
1992 vp - HE 264 

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon 
keskushallinnon uudelleenjärjestämistä sekä terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait so
siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskuksesta sekä terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
keskushallinnon vuosina 1991 ja 1992 jo toteu
tettuja hallinnollisia uudelleenjärjestelyjä ehdo
tetaan jatkettavaksi siten, että sosiaali- ja ter
veyshallituksesta muodostettaisiin sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Lai
toksen tehtävänä olisi edelleen seurata ja arvi
oida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja 
kehitystä, tuottaa ja hankkia alan kotimaista ja 
kansainvälistä tietoa ja osaamista ja välittää 
sitä käyttäjille, ylläpitää alan tiedostoja ja 
rekistereitä sekä ylläpitää ja tuottaa virallisia 
tilastoja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, 
harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimin
taa sekä edistää ja toteuttaa alan koulutusta. 

Laitoksella ei kuitenkaan enää olisi ohjaus
ja valvontatehtäviä eikä lupahallintoon liittyviä 
tehtäviä. 

321254P 

Sosiaali- ja terveyshallituksen norminanto
valta ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen 
ehdotetaan perustettavaksi terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus, johon siirrettäisiin nykyisin 
sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävänä olevat 
muun muassa raskauden keskeyttämisiä, steri
loimista ja kastroimista, oikeuspsykiatriaa, ku
dosten irrottamista sekä terveydenhuollon am
mattihenkilöiden valvontaa koskevat asiat. 

Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon kes
kushallinnon uudelleenjärjestelyyn liittyen eh
dotetaan muutettavaksi 31 muuta lakia. Lisäksi 
kumottaisiin eräitä tartuntatautilain säännök
siä. 

Esitys liittyy vuoden 1992 kolmanteen lisä
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä joulukuuta 1992. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Sosiaali- ja terveyshallitus toimii sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisena asiantuntijakeskus
virastona. Sosiaali- ja terveydenhuollon kes
kushallinnon uudistamisen yhteydessä vuonna 
1991 sosiaali- ja terveyshallitukseen siirrettiin 
lakkautettujen sosiaalihallituksen ja lääkintö
hallituksen hallinnolliseen päätöksentekoon 
liittyvät tehtävät. Lisäksi viraston tuli toimia 
muun muassa sosiaalihuollon, kansanterveys
työn, erikoissairaanhoidon, mielenterveystyön, 
ympäristöterveydenhuollon ja kehitysvamma
huollon asiantuntijana. Pääosa muista tehtävis
tä ovat lupahallintoa ja liittyvät terveydenhuol
tohenkilöstön ammatinharjoittamiseen, oikeus
lääkintään ja lääkehuoltoon. 

Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja tervey
denhuollon palvelujärjestelmän yleinen hallin
nollinen johto ja ohjaus keskitettiin sosiaali- ja 
terveysministeriöön. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen ja sosiaali- ja 
terveysministeriön tehtävänjakoa on sittemmin 
tarkistettu. Pakolaishuoltoon kuuluvat tehtävät 
siirrettiin 31 päivänä joulukuuta 1991 sosiaali
ja terveysministeriöön sekä ympäristötervey
denhuoltoon, tartuntatauteihin ja terveyskasva
tukseen liittyvät johtamis- ja hallintotehtävät 
ministeriöön tai kansanterveyslaitokseen 1 päi
vänä syyskuuta 1992. Suunnitteilla on myös 
lääkehuoltoon liittyvien asioiden siirtäminen 
vuonna 1993 pemstettavaan lääkelaitokseen. 

Näiden uudistusten jälkeen sosiaali- ja ter
veyshallituksessa on asiantuntijatehtävien lisäk
si vielä joukko keskitetysti hoidettuja, erityistä 
asiantuntijuutta edellyttäviä ohjaamis- ja val
vontatehtäviä sekä lupahallintoon liittyviä asi
oita. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa 
laissa (63/91) säädetään sosiaali- ja terveyshal
lituksen tehtävistä. Lain mukaan sosiaali- ja 
terveyshallituksen tehtävänä on seurata ja ar
vioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 
ja kehitystä, tuottaa ja hankkia sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelussa, päätöksente
ossa ja käytännön toiminnassa tarvittavaa ko-

timaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista 
sekä välittää sitä käyttäjille tuottamalla ylei
seen käyttöön sosiaalihuoltoa ja terveydenhuol
toa koskevia virallisia ja muita tilastoja sekä 
tilastollisia tutkimuksia ja selvityksiä, toteutta
malla tutkimus- ja kehittämishankkeita, järjes
tämällä koulutusta ja ohjausta sekä tekemällä 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi 
tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Lisäksi sosi
aali- ja terveyshallituksen on huolehdittava 
niistä yleisistä lääkehuoltoa, terveydenhuollon 
tuoteturvallisuutta ja terveydenhuoltohenkilös
tön ammatinharjoittamista koskevista ohjaus
ja valvontatehtävistä sekä muista hallintotehtä
vistä, jotka laissa tai asetuksessa taikka niiden 
nojalla sen tehtäväksi säädetään tai määrätään, 
sekä niistä tehtävistä, jotka sosiaali- ja ter
veysministeriö sille määrää. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisissä 
laeissa kuten kansanterveyslaissa (66/72), so
siaalihuoltolaissa (71 0/82), mielenterveyslaissa 
(1116/90) ja erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) 
sekä kehitysvammaisten erityishuollosta anne
tussa laissa (519/77) säädetään, että asiantunti
javiranomaisena lain soveltamisa1alla toimii so
siaali- ja terveyshallitus. 

Lääkärintoimen harjoittamisesta annetun 
lain (562/78), hammaslääkärintoimen harjoitta
misesta annetun lain (563/78), hammasteknikon 
toimen harjoittamisesta annetun lain (220/64), 
sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun 
lain (554/62), hierojan toimesta annetun lain 
(1231145), optikon toimen harjoittamisesta an
netun lain (429/60) sekä proviisorintoimen ja 
farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun 
lain (1275/87) mukaan sosiaali- ja terveyshalli
tus rekisteröi ja laillistaa laeissa mainitut ter
veydenhuollon ammatinharjoittajat, valvoo 
heitä sekä tarvittaessa ottaa pois oikeuden 
harjoittaa terveydenhuollon ammattia. 

Steriloimislain (283/70), kastroimislain 
(282/70), raskauden keskeyttämisestä annetun 
lain (239/70) sekä ihmisen elimien ja kudoksien 
irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön anne
tun lain (355/85) mukaan lupaviranomaisena 
näissä asioissa toimii keskushallintotasolla so
siaali- ja terveyshallitus. Lisäksi sosiaali- ja 
terveyshallitus antaa mielenterveyslain nojalla 
lausuntoja, tekee päätökset rikoksesta syytetyn 
henkilön mielentilasta, tahdosta riippumatto
man hoidon antamisesta, hoidon jatkamisesta 
sekä päättämisestä. 
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Merkittävä osa keskusvirastolla olevista hal
linnollisista tehtävistä liittyy lääkelaissa 
(395/87) säädetyn lääkehuollon hallintoon. 
Tarkoituksena on, että nämä tehtävät siirtyvät 
vuoden 1993 aikana perustettavaan lääkelai
tokseen. 

Näiden säädösten lisäksi yli 30 laissa ja 40 
asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveyshalli
tuksen tehtävistä. 

Edellä lueteltujen lakien nojalla tehdään kes
kusvirastotasolla vuosittain tuhansia yksittäi
sen henkilön oikeudelliseen asemaan tai muu
toin oikeusturvaan keskeisesti liittyviä lupapää
töksiä ja muita ratkaisuja. Päätöksenteko näis
sä asioissa edellyttää alan erityisasiantuntemus
ta sekä keskitettyä käsittelyä yhtäläisen oi
keuskäytännön noudattamiseksi. Lisäksi 
sosiaali- ja terveyshallitus alan asiantuntijakes
kusvirastona antaa asiantuntijalausuntoja tuo
mioistuimille ja muille viranomaisille muun 
muassa vakuutuslääketiedettä koskevissa ja 
haitta-asteen arviointiin liittyvissä kysymyksis
sä. 

Sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun ase
tuksen 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyshalli
tuksen erityisistunnoissa ratkaistaan raskauden 
keskeyttämistä, steriloimista, kastroimista, oi
keuspsykiatriaa, terveydenhuollon ammatin
harjoittamista sekä lääkehuoltoa koskevat asi
at. 

Osana asiantuntijatehtäväänsä sosiaali- ja 
terveyshallitus pitää yllä keskeisiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon rekistereitä ja tietokantoja. 
Virasto on keskittynyt omassa tilastotuotan
nossaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 
ja asiakkaita kuvaavien tilastojen tuottamiseen. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen harjoittaman 
tutkimustoiminnan painoalueita ovat sosiaali
ja terveydenhuollon talous, palvelujärjestelmien 
eheyttäminen, alan työvoima, työolot ja työelä
män kehittäminen, kestävän kehityksen sosiaa
li- ja terveyspolitiikka, teknologia sekä hyvin
vointipolitiikan asiakaskeskeisyyden lisäänty
minen ja suhdannevaihtelujen vaikutukset. 

Sosiaali- ja terveyshallitus on avustanut pai
kallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden 
toteutumista suunnittelun ja koulutuksen kaut
ta, toiminut konsulttina, antanut tutkimusapua 
ja tukenut hankkeita taloudellisesti. Vuonna 
1992 sosiaali- ja terveyshallitus tukee rahalli
sesti 60-70 tutkimus-, kokeilu- ja kehittämis
hanketta. 

Sosiaali- ja terveyshallitus hyödyntää kan
sainvälistä kokemusta osallistumalla kansain-

välisiin projekteihin sekä hankkimalla tietoa 
muissa maissa toteutetuista uudistuksista sekä 
niissä käytetyistä menetelmistä. 

2.2. Muut pobjoismaat 

Ruotsissa terveydenhuoltohenkilöstöä val
voo terveydenhuollon ja sairaanhoidon vastuu
lautakunta (hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd, HSAN). Aloitteita lautakunnalle voi 
tehdä potilas, tämän omaiset, sosiaalihallitus, 
oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Aiemmin lau
takunnan esittelijöinä ovat toimineet sosiaali
hallituksen virkamiehet, mutta nykyisin lauta
kunnalla on omat esittelijät. Lautakunnassa on 
puheenjohtajana lakimies sekä kahdeksan jä
sentä, jotka hallitus nimittää. Jäsenistä neljä 
edustaa erilaisia liittoja ja neljä kansaa tai 
yleisöä. Lautakunta on päätösvaltainen, kun 
läsnä on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Yk
sinkertaisissa asioissa puheenjohtaja voi yksin 
ratkaista asian esittelystä. 

Kentän toimintaa koskeva valvonta on ero
tettu sosiaalihallituksesta 1 päivänä heinäkuuta 
1990 perustettuun läkemedelsverket:iin ja 1 
päivänä heinäkuuta 1991 perustettuun rättsme
dicinalverket:iin. Näillä viranomaisilla ei ole 
itsenäistä oikeutta tehdä aloitteita yksilöön 
kohdistuvasta valvonnasta HSAN:ille. 

Oikeuspsykiatrinen tutkimustoiminta siirret
tiin Ruotsissa 1 päivästä lokakuuta 1991 
sosiaalihallituksesta oikeuslääkintälaitokseen 
(rättsmedicinalverket, RMV), joka muodostet
tiin l päivänä heinäkuuta 1991 valtion oikeus
kemiallisesta laboratoriosta (statens rättskemis
ka laboratorium) ja oikeuslääketieteellisistä 
asemista (rättsmedicinska stationer). Oikeus
lääketieteen laitoksen tehtävänä on valvoa oi
keuslääketieteellistä, oikeuskemiallista, oikeus
serologista ja oikeuspsykiatrista tutkimustoi
mintaa, toimia oikeuslääkinnän kentän laadun
valvojana, tutkia ja käyttää hyväksi kentän 
keräämää tietoa sekä varmistaa toiminnan 
joustavuus ja toimivuus. Oikeuslääketieteen lai
tos muodostuu johtokansliasta ja 11 toiminnal
lisesta yksiköstä; kuusi oikeuslääketieteellistä 
osastoa, kolme oikeuspsykiatrista osastoa sekä 
oikeuskemian ja oikeusserologian osastot. Joh
tajana on ylijohtaja, joka vastaa suoraan maan 
hallitukselle. Oikeuspsykiatristen lausuntojen 
tarkastus niissä tapauksissa, joissa tuomioistuin 
vaatii, tehdään edelleen sosiaalihallituksen 
rättsliga rådet:issa (oikeudellinen neuvosto), 
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mutta näiden siirtämisestä RMV:een keskustel
laan. Raskauden keskeyttämis-, steriloimis- ja 
kastroimispäätökset jäävät todennäköisesti 
edelleen sosiaalihallitukseen. 

Norjassa terveydenhuollon ammatinharjoit
tajia valvoo Helsedirektoratet ja Tanskassa 
Sundhetsstyrelsen. 

2.3. Nykytilan arviointi 

Sosiaali- ja terveyshallituksen ensimma1sen 
toimintavuoden aikana on tapahtunut laaja 
kehittämisprojektien suunnittelu- ja käynnistä
mistyö. Nämä ensimmäisen toimintavuoden 
aikana käynnistetyt projektikokonaisuudet 
ovat laajoja ja monimuotoisia palvelujärjestel
män uudelleenmuotoutumiskehitystä koskevia 
hankkeita. Virasto on käynnistänyt laajoja 
sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaa ja arvi
ointia sekä tiedon palautejärjestelmää koskevia 
kehittämisprojekteja. 

Asiantuntijaohjaus tähtää lainsäädännössä ja 
muutoin asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen 
käytännön toiminnassa. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen sekä sosiaali
ja terveysministeriön välinen tehtäväjako mu
kaan lukien norminanto-oikeus ei ole muodos
tunut kaikilta osin selkeäksi. Sosiaali- ja terve
ysministeriön tehtävänä on sosiaali- ja tervey
denhuollon palvelujärjestelmän yleinen ohjaus 
ja valvonta. Tulosohjaukseen siirtyminen edel
lyttää ministeriön ja sen alaisen sosiaali- ja 
terveyshallituksen roolin, tehtävien ja vas
tuusuhteiden tarkistamista. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tehtävät jakau
tuvat asiantuntijatehtäviin, suunnittelu- ja oh
jaustehtäviin sekä selkeästi lupahallintoon liit
tyviin tehtäviin. Vaikkakin erityyppisten tehtä
vien mukanaan tuoma moniammatillisuus on 
monin tavoin hyödyttänyt viraston tehtävien 
hoitamista, on tehtäväalueiden moninaisuus 
myös haitannut tutkimus- ja kehittämistehtä
viin keskittymistä sen painoarvon edellyttämäs
sä määrin. Lakisääteisten tehtävien muodosta
essa merkittävän osan viraston tehtävistä, on 
pelättävissä, etteivät tutkimus- ja kehittämis
tehtävät pysty virastossa kilpailemaan tarvitse
mistaan resursseista. Toisaalta henkilöstöra
kenteen kehittämisen kannalta on osoittautu
nut ongelmalliseksi se, että tutkimus- ja kehit
tämistehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä hoita
van henkilöstön ammatillinen suuntautunei
suus sekä kelpoisuus eroavat merkittävästi. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen rooli alueellista 
ja paikallista kunnallista päätöksentekoa pal
velevana yksikkönä on jäänyt epäselväksi joh
tuen osin viraston asemasta keskushallintovi
ranomaisena. Toisaalta tutkimus- ja kehittä
mistehtävien sekä valvontatehtävien sijoittami
nen samaan organisaatioon on koettu kehittä
mistyön kannalta ongelmalliseksi. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja 
terveyshallitus puhtaaksi tutkimus- ja kehittä
miskeskukseksi ja selkeyttää sosiaali- ja ter
veysministeriön hallinnonalan tarpeita varten 
perustetun asiantuntijalaitoksen roolia ja teh
täviä. Tämä edellyttää ulkoisen hallinnollisen 
päätöksenteon siirtämistä pois virastosta. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen perustamisen 
yhteydessä todettiin, että tiettyjä asioita ei ole 
taloudellista eikä tarkoituksenmukaista siirtää 
lääninhallituksiin tai kuntiin. On erityisasian
tuntemusta vaativia asioita, joita ei ole mah
dollista hajauttaa lääneihin tai kuntiin. Joissa
kin asioissa esimerkiksi oikeusturvanäkökoh
dat puoltavat yhtenäistä perustasoa koko 
maassa. Tämä edellyttää valtakunnallista pää
töksentekoa, joka ei aina kuitenkaan ole mi
nisteriötasoista. Tästä syystä tulisi sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisuuteen perustaa yksik
kö, jonne siirrettäisiin sosiaali- ja terveyshalli
tuksen yksittäisiä kansalaisia koskeva lupahal
linto. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Sosiaali- ja terveyshallitukselle nyt kuuluvat 
hallinnolliset tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi 
pois virastolta, jolloin sille jäisi vain tutkimus
ja kehittämistehtäviä. Samalla sen nimi muu
tettaisiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskukseksi. Tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävänä tulisi olla sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja elin
olojen kehitystä tukeva tutkimus- ja kehittä
mistoiminta. Tutkimus- ja kehittämiskeskus 
olisi linjahallinnosta erillään oleva tietotyötä 
tekevä keskus. Uudistuksen myötä tutkimus- ja 
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kehittämiskeskus suuntautuisi enenevässä mää
rin projektiluonteiseen työskentelyyn, mikä 
edellyttää laitoksen henkilöstörakenteen muut
tamista ja koko keskuksen olemassaolon perus
teiden selkeyttämistä. 

Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä 
olisi sosiaali- ja terveysalan seuranta ja arvioin
ti, kotimaisen ja kansainvälisen tiedon tuotta
minen ja välittäminen, tutkimus ja kehittämi
nen, tiedostojen ja rekisterien ylläpitäminen 
sekä alan täydennyskoulutus. Lisäksi laitos 
tekisi aloitteita ja antaisi toimialaansa koskevia 
lausuntoja. Virasto avustaisi ja tukisi asiantun
temuksenaan sekä valtakunnallista että alueel
lista päätöksentekoa. Virasto ei enää toimisi 
keskushallin toviranomaisena. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen alaiset valtion 
laitokset, joita ovat valtion koulukodit, Järven
pään sosiaalisairaala ja valtion mielisairaalat, 
ehdotetaan tässä vaiheessa jätettäviksi hallin
nollisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen alaisiksi. Valtion koulu
kotien hallinnollista asemaa, erityisesti mahdol
lisuuksia joko yksityistämiseen tai kunnallista
miseen, on selvitetty sosiaali- ja terveysministe
riössä. Lisäksi sisäasiainministeriön lääninhal
litustyöryhmä (työryhmämuistio 1992: SM) on 
ehdottanut, että laitosten hallinto siirrettäisiin 
lääninhallituksille. Viraston luonteen muuttu
misesta huolimatta on tarkoituksenmukaista 
tässä vaiheessa säilyttää valtion laitosten hal
linto nykyisellään. 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen 
ehdotetaan perustettavaksi terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus. Oikeusturvakeskukselle siir
rettäisiin sosiaali- ja terveyshallituksen tällä 
hetkellä hoitamat terveydenhuollon ammatti
henkilöiden valvontaan, raskauden keskeytyk
siin, steriloimiseen ja kastroimiseen sekä oike
uspsykiatriaan, oikeuslääkintään ja vakuutus
lääketieteeseen liittyvät tehtävät. Tarkoitukse
na ei ole muutoin muuttaa näitä tehtäviä 
koskevaa lainsäädäntöä. Tehtävät on tarkoitus 
edelleenkin hoitaa keskitetysti valtakunnallisel
la tasolla. Nykyisin näitä tehtäviä haitavien 
henkilöiden siirtymisellä sosiaali- ja terveyshal
lituksesta oikeusturvakeskukseen turvataan 
tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen säily
minen. Lisäksi terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen käytössä olisi pysyvien asiantuntijoi
den järjestelmä. 

Samassa yhteydessä kun hallinnolliset tehtä
vät siirretään pois sosiaali- ja terveyshallituk
selta, ehdotetaan sosiaali- ja terveyshallituksen 

sitova norminantovalta siirrettäväksi sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus pitää yllä keskeisiä 
sosiaali- ja terveysalan tiedostoja ja rekistereitä. 
Nämä tiedostot ja rekisterit ehdotetaan jatkos
sakin hoidettaviksi sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksessa. Terveyden
huoltohenkilöstön keskusrekisteri, johon hen
kilöstö merkitään terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen päätöksen perusteella, ehdotetaan 
siirrettäväksi oikeusturvakeskukseen kuitenkin 
siten, että rekisterin teknisenä ylläpitäjänä toi
misi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskus. 

Kokonaisuutena ehdotukset ovat johdonmu
kainen jatko sille uudistustyölle ja keskushal
linnon tehtäväjakojen selkeyttämiselle, joka 
aloitettiin sosiaali- ja terveysministeriön hallin
nonalalla jo hallinnon hajauttamiskomitean 
(komiteanmietintö 1986:12) työn yhteydessä 
1980-luvun puolivälissä. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pe
rustaminen lisäisi sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisten virastojen määrää yhdellä. Samalla 
kun sosiaali- ja terveyshallituksesta muodostet
taisiin tutkimus- ja kehittämiskeskus, sen nimi 
muutettaisiin tehtävien mukaiseksi eli sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk
seksi. 

Sosiaali- ja terveyshallituksesta siirretään ja 
lakkautetaan yhteensä 22 virkaa ja tehtävää. 
Vastaavasti terveydenhuollon oikeusturvakes
kukseen siirretään ja perustetaan yhteensä 22 
virkaa ja tehtävää. Tarkoituksena on siirtää 
lakkautettavien virkojen ja tehtävien haltijat 
vastaavaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen virkaan tai tehtävään. 

Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveys
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimin
nan suuntautuessa yhä enemmän projektiluon
teiseen työskentelyyn samanaikaisesti tulosvas-
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tuun sekä asiakaslähtöisyyden lisääntymisen 
myötä laitoksen virkarakenne~ta ja henkilötyö
vuosimitoitusta muutetaan Jatkossa vastaa
maan tutkimus- ja kehittämistarpeiden edellyt
tämää tasoa. 

4.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan 

Raskauden keskeyttämistä, steriloimista, 
kastroimista ja oikeuspsykiatriaa koskevien as~
oiden käsittelyn siirrolla terveydenhuollon m
keusturvakeskukseen ei ole vaikutuksia eri kan
salaisryhmien asemaan. Asioita käsittele":i~n 
lautakuntien kokoonpanot ovat samanlalSla 
kuin nykyisten erityisistu~tojen . k~k~on~a?ot. 
Raskauden keskeyttämis- Ja stenlmmisasimden 
erityisistunnon, kastroimisasioiden erityisistun
non ja oikeuspsykiatristen asioiden erityisistun
non tehtävät ja kokoonpano pysyvät ennallaan 
siihen asti kunnes uudet lautakunnat on ase
tettu. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden. val
vonnan siirtäminen sosiaali- ja terveyshallituk
sesta terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen 
ei muuttaisi nykyistä käytäntöä. Terveyden
huollon ammattihenkilöt olisivat edelleen myös 
lääninhallitusten valvonnan alaisia ja läänin
hallitukset käsittelisivät edelleen nykyisen käy
tännön mukaisesti pääosan potilaiden tekemis
tä hallintokanteluista. Terveydenhuollon am
mattihenkilöiden oikeuksien rajoittamista ja 
menetetyksi julistamista koskevat päätökset 
tehtäisiin edelleen monijäsenisessä toimielimes
sä lautakunnassa. Myös terveydenhuollon am
m~tinharjoittamisasioiden erityisistunnon .. teh
tävät ja kokoonpano pysyvät ennallaan suhen 
asti kunnes uusi lautakunta on asetettu. 

5. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama pro
jektiryhmä on virkamiestyön~ valmistellut ~si
tyksen. Projektiryhmässä olivat edustettuma 
sosiaali- ja terveysministeriön ja sosiaali- . ja 
terveyshallituksen edustajien lisäksi molempien 
virastojen henkilöstö. 

Terveydenhuollon ammatt~Järjestöille jär)e~
tettiin uudistusehdotukseen lnttyen kuulemistl-
laisuus, jossa esitystä ei vastustettu. . . 

Eduskunnan oikeusasiamieheltä, mkeusmi
nisteriöltä valtiovarainministeriöltä, sisäasiain
ministeriöitä, opetusministeriöltä ja työministe-

riöltä samoin kuin kunnallisilta keskusjärjes
töiltä ja Teollisuuden keskusliitolta on pyydetty 
esityksestä lausunnot. Pääosa lausunnonanta
jista katsoi, että uudistusehdotus on oikeasuun
tainen. Kuulemistilaisuudessa saadut huomau
tukset ja lausunnot on ot~ttu m~hdollisuuksi:n 
mukaan huomioon lopullisen esityksen valmis
telussa. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy vuoden 1992 syksyn talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Hallitus on antanut eduskunnalle Euroopan 
talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyen esi
tyksen laiksi eräiden terv~ydenh~ollon amma~
tienharjoittamista koskevien lakt~n muutta~:ru: 
sesta (HE 107/1992 vp) sekä esityksen laik.si 
lääkelain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain 
5 a ja 9 §:n muuttamisesta (HE 112/1992 vp). 
Koska nyt ehdotettuja m~mtoksia ~i vielä ~1~ 
voitu ottaa näissä esityksissä huomwon, tulisi 
tästä esityksestä johtuvat muutokset tehdä 
eduskunnan käsiteltävinä oleviin lakiehdotuk
siin. 

Hallitus on antanut vuoden 1993 talousar
vioesitykseen liittyen eduskunnalle es~tyksen 
lääkelaitosta koskevaksi lainsäädännöks1. Lää
kelaitos muodostettaisiin yhdistämällä nykyi
nen lääkelaboratorio sekä sosiaali- ja terveys
hallituksen lääkeosasto. Koska lääkelaitos on 
tarkoitus perustaa vasta 1 päivästä maalis~uut~ 
1993 on tässä esityksessä ehdotettuun sosiaali
ja te~eysalan tutkimus- ja k.ehittämiskeskuk: 
seen jätettävä 1 päivään maaliskuuta 1993 asti 
lääkehuoltoon liittyvät hallinnolliset tehtävät ja 
henkilöstö. Mainitussa hallituksen esityksessä 
on myös sosiaali- ja terveyshallituksesta anne
tun lain muuttamista koskeva 1akiehdotus. Se 
käy tarpeettomaksi, koska tässä esityksessä 
ehdotetaan sosiaali- ja terveyshallituksesta an
nettu laki kumottavaksi. 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Ehdotettu muutos terveydenhuollon ammat
tihenkilöiden valvonnan siirtämisestä perustet
tavaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
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seen merkitsee muutosta vain käsittelypaikan 
osalta. Muutos ei tulisi vaikuttamaan valvon
nan tai ohjauksen sisältöön. Euroopan talous
alueesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta, 
samoin kuin yhteispohjoismaisen sopimuksen 

muuttamisesta huolimatta valvontatehtävät 
kuuluisivat edelleen terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle. Oikeusturvakeskus tulee kä
sittelemään myös mahdollisesti muuttuvien uu
sien sopimusten mukaiset tehtävät. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta 

1 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus toimisi ehdotuksen mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriön alaisena tutki
mus- ja kehittämistoimintaan erikoistuneena 
laitoksena. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksella 
ei olisi enää juurikaan hallinnollisia tehtäviä. 
Laitoksella ei siten olisi hallinnonalan keskus
viraston roolia. 

2 §. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveys
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perus
tehtäviä olisivat seuranta ja arviointi sekä 
tutkimus ja kehittäminen. Laitos välittäisi asi
antuntijaohjaamisen keinoin eli koulutuksella, 
konsultoinnilla ja tiedon jakamisella kansallista 
ja kansainvälistä tietoa käyttäjille pyrkien alan 
käytäntöjen uudistamiseen. Tehtävät ovat 
luonteva jatko jo nykyisin sosiaali- ja terveys
hallituksessa käynnissä oleville hankkeille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja 
kehittämistyössä tarvitaan vertailukelpoista ja 
luotettavaa kansainvälistä, valtakunnallista ja 
alueellista tietoa. Alueellisen tiedon merkitys 
tulee lisääntymään sosiaali- ja terveydenhuol
lossa valtionosuusuudistuksen toteuduttua. 
Meneillään oleva hyvinvointipalvelujen raken
teellinen ja sisällöllinen murros asettaa uusia 
haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 
sekä alan lainsäädännön ja tavoitteiden toteu
tumisen seurannalle ja seurantaa tukeville jär
jestelmille. Euroopan yhdentymiskehityksen 
myötä kansainvälisen tiedon tarve kasvaa. 
Vaatimukset myös hyvinvointipalvelujen tuot
tavuudesta, taloudellisuudesta, tuloksellisuu
desta ja vaikuttavuudesta laajentavat seuran
nan kenttää. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskus tuottaisi monipuolista seu-
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rantatietoa, jalostaisi sitä käyttäjien tarpeisiin 
sekä arvioisi sosiaali- ja terveydenhuollon toi
mintaa. 

Monimutkainen yhteiskunta tarvitsee ajan
kohtaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa toimin
tansa perustaksi. Sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskus ylläpitää alan rekis
tereitä ja tuottaa alan tilastoja. Tehtävä on 
tarkoituksenmukaista keskittää tutkimus- ja 
kehittämiskeskukselle, koska laitoksessa on nii
den kehittämiseksi ja tuottamiseksi välttämä
tön sosiaali- ja terveysalan tuntemus, ja koska 
ne muodostavat tärkeän perustan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen arviointi-, seuranta- ja ke
hittämistyölle. Tarkoituksena on, että sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
vastaisi edelleenkin pääosasta terveydenhuollon 
valtakunnallisia henkilörekistereitä, ylläpitäisi 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa ole
vaa terveydenhuoltohenkilöstön keskusrekiste
riä sekä toimisi alan tilastoviranomaisena. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksesta pyritään muodostamaan kor
keatasoinen, hallinnonalaa palveleva tutkimus
laitos. Tutkimus tukisi laitoksen seuranta-, 
arviointi- ja kehittämistehtävää. Laitoksen tut
kimustoiminta olisi soveltavaa tutkimusta, joka 
palvelisi kiinteästi alan paikallista ja valtakun
nallista päätöksentekoa. 

Hyvinvointipoliittisia uudistuksia ei yleensä 
ole mahdollista toteuttaa pelkästään tukeutu
malla keskitettyyn suunnitteluun, hallinnolli
seen ohjaukseen tai resurssiohjaukseen. Aiem
man normiohjauksen tilalle ovat enenevästi 
tulleet valtion ja kuntien yhdessä toteuttamat 
kehittämishankkeet. Kehittämistoiminnassa 
voidaan hyödyntää monipuolisesti laitoksessa 
harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja moni
alaista asiantuntijuutta. 

Paitsi kehittämistoiminta myös jo nykyisin 
sosiaali- ja terveyshallituksessa laajana toteu-
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tettu julkaisutoiminta sekä koulutustoiminta 
luovat omalta osaltaan edellytyksiä käytännön 
toiminnan uudistamiselle. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus palvelisi kuntia ja kuntayhtymiä 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä 
tarjoamalla alan asiantuntijapalveluja. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen alaisia olisivat toistaiseksi edel
leenkin valtion koulukodit, Järvenpään sosiaa
lisairaala ja valtion mielisairaalat. Muutoin 
laitoksella ei käytännöllisesti katsoen olisi lain
kaan alan ohjaus-, valvonta- ja hallintotehtä
viä. 

Lisäksi laitoksen tehtäviin kuuluisivat sille 
erikseen säädetyt tai määrätyt tehtävät. Tähän 
sisältyy myös sosiaali- ja terveysministeriön 
laitokselle antamat toimeksiantotehtävät. Eh
dotus vastaa tältä osin nykyistä käytäntöä. 

3 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen johto-organisaationa olisi 
määräajaksi asetettava johtokunta. Johtokunta 
olisi luonteeltaan suppea asiantuntijaelin. Ta
voitteena on, että sen jäsenistö olisi koottu 
siten, että johtokunta olisi laitokselle merkittä
vä lisävoimavara ajatellen toiminnan sisällön 
asiantuntemusta, yleisjohtamista ja sidosryh
mäyhteyksien hoitoa. Johtokunnan päätehtävä
nä olisi päättää laitoksen toiminnan keskeisistä 
suuntaviivoista ja kehittämistavoitteista. Johto
kunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja asettami
sesta ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. 

Sosiaali- ja terveyshallitusta ohjaa jo nykyi
sin johtokunta, joten ehdotus olisi tältä osin 
nykyisten säännösten mukainen kuitenkin siten 
muutettuna, että johtokunnan jäsenmäärä li
sääntyisi yhdellä. Tarkoituksena on kutsua 
johtokuntaan myös kunnallisten keskusjätjes
töjen edustus kuntasektorin ja laitoksen yhteis
työn vahvistamiseksi. 

Laitoksella ei oikeusturvaan liittyvien tehtä
vien siirtyessä ministeriöön ja terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukseen olisi erityisistuntoja. 

4 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus voisi myös ottaa vastaan toi
meksianto- ja asiantuntijatehtäviä. Tarkoituk
sena on, että laitos siirtyy tulosbudjetointiin 
heti vuonna 1993, jolloin laitokselle osoitetaan 
myös määräraha maksullista palvelutoimintaa 
varten. Laitos voisi käynnistää myös yhteisiä 
tutkimus- ja kehittämishankkeita muiden orga
nisaatioiden kuten kunnallisten keskusjärjestö
jen ja yliopistojen kanssa. 

Jotta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen asiantuntijoilla ja muilla 
sen kanssa tutkimus- ja kehittämistyötä teke
villä olisi mahdollisuus saada salassapitovelvol
lisuutta koskevien säännösten estämättä työssä 
tarvittavat välttämättömät tiedot, on tästä tie
donsaantioikeudesta säädettävä erityisesti. Täl
löin ei enää tarvita erikseen asiakirjain julki
suudesta annetun lain (83/51) 20 §:n 2 momen
tin mukaista ministeriön lupaa salaisten asia
kirjojen tutkimiseen. 

5 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuu
desta ja maksujen suuruudesta valtion maksu
perustelain (150/92) nojalla päättää asianomai
nen ministeriö. Tämän vuoksi lakiin tarvitsee 
vain ottaa viittaus maksuperustelakiin. 

