoittamisesta an
netun lain 3 §:n nojalla tehtäväksi tästä ilmoi
tuksen lääkintöhallitukselle viimeistään 30 vuo
rokautta ennen toiminnan aloittamista. 

Sairaanhoitotoimen harjoittamisesta anne
tussa asetuksessa (1044/86) luetellaan sairaan
hoitotoimen harjoittajat. Näitä ovat sairaan
hoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, lääkintä
voimistelijat, hammashuoltajat, apuhoitajat, 
mielenterveyshoitajat, mielisairaanhoitajat, 
lastenhoitajat, hammashoitajat, kuntohoitajat, 
laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, toiminta
terapeutit, perushoitajat, jalkojenhoitajat ja 
lääkintävahtimestari -sairaankulj ettaj at. 

Suomessa kaikki laillistetut lääkärit ja ham
maslääkärit ovat oikeutettuja kirjoittamaan 
lääkemääräyksen. Potilas on oikeutettu saa
maan sairausvakuutuslain nojalla takaisin 
lääkkeiden hankinnasta aiheutuvista kustan
nuksista joko osan tai tietyissä tapauksissa 
kaikki kustannukset. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetussa laissa tarkoitetun laitoksen ja 
yksityisen ammatinharjoittamisen käsitteiden 
erottaminen on osoittautunut vaikeaksi. 

2.1.5. Työterveyshuoltolaki 

Työterveyshuoltolain (743178) 1 §:n mukaan 
työnantaja on velvollinen järjestämään kustan
nuksellaan työntekijöille työterveyshuollon 
työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemisek
si. Työterveyshuolto on järjestettävä tervey
denhuollon ammattihenkilöitä ja palveluita hy
väksi käyttäen. Työnantajan velvollisuudeksi 
säädetystä työterveyshuollosta annetun valtio
neuvoston päätöksen (1009178) 2 §:n 2 mo
mentin mukaan työnantajan on työterveys
huoltoa järjestäessään käytettävä sellaisia ter
veydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on 
työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava 
koulutus sekä tarvittavat tiedot työstä ja työ
paikan terveydellisistä olosuhteista. 

Työterveyshuollon sisältö määritellään työ
terveyshuoltolain 2 §:ssä ja sanotun valtioneu
voston päätöksen 3-10 §:ssä. Työterveyshuol
topalveluihin kuuluvat muun muassa terveys
tarkastusten suorittaminen, hoitoon ja kuntou
tukseen ohjaaminen sekä ensiavun järjestämi
seen osallistuminen. Työterveyshuolto on luon
teeltaan ehkäisevää terveydenhoitoa. 

Työnantaja voi työterveyshuollon lisäksi jär
jestää työntekijöilleen sairaanhoito- ja muita 
terveydenhuoltopalveluja. 

Työnantaja voi työterveyshuoltolain 7 §:n 
mukaan järjestää sanotussa laissa tarkoitetut 
työterveyspalvelut seuraavasti: 

1) työnantaja hankkii tarvitsemansa palvelut 
kansanterveyslaissa tarkoitetulta terveyskes
kukselta; 

2) työnantaja järjestää tarvitsemansa työter
veyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työ
antajien kanssa; tai 

3) työnantaja hankkii tarvitsemansa palvelut 
muulta työterveyshuoltopalvelujen antamiseen 
oikeutetulta laitokselta tai henkilöltä. 
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Aloittaessaan työterveyshuollon tai muiden 
terveydenhuoltopalvelujen järjestämisen työn
tekijöilleen tai näitä palveluja olennaisesti 
muuttaessaan työnantajan on lain 7 §:n mu
kaan toimitettava kunnan terveyslautakunnalle 
asiaa koskevat tarpeelliset tiedot. 

Työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettu
jen määräysten mukaan työnantajan järjestet
täväksi kuuluvan työterveyshuollon toteuttami
sesta huolehtivien terveyskeskusten, työterveys
huoltopalveluja tuottavien yksiköiden ja ter
veydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan 
sekä työterveyshuoltopalvelujen sisällön lääke
tieteellinen valvonta kuuluu työterveyshuolto
lain 10 §:n mukaan lääkintöhallitukselle ja lää
ninhallitukselle siten kuin siitä on erikseen 
säädetty. 

Työnantajan työntekijöilleen työterveyshuol
lon lisäksi järjestämien sairaanhoito- ja mui
den terveydenhuoltopalvelujen valvonta järjes
tyy yleisten säännösten mukaisesti. 

Edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen 
7 § sisältää lisäksi säännöksen lyhytaikaisissa 
työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden ter
veystarkastusta koskevien tietojen taltioimises
ta ja säilyttämisestä. Pykälän mukaan näillä 
aloilla voidaan seurannan toteuttamiseksi ja 
tarpeettomien terveystarkastusten välttämiseksi 
terveystarkastusta koskevia tietoja taltioida ja 
säilyttää työntekijäkohtaisesti sosiaali- ja ter
veysministeriön määräämällä tavalla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on eräiden ly
hytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työn
tekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen 
taltioimisesta ja säilyttämisestä antamanaan 
päätöksellä (838/79) määrännyt kysymyksessä 
olevat tiedot taltioitaviksi ja säilytettäviksi 
työnantajan käyttämän työterveyshuoltopalve
lujen tuottajan toimesta. 

Sairausvakuutuslain 29 § sisältää säännökset 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä ai
heutuvien kustannusten korvaamisesta. Sai
rausvakuutuslain nojalla suoritetaan korvaus 
tarpeellisista ja, kohtuullisista työterveyshuol
lon ja muun terveydenhuollon kustannuksista. 
Myös yrittäjällä itsellään ja muulla omaa työ
tään tekevällä on oikeus sairausvakuutuslain 
nojalla maksettavaan korvaukseen. 

Työterveyshuoltoa antavan yksityisen laitok
sen perustamisen lukuunottamatta työnantajan 
itse järjestämää lakisääteistä työterveyshuoltoa 
on katsottu edellyttävän yksityisistä sairaan
hoito- ja tutkimuslaitoksista annetussa laissa 
tarkoitettua perustamislupaa. 

2 .1. 6. Sosiaalihuoltolaki 

Sosiaalihuoltolain (710/82) 43 ja 44 § sekä 
sosiaalihuoltoasetuksen (607 /83) 20 § sisältävät 
yksityistä sosiaalihuollon palvelutoimintaa kos
kevat säännökset. 

Lain mukaan yksityinen sosiaalihuollon pal
velutoiminta on lääninhallituksen sekä kunaan 
sosiaalilautakunnan valvonnassa. 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada val
vonnan suorittamiseksi tarpeelliset tiedot toi
minnasta ja päästä palvelutoiminnan järjestä
misessä käytettyyn toimintayksikköön. 

Milloin palvelutoiminnan järjestämisessä ha
vaitaan puutteellisuuksia tai epäkohtia, valvon
taviranomaisen on annettava ohjeet ja määräys 
puutteellisuuksien korjaamiseksi tai epäkohtien 
poistamiseksi sekä samalla asetettava määräai
ka, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on 
suoritettava. Jos tarpeellisia toimenpiteitä ei 
ole suoritettu asetetussa määräajassa, läänin
hallitus voi määrätä palvelutoiminnan keskey
tettäväksi joko osaksi tai kokonaan. 

Yksityisestä sosiaalihuollon palvelutoimin
nasta on tehtävä ilmoitus ennen toiminnan 
aloittamista ja lopettamista sekä toiminnan 
olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalilau
takunnalle, jonka alueella toiminta pääasial
lisesti tapahtuu. Sosiaalilautakunnan on toimi
tettava ilmoitus lääninhallitukselle. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annettuun lakiin perustuen on myös sosi
aalihallituksen johdon ja valvonnan alaisille 
yksityisille huoltolaitoksille voitu hakemukses
ta myöntää oikeus toimia yksityisenä tutkimus
laitoksena. 

Sairausvakuutuslain nojalla maksettavien 
korvausten edellytyksenä on, että tutkimukset 
on tehty lääkintöhallituksen hyväksymässä yk
sityisessä hoito- tai tutkimuslaitoksessa. Huol
tolaitokset ovat hakeneet kyseistä lupaa, jotta 
ne kustannukset, jotka muutoin jäisivät koko
naisuudessaan asiakkaiden vastattaviksi, saa
taisiin sairausvakuutuslain korvausten piiriin. 

2.1.7. Laki hierojan toimesta 

Hierontaa antavista laitoksista säädetään 
Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta anne
tussa laissa (1231/ 45) ja lääkitysvoimistelijain 
ja koulutettujen hierojien koulutuksesta ja am
mattitoiminnasta annetussa asetuksessa (85/ 
46). 
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Hierootalaitoksen perustamiseen on saatava 
lääkintöhallituksen lupa. Lupahakemukseen 
on liitettävä selvitys laitoksessa käytettävistä 
hoitolaitteista ja tutkimusmenetelmistä sekä 
terveyslautakunnan tai lääninhallituksen lau
sunto laitoksen terveydellisistä ja sairaanhoi
dollisista oloista. Luvan saaminen edellyttää, 
että lääkintöhallitus on hyväksynyt potilaiden 
käsittelyä valvovan lääkärin toimeensa. 

Milloin potilaiden käsittelyä valvova lääkäri 
vaihtuu, vaihdos on ilmoitettava lääkintöhalli
tukselle hyväksymistä varten. Myös hoitolai
toksen omistajan tai johtajan vaihtuessa on 
laitoksen toiminnan jatkamiseen saatava uusi 
lupa. 

Hierootalaitoksen avaamisesta ja sen toimin
nan lopettamisesta on ilmoitettava lääkintöhal
litukselle terveyslautakunnan ja lääninhallituk
sen välityksellä. 

Hierootalaitoksen on vuosittain annettava 
toimintakertomuksensa terveyslautakunnalle 
sekä lääninhallitukselle. 

Laitoksen ylin valvonta kuuluu lääkintöhal
litukselle. Paikallisesta valvonnasta huolehtii 
kaupungeissa terveyslautakunta ja maaseudulla 
lääninhallitus. 

Mikäli laitoksen henkilöstössä tai toiminnas
sa ilmenee puutteellisuuksia, epäkohtia tai lain
vastaista menettelyä, tulee virkalääkärin il
moittaa siitä lääkintöhallitukselle. Virkalääkä
rin tulee vuosikertomuksessaan antaa mahdol
lisesti määrättyjä tietoja virka-alueellaan ole
vista hierootalaitoksista sekä siellä toimivista 
hierojista. 

Lääkintöhallituksella on valta peruuttaa hie
rootalaitoksen toimintaa koskeva lupa, milloin 
siihen on syytä. 

Lääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta 
annetun lain mukaan laitoksessa, jossa anne
taan hierontaa, saa käsittelyä suorittaa vain 
henkilö, joka on oikeutettu harjoittamaan 
koulutetun hierojan tointa. Laissa on lisäksi 
säädetty rangaistus lain tai asetuksen rikkomi
sesta. 

2.1.8. Kuluttajansuojalaki 

Kuluttajavalituslautakunta antaa ratkaisu
suosituksia kuluttajansuojalaissa (38/78) tar
koitetuissa asioissa yksityisesti ammattiaan 
harjoittavan terveydenhuoltohenkilöstöön kuu
luvan sekä yksityisistä sairaanhoito- ja tutki-
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muslaitoksista annetussa laissa tarkoitettujen 
laitosten toiminnasta. 

2.2. Käytäntö 

2.2.1. Yksityisen sairaanhoito- ja tutkimus
laitoksen perustaminen 

Käsiteltäessä yksityisten sairaanhoito- ja tut
kimuslaitosten perustamista koskevaa lupaha
kemusta on esiintynyt tulkintaongelmia siitä, 
mitä luvan myöntävän viranomaisen tulisi ot
taa huomioon harkitessaan laitoksen tarpeelli
suutta väestön terveydenhuollon kannalta. 

Tarpeen harkitseminen on 1970-luvulla pää
asiallisesti perustunut paikkakunnalla saatavil
la olevien kunnallisten palvelujen tarjontaan. 
Sittemmin tilanne on muuttunut siten, että 
nykyisin tarkastellaan perustettavaa laitosta 
suhteessa alueella jo toimiviin yksityisiin lai
toksiin. Turun ja Porin lääninhallituksessa on 
muun muassa seurattu yksityisten laitosten 
määrää suhteessa paikalliseen väestöpohjaan. 
Näin saatuja tunnuslukuja käyttäen lääninhal
litus on aktiivisesti perustamislupapäätöksin ja 
hallinnollisen ohjauksen keinoin pyrkinyt vai
kuttamaan alueellisesti kattavan yksityisten lai
tosten palveluverkoston muotoutumiseen. 

Tarpeellisuusedellytystä soveltamalla on toi
saalta estetty sellaisen laitoksen perustaminen 
tai toiminta, jota ei ole pidetty lääketieteellises
ti perusteltuna. Lupaa avohuollossa toimivan 
laitoksen toiminnan laajentamiseen esimerkiksi 
nopealla multicrystalgammakameralla suoritet
taviin sydäntutkimuksiin ei ole myönnetty, 
koska laitteella ei ole katsottu olevan mitään 
merkitystä avohoidossa olevien henkilöiden 
kannalta. Hivenaine- ja vitamiinimäärityksiä 
hius- ynnä muista näytteistä suorittavaa laitos
ta ei liioin ole pidetty väestön terveydenhuollon 
kannalta tarpeellisena. 

