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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveyden
huollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen sisältyvät terveydenhuollon am
mattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetut 
muutokset ovat luonteeltaan pääasiassa tek
nisiä. Eräisiin säännöksiin ehdotetaan myös 
sisältöä koskevia muutoksia. Esityksen mu
kaan erikoislääkärin ja erikoishammaslää
kärin oikeuksien myöntämismenettely muu
tettaisiin vastaamaan kansainvälistä käy
täntöä siten, että terveydenhuollon oike
usturvakeskus myöntäisi heille oikeuden 
harjoittaa ammattiaan hakemuksesta. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteriin tallennettavia tietoja ja tietojen 
luovuttamista koskevat säännökset siirrettäi
siin terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
sesta annetusta asetuksesta lain 5 lukuun, 

209248U 

jossa säädettäisiin terveydenhuollon ammat
tihenkilöiden keskusrekisterin tietosisällöstä 
ja rekisteriin sisältyvien tietojen antamisesta. 
Esityksen mukaan terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksella olisi oikeus rajoittaa laillis
tetun terveydenhuollon ammattihenkilön am
matinharjoittamisoikeutta tai poistaa se ko
konaan taikka kieltää nimikesuojattua am
mattihenkilöä käyttämästä asetuksessa sää
dettyä terveydenhuollon ammattinimikettä 
myös määräaikaisella turvaamistoimenpiteel
lä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 2001 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutok
set 

1.1. Laki terveydenhuollon ammatti
henkilöistä 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an
nettu laki (559/1994) tuli voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1994. Lailla yhtenäistettiin ja 
ajanmukaistettiin terveydenhuollon amma
tinharjoittamista koskeva lainsäädäntö. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an
netun lain soveltamisessa on ilmennyt jossain 
määrin ongelmia. Esityksen mukaan erikois
pätevyyden myöntämismenettelyn yhden
mukaistaminen vastaamaan kansainvälistä 
käytäntöä edellyttää, että ehdotetun 4 §:n 4 
momentin mukaisesti terveydenhuollon oi
keusturvakeskus myöntäisi vastaisuudessa 
ilmoitusmenettelyn sijaan hakemuksen pe
rusteella erikoislääkärin ja erikoishammas
lääkärin oikeuden Suomen kansalaiselle tai 
ulkomaalaiselle, joka on suorittanut erikois
lääkärin tai -hammaslääkärin tutkinnon 
Suomessa. 

Nykyinen järjestely terveydenhuollon am
mattihenkilöiden valvonnassa välttä
mättömän keskusrekisterin (niin sanottu 
Terhikki-rekisteri) osalta sosiaali- ja terveys
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen kesken 
ei ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 
Tämän vuoksi terveydenhuollon ammatti
henkilöiden keskusrekisteri siirretään 1 
päivään tammikuuta 2001 mennessä koko
naisuudessaan terveydenhuollon oikeus
turvakeskukselle. Perustuslaki sekä 
tietosuoja-ja julkisuuslainsäädäntö edellyttä
vät, että rekisterin tietosisältöä, 
henkilötietojen antamista ja rekisteröintiä 
koskevat säännökset siirretään terveyden
huollon oikeusturvakeskuksesta annetusta 
asetuksesta (112111992) terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annettuun lakiin. Rekiste
rin tietosisällöstä säädettäisiin 24 a §:ssä ja 
rekisteritietojen antamisesta 24 b §:ssä. 

Nykyistä laajemmasta terveydenhuollon 
valvonta-, laadunvarmistus- ja toimivuusnä
kökulmasta selvitetään jatkotoimenpiteillä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä koske-

van lainsäädännön nimikkeistön tarvetta ja 
laajuutta sekä koulutuksen sisältöä ja koulu
tusrakennetta. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
erikoispätevyyskysymystä. Hallituksen esi
tyksessä ei ole otettu kantaa psykoterapia
palveluihin eikä psykoterapiakoulutukseen. 
Jatkotoimenpiteenä olisi kuitenkin tarkoituk
senmukaista arvioida psykoterapiapalvelujen 
vaikuttavuutta, psykoterapiakoulutuksen kri
teereiden määrittelemistä ja koulutuksen 
järjestämistä. 

Lain 25 §:n ja 28 §:n sisältämät turvaamis
toimenpiteet ovat sekä potilasturvallisuuden 
että ammattihenkilön oikeussuojan kannalta 
sanamuodoltaan puutteellisesti ja osin epäyh
tenäisesti säännelty. Tämän vuoksi 25 § 
yhtenäistettäisiin sanamuodoltaan 28 §:n 
kanssa siten, että kummassakin pykälässä 
mainittaisiin muun muassa sairaus, päihtei
den väärinkäyttö ja heikentynyt toimintakyky 
sellaisina seikkoina, joiden perusteella voi
taisiin ryhtyä selvittämään ammattihenkilön 
ammatillista toimintakykyä ja terveydentilaa 
veivoittamalla hänet 25 §:ssä mainittuihin 
tutkimuksiin. Pykälän mukaan ammatinhar
joittaja voitaisiin määrätä lääkärintarkas
tukseen tai sairaalatutkimuksiin, joissa selvi
tettäisiin hänen terveydentilansa vaikutus 
hänen työkykyynsä. Lisäksi ammattihenkilön 
ammatinharjoittamistaitoa ja ammattitietoja 
voitaisiin selvittää määräämällä hänet työko
keiluun, työnäytteeseen tai kuulusteluun. 
Vastaanottotoiminnan tarkastuksen yhteydes
sä ehdotetaan tarkastusoikeus laajennetta
vaksi ulottumaan ammattihenkilön ammatti
toiminnan ohella myös avustavaan henkilö
kuntaan ja vastaanotolla oleviin laitteisiin. 
Poliisi olisi velvollinen antamaan tarvittaessa 
virka-apua tarkastusta suoritettaessa. Käy
tännössä on osoittautunut tarpeelliseksi, että 
edellä mainittujen lääketieteellisten syiden 
ohella turvaamistoimenpiteisiin voitaisiin 
ryhtyä, jos ammattihenkilö on todettu muun 
vastaavan syyn tai näistä johtuvan ammatti
taidottomuuden, tai muulla tavoin perustel
lusti todetun ammattitaidottomuuden vuoksi 
kykenemättömäksi tOimimaan terveyden
huollon ammattihenkilönä. Käytännössä on 
ollut tarvetta myös ammattihenkilöiden hal-
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Iinnolliseen ohjaukseen, mihin nykyinen 
säännös ei ole antanut mahdollisuutta. Tämän 
johdosta ehdotetaan, että 28 §: ssä säädettäi
siin nimenomaisesti edellä mainituista sei
koista. 

Lain 26 §:ssä säädettyjä turvaamistoimen
piteitä voidaan soveltaa ammattihenkilöön 
hänen menetellessään ammattitoiminnassaan 
virheellisesti. Virheellistä toimintaa koske
van luettelon ensimmäinen kohta on nyky
muodossaan puutteellinen, sillä se koskee 
vain lain 15 -21 §:ssä säädettyjen velvolli
suuksien rikkomista. Koska lääkäreiden ja 
hammaslääkäreiden erityisistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista on säädetty lain 22 ja 
23 §:ssä, myös niiden laiminlyönnistä ehdo
tetaan säädettäväksi 26 §:n 1 momentin 1 
kohdassa. Lisäksi pykälässä ehdotetaan mah
dolliseksi myös määräaikaisten turvaa
mistoimenpiteiden käyttöönotto laissa sää
dettyjen toistaiseksi voimassa olevien tur
vaamistoimenpiteiden ohella. 

1.2. Ulkomaiden lainsäädäntö 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty 
syksyllä 1999 terveydenhuollon ammattihen
kilöitä koskevan lainsäädännön kan
sainvälinen vertailu (Selvityksiä 1999: 12, 
STM). Vertailumaina olivat Suomen ohella 
muut Pohjoismaat sekä Iso-Britannia ja 
Alankomaat. Tiedot vertailumaiden amma
tinharjoittamislainsäädännöstä pohjautuvat 
mainittuun selvitykseen. 

Suomessa on tällä hetkellä 17 laillistettavaa 
ja 21 nimikesuojattua (nimikesuojatuista 
ammateista yhdeksään ei enää kouluteta) eli 
yhteensä 38 terveydenhuollon ammattihenki
löistä annetun lain piiriin kuuluvaa ter
veydenhuollon ammattihenkilöryhmää. 
Muissa Pohjoismaissa näitä ryhmiä on vä
hemmän. Ruotsissa laillistus myönnetään 16 
ammattiryhmälle, joista 13 saa samalla nimi
kesuojan, ja pelkästään nimikesuojattuja 
ammattiryhmiä on tämän lisäksi neljä. Nor
jassa laillistettavia ja samalla nimikesuojan 
saavia ammattiryhmiä on 27. Islannissa lail
listetaan 30 terveydenhuollon ammattiryh
mään kuuluvaa henkilöä, jotka oletettavasti 
saavat samalla myös yksinoikeuden ammat
tinimikkeensä käyttämiseen (näin ainakin 
lääkäreiden ja sairaanhoitajien osalta). Tans-

kassa laillistettavia ammattiryhmiä on 12 ja 
lisäksi kymmenen muun ammattiryhmän 
koulutusta säännellään ja ne kuuluvat am
mattihenkilöiden valvontamenettelyn piiriin. 
Alankomaissa laillistettavia ja sitä kautta ni
mikesuojan saavia ammatinharjoittajaryhmiä 
on ainoastaan kahdeksan. Isossa-Britanniassa 
rekisteröidään ainakin 22 terveydenhuollon 
ammatin harjoittajaa. 