6 §. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveys
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta kehit
tyy korkeatasoinen alan tutkimus- ja kehittä
miskeskus. Jotta laitos pystyisi mahdollisim
man tehokkaasti palvelemaan kuntia ja kun
tayhtymiä sekä valtion viranomaisia ja laitok
sia, sen tulisi salassapitovelvollisuutta koskevi
en säännösten estämättä saada kunnilta ja 
kuntayhtymiltä, alan viranomaisilta ja laitok
silta sekä yksityisen toiminnan harjoittajilta 
maksutta asiantuntijapalvelujen tuottamiseksi 
välttämättömiä tietoja ja selvityksiä. Sama kos
kisi oikeutta saada samassa tarkoituksessa sel
laisia tietoja ja selvityksiä muilta valtion viran
omaisilta ja laitoksilta, joita ei ole mahdollista 
saada hankituksi viranomaisten ja laitosten 
tavanomaisen yhteistoiminnan yhteydessä. Tie
dostoja muodostettaessa ja säilytettäessä mene
tellään siten, ettei kenenkään yksityisyyttä tai 
liike- ja ammattisalaisuutta vaaranneta. Tietoja 
kerättäessä, käytettäessä ja luovutettaessa sekä 
tietoja suojattaessa noudatetaan, mitä henkilö
rekisterilaissa ( 4 71/87) säädetään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tiedon saannin tarve perustuu 
lähinnä sen tehtävään tilastoviranomaisena. 
Toisaalta laitos tekee laajasti alan toimintaa 
kuvaavia ja arvioivia erillisselvityksiä. Laitok
sen edellytetään sen käyttäessä edellä esitetyn 
mukaista oikeuttaan tietojen saamiseen ilmoit
tavan, mihin tarkoitukseen pyydettyjä tietoja ja 
selvityksiä aiotaan käyttää. 

Ehdotus vastaa voimassa olevia säädöksiä. 
7 §. Rikoslain 40 luvun (792/89) salassapito

rikoksia, asiakirjan luvatonta paljastamista ja 
lahjoman ottamista koskevat rangaistussään
nökset koskevat virkamiestä, julkisyhteisön 
työntekijää ja lautakuntien jäseniä. Asiantunti-
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jana toimivat eivät käytä julkista valtaa, joten 
heihin sovelletaan asiakirjajulkisuuslain 27 §:n 
salassapitosäännö ksiä. 

8 §. Tarkemmat säännökset lain täytäntöön
panosta, kuten sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä, orga
nisaatiosta, viroista ja niiden kelpoisuusvaati
muksista sekä asioiden käsittelemisestä ja rat
kaisemisesta, annetaan asetuksella. 

9 §. Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terve
yshallituksen toiminta jatkuisi häiriöittä lain 
voimaan tullessa. Näin ollen muun muassa 
sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 
nojalla asetettu johtokunta jatkaisi toimintaan
sa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen johtokuntana kunnes uusi johto
kunta aikanaan asetetaan. 

Lääkehuoltoa varten on tarkoitus perustaa 1 
päivänä maaliskuuta 1993 toimintansa aloitta
va lääkelaitos. Lääkelaitos perustetaan yhdis
tämällä sosiaali- ja terveyshallituksen lääke
osasto sekä lääkelaboratorio. Tarkoituksena 
on, että sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksessa olevat lääkehuoltoa kos
kevat tehtävät hoidetaan siirtymäkauden ajan 
sosiaali- ja terveyshallitusta koskevien säännös
ten mukaisesti. 

1.2. Laki terveydenhuollon oikeusturva
keskuksesta 

1 §. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuu
teen ehdotetaan perustettavaksi terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus. Sosiaali- ja terveyshal
litukselle nykyisin kuuluvat terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä koskevat valvonta-asiat, 
raskauden keskeyttämistä, steriloimista ja kast
roimista koskevien päätösten teko, oikeuslää
kintään kuuluvien ja vakuutuslääketieteellisten 
sekä eräiden mielenterveyslaissa säädettyjen 
tehtävien hoitaminen ehdotetaan siirrettäväksi 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtä
väksi. Tarkoitus on, että tehtävien asiasisältöä 
ei muutettaisi. Koska oikeusturvakeskus on 
sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, 
sen tehtäviin kuuluisi myös ministeriön sille 
toimeksiantona määräämien tehtävien suoritta
minen. 

2 §. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
yhteydessä toimisi terveydenhuollon ammatti
henkilöiden valvontalautakunta, raskaudenkes
keyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta, 
kastroimisasioiden lautakunta sekä oikeuspsy-

kiatristen asioiden lautakunta. Lautakunnat 
vastaisivat nykyisiä sosiaali- ja terveyshallituk
sen erityisistuntoja ja niiden tehtävät tulisivat 
olemaan nykyisin erityisistunnoille kuuluvat 
tehtävät. Lautakuntien tehtävistä, kokoon
panosta ja asettamisesta säädettäisiin tarkem
min asetuksella. 

3 §. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksel
le on tarkoitus siirtää nykyisen sosiaali- ja 
terveyshallituksen terveydenhuollon ammatti
henkilöiden keskusrekisteri. Rekisteri olisi oi
keusturvakeskuksen valvontatehtäviä varten. 

4 §. Muutoksenhausta on useimmissa erityis
laeissa säännökset erikseen, mutta siltä osin 
kuin näin ei ole, muutosta saisi hakea korkeim
malta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tussa laissa on säädetty. 

5 §. Koska valtion virastoissa ollaan siirty
mässä yhä enemmän maksullisiin suoritteisiin, 
otettaisiin lakiin säännös maksullisia suoritteita 
varten. Tällä hetkellä tässä ehdotuksessa tar
koitetut päätökset ovat leimaverollisia, mutta 
niiden muuttamista maksuperustelain mukai
siksi suoritteiksi valmistellaan. Virasto voisi 
periä maksut antamistaan asiantuntijalausun
noista sekä terveydenhuollon ammattihenkilöi
den laillistamisesta ja rekisteröinnistä. 

6 §. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voisi sen käytössä olevien määrärahojen puit
teissa palkata asiantuntijoita sekä tehdä toi
meksianto-ja yhteistyösopimuksia toimialaansa 
kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien 
suorittamisesta samalla lailla kuin sosiaali- ja 
terveyshallitus tällä hetkellä. 

Jotta viraston asiantuntijoilla olisi mahdolli
suus saada salassapitovelvollisuutta koskevien 
säännösten estämättä työssä tarvittavat välttä
mättömät tiedot, on tästä tiedonsaantioikeu
desta säädettävä erityisesti. Tällöin ei enää 
tarvita erikseen yleisten asiakirjojen julkisuu
desta annetun lain (83/51) 20 §:n 2 momentin 
mukaista ministeriön lupaa salaisten asiakirjo
jen tutkimiseen. 

7 §. Rikoslain 40 luvun (792/89) salassapito
rikoksia, asiakirjan luvatonta paljastamista ja 
lahjoman ottamista koskevat rangaistussään
nökset koskevat virkamiestä, julkisyhteisön 
työntekijää ja lautakuntien jäseniä. Asiantunti
jana toimivat eivät käytä julkista valtaa, joten 
heihin sovelletaan asiakirjain julkisuudesta an
netun lain 27 §:n salassapitosäännöksiä. 

8 §. Voidakseen suorittaa lain 1 §:ssä säädetyt 
tehtävät terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
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saattaa tarvita valtion tai kunnan viranomai
silta, muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, 
kansaneläkelaitokselta tai muulta eläkelaitok
selta, vakuutuslaitokselta, huoltotoimintaa tai 
sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöitä 
tai laitokselta sekä apteekilta salassapidettäviä 
tietoja. Jotta tämä olisi mahdollista, ehdote
taan siitä säädettäväksi tässä. Tarvittavat tie
dot olisivat suunnilleen samoja kuin sosiaali- ja 
terveyshallitus nykyisin hankkii 1 §:ssä mainit
tujen tehtävien suorittamiseksi. 

Ehdotus koskee vain julkisoikeudellisia taho
ja ja yksittäisen ammatinharjoittajan velvolli
suudesta antaa tietoja säädettäisiin erikseen. 

9 §. Tarkemmat säännökset lain täytäntöön
panosta, kuten terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen tehtävistä, organisaatiosta, viroista 
ja niiden kelpoisuusvaatimuksista sekä asioiden 
käsittelemisestä ja ratkaisemisesta, annetaan 
asetuksella. 

11 §. Tarkoituksena on, että nyt siirrettävistä 
tehtävistä huolehditaan häiriöttä myös siirty
mäkautena. Näin ollen muun muassa sosiaali
ja terveyshallituksesta annetun lain nojalla ase
tetut erityisistunnot toimisivat nykyisellään sii
hen asti, kunnes ehdotuksen mukaiset lauta
kunnat on asetettu. Sosiaali- ja terveyshallituk
sessa kesken olevat lain 1 §:n mukaiset tehtävät 
siirtyvät sellaisenaan oikeusturvakeskuksen 
tehtäviksi ja ne tulee siirtymäkautenakin hoitaa 
niin nopeasti kuin niiden kiireellisyys vaatii. 

1.3. Laki lääkärintoimen harjoittamisesta 

2-4, 6-9, 11, 14-21, 28 ja 30 §. Lääkärei
den ammatinharjoittamista koskevat lupa- ja 
valvonta-asiat ehdotetaan siirrettäviksi tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syys
tä ehdotetaan, että mainituissa pykälissä sosi
aali- ja terveyshallituksen sijaan tulisi tervey
denhuollon oikeusturvakeskus. 

Norminantovalta ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

13 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tie-

toja siten kuin siitä säädetään sosiaali-ja terve
ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta an
netussa laissa. 

26 §. Oikeusturvan kannalta on tarpeen, että 
menetetyksi julistetusta tai rajoitetusta lääkä
rintoimen harjoittamisoikeudesta saadaan vi
rallisesti tieto. Saavutetuista oikeuksista muun 
muassa apteekit saavat tiedon kansaneläkelai
tokselta. Luettelot lääkärintoimen harjoittajista 
tehdään yleensä vuosittain ilman lain säännös
täkin. Tämän vuoksi ehdotetaan säännös muu
tettavaksi. 

29 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen suorit
teiden maksuista ehdotetaan säädettäväksi oi
keusturvakeskuksesta annetun lain 5 §:ssä. 

1.4. Laki hammaslääkärintoimen harjoittami
sesta 

2-4, 6-9, 11, 14-21, 28 ja 30 §. Hammas
lääkäreiden kuten muunkin terveydenhuolto
henkilöstön ammatinharjoittamista koskevat lu
pa- ja valvonta-asiat ehdotetaan siirrettäviksi 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Täs
tä syystä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveys
hallitusta koskevat säännökset muutettaisiin 
koskemaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kusta. 

Norminantovalta ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

13 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tie
toja siten kuin siitä säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa. 

26 §. Oikeusturvan kannalta on tarpeen, että 
menetetyksi julistetusta tai rajoitetusta ham
maslääkärintoimen harjoittamisoikeudesta saa
daan virallisesti tieto. Saavutetuista oikeuksista 
muun muassa apteekit saavat tiedon kansan
eläkelaitokselta. Luettelot hammaslääkärintoi
men harjoittajista tehdään yleensä vuosittain 
ilman lain säännöstäkin. Tämän vuoksi esite
tään säännös muutettavaksi. 

29 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
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terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen su~:>ri~
teiden maksuista ehdotetaan säädettäväkst 01-
keusturvakeskuksesta annetun lain 5 §:ssä. 

1.5. Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveyden
hoidosta rajaseudulla 

3 §. Pykälän mukaan Ruotsissa tai Norjassa 
valtakunnan rajalla olevassa kunnassa asuva, 
yksityisvastaanottoa pitävä lääkäri voi sosiaali
ja terveyshallitukselta saada luvan harjoittaa 
lääkärintointa naapurikunnassa rajaseudulla 
Suomessa. Samanlainen oikeus voidaan antaa 
myös erikoislääkärille, joka ei vakinaisesti asu 
naapurimaan raja-alueella, mutta pit~ä ~iellä 
vastaanottoa. Pykälä koskee lääkänntmmen 
harjoittamista. Koska muutkin lääkä~eiden 
ammatinharjoittamista koskevat lupa-astat on 
ehdotettu siirrettäviksi terveydenhuollon oike
usturvakeskukselle, ehdotetaan, että sosiaali- ja 
terveyshallitusta koskeva säännös muutettaisiin 
koskemaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kusta. 

1.6. Laki hammasteknikon toimen harjoittami
sesta 

1 ja 1 a §. Hammasteknikoiden, kuten !!mun
kin terveydenhuoltohenkilöstön ammatmhar
joittamista koskevat lupa- ja valvonta-asi~t 
ehdotetaan siirrettäviksi terveydenhuollon 01-
keusturvakeskukselle. Tästä syystä ehdotetaan, 
että sosiaali- ja terveyshallitusta koskevat sään
nökset muutettaisiin koskemaan terveyden
huollon oikeusturvakeskusta. 

3 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveyalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtä":iensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oike_us ~~ada tie
toja siten kuin siitä säädetään sos1aah-Ja terve
ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta an
netussa laissa. 

3 a §. Määräystenautovalta hammasteknikon 
toimen harjoittajan toimintaa koskevien ilmoi
tusten ja tietojen osalta ehdotetaan siirrettäväk
si sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

1. 7. Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 

1 ja 4-6 §. Sairaanhoitotoimen harjoittajien, 
kuten muunkin terveydenhuoltohenkilöstön 
ammatinharjoittamista koskevat lupa- ja val
vonta-asiat ehdotetaan siirrettäviksi terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syystä 
ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyshallitusta 
koskevat säännökset muutettaisiin koskemaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

2 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tie
toja siten kuin siitä säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa. 

2 a §. Määräystenautovalta sairaanhoitotoi
men harjoittajan toimintaa koskevien ilmoitus
ten ja tietojen osalta ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

1.8. Laki hierojan toimesta 

2, 6-7, 10-12 ja 14 §. Hierojien, kuten 
muunkin terveydenhuoltohenkilöstön amma
tinharjoittamista koskevat lupa- ja valvonta
asiat ehdotetaan siirrettäviksi terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle. Tästä syystä ehdote
taan, että sosiaali- ja terveyshallitusta koskevat 
säännökset muutettaisiin hierojan toimesta an
netussa laissa koskemaan terveydenhuollon oi
keusturvakeskusta. 

13 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tie
toja siten kuin siitä säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa. 

13 a §. Määräystenautovalta koulutetun hie
rojan toimintaa koskevien ilmoitusten ja tieto
jen osalta ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja 
terveyshallitukselta sosiaali- ja terveysministeri
ölle. 
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1.9. Laki optikon toimen harjoittamisesta 

2 ja 4 §. Optikoiden, kuten muunkin tervey
denhuoltohenkilöstön ammatinharjoittamista 
koskevat lupa- ja valvonta-asiat ehdotetaan 
siirrettäviksi terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselle. Tästä syystä ehdotetaan, että sosiaali
ja terveyshallitusta koskevat säännökset muu
tettaisiin optikon toimen harjoittamisesta anne
tussa laissa koskemaan terveydenhuollon oike
usturvakeskusta. 

3 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kuksesta annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan 
laitoksen tehtävänä olisi muun muassa tilasto
tuotanto ja alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä 
hoitamiseksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus saada tie
toja siten kuin siitä säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa. 

3 a §. Määräystenantovalta optikon toimin
taa koskevien ilmoitusten ja tietojen osalta 
ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja terveyshal
litukselta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

1.10. Laki proviisorintoimen ja farmaseutin
toimen harjoittamisesta 

2-4, 6-8 ja 10-11 §. Proviisoreiden ja 
farmaseuttien, kuten muunkin terveydenhuol
tohenkilöstön ammatinharjoittamista koskevat 
lupa- ja valvonta-asiat ehdotetaan siirrettäviksi 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Täs
tä syystä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveys
hallitusta koskevat säännökset muutettaisiin 
proviisorintoimen ja farmaseutintoimen har
joittamisesta annetussa laissa koskemaan ter
veydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

N orminantovalta ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

5 a §. Proviisorin- ja farmaseutin toimen 
harjoittajat rinnastetaan muihin terveydenhuol
lon ammattihenkilöihin ja näin ollen he ovat 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lää
ninhallitusten valvonnan alaisia. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa. Ehdotuksen mukaan laitoksen 
tehtävänä olisi muun muassa tilastotuotanto ja 

alan tutkimustoiminta. Tehtäviensä hoitami
seksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksella olisi oikeus saada tietoja siten 
kuin siitä säädetään sosiaali-ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa lais
sa. 

1.11. Steriloimislaki 

4 ja 8 §. Keskushallinnossa tehtävät steriloi
mista koskevat yksittäispäätökset ja muut hal
linnolliset asiat ehdotetaan siirrettäviksi tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskevat sään
nökset ehdotetaan muutettaviksi koskemaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

5 §. Sosiaali- ja terveyshallituksessa steri
loimisasiat käsitellään samassa erityisistunnos
sa raskauden keskeyttämisasioiden kanssa. Ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksessa steri
loimisasiat ehdotetaan käsiteltäviksi monijäse
nisessä lautakunnassa, jossa käsiteltäisiin myös 
raskauden keskeyttämiset. Lautakunnan ko
koonpanosta on tarkoitus säätää asetuksella 
siten, että sen kokoonpano vastaisi nykyisen 
erityisistunnon kokoonpanoa. 

1.12. Kastroimislaki 

7 ja 8 §. Keskushallinnossa tehtävät kastroi
mista koskevat yksittäispäätökset ja muut hal
linnolliset asiat ehdotetaan siirrettäviksi tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskevat sään
nökset ehdotetaan muutettaviksi koskemaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

4 §. Sosiaali- ja terveyshallituksessa kastroi
misasiat käsitellään erityisistunnossa. Tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksessa kastroi
misasiat ehdotetaan käsiteltäviksi monijäseni
sessä lautakunnassa. Lautakunnan kokoon
panosta on tarkoitus säätää asetuksella siten, 
että sen kokoonpano vastaisi nykyisen erityisis
tunnon kokoonpanoa. 

1.13. Laki raskauden keskeyttämisestä 

5-6, 8 ja 11 §. Keskushallinnossa tehtävät 
raskauden keskeyttämistä koskevat yksittäis
päätökset ja muut hallinnolliset asiat ehdote
taan siirrettäviksi terveydenhuollon oikeustur-
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vakeskukselle. Tästä syystä sosiaali- ja terveys
hallitusta koskevat säännökset ehdotetaan 
muutettaviksi koskemaan terveydenhuollon oi
keusturvakeskusta. 

10 §. Sosiaali- ja terveyshallituksessa raskau
den keskeyttämisasiat käsitellään samassa eri
tyisistunnossa steriloimisasioiden kanssa. Ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksessa raskau
den keskeyttämisasiat ehdotetaan käsiteltäviksi 
monijäsenisessä lautakunnassa, jossa käsiteltäi
siin myös steriloimisasiat. Lautakunnan ko
koonpanosta on tarkoitus säätää asetuksella 
siten, että sen kokoonpano vastaisi nykyisen 
erityisistunnon kokoonpanoa. 

Raskauden keskeyttämisestä annettuun la
kiin on lisätty 17 päivänä tammikuuta 1991 
uusi 5a §, jonka mukaan sosiaali- ja terveyshal
litus voi antaa luvan raskauden keskeyttämi
seen kahdenteenkymmenenteenneljänteen ras
kausviikkoon saakka, jos sikiössä on todettu 
vaikea sairaus tai ruumiinvamma. Myös nämä 
asiat on ratkaistu sosiaali- ja terveyshallituksen 
erityisistunnossa, vaikka 10 §ei sitä ole edellyt
tänytkään. Jotta varmistettaisiin, että jatkossa
kin nämä asiat ratkaistaan monijäsenisessä 
elimessä, ehdotetaan, että 10 §:ssä todettaisiin, 
että myös 5a §:n mukaiset asiat käsitellään 
raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisasioiden 
lautakunnassa. 

1.14. Mielenterveyslaki 

Sosiaali- ja terveyshallitus perustettiin asian
tuntijakeskusvirastoksi. Sille jätettiin kuitenkin 
eräitä hallintotehtäviä, joita ei katsottu tarkoi
tuksenmukaiseksi siirtää ministeriöön eikä oi
keusturvanäkökohdat huomioon ottaen myös
kään lääninhallituksiin tai kuntiin. Jotta sosi
aali- ja terveyshallituksen muutos alan tutki
mus- ja kehittämiskeskukseksi voitaisiin toteut
taa, tulisi eräät virastolla vielä olevat muun 
muassa rikoksesta syytetyn mielentilatutkimuk
sia, tahdosta riippumattamaan hoitoon mää
räämistä, hoidon jatkamista ja lopettamista 
koskevat hallinnolliset tehtävät siirtää tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syys
tä pääosa sosiaali- ja terveyshallituksen hallin
nollista päätöksentekoa koskevista säädöksistä 
ehdotetaan muutettavaksi koskemaan tervey
denhuollon oikeusturvakeskusta kun taas sosi
aali- ja terveyshallituksen asiantuntijatehtävää 
koskevat säädökset ehdotetaan muutettavaksi 

koskemaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskusta. 

2 §. Mielenterveystyön asiantuntijavirastona 
toimisi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus. Laitoksen asiantuntijatehtä
vistä säädetään sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa. 
Ehdotuksen mukaan laitoksen tehtävänä on 
seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuol
lon toimintaa ja kehitystä, tuottaa ja hankkia 
alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja 
osaamista ja välittää sitä käyttäjille, ylläpitää 
alan tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa alan 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää ja 
toteuttaa alan koulutusta sekä tehdä aloitteita 
ja esityksiä. Tämä sisältää myös mielenterveys
työn asiantuntijaviranomaisena toimimisen. 

6 §. Valtion mielisairaalassa annettava hoito. 
Valtion mielisairaalat jäävät edelleen sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk
sen alaisuuteen. Valtion mielisairaalassa suori
tetaan mielentilatutkimuksia, sekä hoidetaan 
pääsääntöisesti sellaisia mielisairaita ja muita 
mielenterveydenhäiriöitä potevia henkilöitä, 
joiden hoito on erityisen vaarallista tai erityisen 
vaikeaa. Valtion mielisairaalat pyrkivät tuotta
maan palveluja tällaiselle pienelle, erityishoito
toimenpiteitä vaativalle potilasryhmälle. 

Päätösvaltaa hoitoon ottamisesta, hoidon 
lopettamisesta ja sairaalasta poistamisesta mui
den kuin rikoksesta syytettyjen henkilöiden 
osalta ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja ter
veyshallitukselta valtion mielisairaalan ylilää
kärille. Kunnallisissa laitoksissa päätösvalta on 
ylilääkärillä, eikä ole perusteltua menetellä 
näiden potilaiden osalta toisin vain siksi, että 
heitä hoidetaan valtion mielisairaalassa. 

Rikoksesta syytetyn hoitoon ottamista, hoi
don lopettamista ja sairaalasta poistamista 
koskeva päätöksenteko tapahtuisi myös valtion 
mielisairaaloiden osalta siten kuin 17 §:ssä sää
detään. 

16 §. Keskushallinnossa tehtävät mielentila
tutkimuksia koskevat yksittäispäätökset ja hal
linnolliset tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi pe
rustettavaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kukseen. Tästä syystä sosiaali- ja terveyshalli
tusta koskeva säädös ehdotetaan muutettavaksi 
koskemaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kusta. 

17 ja 18 §. Keskushallinnossa tehtävät mie
lentilatutkimuksen jälkeen tapahtuvaa tahdosta 
riippumatonta hoitoa tai sairaalasta poistamis
ta koskevat yksittäispäätökset ehdotetaan siir-
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rettäväksi perustettavaan terveydenhuollon oi
keusturvakeskukseen. Terveydenhuollon oike
usturvakeskus päättäisi rikoksesta syytetyn po
tilaan tahdosta riippumattomasta hoidosta se
kä hoidon jatkamisesta ja lopettamisesta kuten 
myös potilaan poistamisesta sairaalasta ennen 
mielentilalausunnon antamista. 

19 §. Rikoksesta syytetyn kehitysvammaisen 
erityishuoltoon liittyvät keskushallinnon tehtä
vät ehdotetaan siirrettäväksi perustettavaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen. Tästä 
syystä sosiaali- ja terveyshallitusta koskevat 
säädökset ehdotetaan muutettavaksi koske
maan terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

21 ja 22 §. Rangaistukseen tuomitsematta 
jätetyn henkilön psykiatrisen sairaanhoidon 
tarpeen selvittämistä sekä tällaisen henkilön 
tahdosta riippumatonta hoitoa koskeva, kes
kushallinnossa tehtävä päätöksenteko ja hallin
nolliset tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi pe
rustettavaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kukseen. Tästä syystä sosiaali- ja terveyshalli
tusta koskevat säädökset ehdotetaan muutetta
vaksi koskemaan terveydenhuollon oikeustur
vakeskusta. 

24 §. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
toimii ehdotetun 17 §:n 2 momentin mukaan 
alistusviranomaisena tapauksessa, jossa sairaa
lan lääkäri tekee päätöksen, joka koskee hoi
don jatkamista potilaan tahdosta riippumatta. 
Ehdotuksen mukaan näissä tapauksissa haet
taisiin myös muutosta terveydenhuollon oike
usturvakeskukselta. 

Muutosta terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen päätöksiin haettaisiin korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta. 

1.15. Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrotta
misesta lääketieteelliseen käyttöön 

2, 6-7 ja 9 §. Ihmisen elimien ja kudoksien 
irrottamista lääketieteelliseen käyttöön koske
vat lupa-asiat ehdotetaan siirrettäviksi tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. Tästä syys
tä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyshallitusta 
koskevat säännökset muutettaisiin koskemaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. 

12 §. Kuoleman toteamista koskeva nor
minantovalta sekä lomakkeiden kaavojen vah
vistaminen ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja 
terveyshallitukselta sosiaali- ja terveysministeri
ölle. 

1.16. Laki terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä 

2-4 §. Terveydenhuollon valtakunnallisten 
henkilörekistereiden pitäminen ehdotetaan jä
tettäväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskukselle. Tästä syystä sosiaali- ja 
terveyshallitusta koskevat säännökset ehdote
taan muutettaviksi koskemaan sosiaali- ja ter
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta. 

5 §. Farmaseuttisen henkilöstön, kuten 
muunkin terveydenhuoltohenkilöstön valvonta 
on ehdotettu siirrettäväksi terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle. Valvontatehtävänsä 
hoitamiseksi terveydenhuollon oikeusturvakes
kus tulee tarvitsemaan huumausainerekisteriin 
sisältyviä tietoja samalla lailla kuin sosiaali- ja 
terveyshallitus tällä hetkellä. Tästä syystä eh
dotetaan lisättäväksi tietojenluovutusoikeutta 
koskeva säännös. 

1.17. Laki kuolemansyyn selvittämisestä 

3 §. Lääketieteellistä kuolemansyynselvittä
mistä koskeva norminantovalta ehdotetaan 
siirrettäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle. 

1.18. Sosiaalihuoltolaki 

4 §. Sosiaali- ja terveyshallituksen nimi ehdo
tetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskeva säännös 
sosiaalihuoltolaissa ehdotetaan muutettavaksi 
koskemaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskusta. Tutkimus- ja kehittämis
keskus ei ole lain 56 §:ssä tarkoitettu sosiaali
huollon viranomainen. 

1.19. Kansanterveyslaki 

4 §. Sosiaali- ja terveyshallituksen nimi ehdo
tetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskeva säännös 
kansanterveyslaissa ehdotetaan muutettavaksi 
koskemaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskusta. 

1.20. Työterveyshuoltolaki 

5 §. Työterveyshuoltotehtävissä toimivan ter-
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veydenhuollon ammattihenkilöstön täydennys
koulutusta koskeva ohjeidenantovalta ehdote
taan siirrettäväksi sosiaali- ja terveyshallituk
selta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

10 §. Työnantajan järjestettäväksi kuuluvan 
työterveyshuollon toteuttamisesta huolehtivien 
terveyskeskusten työterveyshuoltopalveluja 
tuottavien yksiköiden ja terveydenhuollon am
mattihenkilöiden toiminnan sekä työterveys
huoltopalvelujen sisällön lääketieteellinen val
vonta esitetään keskitettäväksi sosiaali- ja ter
veysministeriölle ja lääninhallituksille. 

1.21. Erikoissairaanhoitolaki 

5 §. Sosiaali- ja terveyshallituksen nimi ehdo
tetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskeva säännös 
erikoissairaanhoitolaissa ehdotetaan muutetta
vaksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke
hittämiskeskukseksi. 

1.22. Laki valtion mielisairaaloista 

1 §. Valtion mielisairaalat ehdotetaan jätettä
väksi edelleen sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksen alaisuuteen. Tästä syys
tä sosiaali- ja terveyshallitusta koskeva säännös 
valtion mielisairaaloista annetussa laissa ehdo
tetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. 

1.23. Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

10 §. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimintakertomuksen sisältöä koske
va norminantovalta ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveyshallitukselta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

13 §. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskukselle ei ehdotuksen mukaan 
kuuluisi terveydenhuoltopalvelujen ohjaus eikä 
valvonta, mistä syystä ehdotetaan, ettei sitä 
mainittaisi sosiaali- ja terveyshallituksen sijasta 
yksityisestä tarveydenhuollosta annetun lain 
yleisenä ohjaajana ja valvojana. 

1.24. Sairaanhoitotarvikelaki 

2, 5, 7 ja 11 §. Sosiaali- ja terveysministeri-
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össä selvitetään Euroopan Talousaluetta kos
kevan sopimuksen vuoksi kokonaisratkaisua 
terveydenhuollon tuotteiden (muun muassa ke
mikaalit, alkoholi, tupakka, sairaanhoitotar
vikkeet) teknisen tarkastuksen hallinnoksi. En
nen kokonaisratkaisua ei ole tarkoituksenmu
kaista siirtää sairaanhoitotarvikkeita koskevia 
tehtäviä pois sosiaali- ja terveyshallituksesta. 
Sosiaali- ja terveyshallituksen nimi ehdotetaan 
muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskukseksi. Tästä syystä sosiaali
ja terveyshallitusta koskevat säännökset sai
raanhoitotarvikelaissa ehdotetaan muutettavik
si koskemaan sosiaali-ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskusta. 

4 ja 10 §. Sairaanhoitotarvikkeita koskeva 
norminantovalta ehdotetaan siirrettäväksi sosi
aali- ja terveysministeriöön. 

6 §. Voimassa olevien säännösten mukaan 
sairaanhoitotarvikkeita koskevat kieltopäätök
set tehdään sosiaali- ja terveyshallituksen eri
tyisistunnossa. Koska sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseen ei ehdoteta 
vastaavaa päätöksentekoelintä, ratkaistaisiin 
nämä asiat esittelystä tavalliseen tapaan. Täl
laisia kieltopäätöksiä ei ole vielä tehty. 

1.25. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 

3 §. Kuntoutukseen kuuluvaa tutkimusta ja 
hoitoa koskeva ohjeidenantovalta ehdotetaan 
siirrettäväksi sosiaali- ja terveyshallituksesta 
sosiaali- ja terveysministeriöön. 

1.26. Sairausvakuutuslaki 

50§. Sosiaali- ja terveyshallitus ehdotetaan 
muutettavaksi puhtaaksi tutkimus- ja kehittä
miskeskukseksi, mistä syystä ei ole tarkoituk
senmukaista, että sairausvakuutusasiain neu
vottelukunnassa olisi sen edustus. 

52§. Sosiaalivakuutuslautakuntia asetettaes
sa on pitänyt lääkärijäsenen osalta varata 
tilaisuus sosiaali- ja terveyshallitukselle lausun
non antamiseen. Koska oikeusturvakeskus toi
mii lääkäreiden ammatinharjoittamista valvo
vana viranomaisena, on tarkoituksenmukaista 
siirtää myös lääkärijäsentä koskevan lausun
non antaminen sille. 

1.27. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

3 §. Ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus 
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on yhdistetty 1 päivänä huhtikuuta 1991 lukien 
opetushallitukseksi, mistä syystä esitetään, että 
ammattikasvatushallitusta ja kouluhallitusta 
koskeva säännös muutettaisiin koskemaan ope
tushalli tusta. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen nimi ehdote
taan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Tästä 
syystä sosiaali- ja terveyshallitusta koskeva 
säännös kehitysvammaisten erityishuollosta an
netussa laissa ehdotetaan muutettavaksi 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskukseksi. 

1.28. Äitiysavustuslaki 

10 §. Äitiysavustuksen määrän vahvistaa val
tioneuvosto. Luontoisavustuksena annettavan 
äitiysavustuksen eli äitiysavustuspakkauksen si
sällöstä määrääminen on sellainen asiantunti
jatehtävä, joka on tarkoituksenmukaisinta jät
tää sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtäväksi. 

Korvaus kunnan varoista maksetuista avus
tuksista on tällä hetkellä tarkoituksenmukaisin
ta jättää sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tehtäväksi, koska toimi
kunnassa selvitetään mahdollisuutta siirtää nä
mä asiat kansaneläkelaitokselle vuonna 1994. 
Tällainen maksatustehtävä ei sovellu ministe
riön tehtäviin, toisaalta tehtävän hajauttaminen 
lääninhallituksiin vaatisi nykyistä enemmän 
voimavaroja. 

11 §. Saman viranomaisen, joka huolehtii 
äitiysavustusten maksatuksista, tulee valvoa 
avustusten suorittamista sekä saada valvontaa 
varten tarpeellisia tietoja. Tästä syystä ehdote
taan, että pykälässä sosiaali- ja terveyshallitus
ta koskevat kohdat muutettaisiin koskemaan 
sosiaali- ja terveyalan tutkimus- ja kehittämis
keskusta. 

1.29. Laki lapseksiottamisesta 

17, 20-22,28 ja 50-52§. Ottolapsineuvon
nan ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun 
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta ehdote
taan siirrettäviksi sosiaali- ja terveyshallitukses
ta sosiaali- ja terveysministeriölle. Tästä syystä 
ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyshallitusta 
koskevat säännökset lapseksiottamisesta anne
tussa laissa muutettaisiin koskemaan sosiaali
ja terveysministeriötä. 

1.30. Säteilylaki 

6 ja 38 §. Lääkintöhallitus yhdistettiin sosi
aalihallituksen kanssa 1 päivänä maaliskuuta 
1991 sosiaali- ja terveyshallitukseksi. Tällöin 
siltä siirrettiin muualle suurin osa yleistä ohja
usta ja valvontaa koskevista tehtävistä. Sätei
lylakia ei kuitenkaan siihen mennessä oltu 
annettu, mistä syystä siihen ei voitu tehdä 
lääkintöhallituksen lakkauttamisesta aiheutu
via muutoksia. Tällä hetkellä säteilyä koskeva 
lääketieteellinen asiantuntemus keskushallinto
tasolla on keskittynyt säteilyturvakeskukseen. 
Tästä syystä ehdotetaan, että lääkintöhallituk
sen sijasta säteilyn lääketieteellistä käyttöä oh
jaisi ja valvoisi sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisena säteilyturvakeskus ja että se ohjeistaisi 
säteilyn käytön lääketieteelliset perusteet. 

