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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain 11 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lääninoikeuslain 
säännöstä asiantuntijajäsenen osallistumisesta 
eräiden asioiden käsittelyyn lääninoikeudessa 
tarkistettavaksi siten, että siinä mainitaan mie
lisairaslain sijasta mielenterveyslaki. Tarkistus 
ehdotetaan tehtäväksi, koska tarkoituksena 
on, että asiantuntijajäsen osallistuu myös mie-

lenterveyslain voimassa ollessa hoitoon maa
räämistä ja hoidon jatkamista tahdosta riippu
matta koskevien asioiden käsittelyyn lääninoi
keudessa. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samaan aikaan kuin mielenterveyslaki. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Lääninoikeuslain 11 §:ssä (242/89) sääde
tään, missä asioissa lääninoikeuden kokoonpa
noon osallistuu asiantuntijajäsen. Yksi tällai
nen asiaryhmä on mielisairaslaissa (187 1 52) 
tarkoitetut asiat. 

Lääninoikeuslain 11 §:n 1 momentin 3 koh
dan mukaan yhden lainoppineen jäsenen sijas
ta osallistuu lääninoikeudessa asian käsittele
miseen ja ratkaisemiseen asiantuntijajäsen asi
assa, jossa on kysymys muutoksenhausta mieli
sairaslain 53 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen. Tämä tarkoittaa mielisairaalan 
vastuunalaisen lääkärin päätöstä, joka koskee 
henkilön ottamista sairaalaan hoidettavaksi tai 
pitämistä sairaalassa tahdostaan riippumatta. 

Hallituksen esityksessä n:o 20111989 vp. eh
dotettu mielenterveyslaki on tarkoitettu tule
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. 
Lailla kumottaisiin vuoden 1952 mielisairasla
ki. 

Hallituksen esityksessä mielenterveyslaiksi 
on lausuttu tarkoituksena olevan, että myös 
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mielenterveyslain mukaisissa asioissa asiantun
tijajäsen olisi mukana lääninoikeuden käsitte
lyssä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lääninoi
keuslain II §:n 1 momentin 3 kohtaan otettai
siin viittaus mielenterveyslakiin. 

Ehdotetun mielenterveyslain mukaan tah
dosta riippumatonta hoitoa koskeva asia voisi 
tulla lääninoikeuden käsiteltäväksi ensinnäkin 
II §:n 2 momentissa tarkoitettuna alistusasi
ana. Säännöksessä on kysymys alaikäisen hoi
toon määräämisestä. Edelleen lääninoikeuden 
vahvistettavaksi olisi alistettava 12 § :n 2 mo
mentissa tarkoitettu hoidon jatkamista koske
va päätös. Lisäksi mielenterveyslain 13 §:n 3 
momentin mukaan lääninoikeudelle olisi alis
tettava päätös, jolla omasta tahdostaan hoi
toon otettu alaikäinen määrätään hoitoon hä
nen tahdostaan riippumatta. 

Mielenterveyslain 24 §:n 1 momentin nojalla 
lääninoikeudelle voisi tehdä valituksen sairaa
lan lääkärin päätöksestä, joka koskee henkilön 
määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista 
hänen tahdostaan riippumatta. 

Kaikissa edellä mainituissa alistus- ja valitus-
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asioissa osallistuisi asiantuntijajäsen lääninoi
keudessa asian käsittelyyn. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksessä on kysymys mielenterveyslaista 
aiheutuvasta lääninoikeuslain tarkistuksesta, 
joten taloudelliset vaikutukset lääninoikeuk
sien voimavaroihin perustuvat hallituksen esi
tykseen mielenterveyslaiksi. 

Jos tahdosta riippumatta hoitoon määrää
misten lukumäärä säilyy nykyisenä myös mie
lenterveyslain aikana, voidaan arvioida, että 
mielenterveyslain mukainen alistus- ja valitus
menettely lisäisi asioiden määrää lääninoikeuk
sissa noin tuhannella vuodessa. Tämä merkitsi
si tarvetta lisätä niin asiantuntijajäseniä kuin 
muutakin henkilöstöä lääninoikeuksissa. 