Ainoastaan nimikesuojattuja ammattihenki
löryhmiä on vain Suomessa (21), Ruotsissa 
( 4) ja Alankomaissa. Molemmissa Pohjois
maissa ammattinimikkeen suojaamisella 
pyritään siihen, että terveyspalveluja käyttä
vät potilaat voivat varmistua ammatin
harjoittajan saaneen tietyn koulutuksen ja 
olevan ammatinharjoittamista koskevan lain
säädännön, erityisesti siihen kuuluvan val
vonnan piirissä. Hollannissa nimikesuojan 
voivat lakia alemman asteisiin normeihin pe
rustuen saada avustavaan terveydenhuollon 
henkilökuntaan kuuluvat ammatinharjoittajat. 

Ruotsissa Socialstyrelsen ylläpitää rekiste
riä laillistetuista terveyden- ja sairaanhoidon 
ammattihenkilöistä. Rekisteristä käy ilmi 
myös se, keneltä on poistettu laillistus tai ke
nen oikeutta lääkkeiden määräämiseen on 
rajoitettu. Rekisterin tarkoituksena on antaa 
Socialstyrelsenille yleiskuva maan tervey
den- ja sairaanhoidon henkilöstöresursseista. 
Nimikesuojatuista ammattihenkilöistä ei sen 
sijaan pidetä valtakunnallista rekisteriä, sillä 
sen on katsottu vaativan liian suurta hallin
nollista panostusta. Lisäksi Socialstyrelse
nissä on terveyden- ja sairaanhoidon toimin
taa koskeva rekisteri, johon toimintaa har
joittavan tulee ilmoittaa tiedot muun muassa 
toiminnan sisällöstä, toimipaikasta, siellä 
työskentelevien ammatinharjoittajien luku
määrästä ja koulutuksesta sekä toimintaa 
varten otetusta potilasvakuutuksesta. Hälso
och sjukvårdens ansvarsnämnd ylläpitää puo
lestaan rekisteriä henkilöistä, joista on tehty 
ammatinharjoittamista koskeva ilmoitus ky
seiselle lautakunnalle. Rekisteristä ilmenevät 
myös lautakunnan terveydenhuollon amma
tinharjoittajille langettamat kurinpidolliset tai 
ammatinharjoittamisoikeutta rajoittavat toi
menpiteet. 

Norjassa yksityistä toimintaa harjoittavan, 
laillistetun tai lisenssin saaneen terveyden
huollon ammattihenkilön tulee antaa läänille 
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(erikoissairaanhoidossa) tai kunnalle (muu 
terveyden- ja sairaanhoito) ilmoitus yksityis
ten terveyspalvelujen antamiseen liittyvän 
toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta. 
Kunnille on puolestaan säädetty velvollisuus 
tällaisista tiedoista koostuvan rekisterin yllä
pitämiseen. Kunnista ja lääneistä tiedot 
kerätään valtakunnalliseen keskusrekisteriin. 
Lääninlääkärit ja Statens helsetilsyn ovat 
puolestaan velvollisia rekisteröimään amma
tinharjoittajille annettuja varoituksia sekä 
ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista ja 
peruuttamista koskevat asiat. 

Tanskassa kaikki laillistettavat terveyden
huollon ammattihenkilöt merkitään ter
veyshallituksen ylläpitämään rekisteriin, 
johon merkitään muun muassa tiedot ammat
tihenkilön nimestä, henkilötunnuksesta, 
osoitteesta, opiskelupaikasta sekä hänelle 
myönnetystä ammatinharjoittamisoikeudesta. 

Islannissa valmistellaan uutta ammatinhar
joittamista koskevaa lainsäädäntöä, jossa 
tullaan ottamaan kantaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden rekisteröimiseen. 

Alankomaissa viranomaisen pitämään re
kisteriin merkitään hakemuksen perusteella 
ainoastaan kahdeksaan laillistettavaan am
mattiryhmään kuuluvat henkilöt. Muista 
terveydenhuollon ammatinharjoittajista ei pi
detä virallista rekisteriä, vaikka heillä lakia 
alemman asteisten normien nojalla saattaakin 
olla yksinoikeus ammattinimikkeen käyttä
miseen. Ammatilliset yhdistykset tai muut 
vastaavat elimet voivat kuitenkin pitää omia 
ammatinharjoittajarekistereitään. 

Suomalainen käytäntö erikoislääkärin ja 
erikoishammaslääkärin oikeuden myöntämi
sessä poikkeaa menettelystä muissa maissa, 
joissa tämän oikeuden saa yleensä vain ha
kemuksesta. Ruotsissa erikoispätevyyksiä 
myönnetään tällä hetkellä hakemuksesta lää
käreiden ja hammaslääkäreiden ohella myös 
sairaanhaita jille. Norjan ammatinharjoitta
mislaissa oikeutta erikoispätevyyden saa
miseen ei ole rajattu mihinkään tiettyihin 
ammattiryhmiin, vaan asia on jätetty sosiaali
ja terveysministeriön harkintaan. Tällä het
kellä Norjassa myönnetään erikois
pätevyyksiä lääkäreille ja hammaslääkäreille. 
Tanskassa erikoispätevyyden myöntää ha
kemuksesta terveysministeriö. Erikoispäte
vyyksiä myönnetään lääkäreille, hammas-

lääkäreille ja sairaanhoitajille. Islannissa 
sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää oi
keuden esimerkiksi erikoissairaanhoitajan tai 
erikoislääkärin ammattinimikkeen käyttämi
seen. Hollannissa asianomainen ministeriö 
voi myöntää erikoisoikeuksia. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisterin tekninen ylläpito kuuluu tällä 
hetkellä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskukselle. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisterissä on 
noin 280 000 ammattihenkilöä, joista on tällä 
hetkellä laillistettuja 159 305, luvan saaneita 
315 ja nimikesuojattuja 119 611. Vuoden 
2001 alusta sanotun rekisterin tekninen yllä
pito siirtyisi kokonaisuudessaan terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle. 

Valtakunnallisen rekisterin ylläpidon siirto 
ja rekisterin tietosisällön tarkistaminen sekä 
ajantasalle saattaminen aiheuttavat tervey
denhuollon oikeusturvakeskukselle mer
kittäviä lisäkustannuksia ja edellyttävät 
lisävoimavaroja. Niin ikään tietojen luovut
taminen rekisteristä poikkeusoloihin varau
tumista sekä esimerkiksi työvoimatarpeen 
ennakointia varten sosiaali- ja terveysminis
teriölle ja muille viranomaisille on 
kustannusvaikutukseltaan terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselle merkittävä muutos. 
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2001 
on osoitettu henkilöstövoimavarat ja mää
räraha edellä mainittujen uusien tehtävien 
hoitamista varten. Terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksen toimintamenomomentin 
määrärahan lisäyksenä on otettu huomioon 
883 000 markkaa valtakunnallisen keskusre
kisterin ylläpidon aiheuttamina menoina. 
Lisämääräraha sisältää kahden henkilön 
palkkausmenot 435 000 mk sekä rekisterin 
tietosisällön päivityksen ja teknisen ylläpidon 
menot 448 000 markkaa. 

3. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 9 pat-
vänä helmikuuta 2000 työryhmän, jonka 
tehtäväksi annettiin: 
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1) selvittää terveydenhuollon ammat-
tihenkilöitä koskevan lainsäädännön 
kiireelliset muutostarpeet, 

2) tehdä selvityksen perusteella ehdotus 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä koske
van lainsäädännön tarkistamiseksi ja 

3) selvittää terveyden- ja sairaanhoidon 
henkilöstön valvontaa ja yksityisen tervey
denhuollon lupahallintoa koskevat toimi
valtakysymykset Ahvenanmaan maakunta
hallituksen, terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen ja asianomaisen lääninhallituksen 
välillä. 

Työryhmä suoritti toimeksiannossa maini
tut selvitykset ja teki hallituksen esityksen 
muotoon laaditun ehdotuksen terveydenhuol
lon ammattihenkilöistä annetun lain 
muuttamisesta sekä ehdotukset terveyden
huollon ammattihenkilöistä annetun asetuk
sen (56411994) ja terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksesta annetun asetuksen muut
tamisesta. Työryhmä teki myös ehdotukset 
eräistä jatkotoimenpiteistä terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön 
tarkistamiseen liittyen. 