41 §. Joukkotutkimuksia koskeva määräys
tenantovalta ehdotetaan siirrettäväksi lääkintö
hallituksesta sosiaali- ja terveysministeriöön. 

1.31. Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten 
sekä liikuntavammaisten kouluista 

4 §. Koska kouluhallituksen tehtävät ovat 
siirtyneet 1 päivänä huhtikuuta 1991 peruste
tulle opetushallitukselle, esitetään, että koulu
hallitusta koskeva säännös muutettaisiin kos
kemaan opetushallitusta. Pykälän 3 momentti 
kumotaan, koska opetushallitus ja sosiaali- ja 
terveysministeriö tulevat toimimaan yhteistyös
sä. 

1.32. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta 

2 §. Sairaanhoitotoimen harjoittamisesta an
netussa laissa (554/62) määritellään, mikä vi
ranomainen pitää luetteloa sairaanhoitotoimen 
harjoittajista. Tästä syystä luetteloa pitävää 
viranomaista ei tarvitse toistaa kotitaloustyön
tekijän työsuhteesta annetussa laissa. 

1.33. Laki vaarallisten rikoksenuusijain 
eristämisestä 

3 §. Mielenterveyslakiin liittyvät hallinnolliset 
tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi koskemaan 
terveydenhuollon oikeusturvakeskusta. Yhden
mukaisesti ehdotuksen kanssa rikoksentekijän 
pakkolaitokseen eristämistä koskevat asiat esi-
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tetään siirrettäväksi terveydenhuollon oikeus
turvakeskukseen. Yksilön oikeusturvan kannal
ta tärkeä asia käsiteltäisiin oikeuspsykiatristen 
asioiden lautakunnassa. 

1.34. Laki tartuntatautilain 7 §:n 2 momentin 
26 §:n kumoamisesta 

Tartuntatautilakia (583/86) on muutettu kah
della 3 päivänä elokuuta 1992 tartuntatautilain 
muuttamisesta annetulla lailla (756/92 ja 
770/92). Edellinen muutos sisältyi valtion
osuusuudistukseen ja jälkimmäinen ympäristö
terveydenhuollon, terveyskasvatuksen ja tar
tuntatautien organisaatiouudistukseen. Näihin 
molempiin muutoksiin sisältyi tartuntatautilain 
7 ja 26 §:n muutos toisistaan poikkeavassa ja 
ristiriitaisessa muodossa. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esitys edellyttää noin 40 asetuksen, valtio
neuvoston päätöksen ja ministeriön päätöksen 
muuttamista. 

3. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1992 syksyn lisätalous
arvioesitykseen. Lait ehdotetaan tuleviksi voi
maan 1 päivänä joulukuuta 1992. 

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

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

mistehtäviä varten on sosiaali- ja terveysminis
teriön alainen sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskus. 

2§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksen tehtävänä on seurata ja arvioida 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehi
tystä, tuottaa ja hankkia alan kotimaista ja 
kansainvälistä tietoa ja osaamista sekä välittää 
sitä käyttäjille, ylläpitää alan virallisia ja muita 
tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa 
alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää 
ja toteuttaa alan koulutusta sekä tehdä sosiaa
li- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tarpeelli
sia aloitteita ja esityksiä. 

Lisäksi tutkimus- ja kehittämiskeskus suorit
taa sille erikseen säädetyt tai määrätyt muut 
tehtävät. 

3§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksella on johtokunta, jonka tehtävis
tä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään 
asetuksella. 

4§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskus voi talousarvion rajoissa käyttää 
asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomais
ten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kans
sa tutkimusten ja muiden toimialaansa kuulu
vien yksittäisten asiantuntijatehtävien suoritta
misesta sekä yhteistyösopimuksia tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluvaa tut
kimus- ja kehittämistyötä suorittavien laitosten 
ja organisaatioiden kanssa. 

Tutkimus- ja kehittämiskeskus voi antaa 
salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten 
estämättä 1 momentissa tarkoitetuille viran
omaisille, yhteisöille ja henkilöille luvan saada 
säännöksessä tarkoitettujen tehtäviensä suorit
tamiseksi välttämättömiä tietoja. 

5§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-

miskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja 
maksujen suuruudesta on voimassa, mitä val
tion maksuperustelaissa (150/92) säädetään. 

6§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksella on pyynnöstä oikeus saada 
maksutta kuntien ja kuntainliittojen sekä mui
den kuntien yhteenliittymien sosiaali- ja tervey
denhuollon viranomaisilta ja laitoksilta, yksi
tyisiltä toiminnan harjoittajilta, valtion viran
omaisilta ja laitoksilta sekä kansaneläkelaitok
selta 2 §:ssä tarkoitettujen suunnittelu-, tutki
mus- ja tilastointitehtävien hoitamiseksi tar
peelliset tiedot ja selvitykset. 

Tutkimus- ja kehittämiskeskuksella on oi
keus saada salassapidettäviksi säädettyjä sekä 
henkilörekisterilain ( 4 71187) 6 §:ssä tarkoitettu
ja arkaluonteisia henkilötietoja tutkimus- ja 
tilastotehtäviä varten vain, jos kyseisten tehtä
vien asianmukainen hoitaminen sitä välttämät
tä edellyttää. Tietosuojavaltuutetulle on varat
tava tilaisuus tulla kuulluksi tässä momentissa 
tarkoitettuja tietoja pyydettäessä. 

Tietojen saamisesta terveydenhuollon valta
kunnallisia henkilörekistereitä varten säädetään 
erikseen. 

7§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksen asiantuntijana toimivan salassa
pitovelvollisuuden rikkomisesta on voimassa, 
mitä asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
27 §:ssä säädetään. 

8§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

9§ 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Tällä lailla kumotaan sosiaali- ja terveyshal

lituksesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annettu 
laki (63/91) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksessa on kuitenkin lääkeosasto ja 
lääkeasioiden erityisistunto, ja tutkimus- ja 
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kehittämiskeskuksen yhteydessä lääkelautakun
ta maaliskuun 1 päivään 1993 asti. Toimielimet 
käsittelevät ja ratkaisevat sosiaali- ja terveys
hallituksen lääkeosastolle ja lääkeasioiden eri
tyisistunnolle sekä lääkelautakunnalle tämän 
lain voimaantullessa kuuluneet asiat ja niihin 
sovelletaan muutoinkin sosiaali- ja terveyshal
lituksen vastaavia toimielimiä koskevia tämän 

2. 

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä. Mitä leimaverolaissa (662/43) säädetään 
sosiaali- ja terveyshallituksesta, koskee lääke
osastolle ja lääkeasioiden erityisistunnolle kuu
luvien asioiden osalta 1 päivään maaliskuuta 
1993 asti vastaavasti sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskusta. 

Laki 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena on 

terveydenhuollon oikeusturvakeskus, jonka 
tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon am
mattihenkilöiden valvontaa, raskauden kes
keyttämistä, steriloimista, kastroimista, kuole
mansyyn selvittämistä ja oikeuspsykiatriaa kos
kevassa lainsäädännössä sille säädetyistä tai 
määrätyistä tehtävistä sekä tehtävistä, jotka 
muussa laissa tai asetuksessa taikka niiden 
nojalla sen tehtäväksi säädetään tai määrätään. 

2§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa 

on terveydenhuollon ammattihenkilöiden val
vontalautakunta, raskaudenkeskeyttämis- ja 
steriloimisasioiden lautakunta, kastroimisasioi
den lautakunta ja oikeuspsykiatristen asioiden 
lautakunta, joiden tehtävistä, kokoonpanosta 
ja asettamisesta säädetään asetuksella. 

3§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 

voi sille tässä laissa säädettyjen valvontatehtä
vien hoitamiseksi olla terveydenhuollon am
mattihenkilöiden keskusrekisteri. 

4§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 

päätöksestä saa, mikäli erikseen ei toisin sää
detä, hakea muutosta korkeimmalta hallinto
oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. 

5§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 

suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suu
ruudesta on voimassa, mitä valtion maksupe
rustelaissa (150/92) säädetään. 

6§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi ta

lousarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja 
tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja 
yksityisten henkilöiden kanssa toimialaansa 
kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien 
suorittamisesta. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi an
taa salassapitovelvollisuutta koskevien sään
nösten estämättä 1 momentissa tarkoitetuille 
viranomaisille, yhteisöille ja henkilöille luvan 
saada säännöksessä tarkoitettujen tehtäviensä 
suorittamiseksi välttämättömiä tietoja. 

7§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lau

takunnan asiantuntijana toimivan salassapito
velvollisuuden rikkomisesta on voimassa, mitä 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 §:ssä 
säädetään. 

8§ 
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu 

julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, 
eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelai
tos, vakuutuslaitos, huoltotoimintaa tai sai
raanhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai lai
tos sekä apteekki on velvollinen pyynnöstä 
antamaan maksutta terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle 1 §:ssä määrättyjen tehtävien 
suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset 
sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta 
säädetään. 
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Yksittäisen terveydenhuollon ammattihenki
lön velvollisuudesta antaa tietoja terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle säädetään erik
seen. 

9§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä toimenpiteisiin terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen virkojen ja tehtävien täyttämi
seksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat 
tarpeen viraston toiminnan aloittamiseksi lain 
tullessa voimaan. 

3. 

11§ 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten nojalla asetetut terveydenhuollon 
ammatinharjoittamista koskevien asioiden eri
tyisistunto, raskauden keskeyttämis- ja steri
loimisasioiden erityisistunto, kastroimisasioi
den erityisistunto ja oikeuspsykiatristen asioi
den erityisistunto jatkavat toimintaansa siihen 
asti, kunnes tämän lain 2 §:ssä tarkoitetut 
lautakunnat on asetettu. 

Sosiaali- ja terveyshallituksessa tämän lain 
voimaan tullessa vireillä olevat 1 §:ssä tarkoite
tut tehtävät siirtyvät tämän lain tullessa voi
maan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksel
le. 

Laki 
lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (562/78) 

2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2-4 momentti, 7 §:n 
1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 5 kohta, 11 §:n 1 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti, 16 §, 
17 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 18-21, 26 ja 28 § sekä 30 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 
päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (65/91), sekä 

kumotaan 29 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa ( 65/91 ), 
seuraavasti: 

2§ 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa lääketieteellisen perustutkinnon tai ulko
maan korkeakoulussa terveydenhuollon oike
usturvakeskuksen hyväksymän vastaavan tut
kinnon ja osoittanut täyttävänsä asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimuk
set, saa harjoittaa lääkärintointa terveyskes
kuksen, kunnallisen sairaanhoitolaitoksen, 
muun kunnan tai kuntainliiton tai valtion 
sairaanhoitolaitoksen taikka terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän muun vas
taavan laitoksen apulaislääkärin virassa, toi
messa tai tehtävässä ja erityisestä syystä muus
sakin lääkärin tehtävässä kuin apulaislääkäri
nä. 

3§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myön

tää hakemuksesta oikeuden harjoittaa itsenäi
sesti lääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä 
sille, joka on: 

4§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myön

tää hakemuksesta erikoislääkärin oikeuden lää
kärille, joka on: 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koislääkärin tutkinnon tai ulkomaan korkea
koulussa terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen hyväksymän vastaavan tutkinnon tai muu
ten hankkinut vastaavan pätevyyden; ja 
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2) osoittanut täyttävänsä asetuksella sääde
tyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta 
muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oi
keus toimia lääkärinä muussa pohjoismaassa, 3 
ja 4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahve
nanmaan maakunnassa. 

Ulkomaalaiselle, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi erityisestä syystä hake
muksesta myöntää luvan määrääminsä ehdoin 
2-5 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin ja oikeuden 
toimia laillistettuna lääkärinä. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi pe
ruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos 
siihen harkitaan olevan syytä. 

7§ 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkä

rintoimen harjoittajan on annettava terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle kirjallisesti ja 
omalla nimikirjoituksenaan varustettuna seu
raava lääkärinvakuutus: 

8§ 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla tervey
denhuollon oikeusturvakeskus tämän lain no
jalla voisi julistaa hakijan menettäneeksi oikeu
den lääkärintoimen harjoittamiseen. 

9§ 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturva

keskukselle ja terveyslautakunnalle toimipaik
kansa ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäise
nä ammatinharjoittajana; 

5) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

II § 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa lääkä

rintointa, on, jollei asetuksella toisin säädetä, 

oikeus sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden 
mukaan määrätä apteekista lääkkeitä lääkin
nällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten 
noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. 

13 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar

kempia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä lääkä
rintoimen harjoittajan tulee ottaa huomioon 
antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lau
suntoja sekä muutoinkin harjoittaessaan lääkä
rintointa. 

Jokainen lääkärintoimen harjoittaja on toi
messaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä 
velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus sään
nösten tai määräysten nojalla määrää, sekä 
antamaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tai lääninhallituksen pyytämät ilmoi
tukset, selitykset ja selvitykset sen estämättä, 
mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

14 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on iän, sairau

den tai muun syyn vuoksi käynyt taikka 
toiminnallaan osoittanut käyneensä osittain tai 
kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
lääkärintointa, terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi julistaa hänet toistaiseksi menettä
neeksi oikeuden lääkärintoimen harjoittami
seen tai rajoittaa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

lääkärintoimen harjoittaja on käynyt kykene
mättömäksi harjoittamaan lääkärintointa, ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus voi asian sel
ville saamiseksi määrätä hänet lääkärintarkas
tukseen ja hankkia muun tarvittavan selvityk
sen sekä kieltää häntä harjoittamasta lääkärin
tointa, kunnes kysymys hänen kykenemättö
myydestään on lopullisesti ratkaistu. 
Lääkärintarkastuksessa voidaan ottaa tarpeel
liset näytteet ja suorittaa muu tutkimus, joka 
voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa. 
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lää
ninhallitus voivat tarvittaessa määrätä suoritet
tavaksi lääkärintoimen harjoittajan vastaanot
to-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä potilaskor
tiston tarkastuksen. Tarkastuksen toimittajaksi 
voidaan määrätä vain laillistettu lääkäri. 

16 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pi

täessä sitä erityisestä syystä tarpeellisena lää
kärintoimen harjoittaja on velvollinen tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen määräykses
tä osallistumaan täydennyskoulutukseen uhal
la, että terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
muutoin kieltää häntä harjoittamasta lääkärin
tointa tai rajoittaa hänen oikeuttaan lääkärin
toimen harjoittamiseen, kunnes hän on esittä
nyt osallistuneensa terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen määräämään koulutukseen. 

17 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on tuomittu 

vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän 
on tehnyt lääkärintointa harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi, mil
loin rikokseen liittyvistä asianhaaroista on ha
vaittavissa, että lääkärintoimen harjoittaja ei 
ole sen luottamuksen arvoinen, jota hänen 
tulee nauttia, julistaa hänet menettäneeksi oi
keuden lääkärintoimen harjoittamiseen määrä
ajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskaut
tavat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla lääkä
rintoimen harjoittaja on tuomittu vankeusran
gaistukseen taikka viralta pantavaksi tai viran
toimituksesta erotettavaksi, on saanut lainvoi
man, kieltää häntä harjoittamasta lääkärintoin
ta, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

18 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja antaessaan 

12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lausunnon 
on tahallaan siihen merkinnyt virheelliseksi tai 
perusteettomaksi tietämänsä lausuman tai tie
don taikka lääkärintointa harjoittaessaan on 
menetellyt tavalla, jota on pidettävä sopimat-

tomana, tai väärinkäyttää potilaan luottamusta 
tai potilaan riippuvuutta hänestä, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet 
toistaiseksi menettäneeksi oikeuden lääkärin
toimen harjoittamiseen tai rajoittaa sitä. 

19 § 
Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus ha

vaitsee lääkärintoimen harjoittajan menetelleen 
virheellisesti lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä 
suorittaessaan taikka suorittaneen tai aikovan 
suorittaa sellaisia lääkärintoimeen kuuluvia 
tehtäviä, joihin hänen koulutustaan tai koke
mustaan on pidettävä riittämättömänä tai hä
nen toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa 
tarkempia määräyksiä ja ohjeita lääkärintoi
men harjoittamista varten sekä rajoittaa hänen 
oikeuttaan suorittaa lääkärintoimeen kuuluvia 
tehtäviä tai kokonaan kieltää häntä suoritta
masta niitä, kunnes rajoituksen tai kiellon 
aiheuttanut syy on lakannut. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus to
teaa, että lääkärintoimen harjoittaja väärin
käyttää oikeuttaan määrätä apteekista alkoho
lia tai huumausainetta taikka muuta niihin 
verrattavaa ainetta, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus voi toistaiseksi rajoittaa hänen 
oikeuttaan sanotunlaisten aineiden määräämi
seen tai kokonaan kieltää häntä määräämästä 
niitä. 

20§ 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
tarvittaessa väliaikaisesti kieltää asianomaista 
harjoittamasta lääkärintointa tai rajoittaa hä
nen oikeuttaan lääkärintoimen harjoittamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopul
lista ratkaisemista terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen on varattava asianomaiselle lää
kärintoimen harjoittajalle tilaisuus antaa selitys 
asiassa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi ennen asian ratkaisemista kuulla asiantun
tijoita. 

20 a§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi ju

listaessaan lääkärin menettäneeksi oikeuden 
harjoittaa lääkärintointa taikka kieltäessään 
lääkäriä harjoittamasta lääkärintointa tai ra
joittaessaan oikeutta lääkärintoimen harjoitta
miseen määrätä lääkärintointa yksityisesti har
joittaneen erityisestä syystä luovuttamaan po-
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tilastietoja koskevat asiakirjat ammatinharjoit
tamispaikkakuntansa terveyskeskukseen eril
lisarkistona hoidettaviksi. 

21 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja tointaan har

joittaessaan on menetellyt vastoin lakia taikka 
lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä, syyllistynyt tehtävässään muutoin virheei
lisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyttäytynyt 
sopimattomasti eikä virheellisyys tai laimin
lyönti ole sen laatuista, että häntä olisi syytet
tävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon oi
keusturvakeskus voi antaa hänelle suullisen tai 
kirjallisen varoituksen. 

26§ 
Menetetyksi julistetusta tai rajoitetusta lää

kärintoimen harjoittamisoikeudesta terveyden
huollon oikeusturvakeskuksen on viipymättä 
kuulutettava virallisessa lehdessä. 

28 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus-

4. 

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 1~20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

30§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rat
kaistavaksi tämän lain mukaan kuuluvia asioi
ta voidaan asetuksella siirtää lääninhallituksen 
ratkaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

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

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 

Laki 
hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain 

(563/78) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2-4 
momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 4 kohta, 11 §:n 1 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 1 ja 2 
momentti, 16 §, 17 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 18-21, 26 ja 28 § sekä 30 §:n 2 momentti, sellaisina kuin 
ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (66/91), sekä 

kumotaan 29 §, sellaisena kuin se on 17 päivänää tammikuuta 1991 annetussa laissa (66/91), 
seuraavasti: 

2§ 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa hammaslääketieteellisen perustutkinnon 
tai ulkomaan korkeakoulussa terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan 
tutkinnon ja osoittanut täyttävänsä asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimuk
set, saa harjoittaa hammaslääkärin tointa ter
veyskeskuksen, kunnallisen sairaanhoitolaitok
sen, muun kunnan tai kuntainliiton tai valtion 
sairaanhoitolaitoksen taikka terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän muun vas-

4 321254P 

taavan laitoksen apulaislääkärin virassa, toi
messa tai tehtävässä ja erityisestä syystä muus
sakin hammaslääkärin tehtävässä kuin apulais
lääkärinä. 

3§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myön

tää hakemuksesta oikeuden harjoittaa itsenäi
sesti hammaslääkärin ammattia laillistettuna 
hammaslääkärinä sille, joka on: 
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4§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myön

tää hakemuksesta erikoishammaslääkärin oi
keuden hammaslääkärille, joka on: 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koishammaslääkärin tutkinnon tai ulkomaan 
korkeakoulussa terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen hyväksymän vastaavan tutkinnon 
tai muuten hankkinut vastaavan pätevyyden; ja 

2) osoittanut täyttävänsä asetuksella sääde
tyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta 
muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oi
keus toimia hammaslääkärinä muussa pohjois
maassa, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toi
mia Ahvenanmaan maakunnassa. 

Ulkomaalaisella, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi erityisestä syystä hake
muksesta myöntää luvan määrääminsä ehdoin 
2-5 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi pe
ruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos 
siihen harkitaan olevan syytä. 

7§ 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ham

maslääkärintoimen harjoittajan on annettava 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kirjal
lisesti ja omalla nimikirjoituksenaan varustet
tuna seuraava hammaslääkärinvakuutus: 

8§ 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla tervey
denhuollon oikeusturvakeskus tämän lain no
jalla voisi julistaa hakijan menettäneeksi oikeu
den hammaslääkärintoimen harjoittamiseen. 

9§ 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturva

keskukselle ja terveyslautakunnalle toimipaik
kansa ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäise
nä ammatinharjoittajana; 

4) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

11§ 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa ham

maslääkärintointa, on, jollei asetuksella toisin 
säädetä, oikeus sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaan määrätä apteekista lääkkeitä 
hammaslääkinnällisiä tai hammaslääketieteel
listä tarkoitusta varten noudattaen, mitä siitä 
erikseen säädetään tai määrätään. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar

kempia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä ham
maslääkärintoimen harjoittajan tulee ottaa 
huomioon antaessaan lääkintölaillisia todistuk
sia ja lausuntoja sekä muutoinkin harjoittaes
saan hammaslääkärintointa. 

Jokainen hammaslääkärintoimen harjoittaja 
on toimessaan terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen ja lääninhallituksen valvonnan alai
nen sekä velvollinen noudattamaan, mitä ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus tai lääninhal
litus säännösten tai määräysten nojalla määrää, 
sekä antamaan terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen tai lääninhallituksen pyytämät il
moitukset, selitykset ja selvitykset sen estämät
tä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta teh
tävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saa
miseen säädetään sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

14§ 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

iän, sairauden tai muun syyn vuoksi käynyt 
taikka toiminnallaan osoittanut käyneensä osit
tain tai kokonaan kykenemättömäksi harjoit
tamaan hammaslääkärintointa, terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet tois
taiseksi menettäneeksi oikeuden hammaslääkä
rintoimen harjoittamiseen tai rajoittaa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

hammaslääkärintoimen harjoittaja on käynyt 
kykenemättömäksi harjoittamaan hammaslää
kärintointa, terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet 
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lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvit
tavan selvityksen sekä kieltää häntä harjoitta
masta hammaslääkärintointa, kunnes kysymys 
hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti 
ratkaistu. Lääkärintarkastuksessa voidaan ot
taa tarpeelliset näytteet ja suorittaa muu tutki
mus, joka voi tapahtua ilman sanottavaa hait
taa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lää
ninhallitus voivat tarvittaessa määrätä suoritet
tavaksi hammaslääkärintoimen harjoittajan 
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä 
potilaskortiston tarkastuksen. Tarkastuksen 
toimittajaksi voidaan määrätä vain laillistettu 
hammaslääkäri. 

16 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pi

täessä sitä erityisestä syystä tarpeellisena ham
maslääkärintoimen harjoittaja on velvollinen 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mää
räyksestä osallistumaan täydennyskoulutuk
seen uhalla, että terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi muutoin kieltää häntä harjoittamas
ta hammaslääkärintointa tai rajoittaa hänen 
oikeuttaan hammaslääkärintoimen harjoittami
seen, kunnes hän on esittänyt osallistuneensa 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mää
räämään koulutukseen. 

17 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, 
jonka hän on tehnyt hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on 
saanut lainvoiman, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus voi, milloin rikokseen liittyvistä 
asianhaaroista on havaittavissa, että hammas
lääkärintoimen harjoittaja ei ole sen luotta
muksen arvoinen, jota hänen tulee nauttia, 
julistaa hänet menettäneeksi oikeuden ham
maslääkärintoimen harjoittamiseen määräajak
si tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskautta
vat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla ham
maslääkärintoimen harjoittaja on tuomittu 
vankeusrangaistukseen taikka viralta panta-

vaksi tai virantoimituksesta erotettavaksi, on 
saanut lainvoiman, kieltää häntä harjoittamas
ta hammaslääkärintointa, kunnes asia on lo
pullisesti ratkaistu. 

18 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja anta

essaan 12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lau
sunnon on tahallaan siihen merkinnyt virheel
liseksi tai perusteettomaksi tietämänsä lausu
man tai tiedon taikka hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan on menetellyt tavalla, jota on 
pidettävä sopimattomana, tai väärinkäyttää 
potilaan luottamusta tai potilaan riippuvuutta 
hänestä, terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi 
oikeuden hammaslääkärintoimen harjoittami
seen tai rajoittaa sitä. 

19 § 
Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus ha

vaitsee hammaslääkärintoimen harjoittajan me
netelleen virheellisesti hammaslääkärintoimeen 
kuuluvia tehtäviä suorittaessaan taikka suorit
taneen tai aikovan suorittaa sellaisia hammas
lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä, joihin hänen 
koulutustaan tai kokemustaan on pidettävä 
riittämättömänä tai hänen toimintamahdolli
suuksiaan rajoitettuina, terveydenhuollon oi
keusturvakeskus voi antaa tarkempia määräyk
siä ja ohjeita hammaslääkärintoimen har
joittamista varten sekä rajoittaa hänen oikeut
taan suorittaa hammaslääkärintoimeen kuulu
via tehtäviä tai kokonaan kieltää häntä suorit
tamasta niitä, kunnes rajoituksen tai kiellon 
aiheuttanut syy on lakannut. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus to
teaa, että hammaslääkärintoimen harjoittaja 
väärinkäyttää oikeuttaan määrätä apteekista 
alkoholia tai huumausainetta taikka muuta 
niihin verrattavaa ainetta, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi toistaiseksi rajoittaa hä
nen oikeuttaan sanotunlaisten aineiden mää
räämiseen tai kokonaan kieltää häntä määrää
mästä niitä. 

20§ 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
tarvittaessa väliaikaisesti kieltää asianomaista 
harjoittamasta hammaslääkärintointa tai ra
joittaa hänen oikeuttaan hammaslääkärintoi
men harjoittamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopu!-
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lista ratkaisemista on terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen varattava asianomaiselle ham
maslääkärintoimen harjoittajalle tilaisuus antaa 
selitys asiassa. Terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi ennen asian ratkaisemista kuulla 
asiantuntijoita. 

20 a§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi ju

listaessaan hammaslääkärin menettäneeksi oi
keuden harjoittaa hammaslääkärintointa taik
ka kieltäessään hammaslääkäriä harjoittamasta 
hammaslääkärintointa tai rajoittaessaan oi
keutta hammaslääkärintoimen harjoittamiseen 
määrätä hammaslääkärintointa yksityisesti har
joittaneen erityisestä syystä luovuttamaan po
tilastietoja koskevat asiakirjat ammatinharjoit
tamispaikkakuntansa terveyskeskukseen eril
lisarkistona hoidettaviksi. 

21 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja toin

taan harjoittaessaan on menetellyt vastoin lakia 
taikka lain nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, syyllistynyt tehtävässään muutoin 
virheellisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyt
täytynyt sopimattomasti, eikä virheellisyys tai 
laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi 
syytettävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi antaa hänelle suullisen 
tai kirjallisen varoituksen. 

26§ 
Menetetyksi julistetusta tai rajoitetusta ham

maslääkärintoimen harjoittamisoikeudesta ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen on viipy
mättä kuulutettava virallisessa lehdessä. 

28 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 14-20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

30§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rat
kaistavaksi tämän lain mukaan kuuluvia asioi
ta voidaan asetuksella siirtää lääninhallituksen 
ratkaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 
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5. 
Laki 

vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vastavuoroisesta sairaan-ja terveydenhoidosta rajaseudulla 9 päivänä kesäkuuta 1961 

annetun lain (307/61) 3 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(74/91), seuraavasti: 

3§ 
Ruotsissa tai Norjassa valtakunnan rajalla 

olevassa kunnassa asuva, yksityisvastaanottoa 
pitävä lääkäri voi terveydenhuollon oikeustur
vakeskukselta saada luvan harjoittaa lääkärin
tointa naapurikunnassa rajaseudulla Suomessa. 
Samanlainen oikeus voidaan antaa myös eri-

6. 

koislääkärille, joka ei vakinaisesti asu naapuri
maan raja-alueella, mutta pitää siellä vastaan
ottoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain 

(220/64) 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 1 a, 3, 3 a, 4 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä 
tammikuuta 1991 annetussa laissa (67/91), seuraavasti: 

1 § 
Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin 

antamia hammasteknillisiä töitä sekä muiden 
toimeksiannosta suorittamaan irtohampaiden 
korjauksia on Suomen kansalainen, joka ope
tushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilai
toksessa suorittamansa tutkinnon perasteella 
on merkitty terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen laillistetuista hammasteknikoista pitä
mään luetteloon. 

Hakemuksesta terveydenhuollon oikeustur
vakeskus voi hyväksyä myös muussa maassa 
hammasteknikoksi valmistuneen Suomen kan
salaisen suorittamaan 1 ja 2 momentissa tar
koitettuja tehtäviä ja merkittäväksi laillistetuis
ta hammasteknikoista pidettävään luetteloon. 
Tarvittaessa terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi vaatia, että hakijan on ennen luetteloon 
merkitsemistä suoritettava terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen määräämä pätevyyskoe. 

1 a § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 

määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta 
muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oi
keus toimia hammasteknikkona muussa poh
joismaassa, 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
oikeuden toimia Ahvenanmaan maakunnassa. 

3§ 
Hammasteknikko on toimensa harjoittami

sessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ja lääninhallituksen valvonnan alainen. 

Hammasteknikko on velvollinen noudatta
maan, mitä terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voimassa olevien säännösten nojalla mää
rää ja antamaan terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle ja lääninhallitukselle tilastolli
sia tietoja ja muita selvityksiä sen estämättä, 
mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. 
Hammasteknikko on niin ikään velvollinen 
ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa 
sekä niiden muutokset viipymättä terveyden-
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huollon oikeusturvakeskukselle ja lääninhalli
tukselle. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

3 a§ 
Hammasteknikontoimen harjoittajan tulee 

toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimi paik

kansa; sekä 
2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää

räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos hammasteknikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen tai tämän lain rikkomisesta 

7. 

sakkoon taikka jos hammasteknikko mielisai
rauden taikka alkoholin tai huumausaineiden 
väärinkäytön vuoksi on käynyt kykenemättö
mäksi tointaan harjoittamaan, voi terveyden
huollon oikeusturvakeskus julistaa hänet me
nettäneeksi oikeuden hammasteknikon toimen 
harjoittamiseen joko määräajaksi tai lopulli
sesti. 

5§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon 

oikeusturvakeskuksen päätös pannaan valituk
sesta huolimatta heti täytäntöön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 

Laki 
sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 31 päivänä lokakuuta 1962 annetun lain (554/62) 

1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 2, 2a ja 4-6 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 
annetussa laissa ( 68/91 ), seuraavasti: 

1 § 
Oikeus sairaanhoitotoimen harjoittamiseen 

joko toisen palveluksessa tai yksityisenä amma
tinharjoittajana asetuksella säädetyissä sairaan
hoitotoimen ammateissa on ainoastaan sääde
tyt opinnäytteet suorittaneella henkilöllä, jonka 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hyväk
synyt merkittäväksi sairaanhoitotoimen har
joittajista pidettävään luetteloon. Lääkärintoi
men ja hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 
säädetään erikseen. 

Hakemuksesta terveydenhuollon oikeustur
vakeskus voi hyväksyä merkittäväksi sairaan
hoitotoimen harjoittajien luetteloon muualla 
kuin Suomessa koulutuksen saaneen henkilön, 
joka terveydenhuolto-oppilaitoksen antamalla 

todistuksena osoittaa pätevyytensä harjoittaa 
koulutustaan vastaavaa sairaanhoitotoimintaa. 

2§ 
Sairaanhoitotoimenharjoittaja on toimm

taansa harjoittaessaan terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen ja lääninhallituksen val
vonnanalainen sekä velvollinen noudattamaan, 
mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voimassa olevien säännösten no
jalla määrää, ja antamaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle tai lääninhallitukselle 
ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä sen estämät
tä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. 
Lääninhallituksella on myös oikeus tehdä ter
veydenhuollon oikeusturvakeskukselle esityksiä 
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5 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymi
sestä. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

2 a§ 
Sairaanhoitotoimen harjoittajan tulee toimi

essaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa ja asuinpaikkansa; sekä 
2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää

räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja on tuo

mittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka 
hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi julis
taa hänet menettäneeksi oikeutensa sairaanhoi
totoimensa harjoittamiseen toistaiseksi tai mää
räajaksi, taikka milloin asianhaarat ovat erit
täin raskauttavat, lopullisesti. Samoin voidaan 
menetellä, jos valtion tai kunnan palveluksessa 
oleva sairaanhoitotoimen harjoittaja on toin
taan harjoittaessaan tekemänsä rikoksen vuok
si pidätetty virantoimituksesta taikka tuomittu 
virantoimituksesta erotettavaksi tai viralta pan
tavaksi. Virantoimituksesta pidätetty tai erotet
tu julistetaan kuitenkin oikeutensa menettä
neeksi enintään siksi ajaksi, jonka hän on 
virantoimituksesta pidätettynä tai erotettuna. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla 1 
momentissa tarkoitettu henkilö on tuomittu 
vankeusrangaistukseen tai viralta pantavaksi, 
on saanut lainvoiman, julistaa hänet menettä-

neeksi oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoitta
miseen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä toimittaa 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle jäl
jennös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koske
vasta pöytäkirjasta ja päätöksestä. 

5§ 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja sairauden 

tai vamman vuoksi taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen väärinkäytön johdosta on käy
nyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, 
on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
oikeus julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi 
oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoittamiseen. 

Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että 
sairaanhoitotoimen harjoittaja on 1 momentis
sa mainitusta syystä käynyt kykenemättömäksi 
tointaan harjoittamaan, terveydenhuollon oike
usturvakeskus voi asian selville saamiseksi 
määrätä hänet lääkärintarkastukseen sekä kiel
tää häntä harjoittamasta sairaanhoitotointaan, 
kunnes kysymys hänen kykenemättömyydes
tään on lopullisesti ratkaistu. 

Jos syy, joka on aiheuttanut sairaanhoitotoi
men harjoittamisoikeuden menetyksen, lakkaa, 
voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus hake
muksesta antaa takaisin sanotun oikeuden. 