Luvan myöntäminen laitoksen perustami
seen ei ole vapaaharkintaista. Korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO 1975 II 73) 
mukaan laitokselle tulee myöntää perustamis
lupa, mikäli hakemuksessa tarkoitettu laitos on 
tarpeellinen ja mikäli muutkin oikeudelliset 
edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemas
sa. 

Yksityisiä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksia 
koskevan lain muuttamisesta annetun lain 
(753176) käsittelyn yhteydessä eduskunnan ta
lousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota lää-
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kintäpalvelujen valtakunnalliseen mitoitukseen 
palvelujen päällekkäisyyden välttämiseksi. Ta
lousvaliokunta katsoi, että lääninhallitukselle 
tulee yhdenmukaisen käytännön aikaansaami
seksi antaa selvät ohjeet hoito- ja tutkimus
laitosten perustamislupien myöntämisedelly
tyksistä. Talousvaliokunta katsoi edelleen, ettei 
luvan saaminen yksityisen sairaanhoito- ja tut
kimuslaitoksen perustamiseen ole yksinomaan 
tarkoituksenmukaisuuskysymys, vaan sen ohel
la myös oikeuskysymys, josta pitää olla vali
tusoikeus. 

Lääninhallituksille ei ole annettu ohjeita 
hoito- ja tutkimuslaitosten perustamislupien 
myöntämisedellytyksistä. Sen sijaan käytän
nössä perustamisluvan myöntämistä on pidetty 
puhtaana oikeuskysymyksenä eikä luvan 
myöntämisen yhteydessä ole yleensä katsottu 
voitavan estää päällekkäistä terveydenhuollon 
palvelua. 

2.2.2. Yksityisen sairaanhoito- ja tutkimus
laitoksen toiminta 

Yksityisen sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sen sairaanhoito- ja tutkimustoiminnan sisäl
töä johtaa ja valvoo laitokseen hyväksytty 
vastava lääkäri. 

Henkilöllä, joka pyrkii tutkimuksia tai hoi
toa varten laitokseen, tulee olla pääasiassa 
lääkärin antama lähete, josta käyvät ilmi pyy
detyt tutkimus- tai hoitotoimenpiteet. Ellei lai
tokseen tulevalla henkilöllä ole tällaista lähetet
tä tai se on epäselvä, tutkii laitoksen lääkäri 
hänet ja antaa ohjeet tutkimus- tai hoitotoi
menpiteistä. Mikäli laitos haluaa toimia soti
lasvammalaissa (404/48) tai rintamaveteraa
nien kuntoutuksesta annetussa laissa (1184/88) 
tarkoitettuja palveluja antavana laitoksena, se 
joutuu hakemaan palvelujen laajentamiseen 
erityisen hyväksymisen lääninhallitukselta. 

Laitoksen sairaanhoitohenkilökunnalla on 
lupa suorittaa vain sellaisia sairaanhoito- ja 
tutkimustehtäviä, johon se on saanut asianmu
kaisen koulutuksen. Milloin laitoksessa otetaan 
käyttöön uusia tutkimusmenetelmiä tai hoito
tapoja, henkilökunta on tullut perehdyttää ky
symyksessä oleviin asioihin työpaikkakoulu
tuksen tai muualla tapahtuvan jatkokoulutuk
sen avulla. 

Laitoksen asianmukainen toiminta edellyttää 
laitoksessa hoito- ja tutkimustoimenpiteisiin 
käytettävien laitteiden moitteetonta kuntoa. 

Yksityiset laboratoriot ovat pyrkineet varmis
tamaan laboratoriotoimintansa luotettavuuden 
käyttämällä Kliinisten Laboratoriotutkimusten 
Laaduntarkkailu Oy:n palveluksia. Ulkoisen 
laadunvalvonnan lisäksi myös laitoksen sisäi
sestä laadunvalvonnasta on tullut huolehtia. 

Lääketieteellisen teknologian nopea kehitys 
asettaa terveydenhuoltohenkilöstölle erityisiä 
uusia vaatimuksia. Henkilökunnan on oltava 
perillä erityyppisten kojeiden ja laitteiden käy
töstä ja sopivuudesta erilaisten hoitojen anta
miseen sekä kojeiden ja laitteiden käyttöön 
liittyvistä riskeistä ja vaaroista. Kojeita ja lait
teita käytettäessä potilaiden hoitoturvallisuu
teen joudutaan kiinnittämään aivan erityistä 
huomiota. 

Nykyiset yksityiset laitokset ovat toiminnalli
selta tasoltaan hyviä. Terveydenhuollon palve
luja käyttävien henkilöiden ja palvelujen mak
sajatahojen asettamat vaatimukset sekä alalla 
vallitseva kilpailu ovat karsineet puutteellisin 
laittein tai välinein toimineet laitokset pois 
kannattamattomina. Toisaalta kuluttajien halu 
uusien hoitomuotojen kokeilemiseen yhdessä 
toiminnan hyvään kannattavuuteen pyrkivien 
tavoitteiden kanssa on saattanut tuoda lääke
tieteelliseltä kannalta kyseenalaisia piirteitä lai
tosten toimintaan. Yksityisten laitosten palve
lutoiminnassa on nähtävissä enenevää pyrki
mystä laajeta toiminta-aloille ja toimintamuo
toihin, joiden vaikutuksista ei ole saatavissa 
tieteellistä näyttöä ja jotka kuuluvat selkeästi 
niin sanotun vaihtoehtoisen lääkinnän piiriin. 
Tältä osin laitoksen toiminta ei kuulu yksityi
sistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista anne
tun lain piiriin eikä näin ollen myöskään viran
omaisten valvontaan. 

Yksityisen laitoksen asiakasmaksut ovat lai
toksen itsensä määrättävissä. Laitoksissa an
nettavien hoitojen ja tutkimusten eritasaisuu
desta johtuen asiakkaalla ei aina ole oikeaa 
käsitystä siitä, miltä osin hän on sairausvakuu
tuslain nojalla oikeutettu saamaan korvauksen 
maksamistaan hoidoista ja tutkimuksista. 

2.2.3. Yksityisen sairaanhoito- ja tutkimus
laitoksen valvonta 

Lääkintöhallitus ohjaa ja valvoo sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisena terveyden- ja sai
raanhoitoa sekä terveydenhuoltohenkilöstöön 
kuuluvaa terveydenhuollon ammattihenkilös
töä. Yksityisen laitoksen henkilökunta on lää-
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kintöhallituksen valvonnassa ammatinharjoit
tamista koskevien säännösten perusteella. Yk
sityisten sairaanhoito- ja tutkimuslaitosten toi
minnan valvonta kuuluu lääninhallitukselle. 

Laitosten korkeasta tasosta johtuen läänin
hallitusten aktiivinen valvonta on ollut vähäis
tä. Valvonta on keskittynyt lupa- ja ilmoitusa
sioiden käsittelyn yhteyteen. Tämän lisäksi lai
toksiin voidaan tehdä tarkastuskäyntejä toi
minnassa epäillyn puutteellisuuden selvittämi
seksi. Viime vuosina on vain joissakin harvois
sa yksittäisissä tapauksissa todettu yksityisen 
laitoksen toiminnassa sellaisia epäkohtia, jotka 
ovat vaatineet laitoksen toimintaan puuttumis
ta valvontaviranomaisen päätöksin. 

Yksityisten laitosten toimintaa seurataan lai
tosten antamien toimintakertomusten perus
teella. Niiden yksityisten laitosten, joissa on 
sairaansijoja, toimintakertomuksen sisältö on 
soveltuvin osin noudattanut sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamaa sosiaali- ja tervey
denhuollon toimintakertomuksen kaavaa. Mui
den laitosten toimintakertomuksille lääkintö
hallitus on vahvistanut kaavan. 

Laitoksen, jossa ei ole sairaansijoja, toimin
takertomuksessa annetaan tietoja toiminnan 
laadusta, laboratoriotutkimusten valvonnan 
järjestämisestä, laitoksen terveydenhuoltohen
kilöstön määrästä koulutusnimikkeittäin, 
muun henkilökunnan ja laitoksen tuottamien 
suoritteiden määristä sekä toiminnassa, henki
lökunnassa ja toimitiloissa tapahtuneista muu
toksista. 

Toimintakertomusten perusteella yksityisten 
sairaanhoito- ja tutkimuslaitosten toimintaa ja 
siinä tapahtuneita muutoksia voidaan verrata 
julkisessa terveydenhuollossa vastaavana aika
na tapahtuneeseen kehitykseen. Toimintakerto
muksista saatavien tietojen perusteella on voitu 
puuttua myös laitoksen toiminnan epäkohtiin, 
esimerkiksi henkilöstön koulutustasossa oleviin 
puutteisiin. Muiden kuin sairaansijoja sisältä
vien laitosten osalta vertailua julkiseen tervey
denhuoltoon ovat vaikeuttaneet erot kerättä
vien tietojen yksityiskohtaisuudessa. Toisaalta 
valvontaa on haitannut se, että monissa läänin
hallituksissa yksityisiä laitoksia koskevat tie
dostoi eivät ole ajan tasalla. 

Radiologisia tutkimuksia tekevien laitosten 
röntgenlaitteiden säteilyturvallisuutta valvoo 
säteilyturvakeskus. Kansaneläkelaitos seuraa 
sairausvakuutuslain perusteella yksityisten sai
raanhoito- ja tutkimuslaitosten toimintaa kor
vauskäytännön kannalta sekä antaa verohalli-

tukselle laitosten tulotietoja verotusta varten. 
Kansaneläkelaitos pitää yllä rekisteriä laitostie
doista ja antaa kullekin laitokselle rekisterinu
meron. Sairaanhoitolaitoksista kansaneläke
laitoksella on erillinen tiedosto. 

2.2.4. Yksityisten sairaanhoito- ja tutkimus
laitosten määrä 

2.2.4.1. Laitokset, joissa ei ole sairaansijoja 

Yksityisen sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sen, jossa ei ole sairaansijoja, on saanut perus
taa lääkintöhallituksen luvalla vuoteen 1977 
asti, mistä lukien lääninhallitus on myöntänyt 
luvan laitoksen perustamiseen. 

Yksityisten sairaanhoito- ja tutkimuslaitos
ten lukumäärä on tasaisesti lisääntynyt. Vuon
na 1987 oli toimintakertomuksen lähettäneitä 
laitoksia yhteensä 1 610, joista fysikaalista hoi
toa antavia laitoksia oli 66 OJo. 

2.2.4.2. Laitokset, joissa on sairaansijoja 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annetun lain perusteella on myönnetty 
lupia myös yksityisille sairaaloille, joille lääkin
töhallitus on vahvistanut sairaansijojen mää
rän. 

Yksityisiä sairaanhoitolaitoksia oli vuoden 
1988 lopussa 40, joissa sairaansijoja oli yhteen
sä 2 720. Yksityisten sairaanhoitolaitosten 
määrässä ei ole yksityisestä sairaanhoito- ja 
tutkimuslaitoksesta annetun lain voimassaolo
aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. 

2.2.5. Henkilöstö 

Parhaiten yksityisten tutkimus- ja hoitolai
tosten tarjontaa kuvaa alan koulutuksen saa
neen henkilöstön määrä ja sen kehitys. 

Vuosien 1974-1987 aikana yksityisissä sai
raanhoito- ja tutkimuslaitoksissa toimivien ja 
vastaanottavien kokopäivätoimisten lääkärei
den määrä nelinkertaistui. Fysioterapiahenki
löstöön kuuluvista lääkintävoimistelijoiden 
määrä viisinkertaistui ja kuntohoitajien sekä 
hierojien määrä kuusinkertaistui. 

Vuonna 1987 yksityisissä sairaanhoito- ja 
tutkimuslaitoksissa toimi kokopäivätoimisesti 
643 lääkäriä, 1 172 sairaanhoitajaa, 724 labo-
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ratorio- ja röntgenhoitajaa, 1 803 lääkintävoi
mistelijaa sekä 1 201 kuntohoitajaa ja hiero
jaa. 

Niiden tutkimus- ja sairaanhoitolaitosten, 
joissa ei ole sairaansijoja, kokopäivätoimisen 
henkilöstön määrä oli vuoden 1987 lopussa 
9 532. Heistä lääkintävoimistelijoita ja kunto
hoitajia oli 2 602. Maassamme lääkintävoimis
telijoista ja kuntohoitajista yli puolet työsken
telee joko yksityisissä tutkimus- ja sairaanhoi
tolaitoksissa tai yksityisinä ammatinharjoittaji
na. 

Yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten hen
kilöstö on alueellisesti jakautunut sangen epä
tasaisesti. Yksityisten laitosten terveydenhuol
tohenkilöstöä on erittäin runsaasti eli yli 130 
henkeä 100 000 asukasta kohti Uudenmaan, 
Turun ja Porin, Hämeen, Keski-Suomen ja 
Kuopion lääneissä ja suhteellisesti vähiten eli 
vain noin 53 henkeä 100 000 asukasta kohti 
Lapin läänissä. Myös läänien sisällä yksityisten 
laitosten terveydenhuoltohenkilöstön määrässä 
on suuria eroja. 

2.2.6. Kustannukset 

2.2.6.1. Vakuutettujen maksamat kustannuk
set, joista kansaneläkelaitos on 
korvannut osan 

Yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten koko
naiskustannusten arviointi on vaikeaa. Hoidon 
rahoitus perustuu useaan eri järjestelmään. 

Sairausvakuutuslain 5 §:n ja sairausvakuu
tusasetuksen 2 §:n mukaisena sairaanhoitona 
korvataan lääkärin määräämä, yksityisistä sai
raanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetussa 
laissa tarkoitetussa tutkimuslaitoksessa suori
tettu tutkimus tai annettu hoito. 

Vakuutetut ovat vuonna 1988 maksaneet 
tutkimuksen ja hoidon kustannuksista 624,9 
miljoonaa markkaa. Kansaneläkelaitos on sa
mana vuonna korvannut näistä kuluista 248,7 
miljoonaa markkaa eli 39,8 OJo. 

Sairausvakuutuksen kattamassa yksityisen 
sektorin tutkimuksessa ja hoidossa on paino
piste siirtynyt fysikaaliseen hoitoon. Fysikaali
nen hoito on ainoa yksityisen sektorin tuotta
ma hoitomuoto, joka kansanterveyslain jäl
keen on lisännyt suhteellista osuuttaan avohoi
tomenoista. Vuosina 1974-1983 yksityisen fy
sikaalisen hoidon osuus avohoitomenoista kas
voi 2,2 %:sta 3,6 %:iin. Vuonna 1974 muo-

dosti fysikaalinen hoito 24 % sairausvakuutuk
sen kattaman yksityisen hoidon ja tutkimuksen 
kokonaismenoista. Vuoteen 1987 mennessä tä
mä osuus oli kasvanut 56 % :iin. 

2.2.6.2. Työterveyshuollon kustannukset 

Sairausvakuutuksen maksama korvaus on 
nykyisin 55 % tarpeellisista ja kohtuullisista 
työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon 
kustannuksista. Korvausperusteet vahvistaa 
valtioneuvosto. 

Työnantajan omien työterveysasemien kus
tannuksia koskevia hakemuksia oli vuonna 
1986 noin 600. Näiden kustannukset olivat 
vuonna 1986 yhteensä noin 270 miljoonaa 
markkaa, mistä kansaneläkelaitoksen kustan
tama osuus on ollut noin 162 miljoonaa mark
kaa. 

Työnantajilla on ollut vuonna 1986 yhteisesti 
ylläpidettyjä yhdistysmuotoisia työterveys
asemia noin 50, joilla pääsääntöisesti on ollut 
yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista 
annetun lain tarkoittama lupa. Näiden piiriin 
kuuluneiden työnantajien työterveyshuollon 
kustannukset ovat olleet vuonna 1986 noin 48 
miljoonaa markkaa, mistä kansaneläkelaitok
sen osuus oli noin 26 miljoonaa markkaa. 

Kansaneläkelaitos on hyväksynyt työnanta
jan järjestämän työterveyshuollon ja muun 
terveydenhuollon kustannuksina vuonna 1986 
115 miljoonaa markkaa tapauksissa, joissa pal
veluiden pääasiallinen tuottaja on yksityinen 
tutkimus- ja hoitolaitos. Työnantajan maksa
mista kustannuksista kansaneläkelaitos on kor
vannut 55 % eli 70 miljoonaa markkaa. 

2.2. 7. Kuntoutuslaitoshoito 

2.2. 7 .1. Kuntoutuslaitosten ja -hoitopaikko
jen määrä 

Kuntoutuslaitoshoidon kokonaismäärää ja 
sen kehitystä on vaikea arvioida tarkasti. Kan
saneläkelaitoksen yksilökuntoutukseen hyväk
symien laitosten lukumäärä on 1980-luvulla 
lisääntynyt 19:sta 24:ään. Kuntoutuspaikkoja 
näissä laitoksissa oli vuonna 1988 noin 2 500. 
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2.2. 7 .2. Kansaneläkelaitoksen kustantama 
kuntoutuslaitoshoito 

Kansaneläkelaitoksen merkitys kuntoutuslai
toshoidon rahoittajana on kasvanut 1980-
luvulla. Vuonna 1980 kansaneläkelaitoksen 
osuus julkisten käyttäjätahojen kuntoutuslai
toksille suorittamista korvauksista oli 14 OJo. 
Vuoteen 1983 mennessä tämä osuus oli noussut 
yli 20 % :n. Kansaneläkelaitoksen kuntoutus
laitoksissa kustantamien hoitojaksojen määrä 
on lisääntynyt 1980-luvulla vuosittain keski
määrin 20 %. Vuonna 1987 kansaneläkelaitos 
kustansi 12 559 hoitojaksoa, joista noin 60 % 
oli yksilökohtaisia ja 40 % kurssimuotoisia 
hoitojaksoja. 

Kansaneläkelaitos maksoi kuntoutuslaitos
hoidon kustannuksia vuonna 1987 yhteensä 
noin 115 miljoonaa markkaa. Kuntoutuslaitok
sille maksettujen hoitopäivämaksujen osuus 
tästä oli noin 96 miljoonaa markkaa. Muita 
kuntoutuslaitoshoitoon liittyviä kustannuksia, 
kuten matkakustannuksia ja kuntoutuksen ai
kaista toimeentuloturvaa, korvattiin 19 miljoo
nalla markalla. Lisäksi kuntoutetuille kustan
netaan osa kuntoutuslaitoksissa suositelluista 
apuvälineistä ja fysikaalisista jatkohoidoista. 

2.2.8. Yhteenveto laitoksille maksetuista 
maksuista ja korvauksista 

Yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten anta
mista palveluista perittyjen maksujen arviointi 
on monessa suhteessa vaikeaa. Annettujen tut
kimusten ja hoitojen rahoitus perustuu useaan 
eri järjestelmään. Yksityisille tutkimus- ja hoi
tolaitoksille on näiden antamista palveluista 
vuonna 1984 maksettu noin 1 063 miljoonaa 
markkaa, mistä yhteiskunta on eri korvausjär
jestelmien kautta maksanut noin 639 miljoo
naa markkaa eli noin 60 %. 

2.3. Todetut epäkohdat 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annettu laki ja asetus ryhmittelevät epä
tarkasti ja osin jopa virheellisesti tutkimus
laitoksen käsitteen. Erityisesti ongelmia on ai
heuttanut se, että tutkimus- ja hoitotavat ovat 
ratkaisevasti muuttuneet ja laitokset ovat suun
tautuneet myös sellaisille aloille, joita ei lakia 
säädettäessä osattu ottaa huomioon. Tutki-
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muslaitoksen määritelmästä puuttuu esimer
kiksi työterveyshuolto. 

Vastaavasti sairaanhoitolaitoksen määrittely 
on sikäli ristiriitainen, ettei sairaskodeilla, pa
rantoloilla, kylpylaitoksilla ja luontaishoito
loilla yleensä enää ole nykyaikaisia vaatimuk
sia täyttäviä sairaansijoja. 

Laitoksen perustamisedellytysten tulkinnan
varaisuutta ei voida pitää hyväksyttävänä. Ny
kyinen tilanne on johtanut lääneittäisen perus
tamislupakäytännön syntymiseen. Myöskään ei 
ole pidettävä asianmukaisena sitä, että yksityi
siin tutkimuslaitoksiin toimintansa puolesta 
verrattava hieromalaitos kuuluu erillislainsää
dännön nojalla lääkintöhallituksen valvontaan. 

Nykyinen laki monitasoisine lupa- ja hyväk
symismenettelyineen on tavoitteisiinsa nähden 
raskas sekä toiminnan harjoittajan että lupavi
ranomaisen kannalta. Tarpeettornina voitaisiin 
luopua avaamis- ja jatkoluvasta, laitoksen joh
tajan hyväksymisestä sekä laitoksen sairaansi
jamäärien vahvistamisesta. Sen sijaan lääketie
teellisestä toiminnasta vastaavan johtajan hy
väksymisen tulisi säilyä edelleen valvontaviran
omaisella. Toiminnan harjoittamisen kannalta 
keskeisissä seikoissa tapahtuvista olennaisista 
muutoksista tulisi tehdä ilmoitus luvan hake
misen sijasta. 

Laitosten valvonnassa tulisi nykyistä selke
ämmin käyttää hyväksi terveydenhuollon hal
lintoa. 

Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitok
sista annettuun lakiin ei ole sisällytetty muu
toksenhakua koskevia säännöksiä. Menettely
tapasäännökset ovat muutoinkin puutteellisia 
ja vaativat tarkistamista. 

Voimassa olevan lain mukaan lääninhallitus 
voi todettuaan laitoksen toiminnassa puutteel
lisuuksia keskeyttää toiminnan tai peruuttaa 
luvan. Seuraamuksia on pidettävä liian raskai
na ja soveltumattomina vähäisten tai vain ra
joitettujen epäkohtien korjaamiseen ja poista
miseen. 

Laista puuttuvat salassapitoa koskevat sään
nökset. Lailla ei ole myöskään turvattu potilas
asiakirjojen säilymistä laitoksen mahdollisesti 
lopettaessa toimintansa. 

Lisäksi laki on tekniseltä rakenteeltaan van
hentunut. Lain nojalla annettu asetus sisältää 
säännöksiä, joiden tulisi nykyisten oikeudellis
ten käsitysten mukaan olla laissa. 
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3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä 
lääkintöhallitus selvitti vuonna 1985 yksityisiä 
sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksia käsittelevän 
lainsäädännön toimivuutta. Huhtikuun 22 päi
vänä 1985 päivätyssä selvityksessä lääkintöhal
litus totesi, että lainsäädännössä on havaittu 
useita epäkohtia ja ehdotti, että sosiaali- ja 
terveysministeriö asettaisi työryhmän, jolle an
nettaisiin tehtäväksi yksityisiä terveyden- ja 
sairaanhoitolaitoksia koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15 päivä
nä elokuuta 1986 työryhmän, jonka tehtäväksi 
annettiin laatia ehdotus yksityisiä sairaanhoito
ja tutkimuslaitoksia koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta ottaen huomioon edellä mainit
tu selvitys. Yksityisen terveydenhuollon laki
työryhmä sai toimeksiannon mukaisen tehtä-

vänsä suoritetuksi 27 päivänä helmikuuta 1987. 
Työryhmän muistiosta (työryhmämuistio 
1987:8) on pyydetty lausunnot niiltä julkisilta 
ja yksityisiltä tahoilta, joita lainsäädännön uu
distaminen lähinnä koskisi. Useimmissa lau
sunnoissa pidettiin työryhmän ehdotusta kan
natettavana. 

4. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Ehdotettava laki on luonteeltaan yksityisen 
terveydenhuollon valvontalaki, jolla ei ole vai
kutuksia julkisen terveydenhuollon rahoituk
seen. 

Esitys ei aiheuta organisatorisia uudelleen
järjestelyjä, koska lupaviranomaiset säilyvät 
ennallaan. Myös valvonta toteutettaisiin jo ole
massa olevalla organisaatiolla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Yksityisestä terveyden
huollosta annettua lakia sovellettaisiin niihin 
terveydenhuollon palveluihin, joita annetaan 
yksityisesti väestölle. Terveydenhuolto käsittäi
si terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. 

Terveyden- ja sairaanhoidon käsite ei ole 
sisällöltään tarkkarajainen. Käsitettä ei ole 
lainsäädännössä määritelty, vaikka sitä käyte
tään useissa yhteyksissä, esimerkiksi kansan
terveyslaissa (66/72) ja lääkintöhallituksesta 
annetussa asetuksessa (1291187). Useimmissa 
tapauksissa on selvää, milloin kysymyksessä on 
terveyden- tai sairaanhoito. 

Terveydenhuollon palveluilla tarkoitettaisiin 
niitä terveyden- ja sairaanhoidon alaan kuulu
via palveluja, joita terveydenhuollon ammatti
henkilöstö antaa. Terveydenhuollon palveluja 
annetaan paitsi terveydenhuollon palveluyksi
köissä myös sosiaalihuollon yksiköissä. Näitä 
ovat muun muassa kehitysvammaisten erityis-

huollon sekä päihdehuollon palveluja tuottavat 
laitokset. Sanottujen laitosmuotoisten palvelu
jen lisäksi terveydenhuollon palveluja antavat 
itsenäiset ammatinharjoittajat. Työnantajan 
työterveyshuoltolain nojalla antamat palvelut 
muodostavat osan terveydenhuollon palveluja. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ovat 
ne henkilöt, jotka harjoittavat toimintaansa 
lakiin perustuvan oikeuden nojalla ja joiden 
ammatin harjoittamista valvoo lääkintöhalli
tus. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä kos
kevia lakeja ovat laki lääkärintoimen harjoitta
misesta, laki hammaslääkärintoimen harjoitta
misesta, laki hammasteknikon toimen harjoit
tamisesta, laki sairaanhoitotoimen harjoittami
sesta, laki Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toi
mesta ja laki optikon toimen harjoittamisesta. 