Terveydenhuollon ammatinharjoittamis-
työryhmän muistio (2000: 10 STM) on ollut 
lausunnolla niillä tahoilla, joiden toimintaa 
ehdotetut muutokset pääsääntöisesti koske
vat. Lausunnonantajat ovat pitäneet lakiin 
ehdotettuja muutoksia pääosin myönteisinä. 
Ehdotettujen muutosten on nähty edistävän 

osaltaan terveydenhuollon palvelujen laatua 
ja potilasturvallisuutta. Lausunnoissa ovat 
nousseet esille keskeisinä asioina terveyden
huollon ammattinimikkeet, erikoispätevyys 
sekä mainitun Terhikki-rekisterin tiedot ja 
niiden antaminen. Lisäksi lausunnoissa on 
kiirehditty terveydenhuollon ammattihenki
löitä koskevan lainsäädännön laajempaa 
uudistamista ottaen huomioon esimerkiksi 
kansainvälisen käytännön esille tuomat yh
denmukaistamistarpeet. Lausunnoissa esi
tetyt tarkistusehdotukset on otettu huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esityksessä on otettu huomioon perustus
lain sekä julkisuus- ja tietosuoja
lainsäädännön edellyttämät rekisteriin, sen 
tietosisältöön ja tietojen antamiseen liittyvät 
seikat. Niin ikään esityksessä on otettu huo
mioon muun muassa tarpeet saada tietoja 
poikkeusoloihin varautumista ja työvoima
tarpeen ennakointia varten terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen ylläpitämästä tervey
denhuollon ammattihenkilöiden keskus
rekisteristä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain muuttamisesta 

3 §. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri. Pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi tarpeettomana, koska lakiin ehdo
tettavissa uusissa 24 aja 24 b §: ssä sää
dettäisiin yksityiskohtaisesti kyseisen rekis
terin tietosisällöstä ja siitä, millaisia tietoja ja 
mihin tarkoituksiin tietoja voidaan rekis
teristä luovuttaa. 

4 §. Oikeus harjoittaa lääkärin tai ham
maslääkärin ammattia laillistettuna ammat
tihenkilönä ja erikoislääkärinä tai erikois
hammaslääkärinä. Voimassa olevan 4 §:n 1 
momenttiin sisältyvä ilmaisu "toisen johdon 
ja valvonnan alaisuudessa" on sanamuodol
taan tulkinnanvarainen ja epäselvä. Nykyisin 
toimitaan yhä enemmän lääkärin tai hammas
lääkärin tutkinnon suorittamisen jälkeen yk
sityisvastaanotoilla siten, ettei ammattitoi
minnan valvontaa ole käytännössä lainkaan 
järjestetty. Tämän vuoksi säännöstä ehdote
taan muutettavaksi siten, että terveyden
huollon oikeusturvakeskus myöntäisi hake
muksesta oikeuden harjoittaa lääkärin tai 
hammaslääkärin ammattia asianomaista am
mattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun 
laillistetun ammattihenkilön johdon ja val
vonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuk
sista annetun lain (785/ 1992) 2 §:n 4 koh
dassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimin
tayksikössä tai sosiaalihuoltolain (71 011982) 
24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimin
tayksikössä. Ehdotettu muutos selkiinnyttäisi 
tutkinnon suorittaneiden lääkäreiden ja ham
maslääkäreiden asemaa ammatinharjoittajina 
ja estäisi ammattitoiminnan harjoittamisen 
sellaisissa toimipaikoissa, joilla ei ole toteu
tettu ammattihenkilön ammattitoiminnan 
valvontaa asianmukaisesti. 

Pykälän 2 momentti muutettaisiin siten, et
tä terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntäisi hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistet
tuna ammattihenkilönä 1 momentissa tar-

koitetulle lääkärille suoritetun lääkärin perus
terveydenhuollon lisäkoulutuksen tai sitä 
vastaavan asetuksella säädetyn koulutuksen 
perusteella. Nykyinen tilanne, jossa oikeus 
syntyy tutkinnon suorittamisesta terveyden
huollon oikeusturvakeskukselle yliopiston te
kemän ilmoituksen perusteella, poikkeaa 
kansainvälisestä käytännöstä. Tämä käytäntö 
poikkeaa muiden Euroopan talousalueiden 
valtioiden (ETA -valtio) järjestelmistä, joissa 
toimivaltainen viranomainen myöntää oikeu
den lääkärin hakemuksesta. Tämän vuoksi 
säännöksessä ehdotetaan, että terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus myöntäisi oikeuden 
harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti 
laillistettuna ammattihenkilönä hakemuksen 
perusteella. 

Pykälän 3 momentin säännös on sanamuo
doltaan epäselvä. Koska terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus hyväksyy hammaslääkärin 
käytännön palvelun hakemuksesta, säännök
sen ilmaisua ehdotetaan muutettavaksi sel
keämmäksi siten, että terveydenhuollon oi
keusturvakeskus myöntäisi oikeuden harjoit
taa itsenäisesti ammattia laillistettuna ham
maslääkärinä sille, joka on suorittanut ase
tuksella säädetyn käytännön palvelun. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka 
mukaan erikoislääkärin tai erikoishammas
lääkärin oikeuden myöntäisi asianomaisen 
henkilön hakemuksesta terveydenhuollon oi
keusturvakeskus. 

Voimassa olevan 6 §:n mukaan erikoispä
tevyys voidaan hakemuksesta hyväksyä vain 
terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka on 
Suomen tai muun ETA-valtion kansalainen 
ja joka on suorittanut erikoispätevyyden 
edellyttämän koulutuksen ETA -valtioiden 
ulkopuolella. Lisäksi vaaditaan, että asian
omainen on osoittanut täyttävänsä asetuksella 
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaati
mukset. Terveydenhuollon ammattihen
kilöistä annetun asetuksen 8 §:n mukaan 
erikoispätevyys myönnetään vain lääkäreille 
ja hammaslääkäreille. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus kui
tenkin myöntää lain 9 §:n mukaan Suomen 
tai muun ETA-valtion kansalaiselle, joka on 
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suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin eri
koiskoulutuksen ja saanut siitä todistuksen 
ETA-valtiossa, hakemuksesta erikoislääkärin 
tai erikoishammaslääkärin oikeuden. 

Suomessa erikoislääkärin tai erikoisham
maslääkärin tutkinnon suorittaneen Suomen 
kansalaisen tai ulkomaalaisen oikeus on syn
tynyt suoraan tutkinnon suorittamisesta 
ilman, että terveydenhuollon oikeusturvakes
kus olisi sitä myöntänyt. Yliopistojen lää
ketieteelliset tiedekunnat ovat ainoastaan il
moittaneet tutkinnot terveydenhuollon am
mattihenkilöiden keskusrekisteriin. Tervey
denhuollon oikeusturvakeskus on antanut 
pyynnöstä todistuksen erikoislääkärin ja eri
koishammaslääkärin oikeudesta. 

Tämä käytäntö poikkeaa pääsääntöisesti 
kansainvälisestä menettelystä, koska muissa 
valtioissa toimivaltainen viranomainen 
myöntää hakemuksen perusteella erikoislää
kärin tai erikoishammaslääkärin oikeuden. 
Suomalainen käytäntö on aiheuttanut se
kaannusta sekä ylimääräistä selvitystyötä 
kansainvälisissä yhteyksissä. 

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan, että myös 
pykälän otsikko muutetaan vastaamaan 4 §:n 
sisältöä lisäämällä siihen sanat "ja erikoislää
kärinä tai erikoishammaslääkärinä". 

7 §. Ammattinimikkeen käyttöoikeus. Lain 
7 §:ää muutettaisiin niin, että siinä säädettäi
siin oikeudesta käyttää asetuksella säädettyä 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammat
tinimikettä myös sellaiselle Suomen kansa
laiselle tai ulkomaalaiselle, joka on suorit
tanut asianomaiseen ammattiin johtavan tai 
sitä vastaavan koulutuksen jossakin ETA
valtiossa. 

8 §. Pohjoismaan kansalaisen oikeus toi
mia terveydenhuollon ammattihenkilönä. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että Poh
joismaan kansalaisen oikeudesta toimia 
Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilö
nä on voimassa, mitä Pohjoismaiden välillä 
eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilös
töryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä 
pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä 
sopimuksessa määrätään. Sopimukseen sisäl
tyvät määräykset on saatettu voimaan 
asetuksella Pohjoismaiden välillä eräiden 
terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryh
mien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä poh
joismaisista työmarkkinoista tehdyn sopi-

muksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden 
määräysten hyväksymisestä annetun lain 
voimaantulosta (211994). 

Niin ikään pykälän sanamuotoa ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että säännöstä voitaisiin 
soveltaa muun Pohjoismaan kansalaisen li
säksi Suomen kansalaiseen. 

24 a §. Terveydenhuollon ammattihenkilöi
den keskusrekisteri. Terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksella on sille säädettyjen 
valvontatehtävien hoitamiseksi terveyden
huollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri, 
johon voimassa olevan terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksesta annetun asetuksen mu
kaan on tallennettava terveydenhuollon am
mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoite
tuista ammattihenkilöistä muun muassa seu
raavat tiedot: ammattihenkilön nimi, henki
lötunnus, väestörekisterikeskuksen ylläpitä
mästä väestötietojärjestelmästä päivittyvä 
kotiosoitetieto, tiedot ammatillisesta koulu
tuksesta, työpaikasta, työpaikan osoitteesta, 
toimimisesta itsenäisenä ammatinharjoitta
jana ja ammatinharjoittamisoikeudesta tai lu
vasta tai oikeudesta nimikesuojattuna am
mattihenkilönä harjoittaa ammattia, sekä 
ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta 
tai sen poistamisesta. 

Rekisteriä koskevat säännökset otettaisiin 
lakiin lisättäviin 24 a ja 24 b §:ään. Lain 
24 a §:ssä olisi rekisterinpitoa ja siihen mer
kittäviä tietoja koskevat säännökset. 