6§ 
Tämän lain 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut terveyden

huollon oikeusturvakeskuksen päätökset voi
daan valituksesta huolimatta panna täytän
töön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 
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8. 
Laki 

hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1231/45) 2 §, 6 §:n 1 

momentti, 7 ja 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 2 § 28 päivänä kesäkuuta annetussa laissa (1033/91), 8 §:n 1 

momentti, 7 ja 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(69/91), seuraavasti: 

2§ 
Oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa 

on Suomen kansalaisella, joka on suorittanut 
hierojan koulutuksen opetushallituksen toimi
alaan kuuluvassa oppilaitoksessa tai joka suo
ritettuaan koulutetuille hierojille määrätyn op
pijakson terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen hyväksymässä muussa opetuslaitoksessa on 
saanut koulutetun hierojan todistuksen taikka 
joka on saanut 6 §:n nojalla laillistuskirjan. 

6§ 
Suomen kansalaisen, joka on muussa maassa 

valmistunut koulutetuksi hierojaksi ja haluaa 
saada oikeuden harjoittaa Suomessa koulute
tun hierojan tointa, tulee tehdä hakemus ter
veydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Tervey
denhuollon oikeusturvakeskus voi, milloin se 
tarpeelliseksi katsotaan, vaatia, että hakija suo
rittaa kokeen tai tutkinnon 2 §:ssä tarkoitetussa 
opetuslaitoksessa. Hakijalle, jolla on riittävä 
pätevyys voi terveydenhuollon oikeusturvakes
kus myöntää oikeuden harjoittaa koulutetun 
hierojan tointa ja antaa laillistuskirjan. Jos 
hakija on valmistunut opetuslaitoksesta, joka 
vastaa Suomessa hierojia kouluttavalle laitok
selle asetettuja vaatimuksia, oikeus harjoittaa 
koulutetun hierojan tointa on myönnettävä, 
jollei sen myöntämättä jättämiseen ole erityistä 
syytä. 

7§ 
Muu kuin Suomen kansalainen ei saa ilman 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupaa 
harjoittaa Suomessa hierojan tointa. 

10 § 
Jos koulutettu hieroja on tuomittu vankeus

rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt 
tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen 
päätös on saanut lainvoiman, terveydenhuollon 

oikeusturvakeskus voi, jos rikokseen liittyvistä 
asianhaaroista on havaittavissa, että koulutettu 
hieroja ei ole sen luottamuksen arvoinen, jota 
hänen tulee nauttia, tai että hän on osoittau
tunut kykenemättömäksi tointaan harjoitta
maan, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden 
koulutetun hierojan toimen harjoittamiseen 
määräajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin 
raskauttavat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle jäl
jennös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koske
vasta pöytäkirjasta ja päätöksestä. 

11§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vm JO 

ennen kuin päätös, jolla koulutettu hieroja on 
tuomittu vankeusrangaistukseen, on saanut 
lainvoiman, julistaa koulutetun hierojan menet
täneeksi oikeuden toimensa harjoittamiseen, 
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

Niin ikään terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi, jos on perusteltua syytä otaksua, että 
koulutettu hieroja mielisairauden taikka alko
holin tai huumausaineen väärinkäytön johdos
ta on käynyt kykenemättömäksi tointaan har
joittamaan, määrätä hänet lääkärintarkastuk
seen asian selville saamiseksi sekä kieltää häntä 
harjoittamasta koulutetun hierojan tointa, kun
nes kysymys hänen kykenemättömyydestään 
on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lää
kärintarkastukseen, poliisin on annettava tar
vittavaa virka-apua. 

12 § 
Jos koulutettu hieroja mielisairauden taikka 

alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön joh
dosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan 
harjoittamaan, taikka epäsiveellisenä elämällä 
tai epäsiveellistä elämää edistämällä on osoit
tanut, ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen, 
jota koulutetun hierojan tulee nauttia, voi 
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terveydenhuollon oikeusturvakeskus julistaa 
hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeuden har
joittaa hierojan tointa. 

Jos syy, joka on aiheuttanut oikeuden me
nettämisen, lakkaa, voi terveydenhuollon oike
usturvakeskus hakemuksesta antaa oikeuden 
takaisin. 

13§ 
Koulutetun hierojan tointa harjoittava on 

toimintaansa harjoittaessaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen val
vonnan alainen ja velvollinen noudattamaan, 
mitä terveydenhuollon oikeuturvakeskus tai 
lääninhallitus lain tai asetuksen taikka niiden 
nojalla annettujen määräysten nojalla määrää, 
sekä, milloin terveydenhuollon oikeusturvakes
kus tai lääninhallitus erityisissä tapauksissa 
katsoo syytä olevan, antamaan terveydenhuol
lon oikeusturvakeskukselle tai lääninhallituk
selle ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä sen 
estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta sää
detään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa lais
sa ( 1 ). 

9. 

13 a § 
Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tu

lee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na: 

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

14 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 10--1 3 §:ssä tarkoitettu päätös on 
valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset jäävät edelleen 
voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö 
kumoaa ne. 

Laki 
optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan optikon toimen harjoittamisesta 11 päivänä marraskuuta 1960 annetun lain (429/60) 

2--4 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (70/91 ), seuraavasti: 

2§ 
Laillistetulla optikolla tarkoitetaan sitä, joka 

opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppi
laitoksessa suorittamaosa tutkinnon perusteella 
on terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta 
saanut oikeuden harjoittaa 1 §:ssä tarkoitettua 
optikon tointa. Laillistusta ei saa evätä, ellei 
epäämiseen ole 4 §:ssä tarkoitettua perustetta. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi ha
kemuksesta antaa laillistuksen myös Suomen 
kansalaiselle, joka on muussa maassa valmis-
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tunut optikoksi. Tarvittaessa voi terveyden
huollon oikeusturvakeskus vaatia, että hllkijan 
on ennen laillistusta suoritettava koe tai tut
kinto 1 momentissa tarkoitetussa oppilaitokses
sa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta 
muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oi
keus toimia optikkona muussa pohjoismaassa, 
oikeuden toimia laillistettuna optikkona Ahve
nanmaan maakunnassa. 
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3§ 
Laillistettu optikko on toimintaansa harjoit

taessaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä 
velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi
massa olevien säännösten nojalla määrää, ja 
antamaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselle ja lääninhallitukselle ilmoituksia, seli
tyksiä ja selvityksiä sen estämättä, mitä salas
sapitovelvollisuudesta säädetään, sekä pitä
mään terveydenhuollon oikeuturvakeskuksen 
määräysten mukaisia luetteloita ja kortistoja 
1 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa lais
sa ( 1 ). 

3 a § 
Laillistetun optikon tulee: 
1) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturva

keskukselle ja terveyslautakunnalle toimipaik-

10. 

kansa ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäise
nä ammatinharjoittajana; sekä 

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos laillistettu optikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen taikka tämän lain tai sen nojalla 
annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon 
taikka jos laillistettu optikko on sairauden 
taikka alkoholin tai huumausaineiden väärin
käytön johdosta käynyt kykenemättömäksi 
harjoittamaan optikontointa, voi terveyden
huollon oikeusturvakeskus julistaa hänet joko 
määräajaksi tai lopullisesti menettäneeksi oi
keutensa toimia laillistettuna optikkona. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset jäävät edelleen 
voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö 
kumoaa ne. 

Laki 
proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1987 

annetun lain (1275/87) 2 §, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 4, 6-8, 10 ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat 
17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (83/91), sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

2§ 
Oikeuden toimia laillistettuna proviisorina 

tai laillistettuna farmaseuttina myöntää hake
muksesta terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 
Edellytyksenä oikeuden myöntämiselle on, että 
hakija, joka on Suomen kansalainen, on suo
rittanut kotimaan korkeakoulussa proviisorin 
tai vastaavasti farmaseutin tutkinnon taikka 
ulkomaan korkeakoulussa proviisorin tai vas
taavasti farmaseutin tutkintoa vastaavan tut
kinnon sekä terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot ja 
palvelun · apteekissa, sivuapteekissa, lääketeh
taassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-aptee
kissa. 

Jos hakija täyttää 1 momentissa säädetyt 
edellytykset, terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tulee myöntää proviisorin tai vastaa
vasti farmaseutin oikeus ja merkitä hänet lail
listettuna proviisorina tai vastaavasti laillistet
tuna farmaseuttina näistä pidettävään luette
loon. 

3§ 

Edellä 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttäväl
le muun maan kansalaiselle terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi myöntää luvan toimia 
proviisorina tai vastaavasti farmaseuttina Suo
messa määrääminsä ehdoin. 
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrääminsä ehdoin myöntää 2 §:ssä säädetyt 
edellytykset täyttävälle muun pohjoismaan 
kansalaiselle, jolla on oikeus toimia proviisori
na tai farmaseuttina muussa pohjoismaassa, 
oikeuden toimia laillistettuna proviisorina tai 
laillistettuna farmaseuttina Ahvenanmaan maa
kunnassa. 

4§ 
Proviisorin tutkintoa suorittava opiskelija, 

joka on suorittanut proviisorin tutkinnon kou
lutusohjelmasta farmaseutin tutkintoa vastaa
vat opinnot ja terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot 
sekä palvellut terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen määräämän ajan apteekissa, lääke
tehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-ap
teekissa, voi toimia väliaikaisesti farmaseuttina. 

5 a§ 
Jokainen proviisorin- tai farmaseutintoimen 

harjoittaja on toimessaan terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen ja lääninhallituksen val
vonnan alainen sekä velvollinen noudattamaan, 
mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus säännösten... tai määräysten nojal
la määrää, sekä antamaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen tai lääninhallituksen 
pyytämät ilmoitukset, selitykset ja selvitykset 
sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta 
säädetään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa lais
sa ( 1 ). 

6§ 
Jos proviisorin- tai farmaseutintoimen har

joittaja on toiminnallaan osoittanut tulleensa 
tai jos hänet on sairauden, vian, vamman tai 
muun sellaisen syyn vuoksi katsottava osittain 
tai kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
proviisorin- tai farmaseutintointa, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet 
menettäneeksi oikeuden proviisorintoimen tai 
farmaseutintoimen harjoittamiseen taikka ra
joittaa sitä. 

7§ 
Jos on perusteltua aihetta otaksua proviiso-

rin tai farmaseutin olevan kykenemätön toimi
maan tehtävässään, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus voi asian selville saamiseksi mää
rätä hänet lääkärintarkastukseen ja hankkia 
muun tarvittavan selvityksen sekä kieltää häntä 
toimimasta proviisorina tai farmaseuttina, kun
nes kysymys hänen kykenemättömyydestään 
on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lää
kärintarkastukseen tai muuhun vastaavaan sel
vitykseen, poliisiviranomaisen on annettava 
tarvittavaa virka-apua. 

8§ 
Jos proviisori tai farmaseutti on toimessaan 

menetellyt vastoin lakia taikka lain nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka 
syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyy
teen tai laiminlyöntiin, eikä virheellisyys tai 
laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi 
syytettävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi rangaista häntä kurinpi
totoimin kirjallisella varoituksena. 

10 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tä

män lain perusteella antamaan päätökseen hae
taan muutosta valittamalla korkeimpaan hal
linto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa ( 154/50) sääde
tään. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrätä, että 6 ja 7 §:ssä tarkoitettua päätöstä 
on valituksesta huolimatta heti noudatettava. 

11 § 
Tarkempia säännöksiä proviisorintoimen ja 

farmaseutintoimen harjoittamisesta sekä tämän 
lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa 
asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarvittaessa tarkempia määräyksiä proviisorin
toimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset jäävät edelleen 
voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö 
kumoaa ne. 
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11. 
Laki 

steriloimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/70) 4 §:n 1 ja 3 momentti 

sekä 5 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (87/91), 
seuraavasti: 

4§ 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä: 
1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa ta

pauksessa steriloimisen suorittavan lääkärin 
päätöksellä; 

2) 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä 

3) 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen luvalla. 

Jos yhden lääkärin, tai 1 §:n 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkärin 
päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimi
seen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselta. 

5§ 
Tässä laissa tarkoitetut terveydenhuollon oi-

12. 

keusturvakeskukselle kuuluvat asiat käsitellään 
raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden 
lautakunnassa siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireel
lisinä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

8§ 
Steriloimisen suorittaa laillistettu lääkäri tai 

se, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 
(562/78) 6 §:n 2 momentin nojalla on myöntä
nyt luvan harjoittaa lääkärintointa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kastroimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun kastroimislain (282/70) 4 §, 7 §:n 1 momentti 

ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (88/91), seuraavasti: 

4§ 
Kastroimiseen voidaan ryhtyä vain tervey

denhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Nä
mä ja muut tässä laissa tarkoitetut terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat 
käsitellään kastroimisasioiden lautakunnassa 
niin kuin siitä asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asi
asta antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

7§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi lu

van myöntävässä päätöksessään määrätä kast
roimisen suorittamisen lykättäväksi enintään 
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yhden vuoden määräajaksi päätöksen antami
sesta. 

8§ 
Kastroimisen sekä siihen mahdollisesti liitty-

13. 

vän jälkitarkastuksen ja -hoidon suorittaa lail
listettu lääkäri terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen määräämässä sairaalassa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239170) 5 §:n 

3 momentti, 5 a §, 6 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8, 10 ja 11 §, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (89/91 ), seuraavasti: 

5§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
kuitenkin, jollei nainen raskaaksi saatettaessa 
ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai jos 
siihen muuten on erityistä syytä, antaa luvan 
raskauden keskeyttämiseen myöhemminkin, ei 
kuitenkaan kahdennenkymmenennen raskaus
viikon jälkeen. 

5 a § 
Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, tervey

denhuollon oikeusturvakeskus voi antaa luvan 
raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai 
ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuk
silla taikka muulla vastaavalla luotettavana 
tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus 
tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkym
menennenneljännen raskausviikon jälkeen. 

6§ 
Raskaus voidaan keskeyttää: 
1) 1 §:n 1-3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa kahden lääkärin lupapäätöksellä 
tai asetuksella tarkemmin säädetyissä tapauk
sissa vaihtoehtoisesti terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen luvalla; 

2) 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapaukses
sa keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätök
sellä; sekä 

3) 1 §:n 5 kohdassa ja 5 §:n 3 momentissa 
sekä 5 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. 

Jos kahden, tai 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetus
sa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kiel
teinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämi
seen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselta. 

8§ 
Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokai

nen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluk
sessa oleva lääkäri taikka terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen määräämä muu lääkäri. 

Raskauden keskeyttäminen suoritetaan ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen tähän 
tarkoitukseen hyväksymässä sairaalassa (kes
keyttämissairaala). Suorittajalääkärinä voi toi
mia jokainen sanotun sairaalan palveluksessa 
oleva laillistettu lääkäri. 

10 § 
Tämän lain 1, 5, 5a ja 6 §:n mukaan tervey

denhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat 
asiat käsitellään raskaudenkeskeyttämis- ja ste
riloimisasioiden lautakunnassa niin kuin siitä 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireel
lisinä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

11 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 

valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittaja-
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lääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja 
yhdenmukaista käytäntöä. 

14. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
mielenterveyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/90) 2 §:n 3 momentti, 

6§:n 3 momentti, 16§, 17§:n 1-3 momentti, 18, 19, 21 ja 22§ sekä 24§:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1435/91), seuraavasti: 

2§ 

Ohjaus ja valvonta 

Mielenterveystyön asiantuntijavirastona toi
mii sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta 
tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saa
miseen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa 
( 1 ). 

6§ 

Valtion mielisairaalassa annettava hoito 

Päätöksen rikoksesta syytetyn valtion mieli
sairaalaan ottamisesta, hoidon lopettamisesta 
ja sairaalasta poistamisesta tekee terveyden
huollon oikeusturvakeskus siten kuin 17 §:ssä 
säädetään. Muulloin päätöksen valtion mieli
sairaalaan ottamisesta, hoidon lopettamisesta 
ja sairaalasta poistamisesta tekee valtion mie
lisairaalan ylilääkäri. 

16§ 
Mielentilatutkimus 

Tuomioistuimen on määrättyään rikoksesta 
syytetyn mielentilatutkimukseen viipymättä toi
mitettava asiakirjat terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle. Terveydenhuollon oikeustur
vakeskus määrää, missä mielentilatutkimus 
suoritetaan ja, jos se suoritetaan sairaalan 
ulkopuolella, kuka sen suorittaa. 

Mielentilatutkimus on toimitettava ja lau
sunto rikoksesta syytetyn mielentilasta annet
tava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua mie-

lentilatutkimuksen aloittamisesta. Terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi perustellusta 
syystä pidentää tutkimusaikaa enintään kahdel
la kuukaudella. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus antaa 
saamansa lausunnon perusteella oman lausun
tonsa rikoksesta syytetyn mielentilasta tuomio
istuimelle. 

17 § 
Hoito tahdosta riippumatta mielentila

tutkimuksen jälkeen 

Jos edellytykset rikoksesta syytetyn määrää
miseen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta 
ovat olemassa, kun mielentilatutkimus on toi
mitettu, terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen on määrättävä hänet hoitoon hänen tah
dostaan riippumatta. 

Hoitoon määrättyä saadaan terveydenhuol
lon oikeusturvakeskuksen päätöksen nojalla 
pitää hoidossa hänen tahdostaan riippumatta 
enintään kuusi kuukautta. Jos ennen tämän 
ajan päättymistä näyttää ilmeiseltä, että hoidon 
jatkaminen on välttämätöntä sen jälkeenkin, 
mutta siitä ei päästä potilaan kanssa yhteisym
märrykseen, potilaasta on annettava tarkkailu
lausunto sen selvittämiseksi, ovatko edellytyk
set hoitoon määräämiseen tahdosta riippumat
ta edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai 
lopettaminen on ratkaistava 11 §:ssä tarkoite
tun lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin 
hoitoa on kestänyt kuusi kuukautta. Päätös on 
heti alistettava terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen vahvistettavaksi. 

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen no
jalla potilasta saadaan pitää hoidossa hänen 
tahdostaan riippumatta enintään kuusi kuu-
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kautta. Tämän jälkeen on selvitettävä uudel
leen, ovatko edellytykset hoitoon määräämi
seen tahdosta riippumatta olemassa. Päätöksen 
hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta tekee 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 

18 § 

Sairaalasta poistaminen mielentila
tutkimuksen jälkeen. 

Jos mielentilatutkimuksen perusteella on il
meistä, että edellytyksiä rikoksesta syytetyn 
hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan riip
pumatta ei ole, hänet saadaan terveydenhuol
lon oikeusturvakeskuksen suostumuksella pois
taa hänen sitä halutessaan sairaalasta jo ennen 
kuin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
lausunto on annettu. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
16 §:n 3 momentissa tarkoitetussa lausunnos
saan toteaa, että edellytyksiä rikoksesta syyte
tyn hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan 
riippumatta ei ole, hänet on hänen sitä halu
tessaan viipymättä poistettava sairaalasta. 

19 § 

Rikoksesta syytetyn kehitysvammaisen 
erityishuolto. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
18 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
toteaa, että kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain (519/77) 32 §:n 1 momentissa 
säädetyt edellytykset vastoin tahtoa annetta
vaan erityishuoltoon ovat olemassa, terveyden
huollon oikeusturvakeskus päättää tahdonvas
taisesta erityishuollosta. Terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen päätös vastaa tällöin kehi
tysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
33 §:n 3 momentissa tarkoitettua erityishuollon 
johtoryhmän päätöstä. Päätöstä ei kuitenkaan 
alisteta lääninoikeuden vahvistettavaksi. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus eri
tyishuollon johtoryhmän esityksestä katsoo, 
että kehitysvammaisten erityishuollosta anne
tun lain 32 §:n 1 momentissa säädettyjä edelly
tyksiä vastoin tahtoa annettavaan erityishuol
toon ei enää ole, erityishuolto on heti lopetet
tava ja potilas poistettava erityishuoltoa anta
vasta toimintayksiköstä hänen sitä halutessaan. 

21 § 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen selvittäminen 

Jos tuomioistuin jättää rikoksesta syytetyn 
mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsemat
ta, tuomioistuin voi saattaa kysymyksen hänen 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeestaan tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen selvitettä
väksi. Tuomioistuin voi samalla määrätä hänet 
säilytettäväksi vankilassa, kunnes terveyden
huollon oikeusturvakeskuksen päätös on an
nettu. 

Jos rangaistukseen tuomitsematta jätetyn 
henkilön psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen 
selvittämiseksi on välttämätöntä, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi määrätä hänet 
enintään 30 päiväksi sairaalaan tutkittavaksi. 

22§ 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito 
hänen tahdostaan riippumatta 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus to
teaa, että edellytykset mielentilan vuoksi ran
gaistukseen tuomitsematta jätetyn hoitoon 
määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta 
ovat olemassa, terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen on määrättävä hänet hoitoon hänen 
tahdostaan riippumatta. Hoidossa pitämisestä 
ja hoidon jatkamisesta on voimassa, mitä 
17 §:ssä säädetään. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus to
teaa, että 'edellytyksiä mielentilan vuoksi ran
gaistukseen tuomitsematta jätetyn hoitoon 
määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta ei 
ole, hänet on hänen niin halutessaan viipymät
tä poistettava sairaalasta tai hänen säilyttämi
sensä vankilassa välittömästi lopetettava. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa toteaa, 
että kehitysvammaisten erityishuollosta anne
tun lain 32 §:n 1 momentissa säädetyt edelly
tykset vastoin tahtoa annettavaan erityishuol
toon ovat olemassa, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus päättää tahdonvastaisesta erityis
huollosta niin kuin 19 §:ssä säädetään. 

24§ 

Muutoksenhaku 

Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee 
henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jat
kamista hänen tahdostaan riippumatta, saa 
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hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis
ta. Sairaalan lääkärin 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa tekemään päätök
seen, joka koskee hoidon jatkamista potilaan 
tahdosta riippumatta, haetaan kuitenkin muu
tosta valittamalla terveydenhuollon oikeustur
vakeskukseen 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Muutoksenhausta on muu
toin voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä 
hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdos-

15. 

taan riippumatta taikka 21 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa määräämistä sairaalaan tutkitta
vaksi, sekä päätökseen, joka koskee erityis
huollon antamista vastoin tahtoa, samoin kuin 
lääninoikeuden ja terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen 1 momentissa tarkoitetussa asias
sa antamaan päätökseen haetaan muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön 26 päivänä 

huhtikuuta 1985 annetun lain (355/85) 2, 6, 7, 9 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä 
tammikuuta 1991 annetussa laissa (80/91), seuraavasti: 

2§ 
Elimiä ja kudoksia voidaan irrottaa toisen 

ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa 
varten terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
luvalla kahdeksantoista vuotta täyttäneestä 
henkilöstä, joka on antanut siihen kirjallisen 
suostumuksensa. Terveydenhuollon oikeustur
vakeskukselle osoitettavaan lupahakemukseen 
tulee liittää lausunnot elinsiirtokirurgiaa ja 
psykiatriaa edustaviita asiantuntioilta. Näitä 
lausuntoja ei ole tarpeen liittää hakemukseen, 
jos kyse on uusiutuvan kudoksen irrottamises
ta. 

Henkilöstä, joka ei ole täyttänyt kahdeksaa
toista vuotta, voidaan erityisestä syystä irrottaa 
ainoastaan uusiutuvaa kudosta huoltajan tai 
uskotun miehen kirjallisella suostumuksella ja 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luval
la. Luovuttajan mielipide toimenpiteeseen on 
selvitettävä, jos se hänen ikäänsä ja kehitys
tasoonsa nähden on mahdollista, eikä toimen
pidettä saa suorittaa, jos henkilö itse sitä 
vastustaa. Terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselle osoitettavaan lupahakemukseen tulee 
sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

liittää lausunto lastenpsykiatriaa tai lastentau
tien erikoisalaa edustavalta asiantuntijalta. 

6§ 
Ruumiinavauksen yhteydessä voidaan ter

veydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla ir
rottaa elimiä ja kudoksia lääkkeen valmista
mista tai lääketieteellistä tutkimusta varten, 
milloin sitä on pidettävä perusteltuna erityises
tä lääketieteellisestä syystä. 

7§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hyväk

syy ne sairaalat ja laitokset, joissa elimiä tai 
kudoksia voidaan irrottaa tässä laissa säädet
tyyn tarkoitukseen. Hyväksymisen edellytykse
nä on, että sairaalalla ja laitoksella on asian
mukaiset tilat ja laitteet sekä tarvittava henki
lökunta. 

9§ 
Kun elimien ja kudoksien irrottaminen ta

pahtuu lääkkeen valmistamista tai lääketieteel
listä tutkimusta varten, tulee asianomaisen 
sairaalan tai laitoksen ilmoittaa terveydenhuol-
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lon oikeusturvakeskukselle lääkäri, joka vastaa 
tästä toiminnasta. 

12 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem

mat määräykset siitä, miten kuolema on todet
tava, sekä vahvistaa tarvittavien lomakkeiden 
kaavat. 

16. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 

Laki 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 9 päivänä kesäkuuta 1989 

annetun lain (556/89) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 
päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (115/91), seuraavasti: 

2§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksella voi sille laissa tai asetuksessa 
säädettyjen tilastointi-, suunnittelu-, tutkimus
ja valvontatehtävien hoitamiseksi olla asetuk
sella säädettyjä terveydenhuollon valtakunnal
lisia henkilörekistereitä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksella voi olla huumausaine
laissa ( 41/72) ja huumausaineasetuksessa 
(282/81) tarkoitettua huumausaineseurantaa 
varten huumausaineseurantarekisteri. 

3§ 
Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset 

sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen alaiseen terveydenhuolto- ja 
farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvat ovat 
velvollisia salassapitovelvollisuutta koskevien 
säännösten estämättä antamaan maksutta sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kukselle asetuksella säädetyt tässä laissa tarkoi
tettuihin henkilörekistereihin talletettavat tie
dot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekiste
reistä. 

4§ 
Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekisterei-
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hin talletetut henkilötiedot on pidettävä salas
sa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskus voi kuitenkin antaa luvan henki
lötietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapah
tuu terveydenhuollon toimintaa, tautien enoei
taehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin 
liittyvää määrättyä tieteellistä tutkimusta var
ten ja jos luovutus täyttää henkilörekisterilain 
(471/87) 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaati
mukset. Ennen lupapäätöksen antamista on 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

5§ 

Huumausaineseurantarekisteriin sisältyviä 
tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
kuitenkin käyttää terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen alaisen terveydenhuollon- ja far
maseuttisen henkilöstön valvontaan. Sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
voi tätä tarkoitusta varten luovuttaa huumaus
aineseurantarekisteriin sisältyviä tietoja tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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17. 
Laki 

kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/73) 3 §, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (114/91), seuraavasti: 

3§ 
Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämi

sessä on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä 
luvussa säädetään, sosiaali- ja terveysministeri
ön vahvistamia menettelytapoja. 

18. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 

Laki 
sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/82) 4 §, sellaisena kuin se 

on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (93/91), seuraavasti: 

4§ 
Sosiaalihuollon asiantuntijavirastona toimii 

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta tehtä
vien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tut-

19. 

kimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa lais-
sa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 4 §, sellaisena kuin 

se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (71/91), seuraavasti: 

4§ 
Kansanterveystyön asiantuntijavirastona toi

mii sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta 
tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saa
miseen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutki-

mus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa 
( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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20. 
Laki 

työterveyshuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuo1tolain (743/78) 5 §:n 1 momentti, 

10 §:n 1 momentti ja 10 a §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(75/91), seuraavasti: 

5§ 

Täydennyskoulutus 

Työterveyshuoltotehtävissä toimivan tervey
denhuollon ammattihenkilön työnantaja on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että ammatti
henkilö osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaisesti täydennyskoulutukseen vä
hintään kerran viidessä vuodessa. 

10 § 

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen saan
nösten mukaan työnantajan järjestettäväksi 
kuuluvan työterveyshuollon toteuttamisesta 
huolehtivien terveyskeskusten, työterveyshuol
topalveluja tuottavien yksiköiden ja terveyden
huollon ammattihenkilöiden toiminnan sekä 
työterveyshuoltopalvelujen sisällön lääketieteel
linen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysminis-

21. 

teriölle ja lääninhallitukselle siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

10 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sen mää
räämällä asiantuntijalaitoksella on oikeus saa
da tämän lain mukaisten tehtäviensä hoitami
seksi tarvittavia tietoja työterveyshuollon to
teuttamisesta huolehtiviita terveyskeskuksilta, 
työterveyshuoltopalveluja tuottavilta yksiköiltä 
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, 
kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa 
ne. 

Laki 
erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:n 3 

momentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuuta 1991 annetussa laissa (77/91), seuraavasti: 

5§ 

Erikoissairaanhoidon asiantuntijavirastona 
toimii sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudes
ta tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen 

saamiseen säädetään sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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22. 
Laki 

valtion mielisairaaloista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion mielisairaaloista 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1292/87) 1 §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (78/91 ), seuraavasti: 

1 § 
Valtion mielisairaaloita ovat sosiaali- ja ter

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alai
set Niuvanniemen sairaala ja Vanhan Vaasan 
sairaala. Valtion mielisairaalaan tutkittaviksi ja 
hoidettaviksi otettavista säädetään erikseen. 

23. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
yksityisestä terveydenhuollosta annetuo lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/90) 

10 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (79/91), seuraavasti: 

10 § 

Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava hen
kilökunnassa, toimitiloissa ja toiminnassa ta
pahtuneet muutokset sekä annettava muut so
siaali- ja terveysministeriön määräämät selvi
tykset. 

13§ 

Ohjaus ja valvonta 

Tämän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuu
luu sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 
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24. 
Laki 

sairaanhoitotarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun sairaanhoitotarvikelain (997 /84) 2 §:n 2 

momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä 11 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (85/91), seuraavasti: 

2§ 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus ratkaisee tarvittaessa, onko kyseessä 
sairaanhoitotarvike vai ei. 

4§ 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
vittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sai
raanhoitotarvikkeiden ominaisuuksista ja laa
dusta. 

5§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskus valvoo tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudatta
mista. 

6§ 
Milloin on todettu tai on perusteltua aihetta 

epäillä, että sairaanhoitotarvike on käyttötar
koitukseensa soveltumaton tai että siitä voi sen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen aiheutua ter
veydellistä haittaa, sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskus voi kieltää tarvik
keen valmistuksen, maahantuonnin, myynnin 
ja käytön tai määrätä näitä koskevia rajoituk
sia. 

Kieltäessään sairaanhoitotarvikkeen valmis
tuksen, maahantuonnin tai käytön taikka päät
täessään niitä koskevista rajoituksista, sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
voi samalla määrätä, että sairaanhoitotarvike 
tulee saattaa määräysten mukaiseksi, että maa
hantuojan tai valmistajan tulee poistaa tarvik
keet myynnistä taikka että tarvikkeet tulee 
hävittää maahantuojan tai valmistajan kustan
nuksella. 

7§ 
Sosiaali- ja terveysministeriön määräämistä 

sairaanhoitotarvikkeista, jotka aiotaan ensim
mäisen kerran luovuttaa myyntiin, on niiden 
valmistajan tai maahantuojan tehtävä ilmoitus 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos jo 
ilmoitettua tarviketta tai sen valmistusta oleel
lisesti muutetaan. 

10 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
pia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista 
merkinnöistä ja ohjeista. 

11§ 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksella ja sen valtuuttamalla laitoksella 
on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamisen val
vontaa varten päästä sairaanhoitotarvikkeen 
valmistus-, varasto- ja myyntipaikkaan ja suo
rittaa siellä tarkastuksia sekä tarvittaessa ottaa 
tarvikkeesta korvauksetta näytteitä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveys
ministeriö kumoaa ne. 
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25. 
Laki 

rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain 

(1184/88) 3 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (90/91 ), seuraavasti: 

3§ 

Kuntoutukseen hyväksyminen 

Perusteiden ja ohjeiden tulee perustua 2 §:ssä 
tarkoitettuihin valintaperusteisiin sekä ohjei
siin, jotka sosiaali- ja terveysministeriö kuntou
tukseen kuuluvasta tutkimuksesta ja hoidosta 
antaa. 

26. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, 
kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa 
ne. 

Laki 
sairausvakuutuslain 50 ja 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 50 §:n 2 momentti 

ja 52 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (91191 ), 
seuraavasti: 

50§ 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja yksi jä
senistä, joka samalla toimii varapuheenjohtaja
na, määrätään kansaneläkelaitoksen esityksestä 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet siten, että 
sosiaali- ja terveysministeriö, lääkäreitä edusta
va järjestö, työnantajat ja vakuutettujen olo
suhteiden tuntemus tulevat neuvottelukunnassa 
edustetuiksi. 

52§ 
Sosiaalivakuutustoimikunnan p~ätök~een 

haetaan muutosta valittamalla asmoma1sen 
alueen sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lauta
kunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodek-

si kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja 
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Vas
taavasti on lääkärijäsenen osalta varattava 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tilai
suus lausunnon antamiseen. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
puheenjohtajalla tulee olla tuomarin virkaan 
vaadittava kelpoisuus. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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27. 
Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519/77) 

3 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(96/91), seuraavasti: 

3§ 

Erityishuoltoon kuuluvan opetuksen ohjauk
sesta ja valvonnasta huolehtii opetushallitus. 

Kehitysvammaisten erityishuollon asiantun
tijaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävistä 

28. 

ja oikeudesta tehtäviensä hoitamiseksi tarvitta
vien tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
äitiysavustuslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain (424/41) 10 ja 11 §, sellaisina 

kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (98/91 ), seuraavasti: 

10 § 
Äitiysavustus suoritetaan kunnan varoista, 

mikäli koko avustusta tai sen osaa vastaavaa 
määrää ei ole kunnan tilauksesta etukäteen 
toimitettu sille joko rahana tai sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
määräämien tarvikkeiden muodossa. 

Korvaus kunnan varoista maksetuista avus
tuksista suoritetaan hakemuksesta kunnalle ka
lenterivuosittain. Kunnan tulee hakea korvaus
ta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskukselta kuukauden kuluessa kunkin ka
lenterivuoden päättymisestä uhalla, että oikeus 
siihen muuten voidaan katsoa menetetyksi. 

11 § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksen asiana on valvoa, että kunta 
suorittaessaan äitiysavustuksia noudattaa tätä 
lakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Kunta on velvollinen vaadittaessa esittämään 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskukselle valvontaa varten tarpeelliset asia
kirjat ja muut selvitykset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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29. 
Laki 

lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapseksiottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun lain (153/85) 17 §, 20 §:n 1 

momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 11 kohta, 28 §, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 51 §:n 2 ja 3 momentti 
sekä 52 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (1 02/91 ), 
seuraavasti: 

17 § 
Ottolapsineuvonnan yleinen suunnittelu, oh

jaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

Ottolapsineuvontaa antavat sosiaalilauta
kunnat sekä ottolapsitoimistot, jotka ovat saa
neet sosiaali- ja terveysministeriön luvan har
joittaa ottolapsineuvontaa. 