Ehdotus koskee kuitenkin vain yksityisesti 
väestölle annettavia terveydenhuollon palvelu
ja. Julkisoikeudellista terveydenhuollon palve
lutoimintaa harjoittavat eivät kuuluisi tämän 
lain piiriin. Julkisoikeudellisia terveydenhuol
lon palveluja tuottavat valtio, kunnat sekä 
yliopistot. Milloin julkisyhteisö antaisi tervey
denhuollon palveluja esimerkiksi perustamalla 
osakeyhtiön, osuuskunnan, säätiön tai yhdis
tyksen, sovellettaisiin näihin toimintoihin kui-
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tenkin tätä lakia. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
13 §:ssä tarkoitetut valtakunnalliset palvelujen 
tuottajat kuuluisivat lain piiriin. Yleishyödyl
listen yhteisöjen tuottamiin palveluihin sovel
lettaisiin myös tätä lakia siitä huolimatta, että 
niiden toiminnan rahoitus on suurelta osin 
julkista rahoitusta. 

Ehdotetun pykälän 2 momenttiin on otettu 
viittaussäännös niihin muihin säädöksiin, joita 
terveydenhuollon palvelutoimintaa harjoitetta
essa on noudatettava. Näitä muita säädöksiä 
ovat edellä mainitut ammatinharjoittamislait 
sekä muiden muassa säteilysuojauslaki (174/ 
57), joka sisältää säännökset lääkinnälliseen 
käyttöön tarkoitettujen röntgenlaitteiden sätei
lyn aiheuttamien vahingollisten vaikutusten es
tämiseksi ja rajoittamiseksi noudatettavista va
rotoimenpiteistä, sähkölaki (319179), joka si
sältää säännökset myös sähkölääkintäkojeiden 
ja -laitteiden ennakkohyväksynnästä, valvon
nasta ja tarkastuksesta sekä sairaanhoitotar
vikkeista annettu laki (997 /84), joka sisältää 
säännökset sairaanhoitotarvikkeiden ennakko
valvonnasta. 

Potilasvahinkolaissa (585/86) olevia sään
nöksiä terveyden- ja sairaanhoidon palveluja 
antavan vakuuttamisvelvollisuudesta potilasva
hinkojen varalta on niin ikään noudatettava 
yksityisen terveydenhuollon palveluja annetta
essa. 

2 §.Määritelmät. Terveydenhuollon palvelu
toimintojen määritelmä on laaja-alainen, jotta 
terveydenhuollon kehityksen mukanaan tuo
mat uudet palvelualat voitaisiin joustavasti si
sällyttää ehdotetun lain piiriin. Lain soveltami
nen ei ehdotuksessa ole sidottu palvelujen tuot
tajan tiloissa tapahtuvaan toimintaan, vaan 
terveyden- ja sairaanhoito käsittäisi myös esi
merkiksi potilaan kotona annettavan hoidon ja 
lääkinnällisen kuntoutuksen. Tarkoituksena 
on, että terveydenhuollon palvelutoiminnoista 
säädettäisiin asetuksella tarkemmin. 

Terveydenhuollon palvelut määritellään 1 
momentissa. Laboratoriotoiminnalla tarkoite
taan ehdotuksessa kliinisen farmakologian, ke
mian, mikrobiologian, fysiologian, neurofysi
ologian sekä patologian alaan kuuluvia labora
toriotutkimuksia ja muita vastaavanlaisia labo
ratoriotutkimuksia. 

Radiologisella toiminnalla tarkoitetaan eh
dotuksessa röntgenpalveluja, ultraäänitutki
muksia ja muita radiologian erikoisalaan kuu
luvia tutkimuksia. Muilla terveydentilan tai 

sairauden toteamiseksi taikka hoidon määritte
lemiseksi tehtävillä tutkimuksilla tarkoitetaan 
ehdotuksessa henkilön kliinistä tutkimusta mu
kaan lukien näytteidenotto. 

Fysioterapeuttisella toiminnalla tarkoitetaan 
ehdotuksessa fysioterapeuttisia tutkimuksia, 
hoidontarpeen määrittelyä, fysikaalisia käsitte
lyjä, liike- ja liikuntahoitoja sekä ehkäisevään 
toimintaan ja hoitoon liittyvää ohjausta ja 
neuvontaa. Muilla suorituskykyä parantavilla 
ja ylläpitävillä toimenpiteillä ja terapioilla tar
koitetaan puheterapiaa, psykoterapiaa ja toi
mintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta 
sekä vastaavien terapioiden antamista. 

Työterveyshuonolla tarkoitetaan työterveys
huollosta annetussa laissa tarkoitettujen palve
lujen antamista. 

Terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluisivat ne 
terveydenhuollon palvelut, joita lääkärit, ham
maslääkärit ja muu terveydenhuoltohenkilöstö 
antavat. Sairaanhoitoa olisivat muun muassa 
leikkaussaliolosuhteissa suoritetut toimenpi
teet. 

Terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluvana pal
veluna ei kuitenkaan pidettäisi kestoltaan ly
hyttä, satunnaisesti järjestettävää kurssimuo
toista toimintaa siitä huolimatta, että kurssien 
aikana annetaan myös terveydenhuollon palve
luja. 

Hieronnalla tarkoitetaan lääkitysvoimisteli
jan ja hierojan toimesta annetussa laissa tar
koitetun koulutetun hierojan antamaa hieron
taa. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan palvelujen 
tuottajalla tarkoitetaan sitä luonnollista henki
löä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa toi
minnasta ja sen hallinnollisesta järjestämisestä. 

Ehdotuksessa tarkoitettuna palvelujen tuot
tajana ei pidettäisi työnantajaa, joka järjestää 
itse lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut. Pal
velujen tuottajana ei myöskään tarkoitettaisi 3 
momentissa mainittua terveydenhuoltohenki
löstöön kuuluvaa henkilöä silloin, kun tämä 
työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana. 
Ehdotetun lain kaikkia säännöksiä sovellettai
siin palvelujen tuottajan antamiin palveluihin, 
kun taas vain osaa säännöksistä sovellettaisiin 
itsenäiseen ammatinharjoittajaan ja työnanta
jan omana toimintana järjestämään lakisäätei
seen työterveyshuoltoon. 

Terveydenhuollon ammattien harjoittamista 
koskevien säännösten mukaan terveydenhuol
lon tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuu
den toimia tietyin edellytyksin itsenäisenä am-
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matinharjoittajana. Ennen itsenäisen ammatin 
harjoittamisen aloittamista terveydenhuolto
henkilöstö on velvollinen tekemään asiasta il
moituksen terveysviranomaiselle. Nyt ehdotet
tavassa laissa ei ole esitetty muutoksia itsenäi
sen ammatinharjoittajan velvollisuuksiin ja oi
keuksiin. Ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvät 
tarkennukset esitetään tehtäviksi terveyden
huoltohenkilöstöä koskeviin ammatinharjoitta
mislakeihin. 

Vastaanottoa harjoittavalta itsenäiseltä am
matinharjoittajalta ei edellytetä ehdotuksessa 
tarkoitettua lupaa. Myöskään silloin, kun am
matinharjoittajat sopivat yhteisen vastaanoton 
pitämisestä tai käyttävät muutoin yhteisiä toi
mitiloja tai jos avuksi on palkattu enintään 
vastaanottoavustaja vastaanottotoiminnan 
aloittaminen ei edellyttäisi lupaa. 

Ammatinharjoittajien vastaanottotoiminta 
tulisi luvanvaraiseksi silloin, kun vastaanottoa 
pitävä lääkäri tai muu terveydenhuoltohenki
löstö olisi työsuhteessa tai siihen verrattavassa 
palvelussuhteessa palvelujen tuottajaan. Mil
loin vastaanottotoiminta olisi järjestetty yh
tiömuotoisesti, kysymyksessä ei olisi itsenäinen 
ammatinharjoittamistoiminta. 

Milloin työnantaja on perustanut työterveys
huollon palvelujen tuottamista varten erillisen 
organisaation, edellyttäisi toiminta tässä laissa 
tarkoitettua lupaa. 

2 luku 

Yksityisen terveydenhuollon järjestäminen 

3 §. Toimintaedellytykset. Ehdotetussa py
kälässä määritellään terveydenhuollon palvelu
toiminnalle asetettavat yleiset vaatimukset. 

Toiminnan asianmukaisuus asettaisi vaati
muksia henkilökunnan määrälle ja koulutus
tasolle sekä laitteille ja tiloille. Laitteiden tulisi 
täyttää myös niille mahdollisesti muussa lain
säädännössä asetetut vaatimukset. Laitteiden 
määrän ja laadun tulisi vastata annettavien 
palvelujen sisältöä. Tilojen tulisi olla mitoituk
seltaan, materiaaleiltaan ja varustetasoltaan 
kyseiseen toimintaan sopivia. 

Palvelutoiminnalle asetettavat edellytykset 
on määritelty väljästi, jotta ne mukautuisivat 
joustavasti kunakin ajankohtana hyväksyttä
vään lääketieteelliseen tasoon. Palvelutoimin
nalle asetettavien yleisten vaatimusten tulee 
soveltua moniin eri toimintoihin, koska laitos
ten koko ja toiminnat vaihtelevat runsaasti. 

Annettujen palvelujen tulee pykälän 2 mo
mentin mukaan olla lääketieteellisesti asianmu
kaisia. Lääketieteellinen asianmukaisuus edel
lyttää, että toiminnassa noudatetaan yleisesti 
hyväksyttyjä lääketieteellisiä menettelytapoja. 

Tilojen ja laitteiden sekä henkilökunnan 
määrän ja ammattitaidon tulisi lääketieteellis
ten edellytysten lisäksi täyttää potilasturvalli
suuden palvelutoiminnalle asettamat vaatimuk
set. Potilasturvallisuus edellyttää, että käytet
tävät laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. 
Samoin terveydenhuoltohenkilöstöllä tulee olla 
riittävä koulutus ja kokemus sekä tarvittava 
ohjaus palvelutoiminnassa käytettävien laittei
den käsittelyyn. Toiminnan asianmukaisuus 
edellyttäisi edelleen, että palvelutoimintaan 
käytettäviä tiloja suunniteltaessa kiinnitetään 
huomiota potilasturvallisuuden tiloille asetta
miin vaatimuksiin. 

Otettaessa käyttöön uusia tutkimus- ja hoi
tomenetelmiä sekä hankittaessa uusia laitteita 
tulisi toiminnan harjoittajan varmistautua sii
tä, että niiden turvallisuudesta ja lääketieteelli
sestä tasosta on olemassa riittävästi tutkimuk
seen perustuvaa tietoa. 

Toiminnan olisi katsottava täyttävän asian
mukaisuuden vaatimuksen yleensä silloin, kun 
se vastaa julkisen terveydenhuollon toimintata
soa. 

4 §. Lupa. Lakiehdotuksen mukaan tervey
denhuollon palvelujen antaminen edellyttäisi 
lääninhallituksen lupaa silloin, kun antajana 
on ehdotuksessa tarkoitettu palvelujen tuotta
ja. Lupamenettelyä on pidettävä tarkoituksen
mukaisena toiminnan asianmukaisen tason 
varmistamiseksi ennen terveydenhuollon palve
lujen antamisen aloittamista. Näin erityisesti 
siitä syystä, että yhteiskunta osallistuu huomat
tavassa määrin yksityisten palvelujen rahoitta
miseen. 

Luvan myöntämisen perusteita on ehdotuk
sen 2 momentissa nykyiseen lakiin verrattuna 
selkiinnytetty siten, että lupa toiminnan har
joittamiseen olisi myönnettävä, mikäli toiminta 
täyttäisi sille laissa asetetut lääketieteelliset 
sekä potilasturvallisuudesta johtuvat vaatimuk
set. 

Lupa myönnettäisiin kirjallisesta hakemuk
sesta. 

5 §. Vastaava johtaja. Ehdotuksen mukaan 
terveydenhuollon palvelujen tuottajana tulee 
olla terveydenhuollon palveluista vastaava joh
taja. Vastaavalle johtajalle asetettavista vaati
muksista on tarkoitus säätää asetuksella. Ter-
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veydenhuollon palveluista vastaava johtaja 
vastaa ensisijaisesti toiminnan lääketieteellises
tä sisällöstä. Ehdotettu pykälä ei rajoita oi
keutta nimetä terveydenhuollon palveluja tuot
tavalle laitokselle toiminnasta juridisesti tai 
taloudellisesti vastaavia johtajia. 