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsitte
lyyn sovellettaisiin lisäksi henkilötietolain 
(523/1999) säännöksiä siltä osin kuin näissä 
säännöksissä ei toisin säädettäisi. Henkilötie
tolain säännöksistä tulisivat sovellettaviksi 
muun muassa rekisteröidyn oikeuksien to
teuttamiseen liittyvät säännökset. 

Rekisterin ajan tasalla pitäminen kaikkien 
edellä mainittujen tietojen osalta on osoittau
tunut käytännössä valvonnan ja tietojen hal
linnan kannalta epätarkoituksenmukaiseksi jo 
rekisterin laajuus, noin 280 000 henkilöä, 
huomioon ottaen. Kun rekisterin tarkoi
tuksena on nimenomaan palvella terveyden
huollon ammattihenkilöiden valvontaa val
vontaviranomaisen näkökulmasta, kaikkien 
edellä mainittujen tietojen tallentaminen jo
kaisen ammattiryhmän osalta ei ole osoit
tautunut myöskään tarpeelliseksi. 

Rekisterin ylläpitäminen kohtuullisella työ-
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panoksella edellyttää tarkkaa harkintaa siihen 
tehtävistä merkinnöistä, eikä rekisterin sisäl
töä voi laajentaa asianomaista ammattihen
kilöstöä koskevaksi yleiseksi tiedostoksi. 
Erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkä
reiden oikeus toisaalta laajentaa toisaalta ra
joittaa ammatissa toimimista, minkä vuoksi 
heidän osaltaan tiedot erikoistumisesta ja sii
hen johtaneesta koulutuksesta on merkittävä 
rekisteriin. Heillä on laajempi oikeus esimer
kiksi määrätä lääkkeitä, joten erikoistumisen 
merkitseminen rekisteriin on tärkeää potilas
turvallisuuden valvonnan kannalta. 

Koska terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen valvonnassa ovat kaikki laissa tai 
asetuksessa mainitut ammattihenkilöt, ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksella tulee 
kuitenkin jokaisesta olla seuraavat tiedot: 
nimi, henkilötunnus, kotiosoite, toimiminen 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, amma
tinharjoittamisoikeus ja sen mahdollinen 
rajoittaminen tai poistaminen, ammatin
harjoittamislupa ja sen mahdollinen pe
ruuttaminen tai oikeus käyttää terveyden
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä 
ja sen käytön mahdollinen kieltäminen. Li
säksi merkittäisiin ammatinharjoittamis
oikeuden tai -luvan taikka nimikesuojauksen 
perusteena oleva koulutus. 

Niin ikään rekisteriin ehdotetaan merkittä
väksi terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen ja lääninhallitusten antamat ratkaisut, 
joissa terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattitoiminnassa havaittujen puutteiden 
vuoksi on ryhdytty hallinnolliseen ohjauk
seen. Rekisteriin merkittäväksi hallinnolli
seksi ohjaukseksi katsottaisiin huomautus ja 
vakava huomautus vastaisen toiminnan varal
le. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukses
sa valvonnan tehostaminen sekä ratkaisukäy
tännön yhdenmukaistaminen terveydenhuol
lon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten 
välillä ja toisaalta lääninhallitusten kesken 
edellyttävät myös lääninhallitusten tekemien 
ratkaisujen tallentamista keskusrekisteriin. 
Säännökset rekisterin tiedoista olisivat 2 
momentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan terveyden
huollon ammattihenkilön 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot poistettaisiin re
kisteristä 10 vuoden kuluttua siitä, kun ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus on saanut 

209248U 

luotettavan tiedon ammattihenkilön kuole
masta. Tieto saadaan pääsääntöisesti väes
törekisterikeskuksen ylläpitämästä väestö
tieto järjestelmästä. Mainittu määräaika on 
tarpeellinen muun muassa mahdollisten am
mattitoiminnassa syntyneiden vahinkojen 
selvittämistä varten. Pykälän 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu rekisterimerkintä tulisi 
poistaa, kun päätöksen tai muun ratkaisun 
antamisesta on kulunut kymmenen vuotta, 
mikäli nimikirjalaissa (1 010/ 1989) ei ole 
säädetty merkinnän poistamiselle pidempää 
aikaa. Rekisterimerkintä rangaistuksesta tu
lee poistaa myös, kun rangaistuksen tuo
mitsemisen syynä olleen teon rangaistavuus 
on poistettu. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä, kun 
ne eivät ole enää tarpeen rekisterin käyttötar
koituksen kannalta. 

Pykälän 4 momentin mukaan sen lisäksi, 
mitä 2 momentissa säädetään, rekisteriin 
merkittäisiin tarvittaessa tieto terveydenhuol
lon ammattihenkilön varaamisesta val
miuslain (1080/1991) tarkoittamaa valta
kunnallista poikkeusoloihin varautumista 
varten sekä ammattihenkilön työpaikasta si
ten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
Asetuksella säädettäisiin lähinnä siitä, mistä 
ammattihenkilöryhmistä tietoja kerätään sekä 
ilmoittamismenettelystä. Valmiuslain mu
kaista valtakunnallisesti tapahtuvaa poik
keusoloihin varautumista varten eräiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden va
raaminen tähän tarkoitukseen merkittäisiin 
keskusrekisteriin sosiaali- ja terveysministe
riön valmiuslaissa tarkoitettujen suunnitel
mien mukaisesti. 

24 b §. Tietojen antaminen terveydenhuol
lon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 24 b §, 
jossa on otettu huomioon perusoikeussään
nökset sekä julkisuus- ja tietosuojalainsää
dännön uudistamisesta aiheutuvat muutokset. 
Näiden edellytysten mukaisesti terveyden
huollon oikeusturvakeskuksesta annetun 
asetuksen 13 b §ja 13 c §:n 2-4 momenttiin 
sisältyvät keskeiset säännökset siirrettäisiin 
lain tasolle. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksen velvolli
suudesta salassapitosäännösten estämättä an
taa 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja 
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lääninhallitukselle sekä ETA-valtion viran
omaiselle terveydenhuollon ammattihenki
löiden ammatinharjoittamisoikeuden tai -lu
van myöntämiseen ja valvontaan liittyvien 
tehtävien hoitamista varten. Terveyden
huollon oikeusturvakeskus antaisi salassapi
tosäännösten estämättä tiedot poikkeus
oloihin varatusta ammattihenkilöstä sosiaali
ja terveysministeriölle tämän valmiuslain 
mukaisten tehtävien suorittamiseksi. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voisi 
lisäksi 2 momentin mukaan antaa viranomai
selle ja terveydenhuollon toimintayksikölle 
tietoja 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tar
koitetusta rikoksen seuraamuksesta työn
hakuun liittyvään soveltuvuusarviointiin. 
Tällaiset tiedot on henkilötietolaissa 
määritelty arkaluonteisiksi. Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus harkitsisi 
yksittäistapauksittain tietojen antamisen 
tarpeen ja laajuuden. 

Lain 24 a §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
tiedoista salassa pidettäviä ovat kotiosoite, 
jos ammattihenkilö on kieltänyt sen ilmaise
misen sivulliselle, sekä ammatinharjoittamis
oikeuden rajoittamista tai poistamista, amma
tinharjoittamisluvan peruuttamista ja ammat
tinimikkeen käytön kieltämistä koskevat rat
kaisut siltä osin kuin niihin sisältyy salassa 
pidettäviä tietoja esimerkiksi potilaan tai ter
veydenhuollon ammattihenkilön terveyden
tilasta tai vammaisuudesta. 

Muiden kuin edellä mainittujen salassa pi
dettävien tietojen antamiseen sovellettaisiin 
lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetun lain ja henkilötietolain 
säännöksiä. Eräissä tapauksissa on kuitenkin 
tarpeen voida antaa tietoja myös silloin, kun 
henkilötietojen käsittelyyn ei ole henkilötie
tolain 8 §:n 1 momentin mukaista perustetta. 
Pykälän 3 momentin mukaan tietoja voitai
siin antaa terveydenhuollon alalla toimivalle 
yhteisölle terveydenhuoltoon liittyvää toi
mintaa varten. Käytännössä tietojen luo
vuttaminen voisi tulla kysymykseen esi
merkiksi terveydenhuollon alan järjestöille ja 
oppilaitoksille sekä potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi tarvittavan lääkeinformaati
on jakamista varten. Toisaalta on tarpeen 
rajoittaa 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tar
koitettujen tietojen antamista myös silloin, 
kun kysymys on muista kuin rikoksen seu-

raamusta koskevista tiedoista. Ehdotuksen 
mukaan tällaisia tietoja voitaisiin antaa 
muussa kuin yksittäistapauksessa vain viran
omaiselle, terveydenhuollon toiminta
yksikölle, apteekille ja terveydenhuollon 
alalla toimivalle yhteisölle näiden terveyden
huoltoon liittyvää toimintaa varten. Säännös 
ei siis estäisi yksittäistä tietojen antamista. 
Ottaen huomioon, että henkilötietolaissa ar
kaluonteisiksi luettujen rikoksen seuraamusta 
koskevien tietojen antaminen on rajoitettu 
24 b §:n 2 momentissa mainittuihin tilantei
siin, ei sen sijaan voida pitää perusteltuna, 
että rikosta vähäisempään moitittavaan toi
mintaan liittyvää valvovien viranomaisten 
hallinnollista ohjausta koskevia tietoja annet
taisiin suurempina määrinä kaikissa niissä 
tapauksissa, joissa tietojen antaminen voisi 
henkilötietolain perusteella tulla kysymyk
seen. 