20§ 
Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun ylei

nen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

21 § 
Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua anta

vat Suomessa ne sosiaalilautakunnat ja yhtei
söt, jotka ovat saaneet sosiaali- ja terveysmi
nisteriön luvan tähän toimintaan (palvelunanta
jat). 

22§ 
Palvelunantajan tehtävänä on: 

11) huolehtia muista sosiaali- ja terveysmi
nisteriön antamista tehtävistä. 

28§ 
Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa ala

ikäisen lapsensa ottolapseksi, tai henkilön, joka 
aikoo ottaa alaikäisen lapsen ottolapseksi, on 
pyydettävä ottolapsineuvonnan järjestämistä 
kotipaikkansa sosiaalilautakunnalta tai sosiaa
li- ja terveysministeriön luvan saaneelta otto
Ja psi toimistolta. 

50§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuk-

sesta myöntää luvan ottolapsitoimiston ylläpi
tämiseen kuntainliitolle tai muulle kuntayhty
mälle taikka Suomessa rekisteröidylle yhdistyk
selle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi, hankittu
aan asiasta ensin lapseksiottamisasioiden lau
takunnan lausunnon, myöntää luvan kansain
välisen lapseksiottamispalvelun antamiseen so
siaalilautakunnalle, kuntainliitolle tai muulle 
kuntayhtymälle taikka Suomessa rekisteröidyl
le yhdistykselle. 

51§ 

Luvan myöntäessään sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voi samalla antaa tarkempia määräyk
siä ottolapsineuvonnan tai kansainvälisen lap
seksiottamispalvelun harjoittamisesta. 

Ottolapsitoimiston ja kansainvälisen lapsek
siottamispalvelun antaja on velvollinen anta
maan sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyy
tämiä valvontaa varten tarpeellisia tietoja ja 
selvityksiä. 

52§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa 

50 §:n nojalla myöntämänsä luvan, jos ottolap
sineuvontaa tai kansainvälistä lapseksiottamis
palvelua annettaessa ei noudateta voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos 
toiminnassa havaitaan puutteellisuuksia tai 
epäkohtia eikä niitä ole sosiaali- ja terveysmi
nisteriön asettamassa määräajassa korjattu tai 
poistettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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30. 
Laki 

säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 6 §, 38 §:n 3 momentti sekä 

41 § seuraavasti: 

6§ 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
säteilyturvakeskus. Säteilyn lääketieteellistä 
käyttöä ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveysmi
nisteriön alaisena säteilyturvakeskus siten kuin 
jäljempänä 38 ja 41 §:ssä tai muualla säädetään. 

38 § 

Säteilyn lääketieteellisen käytön perusteet 

Ohjeet säteilyn käytön lääketieteellisistä pe
rusteista antaa tarvittaessa säteilyturvakeskus. 

31. 

41 § 

Lääketieteelliset joukkotutkimukset 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
vat määräykset sellaisista joukkotutkimuksista, 
joissa säteilyä kohdistetaan oireettorniin henki
löihin, jollei lailla toisin säädetä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 

4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä 

toukokuuta 1983 annetun lain (481183) 4 §, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä 
tammikuuta 1986 ja 17 päivänä tammikuuta 1991 annetuilla laeilla (36/86 ja 116/91), seuraavasti: 

4§ 
Koulun yleinen johto ja valvonta kuuluvat 

opetushallitukselle. 
Koululla tulee olla ohjesääntö, jonka opetus

hallitus vahvistaa. 

7 321254P 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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32. 
Laki 

kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotitaloustyöntekijän työsuhteesta 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (951177) 

2 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (1 08/91 ), 
seuraavasti: 

2§ 

Poikkeukset soveltamisalaan 

Tämä laki ei koske: 

4) lastenhoitajaa, joka on merkitty lastenhoi
tajana sairaanhoitotoimen harjoittamisesta an
netun lain (554/62) mukaisesti sairaanhoitotoi-

33. 

men harjoittajista pidettävään luetteloon, jos 
hänen tehtävänään on yksinomaan lasten hoito 
ja siihen välittömästi liittyvät tehtävät; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä toukokuuta 1953 annetun lain 

(317/53) 3 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (113/91), 
seuraavasti: 

3§ 
Ennen 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemis

tä tuomioistuimen on, jos lisäselvitys syytetyn 
henkilöstä on tarpeen, hankittava siitä tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto. 
Tuomioistuin voi myös määrätä syytetyn tut
kittavaksi hänen mielentilansa ja luonteenlaa-

tunsa selville saamiseksi. Tällöin sovelletaan, 
mitä rikoksesta syytetyn mielentilan selville 
saamiseksi toimitettavasta tutkimuksesta erik
seen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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34. 
Laki 

tartuntatautilain 7 §:n 2 momentin ja 26 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan 25 päivänä heinäkuuta 

1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 7 §:n 2 
momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä 
elokuuta 1992 annetussa laissa (756/92) ja 26 § 
sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 
annetussa laissa (770/92). 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

51 

päivänä 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

3. 
Laki 

lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (562178) 

2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2-4 momentti, 7 §:n 
1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 5 kohta, 11 §:n 1 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti, 16 §, 
17 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 18-21, 26 ja 28 § sekä 30 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 
päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (65/91), sekä 

kumotaan 29 §, sellaiösena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1992 annetussa laissa (65/91), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa lääketieteellisen perustutkinnon tai ulko
maan korkeakoulussa sosiaali- ja terveyshalli
tuksen hyväksymän vastaavan tutkinnon ja 
osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset, saa 
harjoittaa lääkärintointa terveyskeskuksen, 
kunnallisen sairaanhoitolaitoksen, muun kun
nan tai kuntainliiton tai valtion sairaanhoito
laitoksen taikka sosiaali- ja terveyshallituksen 
hyväksymän muun vastaavan laitoksen apu
laislääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä ja 
erityisestä syystä muussakin lääkärin tehtäväs
sä kuin apulaislääkärinä. 

3§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus myöntää hake

muksesta oikeuden harjoittaa itsenäisesti lää
kärin ammattia laillistettuna lääkärinä sille, 
joka on: 

4§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus myöntää hake

muksesta erikoislääkärin oikeuden lääkärille, 
joka on: 

Ehdotus 

2§ 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa lääketieteellisen perustutkinnon tai ulko
maan korkeakoulussa terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen hyväksymän vastaavan tutkin
non ja osoittanut täyttävänsä asetuksella sää
detyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset, 
saa harjoittaa lääkärintointa terveyskeskuksen, 
kunnallisen sairaanhoitolaitoksen, muun kun
nan tai kuntainliiton tai valtion sairaanhoito
laitoksen taikka terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen hyväksymän muun vastaavan laitok
sen apulaislääkärin virassa, toimessa tai tehtä
vässä ja erityisestä syystä muussakin lääkärin 
tehtävässä kuin apulaislääkärinä. 

3§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää 

hakemuksesta oikeuden harjoittaa itsenäisesti 
lääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä sille, 
joka on: 

4§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää 

hakemuksesta erikoislääkärin oikeuden lääkä
rille, joka on: 
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Voimassa oleva laki 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koislääkärin tutkinnon tai ulkomaan korkea
koulussa sosiaali- ja terveyshallituksen hyväk
symän vastaavan tutkinnon tai muuten hank
kinut vastaavan pätevyyden; ja 

2) osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä 
ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjois
maan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia 
lääkärinä muussa pohjoismaassa, 3 ja 4 §:ssä 
tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenanmaan 
maakunnassa. 

Ulkomaalaiselle, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, sosiaali- ja terve
yshallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta 
myöntää luvan määrääminsä ehdoin 2-5 §:ssä 
tarkoitettuihin tehtäviin ja oikeuden toimia 
laillistettuna lääkärinä. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa 3 
momentissa tarkoitetun luvan, jos siihen har
kitaan olevan syytä. 

7 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkä

rintoimen harjoittajan on annettava sosiaali- ja 
terveyshallitukselle kirjallisesti ja omalla nimi
kirjoituksenaan varustettuna seuraava lääkä
rinvakuutus: 

8 § 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla sosiaali
ja terveyshallitus tämän lain nojalla voisi julis
taa hakijan menettäneeksi oikeuden lääkärin
toimen harjoittamiseen. 

9 § 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle ja 

terveyslautakunnalle toimipaikkansa ja asuin
paikkansa toimiessaan itsenäisenä ammatinhar
joittajana; 

Ehdotus 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koislääkärin tutkinnon tai ulkomaan korkea
koulussa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
hyväksymän vastaavan tutkinnon tai muuten 
hankkinut vastaavan pätevyyden; ja 

2) osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi mää
rääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun 
pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toi
mia lääkärinä muussa pohjoismaassa, 3 ja 
4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenan
maan maakunnassa. 

Ulkomaalaiselle, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi erityisestä syystä hake
muksesta myöntää luvan määrääminsä ehdoin 
2-5 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin ja oikeuden 
toimia laillistettuna lääkärinä. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi pe
ruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos 
siihen harkitaan olevan syytä. 

7 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkä

rintoimen harjoittajan on annettava terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle kirjallisesti ja 
omalla nimikirjoituksenaan varustettuna seu
raava lääkärinvakuutus: 

8 § 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla tervey
denhuollon oikeusturvakeskus tämän lain nojalla 
voisi julistaa hakijan menettäneeksi oikeuden 
lääkärintoimen harjoittamiseen. 

9 § 
Lääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturvakes

kukselle ja terveyslautakunnalle toimipaikkansa 
ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäisenä am
matinharjoittajana; 
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Voimassa oleva laki 

5) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

11§ 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa lääkä

rintointa, on, jollei asetuksella toisin säädetä, 
oikeus sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeiden 
mukaan määrätä apteekista lääkkeitä lääkin
nällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten 
noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. 

13§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa tarkem

pia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä lääkärin
toimen harjoittajan tulee ottaa huomioon an
taessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausun
toja sekä muutoinkin harjoittaessaan lääkärin
tointa. 

Jokainen lääkärintoimen harjoittaja on toi
messaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja lää
ninhallituksen valvonnan alainen sekä velvolli
nen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshal
litus tai lääninhallitus säännösten tai määräys
ten nojalla määrää, sekä antamaan sosiaali- ja 
terveyshallituksen tai lääninhallituksen pyytä
mät ilmoitukset, selitykset ja selvitykset. 

14 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on iän, sairau

den tai muun syyn vuoksi käynyt taikka 
toiminnallaan osoittanut käyneensä osittain tai 
kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
lääkärintointa, sosiaali- ja terveyshallitus voi 
julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeu
den lääkärintoimen harjoittamiseen tai rajoit
taa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

lääkärintoimen harjoittaja on käynyt kykene
mättömäksi harjoittamaan lääkärintointa, sosi
aali- ja terveyshallitus voi asian selville saami-

Ehdotus 

5) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

11§ 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa lääkä

rintointa, on, jollei asetuksella toisin säädetä, 
oikeus sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden 
mukaan määrätä apteekista lääkkeitä lääkin
nällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten 
noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar

kempia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä lääkä
rintoimen harjoittajan tulee ottaa huomioon 
antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lau
suntoja sekä muutoinkin harjoittaessaan lääkä
rintointa. 

Jokainen lääkärintoimen harjoittaja on toi
messaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä 
velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus sään
nösten tai määräysten nojalla määrää, sekä 
antamaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen tai lääninhallituksen pyytämät ilmoitukset, 
selitykset ja selvitykset sen estämättä, mitä 
salassapitovelvollisuudesta säädetäiin. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistii ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen siiä
detiiän sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ). 

14 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on iän, sairau

den tai muun syyn vuoksi käynyt taikka 
toiminnallaan osoittanut käyneensä osittain tai 
kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
lääkärintointa, terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi 
oikeuden lääkärintoimen harjoittamiseen tai 
rajoittaa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

lääkärintoimen harjoittaja on käynyt kykene
mättömäksi harjoittamaan lääkärintointa, ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus voi asian sel-
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Voimassa oleva laki 

seksi määrätä hänet lääkärintarkastukseen ja 
hankkia muun tarvittavan selvityksen sekä 
kieltää häntä harjoittamasta lääkärintointa, 
kunnes kysymys hänen kykenemättömyydes
tään on lopullisesti ratkaistu. Lääkärintarkas
tuksessa voidaan ottaa tarpeelliset näytteet ja 
suorittaa muu tutkimus, joka voi tapahtua 
ilman sanottavaa haittaa. 

Sosiaali- ja terveyshallitus ja lääninhallitus 
voivat tarvittaessa määrätä suoritettavaksi lää
kärintoimen harjoittajan vastaanotto-, tutki
mus- ja hoitotilojen sekä potilaskortiston tar
kastuksen. Tarkastuksen toimittajaksi voidaan 
määrätä vain laillistettu lääkäri. 

16 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen pitäessä sitä 

erityisestä syystä tarpeellisena lääkärintoimen 
harjoittaja on velvollinen sosiaali- ja terveys
hallituksen määräyksestä osallistumaan täyden
nyskoulutukseen uhalla, että sosiaali- ja terve
yshallitus voi muutoin kieltää häntä harjoitta
masta lääkärintointa tai rajoittaa hänen oike
uttaan lääkärintoimen harjoittamiseen, kunnes 
hän on esittänyt osallistuneensa sosiaali- ja 
terveyshallituksen määräämään koulutukseen. 

17 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on tuomittu 

vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän 
on tehnyt lääkärintointa harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
sosiaali- ja terveyshallitus voi, milloin rikok
seen liittyvistä asianhaaroista on havaittavissa, 
että lääkärintoimen harjoittaja ei ole sen luot
tamuksen arvoinen, jota hänen tulee nauttia, 
julistaa hänet menettäneeksi oikeuden lääkärin
toimen harjoittamiseen määräajaksi tai, jos 
asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, lopulli
sesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä sosiaa
li- ja terveyshallitukselle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin 
tuomioistuimen päätös, jolla lääkärintoimen 
harjoittaja on tuomittu vankeusrangaistukseen 
taikka viralta pantavaksi tai virantoimituksesta 
erotettavaksi, on saanut lainvoiman, kieltää 

Ehdotus 

ville saamiseksi määrätä hänet lääkärintarkas
tukseen ja hankkia muun tarvittavan selvityk
sen sekä kieltää häntä harjoittamasta lääkärin
tointa, kunnes kysymys hänen kykenemättö
myydestään on lopullisesti ratkaistu. 
Lääkärintarkastuksessa voidaan ottaa tarpeel
liset näytteet ja suorittaa muu tutkimus, joka 
voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lää
ninhallitus voivat tarvittaessa määrätä suoritet
tavaksi lääkärintoimen harjoittajan vastaanot
to-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä potilaskor
tiston tarkastuksen. Tarkastuksen toimittajaksi 
voidaan määrätä vain laillistettu lääkäri. 

16§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pitä

essä sitä erityisestä syystä tarpeellisena lääkä
rintoimen harjoittaja on velvollinen terveyden
huollon oikeusturvakeskuksen määräyksestä 
osallistumaan täydennyskoulutukseen uhalla, 
että terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
muutoin kieltää häntä harjoittamasta lääkärin
tointa tai rajoittaa hänen oikeuttaan lääkärin
toimen harjoittamiseen, kunnes hän on esittä
nyt osallistuneensa terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen määräämään koulutukseen. 

17 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja on tuomittu 

vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän 
on tehnyt lääkärintointa harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi, milloin 
rikokseen liittyvistä asianhaaroista on havait
tavissa, että lääkärintoimen harjoittaja ei ole 
sen luottamuksen arvoinen, jota hänen tulee 
nauttia, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden 
lääkärintoimen harjoittamiseen määräajaksi 
tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, 
lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuo-mioistuimen päätös, jolla lää
kärintoimen harjoittaja on tuomittu vankeus
rangaistukseen taikka viralta pantavaksi tai 
virantoimituksesta erotettavaksi, on saanut 
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Voimassa oleva laki 

häntä harjoittamasta lääkärintointa, kunnes 
asia on lopullisesti ratkaistu. 

18 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja antaessaan 

12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lausunnon 
on tahallaan siihen merkinnyt virheelliseksi tai 
perusteettomaksi tietämänsä lausuman tai tie
don taikka lääkärintointa harjoittaessaan on 
menetellyt tavalla, jota on pidettävä sopimat
tomana, tai väärinkäyttää potilaan luottamusta 
tai potilaan riippuvuutta hänestä, sosiaali- ja 
terveyshallitus voi julistaa hänet toistaiseksi 
menettäneeksi oikeuden lääkärintoimen har
joittamiseen tai rajoittaa sitä. 

19 § 
Jos sosiaali- ja terveyshallitus havaitsee lää

kärintoimen harjoittajan menetelleen virheelli
sesti lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä suorit
taessaan taikka suorittaneen tai aikovan suo
rittaa sellaisia lääkärintoimeen kuuluvia tehtä
viä, joihin hänen koulutustaan tai kokemus
taan on pidettävä riittämättömänä tai hänen 
toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina, sosi
aali- ja terveyshallitus voi antaa tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita lääkärintoimen harjoitta
mista varten sekä rajoittaa hänen oikeuttaan 
suorittaa lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä tai 
kokonaan kieltää häntä suorittamasta niitä, 
kunnes rajoituksen tai kiellon aiheuttanut syy 
on lakannut. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus toteaa, että 
lääkärintoimen harjoittaja väärinkäyttää oike
uttaan määrätä apteekista alkoholia tai huu
mausainetta taikka muuta niihin verrattavaa 
ainetta, sosiaali- ja terveyshallitus voi toistai
seksi rajoittaa hänen oikeuttaan sanotunlaisten 
aineiden määräämiseen tai kokonaan kieltää 
häntä määräämästä niitä. 

20 § 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita sosiaali- ja terveyshallitus voi tarvittaessa 
väliaikaisesti kieltää asianomaista harjoitta
masta lääkärintointa tai rajoittaa hänen oike
uttaan lääkärintoimen harjoittamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopul
lista ratkaisemista sosiaali- ja terveyshallituk
sen on varattava asianomaiselle lääkärintoimen 
harjoittajalle tilaisuus antaa selitys asiassa. 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi ennen asian 
ratkaisemista kuulla asiantuntijoita. 

Ehdotus 

lainvoiman, kieltää häntä harjoittamasta lääkä
rintointa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

18 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja antaessaan 

12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lausunnon 
on tahallaan siihen merkinnyt virheelliseksi tai 
perusteettomaksi tietämänsä lausuman tai tie
don taikka lääkärintointa harjoittaessaan on 
menetellyt tavalla, jota on pidettävä sopimat
tomana, tai väärinkäyttää potilaan luottamusta 
tai potilaan riippuvuutta hänestä, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet 
toistaiseksi menettäneeksi oikeuden lääkärin
toimen harjoittamiseen tai rajoittaa sitä. 

19 § 
Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus ha

vaitsee lääkärintoimen harjoittajan menetelleen 
virheellisesti lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä 
suorittaessaan taikka suorittaneen tai aikovan 
suorittaa sellaisia lääkärintoimeen kuuluvia 
tehtäviä, joihin hänen koulutustaan tai koke
mustaan on pidettävä riittämättömänä tai hä
nen toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa 
tarkempia määräyksiä ja ohjeita lääkärintoi
men harjoittamista varten sekä rajoittaa hänen 
oikeuttaan suorittaa lääkärintoimeen kuuluvia 
tehtäviä tai kokonaan kieltää häntä suoritta
masta niitä, kunnes rajoituksen tai kiellon 
aiheuttanut syy on lakannut. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus tote
aa, että lääkärintoimen harjoittaja väärinkäyt
tää oikeuttaan määrätä apteekista alkoholia tai 
huumausainetta taikka muuta niihin verratta
vaa ainetta, terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi toistaiseksi rajoittaa hänen oikeuttaan sa
notunlaisten aineiden määräämiseen tai koko
naan kieltää häntä määräämästä niitä. 

20 § 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi tar
vittaessa väliaikaisesti kieltää asianomaista har
joittamasta lääkärintointa tai rajoittaa hänen 
oikeuttaan lääkärintoimen harjoittamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopul
lista ratkaisemista terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen on varattava asianomaiselle lääkä
rintoimen harjoittajalle tilaisuus antaa selitys 
asiassa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
ennen asian ratkaisemista kuulla asiantuntijoi
ta. 
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20 a § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaessaan 

lääkärin menettäneeksi oikeuden harjoittaa lää
kärintointa taikka kieltäessään lääkäriä harjoit
tamasta lääkärintointa tai rajoittaessaan oi
keutta lääkärintoimen harjoittamiseen määrätä 
lääkärintointa yksityisesti harjoittaneen erityi
sestä syystä luovuttamaan potilastietoja koske
vat asiakirjat ammatinharjoittamispaikkakun
tansa terveyskeskukseen erillisarkistona hoidet
taviksi. 

21 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja tointaan har

joittaessaan on menetellyt vastoin lakia taikka 
lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä, syyllistynyt tehtävässään muutoin virheei
lisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyttäytynyt 
sopimattomasti eikä virheellisyys tai laimin
lyönti ole sen laatuista, että häntä olisi syytet
tävä tuomioistuimessa, sosiaali- ja terveyshalli
tus voi antaa hänelle suullisen tai kirjallisen 
varoituksen. 

26 § 
Saavutetusta ja menetetyksi julistetusta tai 

rajoitetusta lääkärintoimen harjoittamisoikeu
desta sosiaali- ja terveyshallituksen on viipy
mättä kuulutettava virallisessa lehdessä. 

Sosiaali- ja terveyshallitus julkaisee vuosittain 
luettelon lääkärintoimen harjoittajista. 

28 § 
Muutoksenhausta sosiaali- ja terveyshallituk

sen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Edellä 14-20 ja 20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

29 § 
Jos sosiaali- ja terveyshallitus määrää suori

tettavaksi lääkärin ammattitaidon tai muun pä
tevyyden toteamiseksi kuulustelun, voidaan ase
tuksella säätää kuulusteltavan suoritettavaksi 
valtiolle aiheutuvien kustannusten ja kuulusteli
joiden palkkioihin korvauksena enintään eräiden 
viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavien maksujen perusteista annetussa 
laissa (806142) säädettyjen yleisten perusteiden 
mukaan vahvistettava maksu. 

8 321254P 

Ehdotus 

20 a § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi julis

taessaan lääkärin menettäneeksi oikeuden har
joittaa lääkärintointa taikka kieltäessään lää
käriä harjoittamasta lääkärintointa tai rajoitta
essaan oikeutta lääkärintoimen harjoittamiseen 
määrätä lääkärintointa yksityisesti harjoitta
neen erityisestä syystä luovuttamaan potilastie
toja koskevat asiakirjat ammatinharjoittamis
paikkakuntansa terveyskeskukseen erillisarkis
tona hoidettaviksi. 

21 § 
Jos lääkärintoimen harjoittaja tointaan har

joittaessaan on menetellyt vastoin lakia taikka 
lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä, syyllistynyt tehtävässään muutoin virheei
lisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyttäytynyt 
sopimattomasti eikä virheellisyys tai laimin
lyönti ole sen laatuista, että häntä olisi syytet
tävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus voi antaa hänelle suullisen tai 
kirjallisen varoituksen. 

26 § 
Menetetyksi julistetusta tai raJottetusta lää

kärintoimen harjoittamisoikeudesta terveyden
huollon oikeusturvakeskuksen on viipymättä 
kuulutettava virallisessa lehdessä. 

28 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 14-20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

29 § 
Kumotaan 
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30 § 

Sosiaali- ja terveyshallituksen ratkaistavaksi 
tämän lain mukaan kuuluvia asioita voidaan 
asetuksella siirtää lääninhallituksen ratkaista
vaksi. 

4. 

Ehdotus 

30 § 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rat
kaistavaksi tämän lain mukaan kuuluvia asioi
ta voidaan asetuksella siirtää lääninhallituksen 
ratkaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 

Laki 
hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain 

(563/78) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2-4 
momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 4 kohta, 11 §:n 1 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 1 ja 2 
momentti, 16 §, 17 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 18-21, 26 ja 28 §sekä 30 §:n 2 momentti, sellaisina kuin 
ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa ( 66/91 ), sekä 

kumotaan 29 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (66/91), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa hammaslääketieteellisen perustutkinnon 
tai ulkomaan korkeakoulussa sosiaali- ja terve
yshallituksen hyväksymän vastaavan tutkinnon 
ja osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset, saa 
harjoittaa hammaslääkärin tointa terveyskes
kuksen, kunnallisen sairaanhoitolaitoksen, 
muun kunnan tai kuntainliiton tai valtion 
sairaanhoitolaitoksen taikka sosiaali- ja terve 

Ehdotus 

2 § 
Se, joka on suorittanut kotimaan korkeakou

lussa hammaslääketieteellisen perustutkinnon 
tai ulkomaan korkeakoulussa terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan 
tutkinnon ja osoittanut täyttävänsä asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimuk
set, saa harjoittaa hammaslääkärin tointa ter
veyskeskuksen, kunnallisen sairaanhoitolaitok
sen, muun kunnan tai kuntainliiton tai valtion 
sairaanhoitolaitoksen taikka terveydenhuollon 
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yshallituksen hyväksymän muun vastaavan lai
toksen apulaislääkärin virassa, toimessa tai 
tehtävässä ja erityisestä syystä muussakin ham
maslääkärin tehtävässä kuin apulaislääkärinä. 

3 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus myöntää hake

muksesta oikeuden harjoittaa itsenäisesti ham
maslääkärin ammattia laillistettuna hammas
lääkärinä sille, joka on: 

4§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus myöntää hake

muksesta erikoishammaslääkärin oikeuden 
hammaslääkärille, joka on: 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koishammaslääkärin tutkinnon tai ulkomaan 
korkeakoulussa sosiaali- ja terveyshallituksen 
hyväksymän vastaavan tutkinnon tai muuten 
hankkinut vastaavan pätevyyden; ja 

2) osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä 
ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjois
maan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia 
hammaslääkärinä muussa pohjoismaassa, 3 ja 
4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenan
maan maakunnassa. 

Ulkomaalaisella, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, sosiaali- ja terve
yshallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta 
myöntää luvan määrääminsä ehdoin 2-5 §:ssä 
tarkoitettuihin tehtäviin. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa 3 
momentissa tarkoitetun luvan, jos siihen har
kitaan olevan syytä. 

7 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ham

maslääkärintoimen harjoittajan on annettava 
sosiaali- ja terveyshallitukselle kirjallisesti ja 

Ehdotus 

oikeusturvakeskuksen hyväksymän muun vas
taavan laitoksen apulaislääkärin virassa, toi
messa tai tehtävässä ja erityisestä syystä muus
sakin hammaslääkärin tehtävässä kuin apulais
lääkärinä. 

3§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää 

hakemuksesta oikeuden harjoittaa itsenäisesti 
hammaslääkärin ammattia laillistettuna ham
maslääkärinä sille, joka on: 

4§ 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää 

hakemuksesta erikoishammaslääkärin oikeuden 
hammaslääkärille, joka on: 

1) suorittanut kotimaan korkeakoulussa eri
koishammaslääkärin tutkinnon tai ulkomaan 
korkeakoulussa terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen hyväksymän vastaavan tutkinnon tai 
muuten hankkinut vastaavan pätevyyden; ja 

2) osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt 
mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. 

6§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi mää
rääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun 
pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toi
mia hammaslääkärinä muussa pohjoismaassa, 
3 ja 4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toimia Ahve
nanmaan maakunnassa. 

Ulkomaalaisella, joka on suorittanut 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tutkinnon ja jolla on 
tehtävän edellyttämä, asetuksella säädetty pä
tevyys sekä riittävä kielitaito, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi erityisestä syystä hake
muksesta myöntää luvan määrääminsä ehdoin 
2-5 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi pe
ruuttaa 3 momentissa tarkoitetun luvan, jos 
siihen harkitaan olevan syytä. 

7 § 
Edellä 2 §:n l momentissa tarkoitetun ham

maslääkärintoimen harjoittajan on annettava 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kirjalli-
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omalla nimikirjoituksenaan varustettuna seu
raava hammaslääkärinvakuutus: 

8 § 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla sosiaali
ja terveyshallitus tämän lain nojalla voisi julis
taa hakijan menettäneeksi oikeuden hammas
lääkärintoimen harjoittamiseen. 

9 § 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
1) ilmoittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle ja 

terveyslautakunnalle toimipaikkansa ja asuin
paikkansa toimiessaan itsenäisenä ammatinhar
joittajana; 

4) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

11§ 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa ham

maslääkärintointa, on, jollei asetuksella toisin 
säädetä, oikeus sosiaali- ja terveyshallituksen 
ohjeiden mukaan määrätä apteekista lääkkeitä 
hammaslääkinnällisiä tai hammaslääketieteel
listä tarkoitusta varten noudattaen, mitä siitä 
erikseen säädetään tai määrätään. 

13§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa tarkem

pia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä hammas
lääkärintoimen harjoittajan tulee ottaa huo
mioon antaessaan lääkintölaillisia todistuksia 
ja lausuntoja sekä muutoinkin harjoittaessaan 
hammaslääkärin tointa. 

Jokainen hammaslääkärintoimen harjoittaja 
on toimessaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja 
lääninhallituksen valvonnan alainen sekä vel
vollinen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terve
yshallitus tai lääninhallitus säännösten tai mää
räysten nojalla määrää, sekä antamaan sosiaa
li- ja terveyshallituksen tai lääninhallituksen 
pyytämät ilmoitukset, selitykset ja selvitykset. 

Ehdotus 

sesti ja omalla nimikirjoituksenaan varustettu
na seuraava hammaslääkärinvakuutus: 

8§ 
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu oikeus voidaan 

evätä vain sellaisella perusteella, jolla tervey
denhuollon oikeusturvakeskus tämän lain nojalla 
voisi julistaa hakijan menettäneeksi oikeuden 
hammaslääkärintoimen harjoittamiseen. 

9 § 
Hammaslääkärintoimen harjoittajan tulee: 
l) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturvakes

kukselle ja terveyslautakunnalle toimipaikkansa 
ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäisenä am
matinharjoittajana; 

4) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

11 § 
Jokaisella, jolla on oikeus harjoittaa ham

maslääkärintointa, on, jollei asetuksella toisin 
säädetä, oikeus sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaan määrätä apteekista lääkkeitä 
hammaslääkinnällisiä tai hammaslääketieteel
listä tarkoitusta varten noudattaen, mitä siitä 
erikseen säädetään tai määrätään. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar

kempia ohjeita ja määräyksiä siitä, mitä ham
maslääkärintoimen harjoittajan tulee ottaa 
huomioon antaessaan lääkintölaillisia todistuk
sia ja lausuntoja sekä muutoinkin harjoittaes
saan hammaslääkärintointa. 

Jokainen hammaslääkärintoimen harjoittaja 
on toimessaan terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen 
sekä velvollinen noudattamaan, mitä terveyden
huollon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus 
säännösten tai määräysten nojalla määrää, sekä 
antamaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen tai lääninhallituksen pyytämät ilmoitukset, 
selitykset ja selvitykset sen estämättä, mitä 
salassapitovelvollisuudesta säädetään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää-
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14 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

iän, sairauden tai muun syyn vuoksi käynyt 
taikka toiminnallaan osoittanut käyneensä osit
tain tai kokonaan kykenemättömäksi harjoit
tamaan hammaslääkärintointa, sosiaali- ja ter
veyshallitus voi julistaa hänet toistaiseksi me
nettäneeksi oikeuden hammaslääkärintoimen 
harjoittamiseen tai rajoittaa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

hammaslääkärintoimen harjoittaja on käynyt 
kykenemättömäksi harjoittamaan hammaslää
kärintointa, sosiaali- ja terveyshallitus voi asian 
selville saamiseksi määrätä hänet lääkärintar
kastukseen ja hankkia muun tarvittavan selvi
tyksen sekä kieltää häntä harjoittamasta ham
maslääkärintointa, kunnes kysymys hänen ky
kenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu. 
Lääkärintarkastuksessa voidaan ottaa tarpeel
liset näytteet ja suorittaa muu tutkimus, joka 
voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa. 

Sosiaali- ja terveyshallitus ja lääninhallitus 
voivat tarvittaessa määrätä suoritettavaksi 
hammaslääkärintoimen harjoittajan vastaanot
to-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä potilaskor
tiston tarkastuksen. Tarkastuksen toimittajaksi 
voidaan määrätä vain laillistettu hammaslää
käri. 

16 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen pitäessä sitä 

erityisestä syystä tarpeellisena hammaslääkä
rintoimen harjoittaja on velvollinen sosiaali- ja 
terveyshallituksen määräyksestä osallistumaan 
täydennyskoulutukseen uhalla, että sosiaali- ja 
terveyshallitus voi muutoin kieltää häntä har
joittamasta hammaslääkärintointa tai rajoittaa 
hänen oikeuttaan hammaslääkärintoimen har
joittamiseen, kunnes hän on esittänyt osallistu
neensa sosiaali- ja terveyshallituksen määrää
mään koulutukseen. 

Ehdotus 

detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ). 

14 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

iän, sairauden tai muun syyn vuoksi käynyt 
taikka toiminnallaan osoittanut käyneensä osit
tain tai kokonaan kykenemättömäksi harjoit
tamaan hammaslääkärintointa, terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet toistai
seksi menettäneeksi oikeuden hammaslääkärin
toimen harjoittamiseen tai rajoittaa sitä. 

15 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua, että 

hammaslääkärintoimen harjoittaja on käynyt 
kykenemättömäksi harjoittamaan hammaslää
kärintointa, terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi asian selville saamiseksi määrätä hänet 
lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvit
tavan selvityksen sekä kieltää häntä harjoitta
masta hammaslääkärintointa, kunnes kysymys 
hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti 
ratkaistu. Lääkärintarkastuksessa voidaan ot
taa tarpeelliset näytteet ja suorittaa muu tutki
mus, joka voi tapahtua ilman sanottavaa hait
taa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lää
ninhallitus voivat tarvittaessa määrätä suoritet
tavaksi hammaslääkärintoimen harjoittajan 
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä 
potilaskortiston tarkastuksen. Tarkastuksen 
toimittajaksi voidaan määrätä vain laillistettu 
hammaslääkäri. 