Terveydenhuollon palveluista vastaavan joh
tajan tulee olla sellaisessa yhteydessä palvelu
toiminnan toteuttamiseen, että hän voi käytän
nössä huolehtia hänelle lakiehdotuksessa asete
tuista velvoitteista. Kiinteä mukanaolo ei edel
lytä, että terveydenhuollon palveluista vastaava 
johtaja itse osallistuisi terveydenhuollon palve
lujen antamiseen. Hyväksyessään vastaavan 
johtajan lääninhallituksen tulisi kiinnittää huo
miota siihen, voiko vastaavaksi johtajaksi eh
dotettu henkilö tosiasiallisesti vastata toimin
nan lääketieteellisestä sisällöstä ottaen huo
mioon toisaalta toiminnan laatu ja laajuus 
sekä toisaalta hänen mahdollisuutensa osallis
tua toiminnan valvontaan. Nykyistä käytän
töä, jossa lääketieteellisestä toiminnasta vas
taava lääkäri on saattanut olla vain nimellisesti 
laitoksen käytössä, on tarkoitus muuttaa. 

Silloin kun palveluja annetaan useamman 
läänin alueella, hyväksyisi kukin lääninhallitus 
vastaavan johtajan luvan myöntäessään. 

Hyväksyntä vastaavaksi johtajaksi annettai
siin kirjallisesta hakemuksesta. 

6 §. Vastaavan johtajan tehtävät. Vastaava 
johtaja vastaisi siitä, että yksityisen terveyden
huollon palveluja annettaessa toiminta täyttää 
sille ehdotetussa laissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaati
mukset. 

Vastaava johtaja vastaisi näin ollen muun 
muassa siitä, että terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen on riittävästi henkilökuntaa, jonka 
koulutustaso ja ammattitaito mahdollistavat 
korkeatasoisten palvelujen antamisen. Vastaa
va johtaja vastaisi edelleen siitä, että tilat ja 
laitteet ovat asianmukaisia ja terveydenhuollon 
palvelutoiminta on lääketieteellisesti perus
teltua ja siinä on otettu huomioon potilastur
vallisuuden asettamat vaatimukset. Lisäksi vas
taavan johtajan tulisi huolehtia siitä, että poti
lasasiakirjat laaditaan ja säilytetään lääkintö
hallituksen määräämällä tavalla. 

Vastaavalle johtajalle ehdotetussa laissa sää
detyn vastuun lisäksi on voimassa, mitä muus
sa lainsäädännössä toimihenkilöiden vastuusta 
ja tehtävistä on säädetty. 

Vastaava johtaja huolehtii siitä, että palvelu
jen tuottaja tekee ehdotetussa laissa säädetyt 
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ilmoitukset ja antaa asianmukaiset tiedot vi
ranomaisille. 

Pykälän 2 momentissa varattaisiin valvonta
viranomaiselle mahdollisuus peruuttaa vastaa
van johtajan hyväksymistä koskeva päätös. 
Päätös voitaisiin peruuttaa silloin, kun vastaa
vaksi johtajaksi nimetty henkilö laiminlyö val
vontatehtävänsä tai hän ei kykene huolehti
maan tehtävästään esimerkiksi pysyvän työky
vyttömyyden vuoksi. 

Kun vastaavan johtajan hyväksyminen on 
peruutettu, palvelujen tuottajan olisi lopetetta
va terveydenhuollon palvelujen antaminen, el
lei se voisi esittää lääninhallituksen hyväksyttä
väksi uutta, kelpoisuusedellytykset täyttävää 
vastaavaa johtajaa. Terveydenhuollon palvelu
jen antamisen edellytyksenä olisi 5 §:n mu
kaan, että palvelujen tuottajalla on lääninhalli
tuksen hyväksymä vastaava johtaja. 

7 §. Käyttöönottotarkastus. Ehdotuksen mu
kaan terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan 
tulisi tarkastaa terveydenhuollon palvelutoi
mintaan käytettävien tilojen ja laitteiden asian
mukaisuus ennen niiden käyttöönottoa ja laa
tia tarkastuksesta kertomus. Palvelujen tuotta
ja saisi tarkastuskertomuksesta tietoja tilojen 
ja laitteiden asianmukaisuutta koskevasta ter
veysviranomaisten arvionnista. Tarkastusker
tomuksessa ei kuitenkaan voitaisi velvoittaa 
tekemään tiloihin ja laitteisiin muutoksia. Ti
loilta ja laitteilta ei vaadittaisi terveyslautakun
nan hyväksymistä. 

Tarkastuskertomuksen avulla lääninhallitus 
voisi seurata uusien toimintojen käynnistymi
sen edistymistä sekä jo toiminnassa olevien 
yksiköiden uusien tilojen ja laitteiden käyt
töönottoa. Tarkastuskertomuksessa esitetyt 
huomautukset eivät sitoisi lääninhallitusta. 

Tarkastuskertomuksesta saatavien tietojen 
perusteella lääninhallitus voisi tarvittaessa ryh
tyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin 
toiminnan saattamiseksi lain mukaiseksi. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan tarkastus 
tulisi tehdä ja antaa siitä kertomus viipymättä. 
Tämä velvoite on tarpeen siitä syystä, ettei 
viranomaisen toimittaman tarkastuksen viipy
minen aiheetta siirtäisi palvelujen aloittamista 
ja näin haittaisi toiminnanharjoittajaa koh
tuuttomasti. Velvollisuus ilmoittaa toimitilat ja 
laitteet tarkastettavaksi koskisi vain tässä laissa 
tarkoitettua palvelujen tuottajaa. 

8 §. Aloitusi/moitus. Ehdotuksen mukaan 
palvelujen tuottajan tulisi ennen toiminnan 
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käynnistymistä tehdä lääninhallitukselle ilmoi
tus toiminnan aloittamisesta. 

Ilmoituksen sisällöstä säädettäisiin ehdotuk
sen mukaan tarkemmin asetuksella. Tarkoituk
sena on, että ilmoitus tulisi lääninhallitukselle 
hyvissä ajoin ennen palvelutoiminnan aloitta
mista. 

Ilmoitukseen tulisi liittää tilojen tarkastus
kertomus. Näin lääninhallitus voisi vielä tarkis
taa toiminnan asianmukaisuuden ennen sen 
alkamista. 

Toiminnan alkamista koskevan ilmoituksen 
teko on tarpeellinen myös sen varmistamiseksi, 
että ne toiminnat, joita rahoitetaan sosiaaliva
kuutuksesta, ovat asianmukaisia. 

9 §. Muutosilmoitus. Ehdotuksen mukaan 
palvelujen tuottajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 
toiminnassa tapahtuneista olennaisista muu
toksista taikka toiminnan lopettamisesta lää
ninhallitukselle. 

Olennaisena muutoksena olisi pidettävä toi
minnan laajuudessa tapahtuvia muutoksia sil
loin, kun ne vaativat henkilökunnan määrän 
huomattavan lisäyksen tai vähenemisen taikka 
henkilökunnan rakennemuutoksen. Pelkkää 
henkilökunnan määrän kaksinkertaistumista ei 
olisi pidettävä olennaisena muutoksena, jos 
kyseessä on vain muutaman ammattihenkilön 
muodostama yksikkö. 

Täysin uusiin toimitiloihin siirtyminen olisi 
aina toiminnassa tapahtunut olennainen muu
tos. Toimitiloissa tapahtuneita muutoksia olisi 
pidettävä olennaisina myös silloin, kun ne 
vaikuttavat merkittävästi terveydenhuollon 
palvelutasoon. Ennen uusien toimitilojen käyt
töönottoa ne tulee aina esittää 7 §:ssä tarkoite
tulla tavalla terveyslautakunnan tarkastettavik
si. Tilat tarkastettaisiin siitä riippumatta, onko 
kyseessä olennainen muutos vai muutos, josta 
ilmoitetaan lääninhallitukselle 10 §:ssä tarkoi
tettuna toimintakertomustietona. 

Vastaavasti palvelujen tuottajan olisi ilmoi
tettava lääninhallitukselle olennaisena muutok
sena toiminnan keskeyttämisestä ja uudelleen 
aloittamisesta. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan lää
ninhallituksen tulisi tarkastaa ilmoitus. Tarvit
taessa lääninhallitus voisi tehdä päätöksen, 
jolla se velvoittaa palvelujen tuottajan hake
maan uutta lupaa. 

Koska vastaavan johtajan vaihdos ja tervey
denhuollon palvelujen antamisen laajentami
nen uudelle toimialueelle edellyttävät aina vi
ranomaisen lupaa, ei niitä voitaisi käsitellä 

ehdotetussa pykälässä tarkoitettuna ilmoitusa
siana. 

10 §. Toimintakertomus. Ehdotuksen mu
kaan palvelujen tuottajan olisi annettava toi
minnastaan kertomus lääninhallitukselle. Lää
ninhallitus perustaisi valvontatoimintansa muun 
ohella toimintakertomustietoihin ja tarvittaessa 
antaisi 20 §:n nojalla määräyksen puutteelli
suuden poistamiseksi tai epäkohdan korjaami
seksi. 

Tarkoituksena olisi, että lääninhallitukselle 
esitettäisiin nimenomaan aikaisempaan toimin
taan verrattuna tapahtuneet muutokset toimin
takertomuksessa. Tällaisenaan toimintakerto
mustiedot muodostaisivat jatkuvan sarjan, jo
ka helpottaisi lääninhallituksen valvontatehtä
vää. 

Lääninhallitus antaisi asianomaisille terveys
lautakunnille tiedoksi toimintakertomukset. 

Ehdotetussa pykälässä lueteltujen henkilö
kunnassa, tiloissa ja toiminnassa tapahtuneita 
muutoksia koskevien tietojen lisäksi lääkintö
hallitus voisi velvoittaa palvelujen tuottajan 
antamaan myös muita selvityksiä. Kysymykses
sä olevilla selvityksillä tarkoitetaan lähinnä 
palvelujen tuottamista koskevia tunnuslukuja. 
Sanottujen tietojen saanti on tarpeen lääkintö
hallituksen terveyden- ja sairaanhoidon kehit
tämis- ja ohjaamistehtävän hoitamiseksi. 

11 §. Potilasasiakirjat. Ehdotuksen mukaan 
lääkintöhallitus voisi antaa yksityisen tervey
denhuollon palvelujen tuottajalle potilasasia
kirjoja ja niiden säilyttämistä koskevia mää
räyksiä. 

Ehdotusta on pidettävä potilaan oikeusturva 
huomioon ottaen tarpeellisena. Nykyisin laki ei 
aseta yksityiselle terveydenhuollon tuottajalle 
velvoitetta säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä 
syystä potilasasiakirjoja on saatettu toiminnan 
loppuessa hävittää tai siirtää toiselle terveyden
huollon ammatinharjoittajalle potilaan tietä
mättä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan ter
veydenhuollon palvelujen antaja olisi velvolli
nen huolehtimaan potilasasiakirjojen säilymi
sestä myös toiminnan loputtua. Pääsääntöisesti 
potilasasiakirjat tulisi tällöin siirtää sen alueen 
terveyskeskukseen, jolla yksityinen terveyden
huollon palvelujen tuottaja toimii. Lääninhalli
tus voisi kuitenkin hyväksyä myös muunlaisen 
menettelyn potilasasiakirjojen säilyttämiseksi. 
Tietyissä tilanteissa saattaa olla tarkoituksen
mukaista, että potilasasiakirjat esimerkiksi jää-



1989 vp. - HE n:o 46 19 

vät sille palvelujen tuottajalle, joka jatkaa 
toimintaa lopettaneen tiloissa. 

Ehdotus koskisi tältä osin myös muuta kuin 
sellaista toimintaa, jota ylläpitää tässä laissa 
tarkoitettu palvelujen tuottaja. Tarkoituksena 
olisi, että potilasasiakirjojen pitämistä ja säi
lyttämistä koskevat määräykset vastaisivat so
veltuvin osin niitä vaatimuksia, joita julkiselle 
terveydenhuoliolle asetetaan. 

Ehdotettu pykälä täydentää kansanterveys
lain 18 §:n 2 momenttia, jonka mukaan ter
veyskeskuksen on vastaanotettava arkistoon, 
erillisarkistona hoidettaviksi sen toimialueella 
lääkärin tai hammaslääkärin jälkeensä jättä
mät sekä toimintansa lopettavan yksityisen sai
raanhoito- ja tutkimuslaitoksen potilasasiakir
jat. 

12 §. Vaitio/ovelvo/lisuus. Vaitiolovelvolli
suutta koskeva säännös on laadittu soveltamis
alaltaan niin laajaksi, että se voisi tulla sovel
lettavaksi palvelujen tuottajan työntekijöiden 
lisäksi myös muihin sen tiloissa työskenteleviin 
taikka sen tehtäviä muualla suorittaviin. Laa
jennus on tarpeen sen johdosta, että esimerkik
si siivous- ja maksuliikennepalvelut on eräissä 
tapauksissa järjestetty muuta kuin palvelujen 
tuottajan palveluksessa olevaa henkilökuntaa 
käyttäen. Samoin säännös ehdotetussa muo
dossaan kattaisi myös palvelujen tuottajan toi
mitiloissa koulutusta saavat terveydenhuolto
alan opiskelijat ja siellä tutkimustehtävissä toi
mivan henkilökunnan. Vaitiolovelvollisuus säi
lyisi palvelussuhteen tai tehtävän päätyttyäkin. 