Tietojen antamisesta perittävistä maksuista 
säädettäisiin 4 momentin mukaan erikseen. 
Maksuista säädetään valtion maksuperuste
laissa (150/1992). Maksutta annettaisiin 1 
momentin nojalla annettavat palvelut sekä 
momentissa tarkoitettu sosiaali- ja terveys
ministeriön toimeksiannosta annettava tieto
palvelu lukuun ottamatta palveluja, jotka 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus joutuu 
ostamaan ulkopuoliselta palvelujen tuottajat
ta. Kustannukset voivat joissakin tapauksissa 
nousta merkittäviksi. 

Ehdotettujen säännösten lisäksi sovellettai
siin salassa pidettävien tietojen antamiseen 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tun lain (62111999) säännöksiä. 

25 §. Ammattitoiminnan asianmukaisuuden 
selvittäminen. Terveydenhuollon oikeustur
vakeskukselle säädetty terveydenhuollon am
mattihenkilöiden ammatinharjoittamisen val
vonta kohdistuu ammattihenkilöiden amma
tinharjoittamiskykyyn ja heidän työnsä laa
tuun. 

Valvontatehtävien hoitamiseksi laissa sää
detään terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen keinoista hankkia ammattihenkilön 
kykenevyydestä ja hänen ammattitoiminnas
taan tietoa, joka perustuu ulkopuolisen 
asiantuntijan ammattihenkilöstä ja hänen 
ammattitoiminnastaan tekemiin havaintoihin 
tai tutkimuksiin. Näistä keinoista säädetään 
lain 25 §:ssä. Terveydenhuollon oikeustur-



HE 133/2000 vp 11 

vakeskus voi määrätä suoritettavaksi tutki
mukset ammattihenkilön terveydentilan, am
mattitaidon ja vastaanottotoiminnan selvit
tämiseksi. Näistä selvityksistä hankittavalla 
tiedolla on tärkeä merkitys arvioitaessa am
mattihenkilön ammatinharjoittamiskykyä ja 
hänen toimintaansa. Pykälässä säädetyillä 
toimenpiteillä voidaan usein saada tarkempi 
ja yksityiskohtaisempi kuva ammattihenkilön 
ammatinharjoittamiskyvystä ja hänen 
ammattitoimintansa laadusta kuin muilla sel
vityksillä. 

Ammatinharjoittamiskyvy llä tarkoitetaan 
niitä ammattihenkilön ominaisuuksia, jotka 
ovat tärkeitä hänen toimintamahdollisuuksil
leen harjoittaa terveydenhuollon ammatti
henkilön ammattia. Ammatinharjoittamis
kyvyn kannalta tärkeimmät ominaisuudet 
liittyvät toisaalta ammatinharjoittajan tervey
dentilaan ja toisaalta hänen ammattitaitoonsa. 

Pykälän 1 momentissa säädetään tervey
denhuollon ammattihenkilön terveydentilan 
selvittämisestä. Tavoitteena on yhtenäistää 
momentin sanamuoto 28 §:ssä säädetyn 
kanssa. Ehdotetussa säännöksessä mainitaan 
samat seikat (sairaus, päihteiden väärinkäyt
tö, heikentynyt toimintakyky ja muut vas
taavat tilat) kuin 28 §:ssä. Säännöksen tarkoi
tuksena on antaa valvontaviranomaiselle 
kunkin tapauksen edellyttämät riittävät kei
not hankkia selvityksiin ja tutkimuksiin pe
rustuvaa tietoa ammattihenkilön tervey
dentilasta ja siinä mahdollisesti todettujen 
seikkojen vaikutuksesta hänen mahdollisuuk
siinsa toimia terveydenhuollon ammatissa. 
Termi työkyky on korvattu paremmin pykä
län tarkoitusta kuvaavana ilmaisulla "amma
tillisen toimintakyvyn ja terveydentilan sel
vitys", jotta näitä tutkimuksia ei sekoitettaisi 
muissa yhteyksissä käytössä olevaan työky
kytermiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ammat
titoiminnassa välttämättömien tervey
denhuollon ammattihenkilön ammattitaitojen 
eli ammattitietojen ja käytännön ammattitai
tojen selvittämisestä. Ehdotuksen tarkoi
tuksena on yhtenäistää sanamuoto 28 §:n 
kanssa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vas
taanottotoiminnan tarkastamisesta. Vastaan
ottotoiminnan tarkastaminen on keino, jolla 
valvontaviranomainen voi hankkia objektii-

vista, havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvaa 
tietoa ammattihenkilöstä ja hänen toiminnas
taan, toimintaympäristöstä ja avustavasta 
henkilökunnasta sekä selvittää ammattihenki
lön laatimien potilasasiakirjojen asian
mukaisuutta ja arvioida niiden perusteella 
hänen ammatinharjoittamistaan. Ehdotuksel
la on pyritty selkeyttämään sanamuotoa ja 
korostamaan tarkastuksen monipuolista luon
netta tiedon hankinnan keinona. Valvon
taviranomaisen käyttämän asiantuntijan oi
keudesta tietojen saamiseen ja velvol
lisuudesta pitää tiedot salassa säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poliisin 
virka-avusta. Sanamuotoa on pyritty selkeyt
tämään ja lisäksi on otettu huomioon se, että 
tarkastustoiminnassa tulee voida varautua 
virka-avun tarpeeseen jo ennen tarkastuksen 
suorittamista. 

Pykälän 5 momentti muutettaisiin sana
muodoltaan vastaamaan ehdotettuun 1 mo
menttiin sisältyvää ilmaisua ammatillisen 
toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämi
sestä. 

26 §. Seuraamukset virheellisestä toimin
nasta. Pykälässä säädetään niistä keinoista, 
joilla terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi potilasturvallisuuden varmistamiseksi 
puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammatinharjoittamiseen, kun hänen on todet
tu toimineen virheellisesti. Pykälän 1 
momentin 1 kohdassa säädetään terveyden
huollon ammattihenkilöille kuuluvien velvol
lisuuksien laiminlyönnistä. Lääkäreiden ja 
hammaslääkäreiden erityisistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista säädetään lain 22 ja 
23 §:ssä. Ne ehdotetaan lisättäväksi 1 koh
taan. 

Turvaaruistoimiin ehdotetaan lisättäväksi 
mahdollisuus oikeuksien rajoittamiseen tai 
poistamiseen määrärajaksi. Mahdollisuus 
määräaikaisesti poistaa tai rajoittaa ammatin
harjoittamisoikeus on perusteltua muun 
muassa tilanteissa, joissa määräaikaisella 
toimenpiteellä voidaan vaikuttaa ammatti
henkilön virheelliseen ammatinharjoittami
seen riittävän tehokkaasti. Tällainen tilanne 
saattaa olla esimerkiksi silloin, kun lääkärin 
asiakaskuntaan on valikoitunut runsaasti 
lääkkeiden väärinkäyttäjiä, eikä lääkäri ky-
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kene itse lopettamaan epäasianmukaista ja 
perusteetonta lääkkeiden määräämiskäytän
töään. Mahdollisuus määräaikaisiin turvaa
mistoimenpiteisiin parantaa terveyden
huollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa ja 
antaa terveydenhuollon oikeusturvakeskuk
selle mahdollisuuden aikaisempaa yksilöi
dympään turvaamistoimenpiteeseen. Pykä
lässä säädetty ammattihenkilön ohjaus ja 
turvaamistoimenpiteet on lisäksi yhtenäistet
ty 28 §:n kanssa. 

Pykälän otsikko muutettaisiin paremmin 
vastaamaan sen sisältöä. 

28 §. Kykenemättömyys toimia ammatissa. 
Pykälässä säädettäisiin niistä keinoista, joilla 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi po
tilasturvallisuuden varmistamiseksi puuttua 
sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattitoimintaan, joka on osittain tai koko
naan kykenemätön toimimaan potilas
turvallisuutta vaarantamatta terveyden
huollon ammatissa. Terveydenhuollon am
mattihenkilön kykenemättömyys saattaa 
johtua hänen terveydentilansa heikkene
misestä (sairaus, päihteiden käyttö tai muut 
vastaavat syyt ja esimerkiksi korkeasta iästä 
johtuva toimintakyvyn heikentyminen) tai 
ammattitaidottomuudesta (ammattitiedot ja 
käytännön taidot). 

Ammattihenkilön terveydentilan heikke
neminen sairauden, päihteiden väärinkäytön 
tai muun vastaavan syyn vuoksi saattaa vai
kuttaa ammattihenkilön mahdollisuuksiin 
potilasturvallisuutta vaarantamatta toimia ter
veydenhuollon ammattihenkilönä. Nämä 
lääketieteelliset syyt saattavat heikentää am
matinharjoittajan kykyä itsenäiseen pää
töksentekoon tai muutoin tehdä asian
mukaisen ammatinharjoittamisen mahdot
tomaksi. Esimerkkinä voidaan mainita muun 
muassa vaikea päihderiippuvuus tai psyykki
nen sairaus. 