16 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pi

täessä sitä erityisestä syystä tarpeellisena ham
maslääkärintoimen harjoittaja on velvollinen 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määrä
yksestä osallistumaan täydennyskoulutukseen 
uhalla, että terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi muutoin kieltää häntä harjoittamasta ham
maslääkärintointa tai rajoittaa hänen oikeut
taan hammaslääkärintoimen harjoittamiseen, 
kunnes hän on esittänyt osallistuneensa tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen määräämään 
koulutukseen. 
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17 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, 
jonka hän on tehnyt hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on 
saanut lainvoiman, sosiaali- ja terveyshallitus 
voi, milloin rikokseen liittyvistä asianhaaroista 
on havaittavissa, että hammaslääkärintoimen 
harjoittaja ei ole sen luottamuksen arvoinen, 
jota hänen tulee nauttia, julistaa hänet menet
täneeksi oikeuden hammaslääkärintoimen har
joittamiseen määräajaksi tai, jos asianhaarat 
ovat erittäin raskauttavat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä sosiaa
li- ja terveyshallitukselle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin 
tuomioistuimen päätös, jolla hammaslääkärin
toimen harjoittaja on tuomittu vankeusrangais
tukseen taikka viralta pantavaksi tai virantoi
mituksesta erotettavaksi, on saanut lainvoi
man, kieltää häntä harjoittamasta hammaslää
kärintointa, kunnes asia on lopullisesti ratkais
tu. 

18 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja anta

essaan 12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lau
sunnon on tahallaan siihen merkinnyt virheel
liseksi tai perusteettomaksi tietämänsä lausu
man tai tiedon taikka hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan on menetellyt tavalla, jota on 
pidettävä sopimattomana, tai väärinkäyttää 
potilaan luottamusta tai potilaan riippuvuutta 
hänestä, sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaa 
hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeuden ham
maslääkärintoimen harjoittamiseen tai rajoittaa 
sitä. 

19 § 
Jos sosiaali- ja terveyshallitus havaitsee ham

maslääkärintoimen harjoittajan menetelleen 
virheellisesti hammaslääkärintoimeen kuuluvia 
tehtäviä suorittaessaan taikka suorittaneen tai 
aikovan suorittaa sellaisia hammaslääkärintoi
meen kuuluvia tehtäviä, joihin hänen koulutus
taan tai kokemustaan on pidettävä riittämättö
mänä tai hänen toimintamahdollisuuksiaan ra
joitettuina, sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa 

Ehdotus 

17 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja on 

tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, 
jonka hän on tehnyt hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on 
saanut lainvoiman, terveydenhuollon oikeustur
vakeskus voi, milloin rikokseen liittyvistä asian
haaroista on havaittavissa, että hammaslääkä
rintoimen harjoittaja ei ole sen luottamuksen 
arvoinen, jota hänen tulee nauttia, julistaa 
hänet menettäneeksi oikeuden hammaslääkä
rintoimen harjoittamiseen määräajaksi tai, jos 
asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, lopulli
sesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
jäljennös 1 tai 2 momentissa tarkoitettua asiaa 
koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla ham
maslääkärintoimen harjoittaja on tuomittu 
vankeusrangaistukseen taikka viralta panta
vaksi tai virantoimituksesta erotettavaksi, on 
saanut lainvoiman, kieltää häntä harjoittamas
ta hammaslääkärintointa, kunnes asia on lo
pullisesti ratkaistu. 

18 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja anta

essaan 12 §:ssä tarkoitetun todistuksen tai lau
sunnon on tahallaan siihen merkinnyt virheel
liseksi tai perusteettomaksi tietämänsä ·lausu
man tai tiedon taikka hammaslääkärintointa 
harjoittaessaan on menetellyt tavalla, jota on 
pidettävä sopimattomana, tai väärinkäyttää 
potilaan luottamusta tai potilaan riippuvuutta 
hänestä, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeu
den hammaslääkärintoimen harjoittamiseen tai 
rajoittaa sitä. 

19 § 
Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus ha

vaitsee hammaslääkärintoimen harjoittajan me
netelleen virheellisesti hammaslääkärintoimeen 
kuuluvia tehtäviä suorittaessaan taikka suorit
taneen tai aikovan suorittaa sellaisia hammas
lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä, joihin hä
nen koulutustaan tai kokemustaan on pidettä
vä riittämättömänä tai hänen toimintamahdol
lisuuksiaan rajoitettuina, terveydenhuollon oi-
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Voimassa oleva laki 

tarkempia määräyksiä ja ohjeita hammaslääkä
rintoimen harjoittamista varten sekä rajoittaa 
hänen oikeuttaan suorittaa hammaslääkärintoi
meen kuuluvia tehtäviä tai kokonaan kieltää 
häntä suorittamasta niitä, kunnes rajoituksen 
tai kiellon aiheuttanut syy on lakannut. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus toteaa, että 
hammaslääkärintoimen harjoittaja väärinkäyt
tää oikeuttaan määrätä apteekista alkoholia tai 
huumausainetta taikka muuta niihin verratta
vaa ainetta, sosiaali- ja terveyshallitus voi 
toistaiseksi rajoittaa hänen oikeuttaan sanotun
laisten aineiden määräämiseen tai kokonaan 
kieltää häntä määräämästä niitä. 

20 § 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita sosiaali- ja terveyshallitus voi tarvittaessa 
väliaikaisesti kieltää asianomaista harjoitta
masta hammaslääkärintointa tai rajoittaa hä
nen oikeuttaan hammaslääkärintoimen harjoit
tamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopul
lista ratkaisemista on sosiaali- ja terveyshalli
tuksen vanittava asianomaiselle hammaslääkä
rintoimen harjoittajalle tilaisuus antaa selitys 
asiassa. Sosiaali- ja terveyshallitus voi ennen 
asian ratkaisemista kuulla asiantuntijoita. 

20 a § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaessaan 

hammaslääkärin menettäneeksi oikeuden har
joittaa hammaslääkärintointa taikka kieltäes
sään hammaslääkäriä harjoittamasta hammas
lääkärintointa tai rajoittaessaan oikeutta ham
maslääkärintoimen harjoittamiseen määrätä 
hammaslääkärintointa yksityisesti harjoitta
neen erityisestä syystä luovuttamaan potilastie
toja koskevat asiakirjat ammatinharjoittamis
paikkakuntansa terveyskeskukseen erillisarkis
tona hoidettaviksi. 

21 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja toin

taan harjoittaessaan on menetellyt vastoin lakia 
taikka lain nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, syyllistynyt tehtävässään muutoin 
virheellisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyt
täytynyt sopimattomasti, eikä virheellisyys tai 
laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi 

Ehdotus 

keusturvakeskus voi antaa tarkempia määräyk
siä ja ohjeita hammaslääkärintoimen har
joittamista varten sekä rajoittaa hänen oikeut
taan suorittaa hammaslääkärintoimeen kuulu
via tehtäviä tai kokonaan kieltää häntä suorit
tamasta niitä, kunnes rajoituksen tai kiellon 
aiheuttanut syy on lakannut. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus tote
aa, että hammaslääkärintoimen harjoittaja vää
rinkäyttää oikeuttaan määrätä apteekista alko
holia tai huumausainetta taikka muuta niihin 
verrattavaa ainetta, terveydenhuollon oikeustur
vakeskus voi toistaiseksi rajoittaa hänen oike
uttaan sanotunlaisten aineiden määräämiseen 
tai kokonaan kieltää häntä määräämästä niitä. 

20 § 
Käsitellessään 14-19 §:ssä tarkoitettuja asi

oita terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi tar
vittaessa väliaikaisesti kieltää asianomaista har
joittamasta hammaslääkärintointa tai rajoittaa 
hänen oikeuttaan hammaslääkärintoimen har
joittamiseen. 

Ennen 14-19 §:ssä tarkoitetun asian lopul
lista ratkaisemista on terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen varattava asianomaiselle ham
maslääkärintoimen harjoittajalle tilaisuus antaa 
selitys asiassa. Terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi ennen asian ratkaisemista kuulla asian
tuntijoita. 

20 a § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi julis

taessaan hammaslääkärin menettäneeksi oikeu
den harjoittaa hammaslääkärintointa taikka 
kieltäessään hammaslääkäriä harjoittamasta 
hammaslääkärintointa tai rajoittaessaan oi
keutta hammaslääkärintoimen harjoittamiseen 
määrätä hammaslääkärintointa yksityisesti har
joittaneen erityisestä syystä luovuttamaan po
tilastietoja koskevat asiakirjat ammatinharjoit
tamispaikkakuntansa terveyskeskukseen eril
lisarkistona hoidettaviksi. 

21 § 
Jos hammaslääkärintoimen harjoittaja toin

taan harjoittaessaan on menetellyt vastoin lakia 
taikka lain nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, syyllistynyt tehtävässään muutoin 
virheellisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyt
täytynyt sopimattomasti, eikä virheellisyys tai 
laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi 
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Voimassa oleva laki 

syytettävä tuomioistuimessa, sosiaali- ja terve
yshallitus voi antaa hänelle suullisen tai kirjal
lisen varoituksen. 

26 § 
Saavutetusta ja menetetyksi julistetusta tai 

rajoitetusta hammaslääkärintoimen harjoitta
misoikeudesta sosiaali- ja terveyshallituksen on 
viipymättä kuulutettava virallisessa lehdessä. 

Sosiaali- ja terveyshallitus julkaisee vuosittain 
luettelon hammaslääkärintoimen harjoittajista. 

28 § 
Muutoksenhausta sosiaali- ja terveyshallituk

sen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Edellä 14-20 ja 20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

29 § 
Jos sosiaali- ja terveyshallitus määrää suori

tettavaksi hammaslääkärin ammattitaidon tai 
muun pätevyyden toteamiseksi kuulustelun, voi
daan asetuksella säätää kuulusteltavan suoritet
tavaksi valtiolle aiheutuvien kustannusten ja kuu
lustelijoiden palkkioiden korvauksena enintään 
eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virka
toimista suoritettavien maksujen perusteista an
netussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten pe
rusteiden mukaan vahvistettava maksu. 

30 § 

Sosiaali- ja terveyshallituksen ratkaistavaksi 
tämän lain mukaan kuuluvia asioita voidaan 
asetuksella siirtää lääninhallituksen ratkaista
vaksi. 

Ehdotus 

syytettävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi antaa hänelle suullisen 
tai kirjallisen varoituksen. 

26 § 
Menetetyksi julistetusta tai rajoitetusta ham

maslääkärintoimen harjoittamisoikeudesta ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen on viipy
mättä kuulutettava virallisessa lehdessä. 

Kumotaan 

28 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 14-20 a §:ssä tarkoitettu päätös 
on valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

29 § 
Kumotaan 

30 § 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rat
kaistavaksi tämän lain mukaan kuuluvia asioi
ta voidaan asetuksella siirtää lääninhallituksen 
ratkaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 
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5. 
Laki 

vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla 9 päivänä kesäkuuta 

1961 annetun lain (307 /61) 3 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(74/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Ruotsissa tai Norjassa valtakunnan rajalla 

olevassa kunnassa asuva, yksityisvastaanottoa 
pitävä lääkäri voi sosiaali- ja terveyshallituk
selta saada luvan harjoittaa lääkärintointa naa
purikunnassa rajaseudulla Suomessa. Saman
lainen oikeus voidaan antaa myös erikoislää
kärille, joka ei vakinaisesti asu naapurimaan 
raja-alueella, mutta pitää siellä vastaanottoa. 

6. 

Ehdotus 

3 § 
Ruotsissa tai Norjassa valtakunnan rajalla 

olevassa kunnassa asuva, yksityisvastaanottoa 
pitävä lääkäri voi terveydenhuollon oikeusturva
keskukselta saada luvan harjoittaa lääkärin
tointa naapurikunnassa rajaseudulla Suomessa. 
Samanlainen oikeus voidaan antaa myös eri
koislääkärille, joka ei vakinaisesti asu naapuri
maan raja-alueella, mutta pitää siellä vastaan
ottoa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain 

(220/64) l §:n 1 ja 3 momentti sekä l a, 3, 3 a, 4 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä 
tammikuuta 1991 annetussa laissa (67/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin 

antamia hammasteknillisiä töitä sekä muiden 
toimeksiannosta suorittamaan irtohampaiden 
korjauksia on Suomen kansalainen, joka am
mattikasvatushallituksen alaisessa oppilaitok
sessa suorittamaosa tutkinnon perusteella on 
merkitty sosiaali- ja terveyshallituksen lailliste
tuista hammasteknikoista pitämään luetteloon. 

9 321254P 

Ehdotus 

1 § 
Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin 

antamia hammasteknillisiä töitä sekä muiden 
toimeksiannosta suorittamaan irtohampaiden 
korjauksia on Suomen kansalainen, joka ope
tushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilai
toksessa suorittamaosa tutkinnon perusteella 
on merkitty terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen laillistetuista hammasteknikoista pitä
mään luetteloon. 
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Voimassa oleva laki 

Hakemuksesta sosiaali- ja terveyshallitus voi 
hyväksyä myös muussa maassa hammastekni
kaksi valmistuneen Suomen kansalaisen suorit
tamaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtä
viä ja merkittäväksi laillistetuista hammastek
nikoista pidettävään luetteloon. Tarvittaessa 
sosiaali- ja terveyshallitus voi vaatia, että ha
kijan on ennen luetteloon merkitsemistä suori
tettava sosiaali- ja terveyshallituksen määrää
mä pätevyyskoe. 

1 a § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä 

ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjois
maan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia 
hammasteknikkana muussa pohjoismaassa, 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden toimia 
Ahvenanmaan maakunnassa. 

3 § 
Hammasteknikko on toimensa harjoittami

sessa sosiaali- ja terveyshallituksen ja läänin
hallituksen valvonnan alainen. 

Hammasteknikko on velvollinen noudatta
maan, mitä sosiaali- ja terveyshallitus voimassa 
olevien säännösten nojalla määrää ja antamaan 
sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhalli
tukselle tilastollisia tietoja ja muita selvityksiä. 
Hammasteknikko on niin ikään velvollinen 
ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa se
kä niiden muutokset viipymättä sosiaali- ja 
terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle. 

3 a § 
Hammasteknikontoimen harjoittajan tulee 

toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4 § 
Jos hammasteknikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen tai tämän lain rikkomisesta 

Ehdotus 

H akemuksesta terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi hyväksyä myös muussa maassa 
hammasteknikaksi valmistuneen Suomen kan
salaisen suorittamaan 1 ja 2 momentissa tar
koitettuja tehtäviä ja merkittäväksi laillistetuis
ta hammasteknikoista pidettävään luetteloon. 
Tarvittaessa terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi vaatia, että hakijan on ennen luetteloon 
merkitsemistä suoritettava terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen määräämä pätevyyskoe. 

1 a § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi mää

rääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun 
pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toi
mia hammasteknikkana muussa pohjoismaas
sa, 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden 
toimia Ahvenanmaan maakunnassa. 

3 § 
Hammasteknikko on toimensa harjoittami

sessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja 
lääninhallituksen valvonnan alainen. 

Hammasteknikko on velvollinen noudatta
maan, mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voimassa olevien säännösten nojalla määrää ja 
antamaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
selle ja lääninhallitukselle tilastollisia tietoja ja 
muita selvityksiä sen estämättä, mitä salassapi
tovelvollisuudesta säädetään. Hammasteknikko 
on niin ikään velvollinen ilmoittamaan asuin
paikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset 
viipymättä terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
selle ja lääninhaliitukselle. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ) . 

3 a § 
Hammasteknikontoimen harjoittajan tulee 

toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4 § 
Jos hammasteknikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen tai tämän lain rikkomisesta 
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Voimassa oleva laki 

sakkoon taikka jos hammasteknikko mielisai
rauden taikka alkoholin tai huumausaineiden 
väärinkäytön vuoksi on käynyt kykenemättö
mäksi tointaan harjoittamaan, voi sosiaali- ja 
terveyshallitus julistaa hänet menettäneeksi oi
keuden hammasteknikon toimen harjoittami
seen joko määräajaksi tai lopullisesti. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu sosiaali- ja terveys

hallituksen päätös pannaan valituksesta huoli
matta heti täytäntöön. 

7. 

Ehdotus 

sakkoon taikka jos hammasteknikko mielisai
rauden taikka alkoholin tai huumausaineiden 
väärinkäytön vuoksi on käynyt kykenemättö
mäksi tointaan harjoittamaan, voi terveyden
huollon oikeusturvakeskus julistaa hänet menet
täneeksi oikeuden hammasteknikon toimen 
harjoittamiseen joko määräajaksi tai lopullises
ti. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon 

oikeusturvakeskuksen päätös pannaan valituk
sesta huolimatta heti täytäntöön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 

Laki 
sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 31 päivänä lokakuuta 1962 annetun lain (554/62) 

1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 2, 2 aja ~ §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 
annetussa laissa ( 68/91 ), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Oikeus sairaanhoitotoimen harjoittamiseen 

joko toisen palveluksessa tai yksityisenä amma
tinharjoittajana asetuksella säädetyissä sairaan
hoitotoimen ammateissa on ainoastaan sääde
tyt opinnäytteet suorittaneella henkilöllä, jonka 
sosiaali- ja terveyshallitus on hyväksynyt mer
kittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pi
dettävään luetteloon. Lääkärintoimen ja ham
maslääkärintoimen harjoittamisesta säädetään 
erikseen. 

Hakemuksesta sosiaali- ja terveyshallitus voi 
hyväksyä merkittäväksi sairaanhoitotoimen 

Ehdotus 

1 § 
Oikeus sairaanhoitotoimen harjoittamiseen 

joko toisen palveluksessa tai yksityisenä amma
tinharjoittajana asetuksella säädetyissä sairaan
hoitotoimen ammateissa on ainoastaan sääde
tyt opinnäytteet suorittaneella henkilöllä, jonka 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hyväksy
nyt merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoitta
jista pidettävään luetteloon. Lääkärintoimen ja 
hammaslääkärintoimen harjoittamisesta sääde
tään erikseen. 

Hakemuksesta terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi hyväksyä merkittäväksi sairaanhoi-
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Voimassa oleva laki 

harjoittajien luetteloon muualla kuin Suomessa 
koulutuksen saaneen henkilön, joka terveyden
huolto-oppilaitoksen antamalla todistuksena 
osoittaa pätevyytensä harjoittaa koulutustaan 
vastaavaa sairaanhoitotoimintaa. 

2§ 
Sairaanhoitotoimenharjoittaja on toimin

taansa harjoittaessaan sosiaali- ja terveyshalli
tuksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen 
sekä velvollinen noudattamaan, mitä sosiaali
ja terveyshallitus tai lääninhallitus voimassa 
olevien säännösten nojalla määrää, ja anta
maan sosiaali- ja terveyshallitukselle tai läänin
hallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityk~ 
siä. Lääninhallituksella on myös oikeus tehdä 
sosiaali- ja terveyshallitukselle esityksiä 5 §:ssä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

2a§ 
Sairaanhoitotoimen harjoittajan tulee toimi

essaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa ja asuinpaikkansa; sekä 
2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää

räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja on tuo

mittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka 
hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaa hänet 
menettäneeksi oikeutensa sairaanhoitotoimensa 
harjoittamiseen toistaiseksi tai määräajaksi, 
taikka milloin asianhaarat ovat erittäin ras
kauttava!, lopullisesti. Samoin voidaan mene
tellä, jos valtion tai kunnan palveluksessa oleva 
sairaanhoitotoimen harjoittaja on tointaan har
joittaessaan tekemänsä rikoksen vuoksi pidä
tetty virantoimituksesta taikka tuomittu viran
toimituksesta erotettavaksi tai viralta panta-

Ehdotus 

totoimen harjoittajien luetteloon muualla kuin 
Suomessa koulutuksen saaneen henkilön, joka 
terveydenhuolto-oppilaitoksen antamalla todis
tuksena osoittaa pätevyytensä harjoittaa kou
lutustaan vastaavaa sairaanhoitotoimin taa. 

2 § 
Sairaanhoitotoimenharjoittaja on toimin

taansa harjoittaessaan terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen ja lääninhallituksen valvonn 
analainen sekä velvollinen noudattamaan, mitä 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai läänin
hallitus voimassa olevien säännösten nojalla 
määrää, ja antamaan terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle tai lääninhallitukselle ilmoi
tuksia, selityksiä ja selvityksiä sen estämättä, 
mitä salassapitovelvollisuuksista säädetään. Lää
ninhallituksella on myös oikeus tehdä tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle esityksiä 
5 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymi
sestä. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ) . 

2 a § 
Sairaanhoitotoimen harjoittajan tulee toimi

essaan itsenäisenä ammatinharjoittajana: 
1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaik

kansa ja asuinpaikkansa; sekä 
2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää

räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4 § 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja on tuo

mittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka 
hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja 
tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi julistaa 
hänet menettäneeksi oikeutensa sairaanhoito
toimensa harjoittamiseen toistaiseksi tai mää
räajaksi, taikka milloin asianhaarat ovat erit• 
täin raskauttavat, lopullisesti. Samoin voidaan 
menetellä, jos valtion tai kunnan palveluksessa 
oleva sairaanhoitotoimen harjoittaja on toin
taan harjoittaessaan tekemänsä rikoksen vuok
si pidätetty virantoimituksesta taikka tuomittu 
virantoimituksesta erotettavaksi tai viralta pan-
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Voimassa oleva laki 

vaksi. Virantoimituksesta pidätetty tai erotettu 
julistetaan kuitenkin oikeutensa menettäneeksi 
enintään siksi ajaksi, jonka hän on virantoimi
tuksesta pidätettynä tai erotettuna. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin 
tuomioistuimen päätös, jolla 1 momentissa 
tarkoitettu henkilö on tuomittu vankeusran
gaistukseen tai viralta pantavaksi, on saanut 
lainvoiman, julistaa hänet menettäneeksi oikeu
tensa sairaanhoitotoimen harjoittamiseen, kun
nes asia on lopullisesti ratkaistu. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä toimittaa 
sosiaali- ja terveyshallitukselle jäljennös 1 mo
mentissa tarkoitettua asiaa koskevasta pöytä
kirjasta ja päätöksestä. 

5 § 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja sairauden 

tai vamman vuoksi taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen väärinkäytön johdosta on käy
nyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, 
on sosiaali- ja terveyshallituksella oikeus julis
taa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeutensa 
sairaanhoitotoimen harjoittamiseen. 

Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että 
sairaanhoitotoimen harjoittaja on 1 momentis
sa mainitusta syystä käynyt kykenemättömäksi 
tointaan harjoittamaan, sosiaali- ja terveyshal
litus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet 
lääkärintarkastukseen sekä kieltää häntä har
joittamasta sairaanhoitotointaan, kunnes kysy
mys hänen kykenemättömyydestään on lopul
lisesti ratkaistu. 

Jos syy, joka on aiheuttanut sairaanhoitotoi
men harjoittamisoikeuden menetyksen, lakkaa, 
voi sosiaali- ja terveyshallitus hakemuksesta 
antaa takaisin sanotun oikeuden. 

6 § 
Tämän lain 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja 

terveyshallituksen päätökset voidaan valituk
sesta huolimatta panna täytäntöön. 

Ehdotus 

tavaksi. Virantoimituksesta pidätetty tai erotet
tu julistetaan kuitenkin oikeutensa menettä
neeksi enintään siksi ajaksi, jonka hän on 
virantoimituksesta pidätettynä tai erotettuna. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi jo 
ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla 1 
momentissa tarkoitettu henkilö on tuomittu 
vankeusrangaistukseen tai viralta pantavaksi, 
on saanut lainvoiman, julistaa hänet menettä
neeksi oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoitta
miseen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä toimittaa 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle jäljen
nös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevasta 
pöytäkirjasta ja päätöksestä. 

5 § 
Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja sairauden 

tai vamman vuoksi taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen väärinkäytön johdosta on käy
nyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, 
on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella oi
keus julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi 
oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoittamiseen. 

Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että 
sairaanhoitotoimen harjoittaja on 1 momentis
sa mainitusta syystä käynyt kykenemättömäksi 
tointaan harjoittamaan, terveydenhuollon oike
usturvakeskus voi asian selville saamiseksi mää
rätä hänet lääkärintarkastukseen sekä kieltää 
häntä harjoittamasta sairaanhoitotointaan, 
kunnes kysymys hänen kykenemättömyydes
tään on lopullisesti ratkaistu. 

Jos syy, joka on aiheuttanut sairaanhoitotoi
men harjoittamisoikeuden menetyksen, lakkaa, 
voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus hake
muksesta antaa takaisin sanotun oikeuden. 

6 § 
Tämän lain 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut terveyden

huollon oikeusturvakeskuksen päätökset voi
daan valituksesta huolimatta panna täytän
töön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 
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8. 
Laki 

hierojan toimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hierojan toimesta 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1231145) 2 §, 6 §:n 

momentti, 7 ja 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 2 § 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (1031191), 8 §:n 

momentti, 7 ja 10-13 §, 13 a §:n 2 kohta ja 14 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(69/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa 

on Suomen kansalaisella, joka on suorittanut 
hierojan koulutuksen opetushallituksen toimi
alaan kuuluvassa oppilaitoksessa tai joka suo
ritettuaan koulutetuille hierojille määrätyn op
pijakson sosiaali- ja terveyshallituksen hyväk
symässä muussa opetuslaitoksessa on saanut 
koulutetun hierojan todistuksen taikka joka on 
saanut 6 §:n nojalla laillistuskirjan. 

6 § 
Suomen kansalaisen, joka on muussa maassa 

valmistunut koulutetuksi hierojaksi ja haluaa 
saada oikeuden harjoittaa Suomessa koulute
tun hierojan tointa, tulee tehdä hakemus sosi
aali- ja terveyshallitukselle. Sosiaali- ja terveys
hallitus voi, milloin se tarpeelliseksi katsotaan, 
vaatia, että hakija suorittaa kokeen tai tutkin
non 2 §:ssä tarkoitetussa opetuslaitoksessa. Ha
kijalle, jolla on riittävä pätevyys voi sosiaali- ja 
terveyshallitus myöntää oikeuden harjoittaa 
koulutetun hierojan tointa ja antaa laillistus
kirjan. Jos hakija on valmistunut opetuslaitok
sesta, joka vastaa Suomessa hierojia koulutta
valle laitokselle asetettuja vaatimuksia, oikeus 
harjoittaa koulutetun hierojan tointa on myön
nettävä, jollei sen myöntämättä jättämiseen ole 
erityistä syytä. 

7§ 
Muu kuin Suomen kansalainen ei saa ilman 

sosiaali- ja terveyshallituksen lupaa harjoittaa 
Suomessa hierojan tointa. 

10 § 
Jos koulutettu hieroja on tuomittu vankeus

rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt 

Ehdotus 

2 § 
Oikeus harjoittaa koulutetun hierojan tointa 

on Suomen kansalaisella, joka on suorittanut 
hierojan koulutuksen opetushallituksen toimi
alaan kuuluvassa oppilaitoksessa tai joka suo
ritettuaan koulutetuille hierojille määrätyn op
pijakson terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
hyväksymässä muussa opetuslaitoksessa on 
saanut koulutetun hierojan todistuksen taikka 
joka on saanut 6 §:n nojalla laillistuskirjan. 

6 § 
Suomen kansalaisen, joka on muussa maassa 

valmistunut koulutetuksi hierojaksi ja haluaa 
saada oikeuden harjoittaa Suomessa koulute
tun hierojan tointa, tulee tehdä hakemus ter
veydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Tervey
denhuollon oikeusturvakeskus voi, milloin se 
tarpeelliseksi katsotaan, vaatia, että hakija suo
rittaa kokeen tai tutkinnon 2 §:ssä tarkoitetussa 
opetuslaitoksessa. Hakijalle, jolla on riittävä 
pätevyys voi terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää oikeuden harjoittaa koulutetun hiero
jan tointa ja antaa laillistuskirjan. Jos hakija on 
valmistunut opetuslaitoksesta, joka vastaa Suo
messa hierojia kouluttavalle laitokselle asetet
tuja vaatimuksia, oikeus harjoittaa koulutetun 
hierojan tointa on myönnettävä, jollei sen 
myöntämättä jättämiseen ole erityistä syytä. 

7§ 
Muu kuin Suomen kansalainen ei saa ilman 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupaa 
harjoittaa Suomessa hierojan tointa. 

10 § 
Jos koulutettu hieroja on tuomittu vankeus

rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt 
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Voimassa oleva laki 

tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen 
päätös on saanut lainvoiman, sosiaali- ja ter
veyshallitus voi, jos rikokseen liittyvistä asian
haaroista on havaittavissa, että koulutettu hie
roja ei ole sen luottamuksen arvoinen, jota 
hänen tulee nauttia, tai että hän on osoittau
tunut kykenemättömäksi tointaan harjoitta
maan, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden 
koulutetun hierojan toimen harjoittamiseen 
määräajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin 
raskauttavat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
sosiaali- ja terveyshallitukselle jäljennös 1 mo
mentissa tarkoitettua asiaa koskevasta pöytä
kirjasta ja päätöksestä. 

11 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin 

päätös, jolla koulutettu hieroja on tuomittu 
vankeusrangaistukseen, on saanut lainvoiman, 
julistaa koulutetun hierojan menettäneeksi oi
keuden toimensa harjoittamiseen, kunnes asia 
on lopullisesti ratkaistu. 

Niin ikään sosiaali- ja terveyshallitus voi, jos 
on perusteltua syytä otaksua, että koulutettu 
hieroja mielisairauden taikka alkoholin tai 
huumausaineen väärinkäytön johdosta on käy
nyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, 
määrätä hänet lääkärintarkastukseen asian sel
ville saamiseksi sekä kieltää häntä harjoitta
masta koulutetun hierojan tointa, kunnes ky
symys hänen kykenemättömyydestään on lo
pullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärin
tarkastukseen, poliisin on annettava tarvittavaa 
virka-apua. 

12 § 
Jos koulutettu hieroja mielisairauden taikka 

alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön joh
dosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan 
harjoittamaan, taikka epäsiveellisenä elämällä 
tai epäsiveellistä elämää edistämällä on osoit
tanut, ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen, 
jota koulutetun hierojan tulee nauttia, voi 
sosiaali- ja terveyshallitus julistaa hänet toistai
seksi menettäneeksi oikeuden harjoittaa hiero
jan tointa. 

Jos syy, joka on aiheuttanut oikeuden me
nettämisen, lakkaa, voi sosiaali- ja terveyshal
litus hakemuksesta antaa oikeuden takaisin. 

Ehdotus 

tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen 
päätös on saanut lainvoiman, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi, jos rikokseen liittyvistä 
asianhaaroista on havaittavissa, että koulutettu 
hieroja ei ole sen luottamuksen arvoinen, jota 
hänen tulee nauttia, tai että hän on osoittau
tunut kykenemättömäksi tointaan harjoitta
maan, julistaa hänet menettäneeksi oikeuden 
koulutetun hierojan toimen harjoittamiseen 
määräajaksi tai, jos asianhaarat ovat erittäin 
raskauttavat, lopullisesti. 

Tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle jäljen
nös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevasta 
pöytäkirjasta ja päätöksestä. 

11 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vm JO 

ennen kuin päätös, jolla koulutettu hieroja on 
tuomittu vankeusrangaistukseen, on saanut 
lainvoiman, julistaa koulutetun hierojan menet
täneeksi oikeuden toimensa harjoittamiseen, 
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. 

Niin ikään terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi, jos on perusteltua syytä otaksua, että 
koulutettu hieroja mielisairauden taikka alko
holin tai huumausaineen väärinkäytön johdos
ta on käynyt kykenemättömäksi tointaan har
joittamaan, määrätä hänet lääkärintarkastuk
seen asian selville saamiseksi sekä kieltää häntä 
harjoittamasta koulutetun hierojan tointa, kun
nes kysymys hänen kykenemättömyydestään 
on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lää
kärintarkastukseen, poliisin on annettava tar
vittavaa virka-apua. 

12 § 
Jos koulutettu hieroja mielisairauden taikka 

alkoholin tai huumausaineen väärinkäytön joh
dosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan 
harjoittamaan, taikka epäsiveellisenä elämällä 
tai epäsiveellistä elämää edistämällä on osoit
tanut, ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen, 
jota koulutetun hierojan tulee nauttia, voi 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus julistaa hä
net toistaiseksi menettäneeksi oikeuden harjoit
taa hierojan tointa. 

Jos syy, joka on aiheuttanut oikeuden me
nettämisen, lakkaa, voi terveydenhuollon oike
usturvakeskus hakemuksesta antaa oikeuden 
takaisin. 
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Voimassa oleva laki 

13§ 
Koulutetun hierojan tointa harjoittava on 

toimintaansa harjoittaessaan sosiaali- ja terve
yshallituksen ja lääninhallituksen valvonnan 
alainen ja velvollinen noudattamaan, mitä so
siaali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus lain 
tai asetuksen taikka niiden nojalla annettujen 
määräysten nojalla määrää, sekä, milloin sosi
aali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus eri
tyisissä tapauksissa katsoo syytä olevan, anta
maan sosiaali- ja terveyshallitukselle tai läänin
hallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityk
siä. 

13 a § 
Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tu

lee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na: 

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

14 § 
Muutoksenhausta sosiaali- ja terveyshallituk

sen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Edellä 10-13 §:ssä tarkoitettu päätös on vali
tuksesta huolimatta heti pantava täytäntöön. 

Ehdotus 

13§ 
Koulutetun hierojan tointa harjoittava on 

toimintaansa harjoittaessaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen val
vonnan alainen ja velvollinen noudattamaan, 
mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai lää
ninhallitus lain tai asetuksen taikka niiden 
nojalla annettujen määräysten nojalla määrää, 
sekä, milloin terveydenhuollon oikeusturvakes
kus tai lääninhallitus erityisissä tapauksissa 
katsoo syytä olevan, antamaan terveydenhuol
lon oikeusturvakeskukselle tai lääninhallituksel
le ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä sen estä
mättä, mitä salassapitovelvollisuudesta sääde
tään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtäiven 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ) . 

13 a § 
Koulutetun hierojan toimen harjoittajan tu

lee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittaja
na: 

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

14 § 
Muutoksenhausta terveydenhuollon oikeus

turvakeskuksen tämän lain nojalla antamiin 
päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Edellä 10-13 §:ssä tarkoitettu päätös on 
valituksesta huolimatta heti pantava täytän
töön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset jäävät edelleen voi
maan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö ku
moaa ne. 
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9. 
Laki 

optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan optikon toimen harjoittamisesta 11 päivänä marraskuuta 1960 annetun lain (429/60) 

2, 3, 3 a ja 4 §, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (70/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Laillistetulla optikolla tarkoitetaan sitä, joka 

ammattikasvatushallituksen alaisessa oppilai
toksessa suorittamaosa tutkinnon perusteella 
on sosiaali- ja terveyshallitukselta saanut oi
keuden harjoittaa 1 §:ssä tarkoitettua optikon 
tointa. Laillistusta ei saa evätä, ellei epäämi
seen ole 4 §:ssä tarkoitettua perustetta. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi hakemuksesta 
antaa laillistuksen myös Suomen kansalaiselle, 
joka on muussa maassa valmistunut optikoksi. 
Tarvittaessa voi sosiaali- ja terveyshallitus vaa
tia, että hakijan on ennen laillistusta suoritet
tava koe tai tutkinto 1 momentissa tarkoitetus
sa oppilaitoksessa. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä 
ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjois
maan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia 
optikkona muussa pohjoismaassa, oikeuden 
toimia laillistettuna optikkona Ahvenanmaan 
maakunnassa. 