3 luku 

Viranomaisten tehtävät 

13 §. Ohjaus ja valvonta. Ehdotetussa pykä
lässä määriteltäisiin asianomaisten valtion ja 
kunnan viranomaisten keskinäiset toimivalta
suhteet yksityisten terveydenhuollon palvelujen 
valvonnassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa 
noudatettavien periaatteiden mukaisesti ehdo
tetaan, että yksityistä terveydenhuoltoa säätele
vän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuuluisi 
sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääkin
töhallitukselle. Lisäksi lääkintöhallitus ohjaisi 
lääninhallituksia niiden valvontatehtävässä. 

Lääninhallitus myöntäisi 4 §:n mukaan lu
van terveydenhuollon palvelutoimintaan sekä 
seuraisi erilaisten ilmoitusten ja toimintakerto
musten perusteella palvelutoiminnassa tapahtu-

vaa kehitystä. Näin ollen lääninhallituksen 
rooli yksityisen terveydenhuollon valvonnassa 
muodostuisi muita valvontaviranomaisia mer
kittävämmäksi. 

Paikallisena valvontaviranomaisena toimisi 3 
momentin mukaan lääninhallituksen apuna 
kunnan terveyslautakunta. Terveyslautakunta 
pitää luetteloa paikkakunnalla toimivista itse
näisistä ammatinharjoittajista. Esimerkiksi lää
kärintoimen harjoittamisesta annetun lain 
9 §:n mukaan lääkärintoimen harjoittajan tu
lee alkaessaan harjoittaa itsenäisesti lääkärin 
ammattia ilmoittaa siitä muiden muassa ter
veyslautakunnalle. Ehdotetussa laissa terveys
lautakunnalle annettu valvontatehtävä vahvis
taisi terveyslautakunnan asemaa alueensa ter
veydenhuollon toimintaa valvovana paikallisvi
ranomaisena. Valvontatehtävässään terveyslau
takunnan tulisi erityisesti huolehtia siitä, ettei 
luvanvaraista toimintaa harjoiteta ilman siihen 
oikeuttavaa lupaa. 

14 §. Lääninhallituksen tehtävät. Pykälän 
mukaan palvelujen tuottajan toiminnan järjes
tämistä koskevat asiat käsittelisi sen läänin 
lääninhallitus, jonka alueella palveluja anne
taan. 

Mikäli palvelujen tuottajana olisi toimitiloja 
useamman läänin alueella, kukin lääninhallitus 
olisi toimivaltainen alueellaan tapahtuvan ter
veydenhuollon palvelutoiminnan osalta. Täl
löin perustamisluvan sekä vastaavan johtajan 
hyväksymisen antaa se lääninhallitus, jonka 
alueella palvelujen tuottaja toimii. 

Palvelujen tuottajan olisi ilmoitettava toi
minnassaan tapahtuneista olennaisista muutok
sista tai toiminnan lopettamisesta sille läänin
hallitukselle, jonka alueella olevaa toimintaa 
ilmoitus koskisi. Toimintakertomukset tulisi 
samaten toimittaa sille lääninhallitukselle, jon
ka alueella toimintaa harjoitetaan. 

15 §. Virkamiesten vaitiolovelvol/isuus. Lii
ke- tai ammattisalaisuuksien suojaa koskevalla 
säännöksellä pyritään estämään virkamiehen 
hallussa olevan liike- tai ammattisalaisuudeksi 
katsottavan tiedon siirtyminen epäasiallisella 
tavalla joko toiselle elinkeinonharjoittajalle tai 
muulle henkilölle, jolla voisi olla hyötyä kysy
myksessä olevasta tiedosta, sekä tällaisen salai
suuden käyttäminen virkamiehen omaksi hy
väksi. Liikesalaisuudella tarkoitetaan seikkaa, 
jonka salassa pysymisellä on merkitystä sen 
yrityksen elinkeinotoiminnalle, jonka hallussa 
liikesalaisuus on. Säännös on tarkoitettu hillit-
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semään epäsuotavien keinojen käyttöä tietojen 
hankkimiseksi. 

Kun yksityiselle terveydenhuollon palvelujen 
tuottajalle on ehdotettu säädettäväksi laaja 
tietojenantovelvollisuus, olisi hänen asemansa 
turvattava asettamalla vastaavasti tietojen saa
jalle vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisia oli
sivat kaikki ne lakiehdotuksen mukaiseen oh
jaus- ja valvontatoimintaan osallistuvat virka
miehet, jotka ehdotuksen mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan ovat saaneet tietoja elinkeinon
harjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta tai 
taloudellisesta asemasta taikka henkilökohtai
sista oloista. 

Vaitiolovelvollisuuden estämättä valvontavi
ranomainen olisi pykälän 2 momentin mukaan 
oikeutettu antamaan tietoja syyttäjä- tai polii
siviranomaiselle. Liike- ja ammattisalaisuutta 
sekä taloudellista asemaa koskevan tiedon an
tamisen edellytyksenä olisi kuitenkin, että tie
don antaminen olisi tarpeen rikoksen selvittä
miseksi. 

Valvontaviranomainen olisi lisäksi oikeutet
tu antamaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
toiselle tässä laissa tarkoitetulle valvontavira
nomaiselle tämän tehtävän suorittamista var
ten. 

4 luku 

Valvonta 

16 §. Tiedonsaantioikeus. Ehdotuksen mu
kaan terveydenhuollon palvelujen tuottaja olisi 
lääkintöhallituksen, lääninhallituksen sekä ter
veyslautakunnan pyynnöstä velvollinen anta
maan näille valvontatehtävän suorittamista 
varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Tiedot 
ja selvitykset olisi annettava maksutta. 

Terveyslautakunnan tietojen tarve rajoittuisi 
lähinnä huonetiloja, materiaaleja sekä laitteita 
koskeviin tietoihin ja selvityksiin. Lisäksi pal
velujen tuottajan olisi terveyslautakunnan 
pyynnöstä esitettävä toiminnan harjoittamista 
koskeva lupa. 

Lääninhallituksen osuus valvontaviranomai
sena olisi keskeinen. Lääninhallitus olisi oikeu
tettu saamaan käyttöönsä muun muassa henki
lökuntaa, tiloja ja laitteita sekä tutkimusmene
telmiä koskevia tietoja ja selvityksiä. Läänin
hallitus tarvitsisi näitä tietoja ja selvityksiä 
harkitessaan, täyttääkö terveydenhuollon pal
velutoiminta lääketieteelliset ja potilasturvalli
suutta koskevat vaatimukset. 

Potilaan terveydentilaa koskevien, salassa 
pidettävien tietojen luovutus ei olisi kuitenkaan 
mahdollista ilman siihen oikeuttavaa perus
tetta. 

Lääkintöhallitus olisi valvontaa johtavana 
viranomaisena oikeutettu vastaaviin tietoihin 
kuin alemmat valvontaviranomaiset. 

17 §. Tarkastusoikeus. Ehdotetun pykälän 
mukaan valvontaviranomaisella olisi oikeus 
päästä yksityisen terveydenhuollon palveluyk
sikköön. Oikeus koskisi muitakin kuin tässä 
laissa tarkoitetun palvelujen tuottajan antamia 
palveluja. 

Ehdotetun pykälän sisällyttämistä lakiin on 
pidetty tarpeellisena viranomaisen valvontateh
tävän turvaamiseksi. 

18 §. Tietojen antaminen toiselle viranomai
selle. Terveyslautakunnalla ei olisi itsenäistä 
oikeutta antaa epäkohdan korjaamista koske
via määräyksiä, vaan terveyslautakunnan tulisi 
tehdä palvelujen tuottajan toiminnassa havait
semistaan puutteista ja epäkohdista ilmoitus 
lääninhallitukselle. 

Terveyslautakunnan tekemän ilmoituksen 
johdosta lääninhallitus voisi ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin puutteiden tai epäkohtien totea
miseksi ja tarvittaessa antaa määräyksiä niiden 
korjaamiseksi tai poistamiseksi. 

19 §. Virka-apu. Poliisi olisi velvollinen an
tamaan virka-apua ehdotetun lain ja sen nojal
la annettujen säännösten ja määräysten täytän
töönpanemiseksi. Virka-apua saatettaisiin tar
vita silloin, kun kysymys on yhteisön toimin
nan keskeyttämisestä, tilojen tai laitteiden käy
tön kieltämisestä tai kun viranomaisen tulisi 
saada käyttöönsä asiakirjoja tai päästä palve
luyksikköön. 

5 luku 

Määräykset, pakkokeinot ja seuraamukset 

20 §. Määräykset ja pakkokeinot. Jos ter
veydenhuollon palvelutoiminnan järjestämises
sä havaitaan puutteellisuuksia tai epäkohtia, 
lääninhallituksen on annettava määräys puut
teellisuuksien korjaamisesta tai epäkohtien 
poistamisesta sekä samalla asetettava määräai
ka, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet 
olisi suoritettava. 

Mikäli toiminnan harjoittaja ei asetettuun 
määräaikaan mennessä olisi voinut tai halun
nut kyseisiä puutteita tai epäkohtia korjata tai 
poistaa, lääninhallitus voisi puuttua toimintaan 
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21 §:n mukaisin kieltopäätöksin tai 22 §:n no
jalla peruuttaa terveydenhuollon palvelujen an
tamiseen myöntämänsä luvan. 

Lääninhallituksella on lisäksi pykälän 2 mo
mentin mukaan oikeus velvoittaa asianomai
nen noudattamaan 1 momentissa tarkoitettua 
määräystä uhalla, että toiminta keskeytetään 
taikka huoneiston tai sen osan tai laitteen 
käyttö kielletään. 

Lääninhallitus voisi vaihtoehtoisesti tehostaa 
puutteellisuuden korjaamista tai epäkohdan 
poistamista koskevaa päätöstä uhkasakolla. 
Yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisesti lää
ninhallitus voisi tarvittaessa asettaa uuden uh
kasakon, jollei edellinen ole johtanut tulok
seen. 

Ehdotuksessa tarkoitetut määräykset olisi 
kohdistettava toiminnan harjoittajaan eli sii
hen tahoon, joka on saanut toiminnan harjoit
tamista koskevan luvan tai joka muutoin har
joittaa toimintaa. Kysymyksen ollessa yksityi
sestä ammatinharjoittamisesta määräys kohdis
tuisi terveydenhuollon ammatinharjoittajaan. 

21 §. Keskeyttäminen ja kielto. Ehdotuksen 
mukaan lääninhallitus voisi keskeyttää toimin
nan, milloin toiminnan järjestämisessä olisi 
menetelty säännösten tai määräysten vastaises
ti. Lääninhallitus voisi edellä sanotuin edelly
tyksin myös kieltää huoneiston tai sen osan 
käytön sekä laitteen käytön. Päätös olisi mää
räaikainen ja voimassa niin kauan, kun puut
teellisuus tai epäkohta olisi olemassa. 

22 §. Luvan peruuttaminen. Ehdotuksen 
mukaan lääninhallitus voisi peruuttaa tervey
denhuollon palvelujen antamiseen myöntämän
sä luvan. Luvan peruuttaminen olisi mahdollis
ta vain silloin, kun palveluja annettaessa on 
törkeästi toimittu lain tai sen nojalla annettu
jen säännösten tai määräysten vastaisesti. 

23 §. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. 
Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on virka
miesten osalta rikoslain 40 luvussa rangaistus
säännös. Ehdotuksen 12 ja 15 §:n mukainen 
vaitiolovelvollisuus koskisi muitakin kuin vir
kamiehiä. Lakiin ehdotetaan tämän vuoksi 
otettavaksi säännös, jossa tämän velvollisuu
den rikkomisesta tuomittaisiin rangaistukseksi 
sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeut
ta. Milloin teosta seuraisi muun lain nojalla 
ankarampi rangaistus, sovellettaisiin sitä lakia. 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen olisi asian
omistajarikos. 

24 §. Muut rangaistussäännökset. Rangais
tusseuraamukset on lakiehdotuksessa liitetty 

säännöksiin, joiden noudattaminen on katsottu 
erityisen tärkeäksi. 

Pykälän 1 momentti koskisi luvatonta yksi
tyisen terveydenhuollon palvelujen antamista. 
Rangaistusasteikko olisi sakkoa tai vankeutta 
enintään kuusi kuukautta. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi rangaistus
säännökset niitä tilanteita varten, joissa on 
kysymys 1 momentissa tarkoitettuja lievemmis
tä lainvastaisista teoista. Rikoksen nimenä olisi 
yksityisestä terveydenhuollosta annettujen 
säännösten rikkominen. 

Rangaistukseen voitaisiin tuomita se, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 
esimerkiksi vastaavaa johtajaa koskevan hy
väksymisen hakemisen, aloittamisilmoituksen 
tai olennaista muutosta koskevan ilmoituksen 
tekemisen taikka toimintakertomustietojen an
tamisen. Rangaistukseen voitaisiin tuomita 
myös se, joka rikkoo valvontaviranomaisen 20 
tai 21 §:n nojalla antaman kiellon tai määräyk
sen. Rangaistus olisi sakkoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan voisi poliisi, 
syyttäjä tai tuomioistuin luopua toimenpiteistä 
jos rikkomus olisi vähäinen ja se olisi viivytte
lemättä korjattu. 