Hallituksen esityksessä mielenterveyslaiksi 
on lausuttu, että muutoksenhakumenettelyn 
kehittämisestä saattaa aiheutua tarvetta lisätä 
voimavaroja lääninoikeuksissa. Voimavaravai
kutuksia ei ole kuitenkaan esityksessä pidetty 
välttämättä merkittävinä, koska esityksen on 
arvioitu johtavan tahdosta riippumatta annet
tavan hoidon vähenemiseen pitkällä aikavälil
lä. 

Mielenterveyslain vaikutukset lääninoikeuk
sien voimavaroihin riippuvat siten siitä, miten 
asioiden määrä lääninoikeuksissa kehittyy. Yk
sityiskohtaista arvioita ei voida vielä tässä vai
heessa esittää. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samaan 
aikaan kuin mielenterveyslaki eli 1 päivänä 
tammikuuta 1991. 

Koska lain voimassaolon alkuvaiheessa lää
ninoikeudessa voi olla käsiteltävänä myös mie
lisairaslaissa tarkoitettuja asioita, ehdotetaan 
lakiin otettavaksi selvyyden vuoksi siirtymä
säännös siitä, että asiantuntijajäsenen osallistu
miseen asian käsittelyyn sovelletaan näissä ti
lanteissa aikaisempaa säännöstä. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi lisäksi siirty
mäsäännös siitä, että nykyiset määräykset toi
mia asiantuntijajäsenenä mielisairasasioissa 
koskevat ilman eri määräystä myös mielenter
veyslaissa tarkoitettuja asioita. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
lääninoikeuslain II §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lääninoikeuslain (1021/74) 11 §:n 1 momentin 

3 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (242/89), seuraavasti: 

11 § 
Yhden lainoppineen jäsenen sijasta osallis

tuu lääninoikeudessa asian käsittelemiseen ja 
ratkaisemiseen asiantuntijajäsen: 

3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveys
laissa ( 1 ) tarkoitetusta henkilön määrää
misestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen 
tahdostaan riippumatta; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990 

Tämän lain voimaan tultua lääninoikeudessa 
käsiteltäviin mielisairaslaissa (187 /52) tarkoi
tettuihin asioihin sovelletaan tämän lain voi
maan tullessa voimassa ollutta säännöstä. 

Lääninoikeuslain II a §:n nojalla annettu 
määräys toimia asiantuntijajäsenenä tai tämän 
varajäsenenä asiassa, jossa on kysymys muu
toksenhausta mielisairaslain 53 §:n 1 momen
tissa tarkoitettuun päätökseen, koskee tämän 
lain voimaan tultua myös tässä laissa tarkoitet
tuja asioita. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
lääninoikeuslain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lääninoikeuslain (1021174) 11 §:n 1 momentin 

3 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (242/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 
Yhden lainoppineen jäsenen sijasta osallis

tuu lääninoikeudessa asian käsittelemiseen ja 
ratkaisemiseen asiantuntijajäsen: 

3) asiassa, jossa on kysymys muutoksen
hausta mielisairaslain 53 §:n 1 momentissa tar
koitettuun päätökseen; 

3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveys
laissa ( 1 ) tarkoitetusta henkilön määrää
misestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen 
tahdostaan riippumatta; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tämän lain voimaan tultua lääninoikeudessa 
käsiteltäviin mielisairaslaissa (187 1 52) tarkoi
tettuihin asioihin sovelletaan tämän lain voi
maan tullessa voimassa ollutta säännöstä. 

Lääninoikeuslain 11 a §:n nojalla annettu 
määräys toimia asiantuntijajäsenenä tai tämän 
varajäsenenä asiassa, jossa on kysymys muu
toksenhausta mielisairaslain 53 §:n 1 momen
tissa tarkoitettuun päätökseen, koskee tämän 
lain voimaan tultua myös tässä laissa tarkoitet
tuja asioita. 