3 § 
Laillistettu optikko on toimintaansa harjoit

taessaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja lää
ninhallituksen valvonnan alainen sekä velvolli
nen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshal
litus tai lääninhallitus voimassa olevien sään
nösten nojalla määrää ja antamaan sosiaali- ja 
terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle ilmoi
tuksia, selityksiä ja selvityksiä sekä pitämään 
sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mu
kaisia luetteloita ja kortistoja 1 §:ssä tarkoite
tuista toimenpiteistään. 

10 321254P 

Ehdotus 

2 § 
Laillistetulla optikolla tarkoitetaan sitä, joka 

opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppi
laitoksessa suorittamaosa tutkinnon perusteella 
on terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta saa
nut oikeuden harjoittaa 1 §:ssä tarkoitettua 
optikon tointa. Laillistusta ei saa evätä, ellei 
epäämiseen ole 4 §:ssä tarkoitettua perustetta. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hake
muksesta antaa laillistuksen myös Suomen 
kansalaiselle, joka on muussa maassa valmis
tunut optikoksi. Tarvittaessa voi terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus vaatia, että hakijan on 
ennen laillistusta suoritettava koe tai tutkinto 1 
momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi mää
rääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun 
pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toi
mia optikkona muussa pohjoismaassa, oikeu
den toimia laillistettuna optikkona Ahvenan
maan maakunnassa. 

3§ 
Laillistettu optikko on toimintaansa harjoit

taessaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä 
velvollinen noudattamaan, mitä terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voimas
sa olevien säännösten nojalla määrää, ja anta
maan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 
ja lääninhallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja 
selvityksiä sen estämättä, mitä salassapitovelvol
lisuudesta säädetään, sekä pitämään terveyden
huollon oikeusturvakeskuksen määräysten mu
kaisia luetteloita ja kortistoja 1 §:ssä tarkoite
tuista toimenpiteistään. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ). 
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Voimassa oleva laki 

3 a § 
Laillistetun optikon tulee: 
1) ilmoittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle ja 

terveyslautakunnalle toimipaikkansa ja asuin
paikkansa toimiessaan itsenäisenä ammatinhar
joittajana; sekä 

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos laillistettu optikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen taikka tämän lain tai sen nojalla 
annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon 
taikka jos laillistettu optikko on sairauden 
taikka alkoholin tai huumausaineiden väärin
käytön johdosta käynyt kykenemättömäksi 
harjoittamaan optikontointa, voi sosiaali- ja 
terveyshallitus julistaa hänet joko määräajaksi 
tai lopullisesti menettäneeksi oikeutensa toimia 
laillistettuna optikkona. 

10. 

Ehdotus 

3 a § 
Laillistetun optikon tulee: 
1) ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturvakes

kukselle ja terveyslautakunnalle toimipaikkansa 
ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäisenä am
matinharjoittajana; sekä 

2) antaa sosiaali- ja terveysministeriön mää
räysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toimin
nastaan. 

4§ 
Jos laillistettu optikko on tuomittu vankeus

rangaistukseen taikka tämän lain tai sen nojalla 
annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon 
taikka jos laillistettu optikko on sairauden 
taikka alkoholin tai huumausaineiden väärin
käytön johdosta käynyt kykenemättömäksi 
harjoittamaan optikontointa, voi terveyden
huollon oikeusturvakeskus julistaa hänet joko 
määräajaksi tai lopullisesti menettäneeksi oi
keutensa toimia laillistettuna optikkona. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset jäävät edelleen voi
maan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö ku
moaa ne. 

Laki 
proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuota 

1987 annetun lain (1275/87) 2 §, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 4, 6-8, 10 ja 11 §, sellaisina kuin ne 
ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (83/91 ), sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Oikeuden toimia laillistettuna proviisorina 

tai laillistettuna farmaseuttina myöntää hake
muksesta sosiaali- ja terveyshallitus. Edellytyk
senä oikeuden myöntämiselle on, että hakija, 
joka on Suomen kansalainen, on suorittanut 

Ehdotus 

2 § 
Oikeuden t01m1a laillistettuna proviisorina 

tai laillistettuna farmaseuttina myöntää hake
muksesta terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 
Edellytyksenä oikeuden myöntämiselle on, että 
hakija, joka on Suomen kansalainen, on suo-
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Voimassa oleva laki 

kotimaan korkeakoulussa proviisorin tai vas
taavasti farmaseutin tutkinnon taikka ulko
maan korkeakoulussa proviisorin tai vastaavas
ti farmaseutin tutkintoa vastaavan tutkinnon 
sekä sosiaali- ja terveyshallituksen tarpeellisiksi 
katsomat lisäopinnot ja palvelun apteekissa, 
sivuapteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukau
passa tai sairaala-apteekissa. 

Jos hakija täyttää 1 momentissa säädetyt 
edellytykset, sosiaali- ja terveyshallituksen tulee 
myöntää proviisorin tai vastaavasti farmaseutin 
oikeus ja merkitä hänet laillistettuna proviiso
rina tai vastaavasti laillistettuna farmaseuttina 
näistä pidettävään luetteloon. 

3 § 

Edellä 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttäväl
le muun maan kansalaiselle sosiaali- ja terve
yshallitus voi myöntää luvan toimia proviiso
rina tai vastaavasti farmaseuttina Suomessa 
määrääminsä ehdoin. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä 
ehdoin myöntää 2 §:ssä säädetyt edellytykset 
täyttävälle muun pohjoismaan kansalaiselle, 
jolla on oikeus toimia proviisorina tai far
maseuttina muussa pohjoismaassa, oikeuden 
toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettu
na farmaseuttina Ahvenanmaan maakunnassa. 

4§ 
Proviisorin tutkintoa suorittava opiskelija, 

joka on suorittanut proviisorin tutkinnon kou
lutusohjelmasta farmaseutin tutkintoa vastaa
vat opinnot ja sosiaali- ja terveyshallituksen 
tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot sekä palvel
lut sosiaali- ja terveyshallituksen määräämän 
ajan apteekissa, lääketehtaassa, lääketukku
kaupassa tai sairaala-apteekissa, voi toimia 
väliaikaisesti farmaseuttina. 

Ehdotus 

rittanut kotimaan korkeakoulussa proviisorin 
tai vastaavasti farmaseutin tutkinnon taikka 
ulkomaan korkeakoulussa proviisorin tai vas
taavasti farmaseutin tutkintoa vastaavan tut
kinnon sekä terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot ja 
palvelun apteekissa, sivuapteekissa, lääketeh
taassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-aptee
kissa. 

Jos hakija täyttää 1 momentissa säädetyt 
edellytykset, terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tulee myöntää proviisorin tai vastaavas
ti farmaseutin oikeus ja merkitä hänet laillis
tettuna proviisorina tai vastaavasti laillistettuna 
farmaseuttina näistä pidettävään luetteloon. 

3 § 

Edellä 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttäväl
le muun maan kansalaiselle terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi myöntää luvan toimia 
proviisorina tai vastaavasti farmaseuttina Suo
messa määrääminsä ehdoin. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi mää
rääminsä ehdoin myöntää 2 §:ssä säädetyt edel
lytykset täyttävälle muun pohjoismaan kansa
laiselle, jolla on oikeus toimia proviisorina tai 
farmaseuttina muussa pohjoismaassa, oikeuden 
toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettu
na farmaseuttina Ahvenanmaan maakunnassa. 

4 § 
Proviisorin tutkintoa suorittava opiskelija, 

joka on suorittanut proviisorin tutkinnon kou
lutusohjelmasta farmaseutin tutkintoa vastaa
vat opinnot ja terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot sekä 
palvellut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
määräämän ajan apteekissa, lääketehtaassa, 
lääketukkukaupassa tai sairaala-apteekissa, voi 
toimia väliaikaisesti farmaseuttina. 

5 a § 
Jokainen proviisorin- tai farmaseutintoimen 

harjoittaja on toimessaan terveydenhuollon oike
usturvakeskuksen ja lääninhallituksen valvonnan 
alainen sekä velvollinen noudattamaan, mitä 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai läänin
hallitus säännösten tai määräysten nojalla mää
rää, sekä antamaan terveydenhuollon oikeustur
vakeskuksen tai lääninhallituksen pyytämät il
moitukset, selitykset ja selvitykset sen estämättä, 
mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

6§ 
Jos proviisorin- tai farmaseutintoimen har

joittaja on toiminnallaan osoittanut tulleensa 
tai jos hänet on sairauden, vian, vamman tai 
muun sellaisen syyn vuoksi katsottava osittain 
tai kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
proviisorin- tai farmaseutintointa, sosiaali- ja 
terveyshallitus voi julistaa hänet menettäneeksi 
oikeuden proviisorintoimen tai farmaseutintoi
men harjoittamiseen taikka rajoittaa sitä. 

7 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua proviiso

rin tai farmaseutin olevan kykenemätön toimi
maan tehtävässään, sosiaali- ja terveyshallitus 
voi asian selville saamiseksi määrätä hänet 
lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvit
tavan selvityksen sekä kieltää häntä toimimasta 
proviisorina tai farmaseuttina, kunnes kysymys 
hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti 
ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärintarkastuk
seen tai muuhun vastaavaan selvitykseen, po
liisiviranomaisen on annettava tarvittavaa vir
ka-apua. 

8 § 
Jos proviisori tai farmaseutti on toimessaan 

menetellyt vastoin lakia tai lain nojalla annet
tuja säännöksiä tai määräyksiä taikka syyllis
tynyt tehtävässään muutoin virheellisyyteen tai 
laiminlyöntiin, eikä virheellisyys tai laiminlyön
ti ole sen laatuista, että häntä olisi syytettävä 
tuomioistuimessa, sosiaali- ja terveyshallitus 
voi rangaista häntä kurinpitotoimin kirjallisella 
varoituksena. 

10 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain 

perusteella antamaan päätökseen haetaan muu
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu
teen siten kuin muutoksenhausta hallintoasiois
sa annetussa laissa (154/50) säädetään. Sosiaali
ja terveyshallitus voi määrätä, että 6 ja 7 §:ssä 
tarkoitettua päätöstä on valituksesta huolimat
ta heti noudatettava. 

Ehdotus 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ) . 

6 § 
Jos proviisorin- tai farmaseutintoimen har

joittaja on toiminnallaan osoittanut tulleensa 
tai jos hänet on sairauden, vian, vamman tai 
muun sellaisen syyn vuoksi katsottava osittain 
tai kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan 
proviisorin- tai farmaseutintointa, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi julistaa hänet 
menettäneeksi oikeuden proviisorintoimen tai 
farmaseutintoimen harjoittamiseen taikka ra
joittaa sitä. 

7 § 
Jos on perusteltua aihetta otaksua proviiso

rin tai farmaseutin olevan kykenemätön toimi
maan tehtävässään, terveydenhuollon oikeustur
vakeskus voi asian selville saamiseksi määrätä 
hänet lääkärintarkastukseen ja hankkia muun 
tarvittavan selvityksen sekä kieltää häntä toi
mimasta proviisorina tai farmaseuttina, kunnes 
kysymys hänen kykenemättömyydestään on 
lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärin
tarkastukseen tai muuhun vastaavaan selvityk
seen, poliisiviranomaisen on annettava tarvit
tavaa virka-apua. 

8 § 
Jos proviisori tai farmaseutti on toimessaan 

menetellyt vastoin lakia taikka lain nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka 
syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyy
teen tai laiminlyöntiin, eikä virheellisyys tai 
laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi 
syytettävä tuomioistuimessa, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi rangaista häntä kurinpi
totoimin kirjallisella varoituksena. 

10 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tä

män lain perusteella antamaan päätökseen hae
taan muutosta valittamalla korkeimpaan hal
linto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
määrätä, että 6 ja 7 §:ssä tarkoitettua päätöstä 
on valituksesta huolimatta heti noudatettava. 
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Voimassa oleva laki 

11 § 
Tarkempia säännöksiä proviisorintoimen ja 

farmaseutintoimen harjoittamisesta sekä tämän 
lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa 
asetuksella. Sosiaali- ja terveyshallitus antaa 
tarvittaessa tarkempia määräyksiä proviisorin
toimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta. 

11. 

Ehdotus 

11§ 
Tarkempia säännöksiä proviisorintoimen ja 

farmaseutintoimen harjoittamisesta sekä tämän 
lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa 
asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarvittaessa tarkempia määräyksiä proviisorin
toimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset jäävät edelleen voi
maan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö ku
moaa ne. 

Laki 
steriloimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/70) 4 §:n 1 ja 3 momentti 

sekä 5 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (87/91), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä: 
1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauk

sessa steriloimisen suorittavan lääkärin päätök
sellä; 

2) 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä 

3) 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa sosiaali- ja terveyshallituksen 
luvalla. 

Jos yhden lääkärin, tai 1 §:n 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkärin 
päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimi
seen pyytää sosiaali- ja terveyshallitukselta. 

Ehdotus 

4 § 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä: 
1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauk

sessa steriloimisen suorittavan lääkärin päätök
sellä; 

2) 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä 

3) 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen luvalla. 

Jos yhden lääkärin, tai 1 §:n 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkärin 
päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimi
seen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselta. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Tässä laissa tarkoitetut sosiaali- ja terveys

hallitukselle kuuluvat asiat käsitellään erityisis
tunnossa siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen on käsiteltävä 
1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Sosi
aali- ja terveyshallituksen asiasta antamaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

8 § 
Steriloimisen suorittaa laillistettu lääkäri tai 

se, jolle sosiaali- ja terveyshallitus lääkärintoi
men harjoittamisesta annetun lain (562178) 
6 §:n 2 momentin nojalla on myöntänyt luvan 
harjoittaa lääkärintointa. 

12. 

Ehdotus 

5 § 
Tässä laissa tarkoitetut terveydenhuollon oi

keusturvakeskukselle kuuluvat asiat käsitellään 
raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden 
lautakunnassa siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireel
lisinä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

8 § 
Steriloimisen suorittaa laillistettu lääkäri tai 

se, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus lää
kärintoimen harjoittamisesta annetun lain 
(562/78) 6 §:n 2 momentin nojalla on myöntä
nyt luvan harjoittaa lääkärintointa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
kastroimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun kastroimislain (282/70) 4 §, 7 §:n 1 momentti 

ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (88/91 ), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Kastroimiseen voidaan ryhtyä vain sosiaali

ja terveyshallituksen luvalla. Nämä ja muut 
tässä laissa tarkoitetut sosiaali- ja terveyshalli
tukselle kuuluvat asiat käsitellään erityisistun
nossa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen asiasta anta
maan päätökseen ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

Ehdotus 

4§ 
Kastroimiseen voidaan ryhtyä vain tervey

denhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Nämä 
ja muut tässä laissa tarkoitetut terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat käsitel
lään kastroimisasioiden lautakunnassa niin kuin 
siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asias
ta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi luvan myön

tävässä päätöksessään määrätä kastroimisen 
suorittamisen lykättäväksi enintään yhden vuo
den määräajaksi päätöksen antamisesta. 

8§ 
Kastroimisen sekä siihen mahdollisesti liitty

vän jälkitarkastuksen ja -hoidon suorittaa lail
listettu lääkäri sosiaali- ja terveyshallituksen 
määräämässä sairaalassa. 

13. 

Ehdotus 

7 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi luvan 

myöntävässä päätöksessään määrätä kastroi
misen suorittamisen lykättäväksi enintään yh
den vuoden määräajaksi päätöksen antamises
ta. 

8§ 
Kastroimisen sekä siihen mahdollisesti liitty

vän jälkitarkastuksen ja -hoidon suorittaa lail
listettu lääkäri terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen määräämässä sairaalassa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/70) 5 §:n 

3 momentti, 5 a §, 6 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8, I 0 ja II §, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (89/9I), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin, 
jollei nainen raskaaksi saatettaessa ollut täyt
tänyt seitsemäätoista vuotta tai jos siihen muu
ten on erityistä syytä, antaa Juvan raskauden 
keskeyttämiseen myöhemminkin, ei kuitenkaan 
kahdennenkymmenennen raskausviikon jäl
keen. 

Ehdotus 

5§ 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi kui
tenkin, jollei nainen raskaaksi saatettaessa ollut 
täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai jos siihen 
muuten on erityistä syytä, antaa luvan raskau
den keskeyttämiseen myöhemminkin, ei kuiten
kaan kahdenneokymmenennen raskausviikon 
jälkeen. 
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Voimassa oleva laki 

5 a § 
Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, sosi

aali- ja terveyshallitus voi antaa luvan raskau
den keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai ultraää
nitutkimuksella, serologisilla tutkimuksilla 
taikka muulla vastaavalla luotettavalla tutki
muksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai 
ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkym
menennenneljännen raskausviikon jälkeen. 

6 § 
Raskaus voidaan keskeyttää: 
1) edellä 1 §:n 1-3 ja 6 kohdassa tarkoite

tuissa tapauksissa kahden lääkärin lupapäätök
sellä tai asetuksella tarkemmin säädetyissä ta
pauksissa vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveys
hallituksen luvalla; 

2) 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätöksel
lä; sekä 

3) 1 §:n 5 kohdassa ja 5 §:n 3 momentissa 
sekä 5 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sosiaa
li- ja terveyshallituksen luvalla. 

Jos kahden, tai 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetus
sa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kiel
teinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämi
seen pyytää sosiaali- ja terveyshallitukselta. 

8 § 
Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokai

nen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluk
sessa oleva lääkäri taikka sosiaali- ja terveys
hallituksen määräämä muu lääkäri. 

Raskauden keskeyttäminen suoritetaan so
siaali- ja terveyshallituksen tähän tarkoitukseen 
hyväksymässä sairaalassa (keskeyttämissairaa
la). Suorittajalääkärinä voi toimia jokainen 
sanotun sairaalan palveluksessa oleva laillistet
tu lääkäri. 

10 § 
Tämän lain 1, 5 ja 6 §:n mukaan sosiaali- ja 

terveyshallitukselle kuuluvat asiat käsitellään 
erityisistunnossa, niin kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen on käsiteltävä 
1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Sosi
aali- ja terveyshallituksen asiasta antamaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Ehdotus 

5 a § 
Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, tervey

denhuollon oikeusturvakeskus voi antaa luvan 
raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai 
ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuk
silla taikka muulla vastaavalla luotettavana 
tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus 
tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkym
menennenneljännen raskausviikon jälkeen. 

6 § 
Raskaus voidaan keskeyttää: 
1) 1 §:n 1-3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa kahden lääkärin lupapäätöksellä 
tai asetuksella tarkemmin säädetyissä tapauk
sissa vaihtoehtoisesti terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen luvalla; 

2) 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätöksel
lä; sekä 

3) 1 §:n 5 kohdassa ja 5 §:n 3 momentissa 
sekä 5 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. 

Jos kahden, tai 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetus
sa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kiel
teinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämi
seen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakes
kukselta. 

8 § 
Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokai

nen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluk
sessa oleva lääkäri taikka terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen määräämä muu lääkäri. 

Raskauden keskeyttäminen suoritetaan ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen tähän tar
koitukseen hyväksymässä sairaalassa (keskeyt
tämissairaala). Suorittajalääkärinä voi toimia 
jokainen sanotun sairaalan palveluksessa oleva 
laillistettu lääkäri. 

10 § 
Tämän lain 1, 5, 5a ja 6 §:n mukaan tervey

denhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asi
at käsitellään raskaudenkeskeyttämis- ja steri
loimisasioiden lautakunnassa niin kuin siitä ase
tuksella tarkemmin säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireel
lisinä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
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11§ 
Sosiaali- ja terveyshallituksen on valvottava, 

että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyr
kivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmu
kaista käytäntöä. 

14. 

Ehdotus 

11 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 

valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittaja
lääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja 
yhdenmukaista käytäntöä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
mielenterveyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/90) 2 §:n 3 momentti, 

6 §:n 3 momentti, 16 §, 17 §:n 1-3 momentti, 18, 19, 21 ja 22 § sekä 24 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1435/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Ohjaus ja valvonta 

Mielenterveystyön asiantuntijavirastona toi
mii sosiaali- ja terveyshallitus, jonka tehtävistä 
ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tarvittavi
en tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja 
terveyshallituksesta annetussa laissa ( 63/91 ). 

6 § 

Valtion mielisairaalassa annettava hoito 

Päätöksen valtion mielisairaalaan ottamisesta 
tekee sosiaali- ja terveyshallitus. Kun rikoksesta 
syytetty on otettu hoitoon valtion mielisairaa
laan, päätöksen hoidon lopettamisesta ja sai
raalasta poistamisesta tekee sosiaali- ja terve
yshallitus siten kuin 17 §:ssä säädetään. Muul
loin hoidon lopettamisesta ja sairaalasta pois
tamisesta tekee päätöksen valtion mielisairaa
lan ylilääkäri sosiaali- ja terveyshallituksen 
määräysten mukaisesti. 

Ehdotus 

2 § 

Ohjaus ja valvonta 

Mielenterveystyön asiantuntijavirastona toi
mii sosiaali-ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta teh
tävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutkimus
ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa 
( 1 ). 

6 § 

Valtion mielisairaalassa annettava hoito 

Päätöksen rikoksesta syytetyn valtion mieli
sairaalaan ottamisesta, hoidon lopettamisesta 
ja sairaalasta poistamisesta tekee terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus siten kuin 17 §:ssä sääde
tään. Muulloin päätöksen valtion mielisairaa
laan ottamisesta, hoidon lopettamisesta ja sai
raalasta poistamisesta tekee valtion mielisairaa
lan ylilääkäri. 
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16 § 

Mielentilatutkimus 

Tuomioistuimen on määrättyään rikoksesta 
syytetyn mielentilatutkimukseen viipymättä toi
mitettava asiakirjat sosiaali- ja terveyshallituk
selle. Sosiaali- ja terveyshallitus määrää, missä 
mielentilatutkimus suoritetaan ja, jos se suori
tetaan sairaalan ulkopuolella, kuka sen suorit
taa. 

Mielentilatutkimus on toimitettava ja lau
sunto rikoksesta syytetyn mielentilasta annet
tava sosiaali- ja terveyshallitukselle viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua mielentilatutki
muksen aloittamisesta. Sosiaali- ja terveyshal
litus voi perustellusta syystä pidentää tutkimus
aikaa enintään kahdella kuukaudella. 

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa saamansa 
lausunnon perusteella oman lausuntonsa rikok
sesta syytetyn mielentilasta tuomioistuimelle. 

17 § 

Hoito tahdosta riippumatta mielentila
tutkimuksen jälkeen 

Jos edellytykset rikoksesta syytetyn määrää
miseen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta 
ovat olemassa, kun mielentilatutkimus on toi
mitettu, sosiaali- ja terveyshallituksen on mää
rättävä hänet hoitoon hänen tahdostaan riip
pumatta. 

Hoitoon määrättyä saadaan sosiaali- ja ter
veyshallituksen päätöksen nojalla pitää hoidos
sa hänen tahdostaan riippumatta enintään kuu
si kuukautta. Jos ennen tämän ajan päättymis
tä näyttää ilmeiseltä, että hoidon jatkaminen 
on välttämätöntä sen jälkeenkin, mutta siitä ei 
päästä potilaan kanssa yhteisymmärrykseen, 
potilaasta on annettava tarkkailulausunto sen 
selvittämiseksi, ovatko edellytykset hoitoon 
määräämiseen tahdosta riippumatta edelleen 
olemassa. Hoidon jatkaminen tai lopettaminen 
on ratkaistava 11 §:ssä tarkoitetun lääkärin 
kirjallisella päätöksellä ennen kuin hoitoa on 
kestänyt kuusi kuukautta. Päätös on heti alis
tettava sosiaali- ja terveyshallituksen vahvistet
tavaksi. 

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen no
jalla potilasta saadaan pitää hoidossa hänen 
tahdostaan riippumatta enintään kuusi kuu-

Ehdotus 

16 § 

M te lentilatutkimus 

Tuomioistuimen on määrättyään rikoksesta 
syytetyn mielentilatutkimukseen viipymättä toi
mitettava asiakirjat terveydenhuollon oikeustur
vakeskukselle. Terveydenhuollon oikeusturvakes
kus määrää, missä mielentilatutkimus suorite
taan ja, jos se suoritetaan sairaalan ulkopuo
lella, kuka sen suorittaa. 

Mielentilatutkimus on toimitettava ja lau
sunto rikoksesta syytetyn mielentilasta annet
tava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua mie
lentilatutkimuksen aloittamisesta. Terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi perustellusta 
syystä pidentää tutkimusaikaa enintään kahdel
la kuukaudella. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus antaa 
saamansa lausunnon perusteella oman lausun
tonsa rikoksesta syytetyn mielentilasta tuomio
istuimelle. 

17 § 

Hoito tahdosta riippumatta mielentila
tutkimuksen jälkeen 

Jos edellytykset rikoksesta syytetyn määrää
miseen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta 
ovat olemassa, kun mielentilatutkimus on toi
mitettu, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on määrättävä hänet hoitoon hänen tahdos
taan riippumatta. 

Hoitoon määrättyä saadaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätöksen nojalla pitää 
hoidossa hänen tahdostaan riippumatta enin
tään kuusi kuukautta. Jos ennen tämän ajan 
päättymistä näyttää ilmeiseltä, että hoidon 
jatkaminen on välttämätöntä sen jälkeenkin, 
mutta siitä ei päästä potilaan kanssa yhteisym
märrykseen, potilaasta on annettava tarkkailu
lausunto sen selvittämiseksi, ovatko edellytyk
set hoitoon määräämiseen tahdosta riippumat
ta edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai 
lopettaminen on ratkaistava 11 §:ssä tarkoite
tun lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin 
hoitoa on kestänyt kuusi kuukautta. Päätös on 
heti alistettava terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen vahvistettavaksi. 

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen no
jalla potilasta saadaan pitää hoidossa hänen 
tahdostaan riippumatta enintään kuusi kuu-
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kautta. Tämän jälkeen on selvitettävä uudel
leen, ovatko edellytykset hoitoon määräämi
seen tahdosta riippumatta olemassa. Päätöksen 
hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta tekee 
sosiaali- ja terveyshallitus. 

18 § 

Sairaalasta poistaminen mielentilatutkimuksen 
jälkeen 

Jos mielentilatutkimuksen perusteella on il
meistä, että edellytyksiä rikoksesta syytetyn 
hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan riip
pumatta ei ole, hänet saadaan sosiaali- ja 
terveyshallituksen suostumuksella poistaa hä
nen sitä halutessaan sairaalasta jo ennen kuin 
sosiaali- ja terveyshallituksen lausunto on an
nettu. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus 16 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetussa lausunnossaan toteaa, 
että edellytyksiä rikoksesta syytetyn hoitoon 
määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta ei 
ole, hänet on hänen sitä halutessaan viipymättä 
poistettava sairaalasta. 

19 § 

Rikoksesta syytetyn kehitysvammaisen 
erityishuolto 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus 18 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa toteaa, että 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain (519/77) 32 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset vastoin tahtoa annettavaan erityis
huoltoon ovat olemassa, sosiaali- ja terveyshal
litus päättää tahdonvastaisesta erityishuollosta. 
Sosiaali- ja terveyshallituksen päätös vastaa 
tällöin kehitysvammaisten erityishuollosta an
netun lain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
erityishuollon johtoryhmän päätöstä. Päätöstä 
ei kuitenkaan alisteta lääninoikeuden vahvistet
tavaksi. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus erityishuollon 
johtoryhmän esityksestä katsoo, että kehitys
vammaisten erityishuollosta annetun lain 32 §:n 
1 momentissa säädettyjä edellytyksiä vastoin 
tahtoa annettavaan erityishuoltoon ei enää ole, 
erityishuolto on heti lopetettava ja potilas 
poistettava erityishuoltoa antavasta toimin
tayksiköstä hänen sitä halutessaan. 

Ehdotus 

kautta. Tämän jälkeen on selvitettävä uudel
leen, ovatko edellytykset hoitoon määräämi
seen tahdosta riippumatta olemassa. Päätöksen 
hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta tekee 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 

18 § 

Sairaalasta poistaminen mielentilatutkimuksen 
jälkeen 

Jos mielentilatutkimuksen perusteella on il
meistä, että edellytyksiä rikoksesta syytetyn 
hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan riip
pumatta ei ole, hänet saadaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen suostumuksella poistaa 
hänen sitä halutessaan sairaalasta jo ennen 
kuin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
lausunto on annettu. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 16 §:n 
3 momentissa tarkoitetussa lausunnossaan to
teaa, että edellytyksiä rikoksesta syytetyn hoi
toon määräämiseen hänen tahdostaan riippu
matta ei ole, hänet on hänen sitä halutessaan 
viipymättä poistettava sairaalasta. 

19 § 

Rikoksesta syytetyn kehitysvammaisen 
erityishuolto 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 18 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa toteaa, 
että kehitysvammaisten erityishuollosta anne
tun lain (519/77) 32 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset vastoin tahtoa annettavaan erityis
huoltoon ovat olemassa, terveydenhuollon oike
usturvakeskus päättää tahdonvastaisesta erityis
huollosta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen päätös vastaa tällöin kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain 33 §:n 3 momen
tissa tarkoitettua erityishuollon johtoryhmän 
päätöstä. Päätöstä ei kuitenkaan alisteta lää
ninoikeuden vahvistettavaksi. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus eri
tyishuollon johtoryhmän esityksestä katsoo, 
että kehitysvammaisten erityishuollosta anne
tun lain 32 §:n 1 momentissa säädettyjä edelly
tyksiä vastoin tahtoa annettavaan erityishuol
toon ei enää ole, erityishuolto on heti lopetet
tava ja potilas poistettava erityishuoltoa anta
vasta toimintayksiköstä hänen sitä halutessaan. 
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21 § 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen selvittäminen 

Jos tuomioistuin jättää rikoksesta syytetyn 
mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsemat
ta, tuomioistuin voi saattaa kysymyksen hänen 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeestaan sosiaa
li- ja terveyshallituksen selvitettäväksi. Tuo
mioistuin voi samalla määrätä hänet säilytettä
väksi vankilassa, kunnes sosiaali- ja terveyshal
lituksen päätös on annettu. 

Jos rangaistukseen tuomitsematta jätetyn 
henkilön psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen 
selvittämiseksi on välttämätöntä, sosiaali- ja 
terveyshallitus voi määrätä hänet enintään 30 
päiväksi sairaalaan tutkittavaksi. 

22 § 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito 
hänen tahdostaan riippumatta 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus toteaa, että 
edellytykset mielentilan vuoksi rangaistukseen 
tuomitsematta jätetyn hoitoon määräämiseen 
hänen tahdostaan riippumatta ovat olemassa, 
sosiaali- ja terveyshallituksen on määrättävä 
hänet hoitoon hänen tahdostaan riippumatta. 
Hoidossa pitämisestä ja hoidon jatkamisesta on 
voimassa, mitä 17 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus toteaa, että 
edellytyksiä mielentilan vuoksi rangaistukseen 
tuomitsematta jätetyn hoitoon määräämiseen 
hänen tahdostaan riippumatta ei ole, hänet on 
hänen niin halutessaan viipymättä poistettava 
sairaalasta tai hänen säilyttämisensä vankilassa 
välittömästi lopetettava. 

Jos sosiaali- ja terveyshallitus 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa toteaa, että kehitys
vammaisten erityishuollosta annetun lain 32 §:n 
1 momentissa säädetyt edellytykset vastoin 
tahtoa annettavaan erityishuoltoon ovat ole
massa, sosiaali- ja terveyshallitus päättää tah
donvastaisesta erityishuollosta niin kuin 
19 §:ssä säädetään. 

24 § 

Muutoksenhaku 

Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee 
henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jat-

Ehdotus 

21 § 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen selvittäminen 

Jos tuomioistuin jättää rikoksesta syytetyn 
mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsemat
ta, tuomioistuin voi saattaa kysymyksen hänen 
psykiatrisen sairaanhoidon tarpeestaan tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen selvitettäväksi. 
Tuomioistuin voi samalla määrätä hänet säily
tettäväksi vankilassa, kunnes terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös on annettu. 

Jos rangaistukseen tuomitsematta jätetyn 
henkilön psykiatrisen sairaanhoidon tarpeen 
selvittämiseksi on välttämätöntä, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi määrätä hänet 
enintään 30 päiväksi sairaalaan tutkittavaksi. 

22 § 

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito 
hänen tahdostaan riippumatta 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus tote
aa, että edellytykset mielentilan vuoksi rangais
tukseen tuomitsematta jätetyn hoitoon määrää
miseen hänen tahdostaan riippumatta ovat 
olemassa, terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sen on määrättävä hänet hoitoon hänen tah
dostaan riippumatta. Hoidossa pitämisestä ja 
hoidon jatkamisesta on voimassa, mitä 17 §:ssä 
säädetään. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus tote
aa, että edellytyksiä mielentilan vuoksi rangais
tukseen tuomitsematta jätetyn hoitoon määrää
miseen hänen tahdostaan riippumatta ei ole, 
hänet on hänen niin halutessaan viipymättä 
poistettava sairaalasta tai hänen säilyttämisen
sä vankilassa välittömästi lopetettava. 

Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus 2 mo
mentissa tarkoitetussa tapauksessa toteaa, että 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain 32 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset 
vastoin tahtoa annettavaan erityishuoltoon 
ovat olemassa, terveydenhuollon oikeusturvakes
kus päättää tahdonvastaisesta erityishuollosta 
niin kuin 19 §:ssä säädetään. 

24§ 

Muutoksenhaku 

Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee 
henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jat-
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kamista hänen tahdostaan riippumatta, saa 
hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis
ta. Sairaalan lääkärin 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa tekemään päätök
seen, joka koskee hoidon jatkamista potilaan 
tahdosta riippumatta, haetaan kuitenkin muu
tosta valittamalla sosiaali- ja terveyshallituk
seen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok
sisaannista. Muutoksenhausta on muutoin voi
massa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) säädetään. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen päätökseen, 
joka koskee henkilön määräämistä hoitoon tai 
hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippu
matta taikka 21 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa 
määräämistä sairaalaan tutkittavaksi, sekä 
päätökseen, joka koskee erityishuollon anta
mista vastoin tahtoa, samoin kuin lääninoikeu
den ja sosiaali- ja terveyshallituksen 1 momen
tissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätök
seen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto
oikeudelta siten kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa säädetään. 