6 luku 

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 

25 §.Muutoksenhaku. Muutosta lääninhalli
tuksen tekemään päätökseen haettaisiin siinä 
järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. 

Ehdotus merkitsisi tältä osin muutosta ny
kyiseen lakiin. Nykyisin lääninhallituksen yksi
tyisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista an
netun lain nojalla tekemään päätökseen ha
etaan muutosta lääkintöhallitukselta. Ehdotet
tu muutos vastaisi hallinnon oikeusturvakomi
tean mietinnössä (komiteanmietintö 1981:64) 
esitettyjä periaatteita. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutosta ei 
kuitenkaan saisi hakea valittamalla päätök
seen, jolla lääninhallitus sille tehdyn toiminnan 
olennaista muutosta koskevan ilmoituksen joh
dosta on päättänyt kehottaa toiminnan harjoit
tajan hakemaan uutta lupaa taikka päätök
seen, jolla lääninhallitus on velvoittanut toi
minnan harjoittajan hakemaan uutta lupaa 
siirtymäsäännöksiin sisältyvän toiminnan jat
kumista koskevan ilmoituksen nojalla. Kysy
myksessä olevia päätöksiä on pidettävä vielä 
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siinä määrin asian valmisteluun liittyvinä, ettei 
muutoksenhakuoikeutta niistä ole pidettävä 
tarpeellisena. 

Uhkasakon asettamisesta puutteellisuuden 
tai epäkohdan korjaamista koskevan päätök
sen tehosteeksi ei saisi myöskään erikseen valit
taa. 

26 §. Täytäntöönpano. Ehdotuksen mukaan 
valitus ei olisi esteenä vastaavan johtajan hy
väksymisen peruuttamista, toiminnan keskeyt
tämistä tai luvan peruuttamista taikka huoneis
ton tai sen osan sekä laitteen käytön kieltämis
tä koskevan päätöksen täytäntöönpanolle. Sil
loin kun sanotut toimenpiteet on potilasturval
lisuuden varmistamiseksi saatava voimaan vii
vytyksettä, lääninhallitus voisi määrätä pää
töksen heti täytäntöönpantavaksi. 

Ehdotuksen 2 momentin mukaan muutok
senhakuviranomainen voisi kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon taikka määrätä sen keskey
tettäväksi. Ehdotettu pykälä vastaa tältä osin 
muutoksenhausta hallintoasioissa annettua la
kia. 

7 luku 

Lain voimaantulo ja tarkemmat säännökset 

27 §. Voimaantulo. Säännöksessä ehdote
taan, että laki yksityisestä terveydenhuollosta 
tulisi voimaan patvana kuuta 199 . 
Lain voimaantulon yhteydessä on samanaikai
sesti kumottava uuden lainsäädännön johdosta 
tarpeettomaksi käynyt yksityisistä sairaan
hoito- ja tutkimuslaitoksista annettu laki. 

28 §. Siirtymäsäännökset. Säännöstä on pi
detty tarpeellisena sen täsmentämiseksi, kuka 
vastaa palvelujen tuottajan terveydenhuollon 
palvelutoiminnasta. Täsmentäminen on aiheel
lista erityisesti siksi, että lakiehdotuksen mu
kaan lain voimaan tullessa siirrytään nykyisen 
lain mukaisesta kahden johtajan järjestelmästä 
yhden vastaavan johtajan järjestelmään. 

Tämän lisäksi palvelujen tuottajalla voi olla 
oma hallinto-organisaationsa, jolle ei tarvita 
tässä laissa mainittujen valvontaviranomaisten 
hyväksymistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan aikaisemmin 
myönnetty lupa antaa terveydenhuollon palve
luja on voimassa yhden vuoden ajan siitä, kun 
tämä laki tulee voimaan. Tänä aikana ehdo
tuksessa tarkoitetun palvelujen tuottajan on 
annettava toiminnan jatkumista koskeva ilmoi
tus sen läänin lääninhallitukselle, jossa tervey-

denhuollon palvelutoimintaa harjoitetaan. 
Koska kysymys ei ole uuden toiminnan aloitta
misesta, ilmoitukseen ei tarvitsisi liittää ter
veyslautakunnan tarkastuskertomusta. Pykä
lässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskisi 
vain niitä palvelujen tuottajia, joilla on joko 
yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista 
annetun tai Iääkitysvoimistelijan ja hierojan 
toimesta annetun lain mukainen lupa toimin
taan. 

Lääninhallitus tarkistaisi ilmoituksen. Mikäli 
lääninhallitus katsoisi, ettei ilmoituksessa tar
koitettu toiminta täytä tässä laissa säädettyjä 
vaatimuksia, lääninhallitus voisi velvoittaa pal
velujen tuottajan hakemaan tässä laissa tarkoi
tettua lupaa tai vastaavan johtajan hyväksy
mistä. Lääninhallituksen päätöksessä olisi 
määrättävä aika, jonka kuluessa uutta lupaa 
tai hyväksymistä olisi haettava. Aikaa määrä
tessään lääninhallituksen olisi huolehdittava 
siitä, ettei se olisi toiminnan laatu huomioon 
ottaen kohtuuttoman lyhyt. 

Pykälässä on ehdotettu säädettäväksi määrä
aika sekä ilmoituksen jättämiselle että läänin
hallituksessa ilmoituksen johdosta tehtävälle 
päätökselle. Määräajan säätämistä on pidetty 
tarpeellisena paitsi toiminnan valvonnan kan
nalta myös toiminnan harjoittajan oikeus
turvan vuoksi. 

Mikäli ilmoitusta ei olisi pykälässä mainit
tuun määräaikaan mennessä saapunut, läänin
hallituksen tulisi ehdotuksen mukaan merkitä 
lupa peruuntuneeksi. Näin lääninhallituksella 
olisi pykälään sisältyvän siirtymäkauden jäl
keen tarkka tieto niistä palvelujen tuottajista, 
jotka sen alueella toimivat. 

29 §. Tarkemmat säännökset. Tarkemmat 
säännökset tämän lain täytäntöönpanosta an
nettaisiin asetuksella. 

Yksityisestä terveydenhuollosta annettavan 
lain voimaantulo merkitsisi sitä, että lääkintö
hallituksen tulisi uudistaa toimintakertomuslo
makkeisto sekä potilasasiakirjojen laatimista ja 
säilyttämistä koskevat ohjeet. On tarpeellista, 
että muun muassa näihin toimenpiteisiin voi
daan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 

1.2. Laki lääkärintoimen harjoittamisesta 
annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Voimassa olevan 9 §:n 1 kohdan mukaan 
lääkärintoimen harjoittajan tulee toimittaa lää
kintöhallitukselle ja terveyslautakunnalle am-
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matinharjoittamisilmoitus sekä osoitetiedot 
aloittaessaan itsenäisen ammatin harjoittami
sen. 

Sanotun pykälän 5 kohdan mukaan lääkä
rintoimen harjoittajan tulee antaa lääkintöhal
lituksen määräysten mukaan ilmoituksia ja 
tilastollisia tietoja hoitamistaan sairaustapauk
sista. 

Ehdotuksessa sanottua säännöstä on tarkis
tettu teknisesti. 

Tämän kanssa yhdenmukaista sanontaa on 
ehdotettu myös muun terveydenhuoltohenki
löstön ammatin harjoittamista koskeviin sää
döksiin. 

1.3. Laki hammaslääkärintoimen harjoitta
misesta annetun lain 9 §:n muuttamises
ta 

Voimassa olevan 9 §:n 1 kohdan mukaan 
hammaslääkärintoimen harjoittajan pitää toi
mittaa lääkintöhallitukselle ja terveyslautakun
nalle ammatinharjoittamisilmoitus sekä osoite
tiedot aloittaessaan itsenäisen ammatin harjoit
tamisen. 

Sanotun pykälän 5 kohdan mukaan ham
maslääkärintoimen harjoittajan tulee antaa 
lääkintöhallituksen määräysten mukaan ilmoi
tuksia ja tilastollisia tietoja hoitamistaan sai
raustapauksista. 

Ehdotuksessa sanottua säännöstä on tarkis
tettu teknisesti. 

1.4. Laki hammasteknikon toimen harjoitta
misesta annetun lain muuttamisesta 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jossa säädettäisiin itsenäisen ammatinharjoitta
jan tiedonantovelvoitteesta terveyslautakunnal
le ja lääkintöhallitukselle. 

1.5. Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jossa säädettäsiin itsenäisen sairaanhoitotoi
men harjoittajan tiedonantovelvoitteesta ter
veyslautakunnalle ja lääkintöhallitukselle. 

1.6. Laki Iääkitysvoimistelijan ja hierojan 
toimesta annetun lain muuttamisesta 

Voimassa olevan 9 §:n mukaan hoitolaitok
sessa, jossa annetaan hierontaa, saa käsittelyä 
suorittaa vain henkilö, joka on oikeutettu har
joittamaan koulutetun hierojan tointa. 

Yksityistä terveydenhuoltoa koskevassa la
kiehdotuksessa on terveydenhuollon palvelui
hin sisällytetty myös hieronta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan 9 § kumottavaksi. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jossa säädettäisiin itsenäisenä ammatinharjoit
tajana toimivan koulutetun hierojan tiedonan
tovelvollisuudesta terveyslautakunnalle ja lää
kintöhallitukselle. 

Lisäksi ehdotetaan lain nimi muutettavaksi 
vastaamaan lain nykyistä soveltamisalaa. 

1.7. Laki optikon toimen harjoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jossa säädettäisiin itsenäisen optikon toimen 
harjoittajan tiedonantovelvollisuudesta ter
veyslautakunnalle ja lääkintöhallitukselle. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 
nojalla on tarkoitus antaa asetus, jossa säädet
täisiin tarkemmin muun muassa palvelutoimin
tojen sisällöstä, palvelutoiminnasta vastaavan 
johtajan pätevyydestä, toiminnan alkamista 
koskevan ilmoituksen tekemisestä sekä toimin
nan harjoittamista koskevan luvan hakemises
ta. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

yksityisestä terveydenhuollosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään oikeudesta antaa 
väestölle yksityisesti terveydenhuollon palvelu
ja. 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on 
noudatettava, mitä lääkärintoimen harjoitta
misesta annetussa laissa (562/78), hammaslää
kärintoimen harjoittamisesta annetussa laissa 
(563178), hammasteknikon toimen harjoittami
sesta annetussa laissa (220/64), sairaanhoito
toimen harjoittamisesta annetussa laissa (554/ 
62), optikon toimen harjoittamisesta annetussa 
laissa (429/60) sekä hierojantoimesta annetus
sa laissa (1231145) taikka muualla on säädetty 
tai määrätty terveydenhuollon palvelujen anta
misesta. 

2§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon 
palveluilla: 

1) laboratoriotoimintaa; 
2) radiologista toimintaa ja muita siihen ver

rattavia kuvantamis- ja tutkimusmenetelmiä; 
3) muita terveydentilan tai sairauden totea

miseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtä
viä tutkimuksia; 

4) fysioterapeuttista toimintaa ja muita suo
rituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpi
teitä ja terapioita; 

5) työterveyshuoltoa; 
6) lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ja 

muuta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä näihin 
rinnastettavia palveluja; sekä 

7) hierontaa. 
Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan yksittäis

tä henkilöä taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdis
tystä tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, joka 
ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa 
yksikköä. Palvelujen tuottajana ei pidetä itse
näistä ammatinharjoittajaa tai työnantajaa, jo-

ka järjestää itse työterveyshuoltolain (743178) 
2 §:ssä tarkoitetut työterveyshuoltopalvelut. 

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoite
taan henkilöä, joka harjoittaa lääkärintoimen 
harjoittamisesta annetun lain 3 §:n, hammas
lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 
3 §:n, hammasteknikon toimen harjoittamises
ta annetun lain 1 §:n, sairaanhoitotoimen har
joittamisesta annetun lain 1 §:n, optikon toi
men harjoittamisesta annetun lain 1 §:n tai 
hierojan toimesta annetun lain 2 §:n nojalla 
vastaanottotoimintaa. 

2 luku 

Yksityisen terveydenhuollon järjestäminen 

3 § 

Toimintaedellytykset 

Terveydenhuollon palveluja annettaessa on 
oltava asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toi
minnan edellyttämä henkilökunta. 

Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asian
mukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilas
turvallisuus. 

4 § 

Lupa 

Palvelujen tuottajalla on oltava lääninhalli
tuksen lupa terveydenhuollon palvelujen anta
miseen. 

Lupa myönnetään kirjallisesta hakemuksesta 
palvelujen tuottajalle, joka täyttää 3 § :ssä sää
detyt edellytykset. 

5 § 

Vastaava johtaja 

Palvelujen tuottajalla tulee olla lääninhalli
tuksen hyväksymä terveydenhuollon palveluis
ta vastaava johtaja. 