Pitkään kestäneenä terveydentilan heikke
neminen saattaa myös johtaa ammattitaidon 
heikkenemiseen. Terveydenhuollon amma
teissa toimiminen edellyttää ammattihen
kilöiltä kulloiseenkin työtehtävään riittäviä 
ammattitietoja ja käytännön taitoja, joiden yl-

läpitämiseen ammattihenkilöllä on lain 
15 §:n mukaan velvollisuus. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä sen sanamuoto vastaisi 25 §:n 1 ja 2 
momentin sanamuotoa ammatinharjoittamis
kykyyn ja ammattitaitoon vaikuttavista 
tekijöistä. Potilasturvallisuuden vuoksi pykä
lässä säädettäisiin yhdenmukaisesti 26 §:n 1 
momentin a kohdan kanssa siitä, että tervey
denhuollon oikeusturvakeskuksella on mah
dollisuus puuttua ammatinharjoittamiseen 
kykenemättömän terveydenhuollon ammatti
henkilön ammattitoimintaan antamalla hä
nelle tarkempia määräyksiä ja ohjeita. 
Lisäksi 28 §:n ja 26 §:n turvaamistoimet eh
dotetaan yhtenäistettäviksi. Määräysten ja 
ohjeiden sekä määräaikaisten turvaamistai
mien osalta viitattaisiin siihen, mitä edellä 
26 §: ssä säädetään. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Koska lakiehdotuksen 24 aja 24 b §:iin 
otettaisiin terveydenhuollon ammattihenki
löiden keskusrekisterin tietosisältöä ja 
tietojen luovuttamista koskevat säännökset, 
vastaavia seikkoja koskevat terveydenhuol
lon oikeusturvakeskuksesta annettuun 
asetukseen sisältyvät säännökset kumottaisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Lakiehdotuksen 
edellyttämät tarkemmat säännökset otettai
siin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annettuun asetukseen. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 2001 alusta. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavaksi laki
ehdotus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(559/1994) 3 §, 
muutetaan 4, 7, 8, 25, 26 ja 28 §,sellaisena kuin niistä 25 §on osaksi laissa 682/1999, sekä 
lisätään lakiin uusi 24 aja 24 b § seuraavasti: 

4§ 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkä
rin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
ja erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkä-

rinä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillis
tettuna ammattihenkilönä asianomaista 
ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeute
tun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oi
keuksista annetun lain (78511992) 2 §:n 4 
kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon 
toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain 
(710/1982) 24 §: ssä tarkoitetussa sosiaali
huollon toimintayksikössä. Oikeus myön
netään Suomen kansalaiselle tai 
ulkomaalaiselle, joka on suorittanut asian
omaiseen ammattiin johtavan perus
koulutuksen Suomessa, taikka Suomen tai 
jonkin muun Euroopan talousalueen valtion 
(ETA-valtio) kansalaiselle, joka on suoritta
nut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
hyväksymän vastaavan koulutuksen Euroo
pan talousalueeseen kuulumattomassa 
valtiossa ja joka on osoittanut täyttävänsä 
asetuksella säädetyt mahdolliset muut päte
vyysvaatimukset. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistet
tuna ammattihenkilönä 1 momentissa tar
koitetulle lääkärille, joka on suorittanut lää
kärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen 

tai sitä vastaavan asetuksella säädetyn koulu
tuksen Suomessa taikka Euroopan talou
salueeseen kuulumattomassa valtiossa vas
taavan koulutuksen, jonka terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus on hakemuksesta hyväk
synyt. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
itsenäisesti ammattia laillistettuna hammas
lääkärinä 1 momentissa tarkoitetulle ham
maslääkärille, joka on suorittanut asetuksella 
säädetyn käytännön palvelun. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, jo
ka on suorittanut terveydenhuollon ammat
tihenkilöistä annetun asetuksen ( 564/1994) 
8 §:ssä tarkoitetun tutkinnon Suomessa. 

7§ 

Ammattinimikkeen käyttöoikeus 

Oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter
veydenhuollon ammattihenkilön ammat
tinimikettä on Suomen kansalaisella ja ulko
maalaisella, joka on suorittanut asianomai
seen ammattiin johtavan tai sitä vastaavan 
koulutuksen Suomessa tai jossakin muussa 
ETA-valtiossa, sekä Suomen tai jonkin 
muun ETA-valtion kansalaisella, joka on 
suorittanut Euroopan talousalueeseen kuulu
mattomassa valtiossa vastaavan koulutuksen, 
jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
on hakemuksesta hyväksynyt. 



14 HE 133/2000 vp 

8 § 

Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia ter
veydenhuollon ammattihenkilönä 

Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia 
Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilö
nä on voimassa, mitä Pohjoismaiden välillä 
eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henki
löstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä 
pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä 
sopimuksessa (SopS 2/1994) määrätään. 

24 a § 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteri 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteriä terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksesta annetun lain (1 07 411992) 
mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, rekis
terinpitoon sovelletaan henkilötietolakia 
(523/1999). 

Rekisteriin merkitään terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä seuraavat tiedot: 

1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite, toimi
minen itsenäisenä ammatinharjoittajana, 
ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittami
nen tai poistaminen, ammatinharjoitta
mislupa ja sen peruuttaminen samoin kuin 
oikeus käyttää terveydenhuollon ammatti
henkilön ammattinimikettä ja sen kieltä
minen sekä tiedot ammatinharjoitta
misoikeuden tai -luvan taikka nimikesuo
jauksen perusteena olevasta koulutuksesta; 

2) terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ja lääninhallituksen ratkaisu, jossa tervey
denhuollon ammattihenkilön ammattitoi
minnassa on todettu virheellisyyttä, laimin
lyöntejä tai moitittavuutta sekä tiedot ammat
titoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko
ja vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai 
virantoimituksesta erottamisesta; sekä 

3) tiedot erikoislääkärin ja erikoishammas
lääkärin oikeudesta ja sen perusteena ole
vasta koulutuksesta. 

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuo
den kuluttua siitä, kun terveydenhuollon 

oikeusturvakeskus on saanut tiedon rekiste
röidyn kuolemasta. Edellä 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun 
päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on 
kulunut kymmenen vuotta, jollei nimikirja
laissa (1 01 0/1989) säädetä merkinnän 
poistamiselle pidempää aikaa. Rangaistusta 
koskeva tieto tulee poistaa myös, kun ran
gaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon 
rangaistavuus on poistettu. 

Keskusrekisteriin merkitään lisäksi tarvit
taessa tiedot terveydenhuollon ammatti
henkilön työpaikasta sekä ammattihenkilön 
varaamisesta valmiuslain (1 080/1991) mu
kaista poikkeusoloihin varautumista varten 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

24 b § 

Tietojen antaminen terveydenhuollon ammat
tihenkilöiden keskusrekisteristä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja 
lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen val
vontatehtävien hoitamiseksi sekä ETA
valtion viranomaiselle terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoi
keuden tai -luvan myöntämiseksi ja val
vontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja 
sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslaissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
salassapitosäännösten estämättä antaa viran
omaiselle ja terveydenhuollon toimintayksi
kölle tietoja 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetusta rikoksen seuraamuksesta työn
hakuun liittyvää soveltuvuusarviointia var
ten. 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annetun lain (62111999) 
16 §:n 3 momentissa ja henkilötietolain 
8 §:ssä säädetään, terveydenhuollon oikeus
turvakeskus voi antaa 24 a §:n 2 momentin 1 
ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja terveyden
huollon alalla toimivalle yhteisölle tervey
denhuoltoon liittyvää toimintaa varten. Edel
lä 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoi-
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tettuja muita kuin rikoksen seuraamusta kos
kevia tietoja voidaan muussa kuin 
yksittäistapauksessa antaa vain viranomaisel
le, terveydenhuollon toimintayksikölle, ap
teekille sekä terveydenhuollon alalla toi
mivalle yhteisölle terveydenhuoltoon liit
tyvää toimintaa varten. 

Tietojen antamisesta perittävistä maksuista 
säädetään erikseen. Edellä 1 momentissa tar
koitettu tiedon antaminen on maksutonta. 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö saa 
maksutta pyynnöstään terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen terveydenhuollon am
mattihenkilöiden keskusrekisteriin perus
tuvan tietopalvelun lukuun ottamatta osuutta, 
jonka oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoli
selta palvelujen tuottajalta. 

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvit
täminen 

Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter
veydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, 
päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toi
mintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia 
kykenemätön toimimaan ammatissaan, ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus voi vel
voittaa terveydenhuollon ammattihenkilön 
lääkärintarkastukseen tai sairaalatutkimuksiin 
(ammatillisen toimintakyvyn ja terveydenti
lan selvittäminen). 

Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter
veydenhuollon ammattihenkilön ammatin
harjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on 
puutteita, terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi velvoittaa terveydenhuollon ammat
tihenkilön ammattitaitojen tai -tietojen tut
kimiseksi työkokeiluun, -työnäytteeseen tai 
kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen). 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suori
tettavaksi tarkastuksen terveydenhuollon am
mattihenkilön vastaanottotiloissa ammatti
henkilön, hänen ammattitoimintansa, avus
tavan henkilökunnan, vastaanotto-, tutki
mus- ja hoitotilojen, laitteiden sekä poti
lasasiakirjojen tutkimiseksi ( vastaanottotoi
minnan tarkastaminen). Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus ja lääninhallitus voivat 
käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan 

tarkastuksessa. 
Terveydenhuollon ammattihenkilön vas

taanottotoimintaa tarkastettaessa poliisi on 
velvollinen tarvittaessa antamaan virka-apua. 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei 
suostu 1-3 momentissa säädettyyn selvittä
miseen tai tarkastamiseen, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi kieltää laillistettua 
ammattihenkilöä harjoittamasta ammattiaan 
tai peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisluvan taikka kieltää ni
mikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä 
asetuksella säädettyä terveydenhuollon am
mattihenkilön ammattinimikettä. 

26 § 

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö 
1) laiminlyö 15-21 §:ssä säädetyn vel

vollisuuden tai lääkäri taikka hammaslääkäri 
laiminlyö 15-23 §:ssä säädetyn velvolli
suuden, 

2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen 
koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä 
riittämättömänä tai hänen toimintamahdol
lisuuksiaan rajoitettuina tai 

3) toimii muutoin virheellisesti tai moi
tittavasti, 

terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi: 
a) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja 

ohjeita ammattitoimintaa varten; 
b) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön 

ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai 
toistaiseksi; 

c) poistaa laillistetun ammattihenkilön am
matinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai 
toistaiseksi; 

d) kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä 
käyttämästä asetuksessa säädettyä terveyden
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä 
määräajaksi tai toistaiseksi; taikka 

e) peruuttaa luvan saaneen ammattihenki
lön ammatinharjoittamisoikeuden. 

28 § 

Kykenemättömyys toimia ammatissa 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on 
sairauden, päihteiden väärinkäytön, heiken-
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tyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan 
syyn perusteella taikka muulla tavoin perus
tellusti todetun ammattitaidottomuuden 
vuoksi kykenemätön toimimaan terveyden
huollon ammattihenkilönä, terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus voi päättää 26 §:ssä sää
detystä toimenpiteestä. 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 2001. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(55911994) 3 §, 
muutetaan 4, 7, 8, 25,26 ja 28 §,sellaisena kuin niistä 25 §on osaksi laissa 68211999, sekä 
lisätään lakiin uusi 24 aja 24 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteri 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus mer
kitsee terveydenhuollon ammattihenkilöt 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes-
kusrekisteriin siten kuin siitä 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 
annetussa laissa ( 107 4/92) ja asetuksessa 
( 112!92) säädetään. 

4§ 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslää
kärin ammattia laillistettuna 

ammattihenkilönä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää oikeuden harjoittaa lääkärin tai 
hammaslääkärin ammattia toisen johdon ja 
valvonnan alaisena laillistettuna ammatti
henkilönä Suomen kansalaiselle tai ulko
maalaiselle, joka on suorittanut asian
omaiseen ammattiin johtavan perus
koulutuksen Suomessa, taikka Suomen tai 
jonkin muun Euroopan talousalueen valtion 
(ETA-valtio) kansalaiselle, joka on suorit
tanut terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen hyväksymän vastaavan 

2092480 

Ehdotus 

3§ 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteri 

(kumotaan) 

4§ 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslää
kärin ammattia laillistettuna 

ammattihenkilönä ja erikoislääkärinä tai 
erikoishammaslääkärinä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
lääkärin tai hammaslääkärin ammattia lail
listettuna ammattihenkilönä asianomaista 
ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeu
tetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja 
valvonnan alaisena potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (785!1992) 2 §:n 4 
kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon 
toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain 
(71011982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaali
huollon toimintayksikössä. Oikeus 
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Voimassa oleva laki 

koulutuksen Euroopan talousalueeseen kuu
lumattomassa valtiossa. Lisäksi vaaditaan, 
että asianomainen on osoittanut täyttävänsä 
asetuksella säädetyt mahdolliset muut päte
vyysvaatimukset. 

Oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia 
itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä 
on 1 momentissa tarkoitetulla laillistetulla 
lääkärillä, joka on suorittanut lääkärin pe
rusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai sitä 
vastaavan asetuksella säädetyn koulutuksen 
Suomessa taikka Euroopan talousalueeseen 
kuulumattomassa valtiossa vastaavan kou
lutuksen, jonka Terveydenhuollon oi
keusturvakeskus on hakemuksesta hyväk
synyt. 

Oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammat
tia itsenäisesti laillistettuna ammatti
henkilönä on 1 momentissa tarkoitetulla 
laillistetulla hammaslääkärillä, joka on suo
rittanut Terveydenhuollon oikeusturva
keskuksen hakemuksesta hyväksymän 
säädetyn käytännön palvelun. 

7§ 

Ammattinimikkeen käyttöoikeus 

Oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter
veydenhuollon ammattihenkilön ammat
tinimikettä on Suomen kansalaisella tai ul
komaalaisella, joka on suorittanut asian
omaiseen ammattiin johtavan tai sitä 
vastaavan koulutuksen Suomessa, taikka 

Ehdotus 

myönnetään Suomen kansalaiselle tai ul
komaalaiselle, joka on suorittanut 
asianomaiseen ammattiin johtavan perus
koulutuksen Suomessa, taikka Suomen tai 
jonkin muun Euroopan talousalueen valtion 
(ETA-valtio) kansalaiselle, joka on suorit
tanut terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen 
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa 
valtiossa ja joka on osoittanut täyttävänsä 
asetuksella säädetyt mahdolliset muut päte
vyysvaatimukset. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillis
tettuna ammattihenkilönä 1 momentissa tar
koitetulle lääkärille, joka on suorittanut lää
kärin perusterveydenhuollon lisäkou
lutuksen tai sitä vastaavan asetuksella 
säädetyn koulutuksen Suomessa taikka Eu
roopan talousalueeseen kuulumattomassa 
valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus on hake
muksesta hyväksynyt. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
itsenäisesti ammattia laillistettuna hammas
lääkärinä 1 momentissa tarkoitetulle ham
maslääkärille, joka on suorittanut 
asetuksella säädetyn käytännön palvelun. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa 
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä 
Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, 
joka on suorittanut terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun asetuksen 
( 5 6411994) 8 §: ssä tarkoitetun tutkinnon 
Suomessa. 

7§ 

Ammattinimikkeen käyttöoikeus 

Oikeus käyttää asetuksella säädettyä ter
veydenhuollon ammattihenkilön ammat
tinimikettä on Suomen kansalaisella ja ul
komaalaisella, joka on suorittanut asian
omaiseen ammattiin johtavan tai sitä 
vastaavan koulutuksen Suomessa tai jossa-
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Suomen tai jonkin muun ETA-valtion kan
salaisella, joka on suorittanut Euroopan 
talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa 
vastaavan koulutuksen, jonka terveyden
huollon oikeusturvakeskus on hakemuk
sesta hyväksynyt. 

8§ 

Muunpohjoismaan kansalaisen oikeus 
toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä 

Muun Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta 
toimia Suomessa terveydenhuollon ammatti
henkilönä säädetään lisäksi erikseen. 

Ehdotus 

kin muussa ETA-valtiossa, sekä Suomen tai 
jonkin muun ETA-valtion kansalaisella, jo
ka on suorittanut Euroopan talousalueeseen 
kuulumattomassa valtiossa vastaavan kou
lutuksen, jonka terveydenhuollon oikeus
turvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt. 

8§ 

Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia ter
veydenhuollon ammattihenkilönä 

Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toi
mia Suomessa terveydenhuollon am
mattihenkilönä on voimassa, mlfa 
Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja 
sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä 
eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista 
työmarkkinoista tehdyssä sopimuksessa 
( SopS 2/1994) määrätään. 

24 a § 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteri 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pi
tää terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriä terveydenhuollon oikeus
turvakeskuksesta annetun lain ( 1074!1992) 
mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, re
kisterinpitoon sovelletaan henkilötietolakia 
(523!1999). 

Rekisteriin merkitään terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä seuraavat tiedot: 

1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite, toimi
minen itsenäisenä ammatinharjoittajana, 
ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoitta
minen tai poistaminen, ammatinhar
joittamislupa ja sen peruuttaminen samoin 
kuin oikeus käyttää terveydenhuollon am
mattihenkilön ammattinimikettä ja sen 
kieltäminen sekä tiedot ammatinharjoitta
misoikeuden tai -luvan taikka nimi-
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Ehdotus 

kesuojauksen perusteena olevasta kou
lutuksesta; 

2) terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
ja lääninhallituksen ratkaisu, jossa tervey
denhuollon ammattihenkilön ammatti
toiminnassa on todettu virheellisyyttä, lai
minlyöntejä tai moitittavuutta sekä tiedot 
ammattitoiminnassa saadusta varoitukses
ta, sakko- ja vankeusrangaistuksesta, viral
tapanosta tai virantoimituksesta erotta
misesta; sekä 

3) tiedot erikoislääkärin ja erikoisham
maslääkärin oikeudesta ja sen perusteena 
olevasta koulutuksesta. 

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen 
vuoden kuluttua siitä, kun terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus on saanut tiedon rekiste
röidyn kuolemasta. Edellä 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun 
päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta 
on kulunut kymmenen vuotta, jollei nimi
kirjalaissa (1 010/1989) säädetä merkinnän 
poistamiselle pidempää aikaa. Rangaistusta 
koskeva tieto tulee poistaa myös, kun ran
gaistukseen tuomitsemisen syynä olleen 
teon rangaistavuus on poistettu. 