15. 

Ehdotus 

kamista hänen tahdostaan riippumatta, saa 
hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis
ta. Sairaalan lääkärin 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa tekemään päätök
seen, joka koskee hoidon jatkamista potilaan 
tahdosta riippumatta, haetaan kuitenkin muu
tosta valittamalla terveydenhuollon oikeusturva
keskukseen 14 päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. Muutoksenhausta on muutoin 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pää
tökseen, joka koskee henkilön määräämistä 
hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdos
taan riippumatta taikka 21 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa määräämistä sairaalaan tutkitta
vaksi, sekä päätökseen, joka koskee erityis
huollon antamista vastoin tahtoa, samoin kuin 
lääninoikeuden ja terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa 
antamaan päätökseen haetaan muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön 26 päivänä 

huhtikuuta 1985 annetun lain (355/85) 2, 6, 7, 9 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä 
tammikuuta 1991 annetussa laissa (80/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Elimiä ja kudoksia voidaan irrottaa toisen 

ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa 

Ehdotus 

2 § 
Elimiä ja kudoksia voidaan irrottaa toisen 

ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa 
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Voimassa oleva laki 

varten sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla 
kahdeksantoista vuotta täyttäneestä henkilöstä, 
joka on antanut siihen kirjallisen suostumuk
sensa. Sosiaali- ja terveyshallitukselle osoitetta
vaan lupahakemukseen tulee liittää lausunnot 
elinsiirtokirurgiaa ja psykiatriaa edustaviita asi
antuntijoilta. Näitä lausuntoja ei ole tarpeen 
liittää hakemukseen, jos kyse on uusiutuvan 
kudoksen irrottamisesta. 

Henkilöstä, joka ei ole täyttänyt kahdeksaa
toista vuotta, voidaan erityisestä syystä irrottaa 
ainoastaan uusiutuvaa kudosta huoltajan tai 
uskotun miehen kirjallisella suostumuksella ja 
sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla. Luovut
tajan mielipide toimenpiteeseen on selvitettävä, 
sikäli kuin se hänen ikäänsä ja kehitystasoansa 
nähden on mahdollista, eikä toimenpidettä saa 
suorittaa, jos henkilö itse sitä vastustaa. Sosi
aali- ja terveyshallitukselle osoitettavaan lupa
hakemukseen tulee sen lisäksi, mitä 1 momen
tissa säädetään, liittää lausunto lastenpsykiat
riaa tai lastentautien erikoisalaa edustavalta 
asiantuntijalta. 

6 § 
Ruumiinavauksen yhteydessä voidaan sosi

aali- ja terveyshallituksen luvalla irrottaa elimiä 
ja kudoksia lääkkeen valmistamista tai lääke
tieteellistä tutkimusta varten, milloin sitä on 
pidettävä perusteltuna erityisestä lääketieteelli
sestä syystä. 

7 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus hyväksyy ne sai

raalat ja laitokset, joissa elimiä tai kudoksia 
voidaan irrottaa tässä laissa säädettyyn tarkoi
tukseen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että 
sairaalalla ja laitoksella on asianmukaiset tilat 
ja. laitteet sekä tarvittava henkilökunta. 

9 § 
Kun elimien ja kudoksien irrottaminen ta

pahtuu lääkkeen valmistamista tai lääketieteel
listä tutkimusta varten, tulee asianomaisen 
sairaalan tai laitoksen ilmoittaa sosiaali- ja 
terveyshallitukselle lääkäri, joka vastaa tästä 
toiminnasta. 

12 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkemmat 

määräykset siitä, miten kuolema on todettava, 

Ehdotus 

varten terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
luvalla kahdeksantoista vuotta täyttäneestä 
henkilöstä, joka on antanut siihen kirjallisen 
suostumuksensa. Terveydenhuollon oikeusturva
keskukselle osoitettavaan lupahakemukseen tu
lee liittää lausunnot elinsiirtokirurgiaa ja psy
kiatriaa edustaviita asiantuntijoilta. Näitä lau
suntoja ei ole tarpeen liittää hakemukseen, jos 
kyse on uusiutuvan kudoksen irrottamisesta. 

Henkilöstä, joka ei ole täyttänyt kahdeksaa
toista vuotta, voidaan erityisestä syystä irrottaa 
ainoastaan uusiutuvaa kudosta huoltajan tai 
uskotun miehen kirjallisella suostumuksella ja 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. 
Luovuttajan mielipide toimenpiteeseen on sel
vitettävä, jos se hänen ikäänsä ja kehitys
tasoansa nähden on mahdollista, eikä toimen
pidettä saa suorittaa, jos henkilö itse sitä 
vastustaa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
selle osoitettavaan lupahakemukseen tulee sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, liittää 
lausunto lastenpsykiatriaa tai lastentautien eri
koisalaa edustavalta asiantuntijalta. 

6 § 
Ruumiinavauksen yhteydessä voidaan ter

veydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla ir
rottaa elimiä ja kudoksia lääkkeen valmista
mista tai lääketieteellistä tutkimusta varten, 
milloin sitä on pidettävä perusteltuna erityises
tä lääketieteellisestä syystä. 

7 § 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hyväksyy 

ne sairaalat ja laitokset, joissa elimiä tai ku
doksia voidaan irrottaa tässä laissa säädettyyn 
tarkoitukseen. Hyväksymisen edellytyksenä on, 
että sairaalalla ja laitoksella on asianmukaiset 
tilat ja laitteet sekä tarvittava henkilökunta. 

9 § 
Kun elimien ja kudoksien irrottaminen ta

pahtuu lääkkeen valmistamista tai lääketieteel
listä tutkimusta varten, tulee asianomaisen 
sairaalan tai laitoksen ilmoittaa terveydenhuol
lon oikeusturvakeskukselle lääkäri, joka vastaa 
tästä toiminnasta. 

12 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem

mat määräykset siitä, miten kuolema on todet-
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Voimassa oleva laki 

sekä vahvistaa tarvittavien lomakkeiden kaa
vat. 

16. 

Ehdotus 

tava, sekä vahvistaa tarvittavien lomakkeiden 
kaavat. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jallaantamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 

Laki 
terveydenhuollon valtakunnallisista benkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 9 päivänä kesäkuuta 1989 

annetun lain (556/89) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 
päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (115/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksella voi sille laissa 

tai asetuksessa säädettyjen tilastointi-, suunnit
telu-, tutkimus- ja valvontatehtävien hoitami
seksi olla asetuksella säädettyjä terveydenhuol
lon valtakunnallisia henkilörekistereitä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyshallituksella voi 
olla huumausainelaissa (41172) ja huumausai
neasetuksessa (282181) tarkoitettua huumausai
neseurantaa varten huumausaineseurantarekis
teri. 

3 § 
Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset 

sekä sosiaali- ja terveyshallituksen alaiseen ter
veydenhuolto- ja farmaseuttiseen henkilöstöön 
kuuluvat ovat velvollisia salassapitovelvolli
suutta koskevien säännösten estämättä anta
maan maksutta sosiaali- ja terveyshallitukselle 
asetuksella säädetyt tässä laissa tarkoitettuihin 
henkilörekistereihin talletettavat tiedot hallus
saan olevista asiakirjoista ja rekistereistä. 

4§ 
Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekisterei-

Ehdotus 

2 § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskukse/la voi sille laissa tai asetuksessa 
säädettyjen tilastointi-, suunnittelu-, tutkimus
ja valvontatehtävien hoitamiseksi olla asetuk
sella säädettyjä terveydenhuollon valtakunnal
lisia henkilörekistereitä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksella voi olla huumausainelais
sa ja huumausaineasetuksessa tarkoitettua huu
mausaineseurantaa varten huumausaineseuran
tarekisteri. 

3 § 
Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset 

sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit
tämiskeskuksen alaiseen terveydenhuolto- ja 
farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvat ovat 
velvollisia salassapitovelvollisuutta koskevien 
säännösten estämättä antamaan maksutta sosi
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes
kukselle asetuksella säädetyt tässä laissa tarkoi
tettuihin henkilörekistereihin talletettavat tie
dot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekiste
reistä. 

4 § 
Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekisterei, 
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Voimassa oleva laki 

hin talletetut henkilötiedot on pidettävä salas
sa. Sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin 
antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen, jos 
luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, 
tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa 
taikka näihin liittyvää määrättyä tieteellistä 
tutkimusta varten ja luovutus täyttää henkilö
rekisterilain (471187) 19 §:n 1 momentin 3 
kohdan vaatimukset. Ennen lupapäätöksen an
tamista on varattava tietosuojavaltuutetulle ti
laisuus tulla kuulluksi. 

5 § 

H uumausaineseurantarekisteriin sisältyviä 
tietoja sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin 
käyttää sosiaali- ja terveyshallituksen alaisen 
terveydenhuoltohenkilöstön valvontaan. 

Ehdotus 

hin talletetut henkilötiedot on pidettävä salas
sa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus voi kuitenkin antaa luvan henkilö
tietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu 
terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaeh
käisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin liitty
vää määrättyä tieteellistä tutkimusta varten ja 
jos luovutus täyttää henkilörekisterilain 
(471187) 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaati
mukset. Ennen lupapäätöksen antamista on 
varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

5 § 

Huumausaineseurantarekisteriin sisältyviä 
tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
kuitenkin käyttää terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen alaisen terveydenhuollon- ja far
maseuttiseen henkilöstön valvontaan. Sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi 
tätä tarkoitusta varten luovuttaa huumausaine
seurantarekisteriin sisältyviä tietoja terveyden
huollon oikeusturvakeskuksel/e. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

17. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459173) 3 §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (114/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämi

sessä on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä 
luvussa säädetään, sosiaali- ja terveyshallituk
sen vahvistamia menettelytapoja. 

Ehdotus 

3§ 
Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämi

sessä on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä 
luvussa säädetään, sosiaali- ja terveysministeri
ön vahvistamia menettelytapoja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 
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18. 
Laki 

sosiaalihuoltolain 4 ja 56 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (71 0/82) 4, sellaisena kuin se 

on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (93/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 
Sosiaalihuollon asiantuntijavirastolla tmmn 

sosiaali- ja terveyshallitus, jonka tehtävistä 
säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta anne
tussa laissa (63/91). 

19. 

Ehdotus 

4 § 
Sosiaalihuollon asiantuntijavirastona tmmu 

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta tehtävien 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen sää
detään sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 4 §, sellaisena kuin 

se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (71191 ), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 
Kansanterveystyön asiantuntijavirastona toi

mii sosiaali- ja terveyshallitus, jonka tehtävistä 
ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tarvittavi
en tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja 
terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91). 

12 321254P 

Ehdotus 

4§ 
Kansanterveystyön asiantuntijavirastona toi

mii sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta teh
tävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saami
seen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa 
(63/91). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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20. Laki 
työterveyshuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/78) 5 §:n 1 momentti, 

10 §:n 1 momentti ja 10 a §, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(75/91 ), seuraavasti: 

voimassa oleva laki 

5 § 

Täydennyskoulutus 

Työterveyshuoltotehtävissä toimivan tervey
denhuollon ammattihenkilön työnantaja on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että ammatti
henkilö osallistuu sosiaali- ja terveyshallituksen 
ohjeiden mukaisesti täydennyskoulutukseen vä
hintään kerran viidessä vuodessa. 

10 § 

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen saan
nösten mukaan työnantajan järjestettäväksi 
kuuluvan työterveyshuollon toteuttamisesta 
huolehtivien terveyskeskusten, työterveyshuol
topalveluja tuottavien yksiköiden ja terveyden
huollon ammattihenkilöiden toiminnan sekä 
työterveyshuoltopalvelujen sisällön lääketieteel
linen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysminis
teriölle, sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lää
ninhallitukselle siten kuin siitä erikseen sääde
tään. 

10 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta 
saada asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tar
vittavia tietoja säädetään sosiaali- ja terveys
hallituksesta annetussa laissa (63/91). 

Ehdotus 

5 § 

Täydennyskoulutus 

Työterveyshuoltotehtävissä toimivan tervey
denhuollon ammattihenkilön työnantaja on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että ammatti
henkilö osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaisesti täydennyskoulutukseen vä
hintään kerran viidessä vuodessa. 

10 § 

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten mukaan työnantajan järjestettäväksi 
kuuluvan työterveyshuollon toteuttamisesta 
huolehtivien terveyskeskusten, työterveyshuol
topalveluja tuottavien yksiköiden ja terveyden
huollon ammattihenkilöiden toiminnan sekä 
työterveyshuoltopalvelujen sisällön lääketieteel
linen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysminis
teriölle ja lääninhallitukselle siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

10 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sen maa
räämällä asiantuntijalaitoksella on oikeus saada 
tämän lain mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi 
tarvittavia tietoja työterveyshuollon toteuttami
sesta huolehtiviita terveyskeskuksilta, työterve
yshuoltopalveluja tuottavilta yksiköiltä sekä ter
veydenhuollon ammattihenkilöiltä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, 
kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne. 
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21. 
Laki 

erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:n 3 

momentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (77/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Erikoissairaanhoidon asiantuntijavirastona 
toimii sosiaali- ja terveyshallitus, jonka tehtä
vistä ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tar
vittavien tietojen saamiseen säädetään sosiaali
ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91). 

22. 

Ehdotus 

5 § 

Erikoissairaanhoidon asiantuntijavirastona 
toimii sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke
hittämiskeskus, jonka tehtävistä ja oikeudesta 
tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saa
miseen säädetään sosiaali- ja terveysalan tutki
mus- ja kehittämiskeskuksesta annetussa laissa 
( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
valtion mielisairaaloista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion mielisairaaloista 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1292/87) 1 §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (78/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Valtion mielisairaaloita ovat sosiaali- ja ter

veyshallituksen alaiset Niuvanniemen sairaala 
ja Vanhan Vaasan sairaala. Valtion mielisairaa
laan tutkittaviksi ja hoidettaviksi otettavista 
säädetään erikseen. 

Ehdotus 

1 § 
Valtion mielisairaaloita ovat sosiaali- ja ter

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alai
set Niuvanniemen sairaala ja Vanhan Vaasan 
sairaala. Valtion mielisairaalaan tutkittaviksi ja 
hoidettaviksi otettavista säädetään erikseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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23. 
Laki 

yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/90) 

10 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (79/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 

Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava hen
kilökunnassa, toimitiloissa ja toiminnassa ta
pahtuneet muutokset sekä annettava muut so
siaali- ja terveyshallituksen määräämät selvi
tykset. 

13§ 

Ohjaus ja valvonta 

Tämän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuu
luu sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alai
sena sosiaali- ja terveyshallitukselle. 

Ehdotus 

10 § 

Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava hen
kilökunnassa, toimitiloissa ja toiminnassa ta
pahtuneet muutokset sekä annettava muut so
siaali- ja terveysministeriön määräämät selvityk
set. 

13 § 

Ohjaus ja valvonta 

Tämän lain yleinen ohjaus ja valvonta kuu
luu sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 
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24. 
Laki 

sairaanhoitotarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun sairaanhoitotarvikelain (997/84) 2 §:n 2 

momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä 11 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (85/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Sosiaali- ja terveyshallitus ratkaisee tarvitta
essa, onko kyseessä sairaanhoitotarvike vai ei. 

4§ 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi antaa tarvitta
essa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sairaan
hoitotarvikkeiden ominaisuuksista ja laadusta. 

5 § 
Sosiaali- ja terveyshallitus valvoo tämän lain 

sekä sen nojalla annettujen säännösten ja mää
räysten noudattamista. 

6 § 
Milloin on todettu tai on perusteltua aihetta 

epäillä, että sairaanhoitotarvike on käyttötar
koitukseensa soveltumaton tai että siitä voi sen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen aiheutua ter
veydellistä haittaa, sosiaali- ja terveyshallitus 
voi kieltää tarvikkeen valmistuksen, maahan
tuonnin, myynnin ja käytön tai määrätä näitä 
koskevia rajoituksia. 

Kieltäessään sairaanhoitotarvikkeen valmis
tuksen, maahantuonnin tai käytön taikka päät
täessään niitä koskevista rajoituksista, sosiaali
ja terveyshallitus voi samalla määrätä, että 
sairaanhoitotarvike tulee saattaa määräysten 
mukaiseksi, että maahantuojan tai valmistajan 
tulee poistaa tarvikkeet myynnistä taikka että 
tarvikkeet tulee hävittää maahantuojan tai val
mistajan kustannuksella. 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön määräämistä 

sairaanhoitotarvikkeista, jotka aiotaan ensim-

Ehdotus 

2 § 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskus ratkaisee tarvittaessa, onko kyseessä 
sairaanhoitotarvike vai ei. 

4 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarvit
taessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sairaan
hoitotarvikkeiden ominaisuuksista ja laadusta. 

5 § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskus valvoo tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudatta
mista. 

6 § 
Milloin on todettu tai on perusteltua aihetta 

epäillä, että sairaanhoitotarvike on käyttötar
koitukseensa soveltumaton tai että siitä voi sen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen aiheutua ter
veydellistä haittaa, sosiaali- ja terveysalan tut
kimus- ja kehittämiskeskus voi kieltää tarvik
keen valmistuksen, maahantuonnin, myynnin 
ja käytön tai määrätä näitä koskevia rajoituk
sia. 

Kieltäessään sairaanhoitotarvikkeen valmis
tuksen, maahantuonnin tai käytön taikka päät
täessään niitä koskevista rajoituksista, sosiaali
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi 
samalla määrätä, että sairaanhoitotarvike tulee 
saattaa määräysten mukaiseksi, että maahan
tuojan tai valmistajan tulee poistaa tarvikkeet 
myynnistä taikka että tarvikkeet tulee hävittää 
maahantuojan tai valmistajan kustannuksella. 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön määräämistä 

sairaanhoitotarvikkeista, jotka aiotaan ensim-
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Voimassa oleva laki 

mäisen kerran luovuttaa myyntiin, on niiden 
valmistajan tai maahantuojan tehtävä ilmoitus 
sosiaali- ja terveyshallitukselle. Ilmoitus on 
tehtävä myös, jos jo ilmoitettua tarviketta tai 
sen valmistusta oleellisesti muutetaan. 

10 § 

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkempia 
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista mer
kinnöistä ja ohjeista. 

11§ 
Sosiaali- ja terveyshallituksella ja sen val

tuuttamalla laitoksella on oikeus tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys
ten noudattamisen valvontaa varten päästä 
sairaanhoitotarvikkeen valmistus-, varasto- ja 
myyntipaikkaan ja suorittaa siellä tarkastuksia 
sekä tarvittaessa ottaa tarvikkeesta korvaukset
ta näytteitä. 

Ehdotus 

mäisen kerran luovuttaa myyntiin, on niiden 
valmistajan tai maahantuojan tehtävä ilmoitus 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos jo 
ilmoitettua tarviketta tai sen valmistusta oleel
lisesti muutetaan. 

10 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia 
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista mer
kinnöistä ja ohjeista. 

11 § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksella ja sen valtuuttamalla laitoksella 
on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamisen val
vontaa varten päästä sairaanhoitotarvikkeen 
valmistus-, varasto- ja myyntipaikkaan ja suo
rittaa siellä tarkastuksia sekä tarvittaessa ottaa 
tarvikkeesta korvauksetta näytteitä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edel
leen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministe
riö kumoaa ne. 

25. Laki 
rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain 

(1184/88) 3 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (90/91 ), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 3 § 

Kuntoutukseen hyväksyminen Kuntoutukseen hyväksyminen 

Perusteiden ja ohjeiden tulee perustua 2 §:ssä Perusteiden ja ohjeiden tulee perustua 2 §:ssä 
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Voimassa oleva laki 

tarkoitettuihin valintaperusteisiin sekä ohjei
siin, jotka sosiaali- ja terveyshallitus kuntou
tukseen kuuluvasta tutkimuksesta ja hoidosta 
antaa. 

26. 

Ehdotus 

tarkoitettuihin valintaperusteisiin sekä ohjei
siin, jotka sosiaali- ja terveysministeriö kuntou
tukseen kuuluvasta tutkimuksesta ja hoidosta 
antaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten no
jalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, 
kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne. 

Laki 
sairausvakuutuslain 50 ja 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 50 §:n 2 momentti 

ja 52 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (91191), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

50§ 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja yksi jä
senistä, joka samalla toimii varapuheenjohtaja
na, määrätään kansaneläkelaitoksen esityksestä 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet siten, että 
sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja ter
veyshallitus, lääkäreitä edustava järjestö, työn
antajat ja vakuutettujen olosuhteiden tuntemus 
tulevat neuvottelukunnassa edustetuiksi. 

52 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan p~ätöks~en, 

haetaan muutosta valittamalla asmomaJsen 
alueen sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lauta
kunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodek
si kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja 
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle 

Ehdotus 

50§ 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja yksi jä
senistä, joka samalla toimii varapuheenjohtaja
na, määrätään kansaneläkelaitoksen esityksestä 
sekä muut jäsenet ja varajäsenet siten, että 
sosiaali- ja terveysministeriö, lääkäreitä edusta
va järjestö, työnantajat ja vakuutettujen olo
suhteiden tuntemus tulevat neuvottelukunnassa 
edustetuiksi. 

52§ 
Sosiaalivakuutustoimikunnan p~ätök~een 

haetaan muutosta valittamalla asmomaJsen 
alueen sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lauta
kunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodek
si kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja 
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle 
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Voimassa oleva laki 

varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Vas
taavasti on lääkärijäsenen osalta varattava 
sosiaali- ja terveyshallitukselle sekä kahden 
muun jäsenen osalta lääninhallitukselle tilai
suus lausunnon antamiseen. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
puheenjohtajalla tulee olla tuomarin virkaan 
vaadittava kelpoisuus. 

27. 

Ehdotus 

varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Vas
taavasti on lääkärijäsenen osalta varattava 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tilai
suus lausunnon antamiseen. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
puheenjohtajalla tulee olla tuomarin virkaan 
vaadittava kelpoisuus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519177) 

3 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa 
(96/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Erityishuoltoon kuuluvan opetuksen ohjauk
sesta ja valvonnasta huolehtivat toimialoillaan 
ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus. 

Kehitysvammaisten erityishuollon asiantun
tijaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveyshal
litus, jonka tehtävistä ja oikeudesta tehtäviensä 
hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen 
säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta anne
tussa laissa (63/91). 

Ehdotus 

3 § 

Erityishuoltoon kuuluvan opetuksen ohjauk
sesta ja valvonnasta huolehtii opetushallitus. 

Kehitysvammaisten erityishuollon asiantun
tijaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävistä 
ja oikeudesta tehtäviensä hoitamiseksi tarvitta
vien tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetussa laissa (63/91). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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28. 
Laki 

äitiysavustuslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain (424/41) 10 ja 11 §, sellaisina 

kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (98/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 
Äitiysavustus suoritetaan kunnan varoista, 

mikäli koko avustusta tai sen osaa vastaavaa 
määrää ei ole kunnan tilauksesta etukäteen 
toimitettu sille joko rahana tai sosiaali- ja 
terveyshallituksen määräämien tarvikkeiden 
muodossa. 

Korvaus kunnan varoista maksetuista avus
tuksista suoritetaan hakemuksesta kunnalle ka
lenterivuosittain. Kunnan tulee hakea korvaus
ta sosiaali- ja terveyshallitukselta neljän kuu
kauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päät
tymisestä uhalla, että oikeus siihen muuten 
voidaan katsoa menetetyksi. 

11 § 
Sosiaali- ja terveyshallituksen asiana on val

voa, että kunta suorittaessaan äitiysavustuksia 
noudattaa tätä lakia sekä sen nojalla annettuja 
säännöksiä. 

Kunta on velvollinen vaadittaessa esittämään 
sosiaali- ja terveyshallitukselle valvontaa varten 
tarpeelliset asiakirjat ja muut selvitykset. 

13 321254P 

Ehdotus 

10§ 
Äitiysavustus suoritetaan kunnan varoista, 

mikäli koko avustusta tai sen osaa vastaavaa 
määrää ei ole kunnan tilauksesta etukäteen 
toimitettu sille joko rahana tai sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
määräämien tarvikkeiden muodossa. 

Korvaus kunnan varoista maksetuista avus
tuksista suoritetaan hakemuksesta kunnalle ka
lenterivuosittain. Kunnan tulee hakea korvaus
ta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä
miskeskukselta kuukauden kuluessa kunkin ka
lenterivuoden päättymisestä uhalla, että oikeus 
siihen muuten voidaan katsoa menetetyksi. 

II § 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

miskeskuksen asiana on valvoa, että kunta 
suorittaessaan äitiysavustuksia noudattaa tätä 
lakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Kunta on velvollinen vaadittaessa esittämään 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis
keskukselle valvontaa varten tarpeelliset asia
kirjat ja muut selvitykset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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29. 
Laki 

lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapseksiottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun lain (153/85) 17 §, 20 §:n 1 

momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 11 kohta, 28 §, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 51 §:n 2 ja 3 momentti 
sekä 52§, 

sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (102/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 
Ottolapsineuvonnan yleinen suunnittelu, oh

jaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysmi
nisteriön alaisena sosiaali- ja terveyshallituksel
le. 

Ottolapsineuvontaa antavat sosiaalilauta
kunnat sekä ottolapsitoimistot, jotka ovat saa
neet sosiaali- ja terveyshallituksen luvan har
joittaa ottolapsineuvontaa. 

20 § 
Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun ylei

nen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriön alaisena sosiaali
ja terveyshallitukselle. 

21 § 
Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua anta

vat Suomessa ne sosiaalilautakunnat ja yhtei
söt, jotka ovat saaneet sosiaali- ja terveyshal
lituksen luvan tähän toimintaan (palvelunanta
jat). 

22§ 
Palvelunantajan tehtävänä on: 

11) huolehtia muista sosiaali- ja terveysmi
nisteriön sekä sosiaali- ja terveyshallituksen 
antamista tehtävistä. 

28 § 
Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa ala

ikäisen lapsensa ottolapseksi, tai henkilön, joka 
aikoo ottaa alaikäisen lapsen ottolapseksi, on 
pyydettävä ottolapsineuvonnan järjestämistä 
kotipaikkansa sosiaalilautakunnalta tai sosiaa
li- ja terveyshallituksen luvan saaneelta otto
lapsitoimistolta. 

Ehdotus 

17 § 
Ottolapsineuvonnan yleinen suunnittelu, oh

jaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

Ottolapsineuvontaa antavat sosiaalilauta
kunnat sekä ottolapsitoimistot, jotka ovat saa
neet sosiaali- ja terveysministeriön luvan har
joittaa ottolapsineuvontaa. 

20 § 
Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun ylei

nen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

------:.r---------

21 § 
Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua anta

vat Suomessa ne sosiaalilautakunnat ja yhtei
söt, jotka ovat saaneet sosiaali- ja terveysminis
teriön luvan tähän toimintaan (palvelunanta
jat). 

22§ 
Palvelunantajan tehtävänä on: 

11) h~olehtia muista sosiaali- ja terveysmi
nisteriö~ antamista tehtävistä. 

28 § 
Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa ala

ikäisen lapsensa ottolapseksi, tai henkilön, joka 
aikoo ottaa alaikäisen lapsen ottolapseksi, on 
pyydettävä ottolapsineuvonnan järjestämistä 
kotipaikkansa sosiaalilautakunnalta tai sosiaa
li- ja terveysministeriön luvan saaneelta ottolap-
sitoimistolta. · 
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Voimassa oleva laki 

50§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi hakemuksesta 

myöntää luvan ottolapsitoimiston ylläpitämi
seen kuntainliitolle tai muulle kuntayhtymälle 
taikka Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi, hankittuaan 
asiasta ensin lapseksiottamisasioiden lautakun
nan lausunnon, myöntää luvan kansainvälisen 
lapseksiottamispalvelun antamiseen sosiaalilau
takunnalle, kuntainliitolle tai muulle kuntayh
tymälle taikka Suomessa rekisteröidylle yhdis
tykselle. 

51 § 

Luvan myöntäessään sosiaali- ja terveyshal
litus voi samalla antaa tarkempia määräyksiä 
ottolapsineuvonnan tai kansainvälisen lapsek
siottamispalvelun harjoittamisesta. 

Ottolapsitoimiston ja kansainvälisen lapsek
siottamispalvelun antaja on velvollinen anta
maan sosiaali- ja terveyshallitukselle sen pyy
tämiä valvontaa varten tarpeellisia tietoja ja 
selvityksiä. 

52§ 
Sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa 

50 §:n nojalla myöntämänsä luvan, jos ottolap
sineuvontaa tai kansainvälistä lapseksiottamis
palvelua annettaessa ei noudateta voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos 
toiminnassa havaitaan puutteellisuuksia tai 
epäkohtia eikä niitä ole sosiaali- ja terveyshal
lituksen asettamassa määräajassa korjattu tai 
poistettu. 

Ehdotus 

50§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemukses

ta myöntää luvan ottolapsitoimiston ylläpitä
miseen kuntainiiholle tai muulle kuntayhtymäl
le taikka Suomessa rekisteröidylle yhdistyksel
le. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi, hankittuaan 
asiasta ensin lapseksiottamisasioiden lautakun
nan lausunnon, myöntää luvan kansainvälisen 
lapseksiottamispalvelun antamiseen sosiaalilau
takunnalle, kuntainliitolle tai muulle kuntayh
tymälle taikka Suomessa rekisteröidylle yhdis
tykselle. 

51§ 

Luvan myöntäessään sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voi samalla antaa tarkempia määräyk
siä ottolapsineuvonnan tai kansainvälisen lap
seksiottamispalvelun harjoittamisesta. 

Ottolapsitoimiston ja kansainvälisen lapsek
siottamispalvelun antaja on velvollinen anta
maan sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytä
miä valvontaa varten tarpeellisia tietoja ja 
selvityksiä. 

52§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa 

50 §:n nojalla myöntämänsä luvan, jos ottolap
sineuvontaa tai kansainvälistä lapseksiottamis
palvelua annettaessa ei noudateta voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos 
toiminnassa havaitaan puutteellisuuksia tai 
epäkohtia eikä niitä ole sosiaali- ja terveysmi
nisteriön asettamassa määräajassa korjattu tai 
poistettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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30. 
Laki 

säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 6 §, 38 §:n 3 momentti sekä 

41 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
säteilyturvakeskus. Säteilyn lääketieteellistä 
käyttöä ohjaa ja valvoo lääkintöhallitus siten 
kuin jäljempänä 38 ja 41 §:ssä tai muualla on 
säädetty. 

38 § 

Säteilyn lääketieteellisen käytön perusteet 

Ohjeet säteilyn käytön lääketieteellisistä pe
rusteista antaa tarvittaessa lääkintöhallitus. 

41 § 

Lääketieteelliset joukko- tutkimukset 

Lääkintöhallitus antaa tarvittavat määräyk
set sellaisista joukkotutkimukisista, joissa sätei
lyä kohdistetaan oireettorniin henkilöihin, jollei 
lailla ole toisin säädetty. 

Ehdotus 

6 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
säteilyturvakeskus. Säteilyn lääketieteellistä 
käyttöä ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveysmi
nisteriön alaisena säteilyturvakeskus siten kuin 
jäljempänä 38 ja 41 §:ssä tai muualla säädetään. 

38 § 

Säteilyn lääketieteellisen käytön perusteet 

Ohjeet säteilyn käytön lääketieteellisistä pe
rusteista antaa tarvittaessa säteilyturvakeskus. 

41 § 

Lääketieteelliset joukkotutkimukset 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittavat 
määräykset sellaisista joukkotutkimuksista, 
joissa säteilyä kohdistetaan oireettorniin henki
löihin, jollei lailla toisin säädetä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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31. 
Laki 

kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 
4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä 

toukokuuta 1983 annetun lain ( 481/83) 4 §, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä 
tammikuuta 1986 ja 17 päivänä tammikuuta 1991 annetuilla laeilla (36/86 ja 116/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 
Koulun yleinen johto ja valvonta kuuluvat 

kouluhallitukselle. 
Koululla tulee olla ohjesääntö, jonka koulu

hallitus vahvistaa. 
Koulun opetuksen, kuntoutuksen ja tervey

denhuollon järjestämisessä tulee kouluhallituk
sen sekä sosiaali- ja terveyshallituksen olla 
yhteistyössä keskenään. 

32. 

Ehdotus 

4 § 
Koulun yleinen johto ja valvonta kuuluvat 

opetushallitukselle. 
Koululla tulee olla ohjesääntö, jonka opetus

hallitus vahvistaa. 
Kumotaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kotitaloustyöntekijän työsuhteesta 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (951177) 

2 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (108/91), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Poikkeukset soveltamisalaan 

Tämä laki ei koske: 

4) lastenhoitajaa, jonka sosiaali- ja terveys
hallitus on hyväksynyt lastenhoitajana merkit
täväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pidet
tävään luetteloon, jos hänen tehtävänään on 

Ehdotus 

2 § 

Poikkeukset soveltamisalaan 

Tämä laki ei koske: 

4) lastenhoitajaa, joka on merkitty lastenhoi
tajana sairaanhoitotoimen harjoittamisesta anne
tun lain ( 554162) mukaisesti sairaanhoitotoi
men harjoittajista pidettävään luetteloon, jos 
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Voimassa oleva laki 

yksinomaan lasten hoito ja siihen välittömästi 
liittyvät tehtävät; sekä 

33. 

Ehdotus 

hänen tehtävänään on yksinomaan lasten hoito 
ja siihen välittömästi liittyvät tehtävät; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä toukokuuta 1953 annetun lain 

(317/53) 3 §, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (113/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Ennen 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemis

tä tuomioistuimen on, jos lisäselvitys syytetyn 
henkilöstä on tarpeen, hankittava siitä sosiaali
ja terveyshallituksen lausunto. Tuomioistuin 
voi myös määrätä syytetyn tutkittavaksi hänen 
mielentilansa ja luonteenlaatunsa selville saami
seksi. Tällöin sovelletaan, mitä rikoksesta syy
tetyn mielentilan selville saamiseksi toimitetta
vasta tutkimuksesta erikseen säädetään. 

Ehdotus 

3 § 
Ennen 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemis

tä tuomioistuimen on, jos lisäselvitys syytetyn 
henkilöstä on tarpeen, hankittava siitä tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto. Tuo
mioistuin voi myös määrätä syytetyn tutkitta
vaksi hänen mielentilansa ja luonteenlaatunsa 
selville saamiseksi. Tällöin sovelletaan, mitä 
rikoksesta syytetyn mielentilan selville saami
seksi toimitettavasta tutkimuksesta erikseen 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