Vastaavaksi johtajaksi voidaan palvelujen 
tuottajan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä 
henkilö, joka täyttää vastaavalle johtajalle ase
tuksessa säädetyt vaatimukset. 
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6 § 

Vastaavan johtajan tehtävät 

Vastaava johtaja vastaa siitä, että terveyden
huollon palveluja annettaessa toiminta täyttää 
sille tässä laissa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaati
mukset. 

Jos vastaava johtaja laiminlyö valvontateh
tävänsä tai ei muuten kykene huolehtimaan 
tehtävistään, vastaavan johtajan hyväksyminen 
voidaan peruuttaa. 

7 § 

Käyttöönottotarkastus 

Palvelujen tuottajan on esitettävä terveyden
huollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat 
ja laitteet toimintakunnossa terveyslautakun
nan tarkastettavaksi ennen niiden käyttöönot
toa. 

Terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan tu
lee tarkastaa tilat ja laitteet sekä antaa tarkas
tuskertomus viipymättä palvelujen tuottajalle. 

8 § 

Aloitusilmoitus 

Palvelujen tuottajan tulee tehdä lääninhalli
tukselle ilmoitus toiminnan aloittamisesta en
nen toiminnan käynnistymistä siten kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään. Ilmoitukseen on 
liitettävä tarkastuskertomus. 

9 § 

Muutosilmoitus 

Milloin palvelujen tuottaja muuttaa tervey
denhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa 
niiden antamisen, sen on tehtävä asiasta kirjal
linen ilmoitus lääninhallitukselle. 

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen 
johdosta lääninhallitus voi velvoittaa palvelu
jen tuottajan hakemaan toiminnalle uutta lu
paa, milloin syytä siihen harkitaan olevan. 

10 § 

Toimintakertomus 

Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava 
toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle. 

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava hen
kilökunnassa, toimitiloissa ja toiminnassa ta-
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pahtuneet muutokset sekä annettava muut lää
kintöhallituksen määräämät selvitykset. 

11 § 

Potilasasiakirjat 

Terveydenhuollon palveluja käyttävien asi
akkaiden potilasasiakirjat on laadittava ja säi
lytettävä siten kuin lääkintöhallitus tarkemmin 
määrää. 

Lopetettaessa terveydenhuollon palvelujen an
taminen potilasasiakirjat on siirrettävä kansan
terveyslain (66/72) 18 §:n 2 momentissa tarkoi
tettuun terveyskeskukseen säilytettäviksi, jollei 
asiakirjojen säilyttämistä järjestetä muulla lää
ninhallituksen hyväksymällä tavalla. 

12 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Palvelujen tuottajan palveluksessa olevat 
sekä muut sen tehtäviä suorittavat tai sen 
tiloissa työskentelevät eivät saa luvatta ilmaista 
mitä he asemansa, tehtävänsä tai työnsä vuoksi 
ovat saaneet tietää toisen terveydentilasta, sai
raudesta tai vammaisuudesta taikka häneen 
kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaa
vista seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy pal
velussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. 

3 luku 

Viranomaisten tehtävät 

13 § 

Ohjaus ja valvonta 

Tämän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuu
luu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lää
kintöhallitukselle. 

Tässä laissa tarkoitettujen palvelujen valvon
ta kuuluu lääkintöhallituksen alaisena läänin
hallitukselle. 

Kunnassa valvontaviranomaisena toimii ter
veyslautakunta. 

14 § 

Lääninhallituksen tehtävät 

Tässä laissa tarkoitetut luvat sekä vastaavan 
johtajan hyväksymistä ja hyväksymisen pe
ruuttamista, ilmoituksia ja kertomuksia koske
vat asiat käsittelee sen läänin lääninhallitus, 
jonka alueella palveluja annetaan. 
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15 § 

Virkamiesten vaitiolovelvollisuus 

Virkamies, joka tässä laissa säädetyssä tehtä
vässä toimiessaan on saanut tietoja terveyden
huollon palvelujen antajan liike- tai ammatti
salaisuudesta tai taloudellisesta asemasta taik
ka jonkun henkilökohtaisista oloista ei saa 
niitä ilmaista, ellei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, suostu tietojen anta
miseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä 
tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviran
omaiselle rikoksen selvittämiseksi taikka muul
le tässä laissa tarkoitetulle valvontaviranomai
selle tämän tehtävän suorittamista varten. 

4 luku 

Valvonta 

16 § 

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomainen on oikeutettu saa
maan maksutta tehtävänsä suorittamista varten 
tarpeelliset tiedot ja selvitykset terveydenhuol
lon palvelujen antajalta, jollei vaitiolovelvolli
suudesta muuta johdu. 

17 § 

Tarkastusoikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
tässä laissa tarkoitetun toiminnan järjestämi
sessä käytettävään tilaan ja suorittaa siinä 
tarkastuksia. 

18 § 

Tietojen antaminen toiselle viranomaiselle 

Terveyslautakunnan tulee ilmoittaa tietoonsa 
tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista 
asianomaiselle lääninhallitukselle. 

19 § 

Virka-apu 

Poliisi on velvollinen antamaan valvontavi
ranomaiselle virka-apua 16 ja 17 §:ssä tarkoite
tun valvontatehtävän suorittamisessa sekä 
21 §:ssä tarkoitetun keskeyttämisen ja käyttö
kiellon täytäntöönpanemisessa. 

5 luku 

Määräykset, pakkokeinot ja seuraamukset 

20 § 

Määräykset ja pakkokeinot 

Jos terveydenhuollon palvelujen antamisessa 
havaitaan puutteellisuuksia tai epäkohtia, lää
ninhallituksen on annettava määräys puutteel
lisuuksien korjaamisesta tai epäkohtien poista
misesta sekä samalla asetettava määräaika, 
jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on 
suoritettava. 

Lääninhallituksella on oikeus velvoittaa 
asianomainen noudattamaan 1 momentissa tar
koitettua määräystä sakon uhalla tai uhalla, 
että toiminta keskeytetään taikka huoneiston 
tai sen osan tai laitteen käyttö kielletään. 

21 § 

Keskeyttäminen ja kielto 

Jos toiminnan järjestämisessä on menetelty 
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös
ten tai määräysten vastaisesti, lääninhallituk
sella on oikeus keskeyttää toiminta taikka kiel
tää huoneiston tai sen osan sekä laitteen käyttö 
kunnes puutteellisuus on korjattu tai epäkohta 
poistettu. 

22 § 

Luvan peruuttaminen 

Lääninhallitus voi peruuttaa terveydenhuol
lon palvelujen antamiseen myöntämänsä lu
van, jos toiminnassa on törkeästi rikottu tätä 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä. 

23 § 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Joka rikkoo 12 tai 15 §:ssä säädetyn vaiti
olovelvollisuuden, on tuomittava, jollei muual
la laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 
säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta, ellei asian
omistaja ole ilmoittanut tekoa syytteeseen pan
tavaksi. 
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24 § 

Muut rangaistussäännökset 

Joka ilman asianmukaista lupaa antaa yksi
tyisesti terveydenhuollon palveluja, on tuomit
tava luvattomosta yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö tässä laissa tarkoitetun hyväk

symisen hakemisen, ilmoituksen tekemisen tai 
tietojenautovelvollisuuden taikka 

2) rikkoo valvontaviranomaisen tämän lain 
nojalla antaman kiellon tai määräyksen, 

on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta, yksityisestä 
terveydenhuollosta annettujen säännösten rik
komisesta sakkoon. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta rikko
muksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, 
syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, 
jos rikkomus on ollut vähäinen ja se on viivyt
telemättä korjattu. 

6 luku 

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 

25 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn lääninhallituksen 
päätökseen haetaan muutosta muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetun lain (154/50) mu
kaisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Muutosta ei saa hakea valittamalla 9 §:n 2 
momentissa eikä 28 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuun lääninhallituksen päätökseen. Läänin
hallituksen 20 §:n 2 momentin nojalla teke
mästä uhkasakon asettamista koskevasta pää
töksestä ei saa erikseen valittaa. 

26 § 

Täytäntöönpano 

Vastaavan johtajan hyväksymisen peruutta
mista, toiminnan keskeyttämistä ja luvan pe
ruuttamista samaten kuin huoneiston tai sen 
osan sekä laitteen käytön kieltämistä koskeva 
päätös voidaan panna muutoksenhausta huoli
matta heti täytäntöön, milloin se on potilastur
vallisuuden kannalta välttämätöntä. 

Kun muutosta on haettu, muutoksenhakuvi
ranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöön
panon tai määrätä sen keskeytettäväksi. 

7 luku 

Lain voimaantulo ja tarkemmat säännökset 

27 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tällä lailla kumotaan yksityisistä sairaan
hoito- ja tutkimuslaitoksista 24 päivänä heinä
kuuta 1964 annettu laki (426/64) siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

28 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun palve
lujen tuottajan, joka harjoittaa tämän lain 
voimaan tullessa yksityisistä sairaanhoito- ja 
tutkimuslaitoksista annetun lain tai lääkitys
voimistelijan ja hierojan toimesta annetun lain 
nojalla tässä laissa tarkoitettua toimintaa, tulee 
tehdä ilmoitus toiminnan jatkumisesta asian
omaiselle lääninhallitukselle yhden vuoden ku
luessa tämän lain voimaantulosta. 

Ilmoituksen saatuaan lääninhallitus voi vel
voittaa palvelujen tuottajan hakemaan tässä 
laissa tarkoitettua lupaa tai vastaavan johtajan 
hyväksymistä lääninhallituksen asettamaan 
määräaikaan mennessä. Lupaa tai hyväksymis
tä koskeva päätös on tehtävä kuuden kuukau
den kuluessa siitä, kun ilmoitus on saapunut 
lääninhallitukselle. 

Mikäli toiminnan jatkumista koskevaa il
moitusta ei 1 momentissa mainittuun määräai
kaan mennessä ole tehty, lääninhallituksen tu
lee peruuttaa toiminnan harjoittamiseen myön
netty lupa. 

29 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 
Laki 

lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetun lain (562178) 9 §:n 1 ja 5 kohta näin kuuluviksi: 

9§ 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa lääkintöhallitukselle ja terveys

lautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkan
sa toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na; 

3. 

5) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 14 
päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (563178) 9 §:n 1 ja 4 kohta näin kuuluviksi: 

9 § 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa lääkintöhallitukselle ja terveys

lautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkan
sa toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na; 

4. 

4) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 
päivänä huhtikuuta 1964 annettuun lakiin (220/64) uusi näin kuuluva 3 a §: 

3 a § 
Hammasteknikon toimen harjoittajan tulee 

toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa; sekä 

2) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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5. 
Laki 

sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 31 päivänä 
lokakuuta 1962 annettuun lakiin (554/62) uusi näin kuuluva 2 a §: 

2a§ 
Sairaanhoitotoimen harjoittajan tulee toi

miessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa ja asuinpaikkansa; sekä 

6. 

2) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain 

(1231/45) 9 §, 
muutetaan lain nimike, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Laki 
hierojan toimesta 

13 a § 
Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tu

lee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na: 

1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik
kansa ja asuinpaikkansa; sekä 

2) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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7. 
Laki 

optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään optikon toimen harjoittamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 1960 annettuun lakiin (429/60) uusi näin kuuluva 3 a §: 

3 a § 
Laillistetun optikon tulee toimiessaan itse

näisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa ja asuinpaikkansa; sekä 

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989 

2) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

2. 
Laki 

lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetun lain (562/78) 9 §:n 1 ja 5 kohta näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

9 §. 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) alkaessaan harjoittaa itsenäisesti lääkärin 

ammattia viipymättä ilmoittaa toimi- ja asuin
paikkansa lääkintöhallitukselle ja terveyslauta
kunnalle; 

5) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tilastollisia tietoja hoita
mistaan sairaustapauksista. 

3. 

Ehdotus 

9§ 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa lääkintöhallitukse/le ja terveys

lautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkan
sa toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na; 

5) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 14 
päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (563/78) 9 §:n 1 ja 4 kohta näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

9 §. 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) alkaessaan harjoittaa itsenäisesti lääkärin 

ammattia viipymättä ilmoittaa toimi- ja asuin
paikkansa lääkintöhallitukselle ja terveyslauta
kunnalle; 

5) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tilastollisia tietoja hoita
mistaan sairaustapauksista. 

Ehdotus 

9§ 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa lääkintöhallitukselle ja terveys

lautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkan
sa toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na; 

5) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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6. 
Laki 

Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain 

(1231145) 9 §, 
muutetaan lain nimike, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
Iääkitysvoimistelijan ja hierojan toimesta 

9§ 
Hoitolaitoksessa, jossa annetaan lääkitysvoi

mistelua tai hierontaa, mutta ei tapahdu ope
tusta, saa käsittelyä suorittaa vain henkilö, 
joka on oikeutettu harjoittamaan lääkitysvoi
mistelijan tai koulutetun hierojan tointa. 

Ehdotus 

Laki 
hierojan toimesta 

9§ 
(kumotaan) 

13 a § 
Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tu

lee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na: 

1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik
kansa ja asuinpaikkansa; sekä 

2) antaa lääkintöhallituksen määräysten mu
kaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