Keskusrekisteriin merkitään lisäksi tar
vittaessa tiedot terveydenhuollon ammatti
henkilön työpaikasta sekä ammattihenkilön 
varaamisesta valmius lain ( 1080/1991) mu
kaista poikkeusoloihin varautumista varten 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

24 b § 

Tietojen antaminen terveydenhuollon am
mattihenkilöiden keskusrekisteristä 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
on salassapitosäännösten estämättä annet
tava 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
tietoja lääninhallitukselle sen laissa säädet
tyjen valvontatehtävien hoitamiseksi sekä 
ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuol
lon ammattihenkilöiden ammatinharjoitta
misoikeuden tai -luvan myöntämiseksi ja 
valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 
salassapitosäännösten estämättä annettava 
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja 
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25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden sel
vittäminen 

Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter
veydenhuollon ammattihenkilö on käynyt 
kykenemättömäksi toimimaan ammatis
saan, terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
voi velvoittaa terveydenhuollon ammatti
henkilön lääkärintarkastukseen tai sairaa
latutkimuksiin, joissa voidaan ottaa tar
peelliset näytteet ja suorittaa muu tutkimus, 
joka voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa 

Ehdotus 

sosiaali- ja terveysministeriölle valmius
laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
salassapitosäännösten estämättä antaa vi
ranomaiselle ja terveydenhuollon toiminta
yksikölle tietoja 24 a §:n 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitetusta rikoksen seuraamuk
sesta työnhakuun liittyvää soveltuvuus
arviointia varten. 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetun lain 
(62111999) 16 §:n 3 momentissa ja henkilö
tietolain 8 §:ssä säädetään, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi antaa 
24 a §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tar
koitettuja tietoja terveydenhuollon alalla 
toimivalle yhteisölle terveydenhuoltoon liit
tyvää toimintaa varten. Edellä 24 a §:n 2 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muita 
kuin rikoksen seuraamusta koskevia tietoja 
voidaan muussa kuin yksittäistapauksessa 
antaa vain viranomaiselle, terveydenhuol
lon toimintayksikölle, apteekille sekä 
terveydenhuollon alalla toimivalle yhteisöl
le terveydenhuoltoon liittyvää toimintaa 
varten. 

Tietojen antamisesta perittävistä maksuis
ta säädetään erikseen. Edellä 1 momentissa 
tarkoitettu tiedon antaminen on maksuton
ta. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö saa 
maksutta pyynnöstään terveydenhuollon oi
keusturvakeskuksen terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin perus
tuvan tietopalvelun lukuun ottamatta 
osuutta, jonka oikeusturvakeskus hankkii 
ulkopuoliselta palvelujen tuottaja/ta. 

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden sel
vittäminen 

Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter
veydenhuollon ammattihenkilö on sairau
den, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen 
toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn ta
kia kykenemätön toimimaan ammatissaan, 
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
velvoittaa terveydenhuollon ammattihen
kilön lääkärintarkastukseen tai sairaalatutki
muksiin (ammatillisen toimintakyvyn ja ter-
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(työkyvyn selvittäminen) 
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter

veydenhuollon ammattihenkilön ammatti
taidossa on puutteita, terveydenhuollon oi
keusturvakeskus voi velvoittaa terveyden
huollon ammattihenkilön ammattitaidon tai 
muun pätevyyden toteamiseksi kuuluste
luun taikka työkokeiluun tai -näytteeseen 
(ammattitaidon selvittäminen). 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suori
tettavaksi terveydenhuollon ammat
tihenkilön vastaanotto-, tutkimus- ja hoito
tilojen sekä potilasasiakirjojen tarkasta
misen (vastaanottotoiminnan tarkasta
minen). Terveydenhuollon oikeusturva
keskus tai lääninhallitus voi käyttää asian
tuntijoita vastaanottotoiminnan tarkas
tamisessa. 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei 
suostu vastaanottotoiminnan tarkastami
seen, poliisin on annettava tarvittaessa 
virka-apua. 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei 
suostu työkyvyn selvittämiseen, ammatti
taidon selvittämiseen tai vastaanottotoimin
nan tarkastamiseen, terveydenhuollon oi
keusturvakeskus voi kieltää laillistettua am
mattihenkilöä harjoittamasta ammattia tai 
peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisluvan taikka kieltää ni
mikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä 
asetuksella säädettyä terveydenhuollon am
mattihenkilön ammattinimikettä. 

26 § 

Virheellinen toiminta 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on 
1) laiminlyönyt 15-21 §:ssä säädetyn 

velvollisuuden, 

2) suorittanut sellaisia tehtäviä, joihin hä
nen koulutustaan ja ammattitaitoaan on pi-

Ehdotus 

veydentilan selvittäminen). 
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter

veydenhuollon ammattihenkilön ammatin
harjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa 
on puutteita, terveydenhuollon oikeusturva
keskus voi velvoittaa terveydenhuollon am
mattihenkilön ammattitaitojen tai -tietojen 
tutkimiseksi työkokeiluun, -työnäytteeseen 
tai kuulusteluun (ammattitaidon selvittämi
nen). 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suori
tettavaksi tarkastuksen terveydenhuollon 
ammattihenkilön vastaanottotiloissa am
mattihenkilön, hänen ammattitoimintansa, 
avustavan henkilökunnan, vastaanotto-, 
tutkimus- ja hoitotilojen, laitteiden sekä po
tilasasiakirjojen tutkimiseksi (vastaanotto
toiminnan tarkastaminen). Terveyden
huollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitus 
voivat käyttää asiantuntijoita vastaanotto
toiminnan tarkastuksessa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön vas
taanottotoimintaa tarkastettaessa poliisi on 
velvollinen tarvittaessa antamaan virka
apua. 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei 
suostu 1-3 momentissa säädettyyn selvit
tämiseen tai tarkastamiseen, terveyden
huollon oikeusturvakeskus voi kieltää 
laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta 
ammattiaan tai peruuttaa luvan saaneen am
mattihenkilön ammatinharjoittamisluvan 
taikka kieltää nimikesuojattua ammattihen
kilöä käyttämästä asetuksella säädettyä ter
veydenhuollon ammattihenkilön ammat
tinimikettä. 

26 § 

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö 
1) laiminlyö 15-21 §:ssä säädetyn vel

vollisuuden tai lääkäri taikka hammas
lääkäri laiminlyö 15-23 §:ssä säädetyn 
velvollisuuden, 

2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hä
nen koulutustaan tai ammattitaitoaan on pi-
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dettävä riittämättömänä tai hänen toiminta
mahdollisuuksiaan rajoitettuina, tai 

3) toiminut muutoin virheellisesti tai moi
tittavasti, terveydenhuollon oikeusturvakes
kus voi antaa hänelle tarkempia määräyksiä 
ja ohjeita ammattitoimintaa varten sekä ra
joittaa laillistetun ammattihenkilön amma
tinharjoittamisoikeutta toistaiseksi tai pois
taa sen toistaiseksi tai toistaiseksi peruuttaa 
luvan saaneen ammattihenkilön ammatin
harjoittamisluvan taikka kieltää nimi
kesuojattua ammattihenkilöä toistaiseksi 
käyttämästä asetuksella säädettyä tervey
denhuollon ammattihenkilön ammattini
mikettä. 

28 § 

Kykenemättömyys toimia ammatissa 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on 
iän, sairauden, päihteiden väärinkäytön tai 
muun syyn vuoksi käynyt kykenemättö
mäksi toimimaan ammatissaan, tervey
denhuollon oikeusturvakeskus voi rajoittaa 
laillistetun ammattihenkilön ammatin
harjoittamisoikeutta toistaiseksi tai poistaa 
sen toistaiseksi tai toistaiseksi peruuttaa lu
van saaneen ammattihenkilön ammatin
harjoittamisluvan taikka kieltää nimike
suojattua ammattihenkilöä toistaiseksi käyt
tämästä asetuksella säädettyä terveyden
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä. 

Ehdotus 

dettävä riittämättömänä tai hänen toiminta
mahdollisuuksiaan rajoitettuina tai 

3) toimii muutoin virheellisesti tai moi
tittavasti, 

terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi: 
a) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja 

ohjeita ammattitoimintaa varten; 
b) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön 

ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi 
tai toistaiseksi; 

c) poistaa laillistetun ammattihenkilön 
ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi 
tai toistaiseksi; 

d) kieltää nimikesuojattua ammat
tihenkilöä käyttämästä asetuksessa sää
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattinimikettä määräajaksi tai toistai
seksi; taikka 

e) peruuttaa luvan saaneen ammattihenki
lön ammatinharjoittamisoikeuden. 

28 § 

Kykenemättömyys toimia ammatissa 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö 
on sairauden, päihteiden väärinkäytön, hei
kentyneen toimintakyvyn tai muun vastaa
van syyn perusteella taikka muulla tavoin 
perustellusti todetun ammattitaidotto
muuden vuoksi kykenemätön toimimaan ter
veydenhuollon ammattihenkilönä, tervey
denhuollon oikeusturvakeskus voi päättää 
26 §:ssä säädetystä toimenpiteestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2001. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




