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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain  25 §:n muuttamises-
ta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ter-
veydenhuollon  ammattihenkilöistä annettua 
lakia. Ehdotuksen mukaan  terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammattitaidon selvittä-
misestä syntyneet kustannukset korvattaisiin 
valtion  varoista. 

Esitys liittyy  valtion vuoden 2004 talous-
arvioesitykseen  ja on tarkoitettu käsiteltä-
väksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2004 alusta. 

————— 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain (559/1994) 25 §:n 2 momentin 
mukaan, jos on perusteltua aihetta olettaa, et-
tä terveydenhuollon ammattihenkilön amma-
tinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa 
on puutteita, Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus voi velvoittaa terveydenhuollon am-
mattihenkilön ammattitaitojen tai –tietojen 
tutkimiseksi työkokeiluun, työnäytteeseen tai 
kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen).  

Terveydenhuollon ammatinharjoittamisen 
valvonta-asioissa tulee joitakin kertoja vuo-
dessa (arviolta 1-10 kertaa) ajankohtaiseksi 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammatti-
taidon selvittäminen kuulustelun, työkokei-
lun tai työnäytteen avulla. Käytännössä on 
kuitenkin ilmennyt ongelmia lainmukaisen 
ammattitaidon selvittämiselle työkokeilulla, 
työnäytteellä tai kuulustelulla, koska vastuul-
lista tahoa toimenpiteiden suorittamiselle on 
ollut vaikea löytää eivätkä kustannuskysy-
mykset ole olleet selviä. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan lain 25 
§:n 2 momenttia muutettavaksi siten,  että 
ammattitoiminnan arvioinnista syntyneet 
kustannukset korvattaisiin  valtion  varoista. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hank-
kisi palvelut lain 25 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun terveydenhuollon ammattihenkilön 
ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvit-
tämiseksi yliopistosta, ammattikorkeakoulus-
ta tai muusta alan koulutusta antavasta koulu-
tusyksiköstä taikka terveydenhuollon toimin-
tayksiköstä. Ammattitoiminnan arvioinnista 
syntyneet kustannukset korvattaisiin valtion 
varoista, Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen toimintamenomäärärahasta.  

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus sopi-
si yliopiston, ammattikorkeakoulun tai muun 
alan koulutusta antavan koulutusyksikön 
taikka terveydenhuollon toimintayksikön 
kanssa kysymyksessä olevasta terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattitaidon sel-
vittämisestä.  Korvaus suoritettaisiin  valtion 
laitoksille valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) tarkoitetuilla perusteilla  ja muille 
yksiköille erikseen sovittavilla perusteilla 
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valtion talousarvioon sisältyvän Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen toiminta-
menomäärärahan puitteissa. Opetusministe-
riö kiinnittää koulutusyksikköjen kanssa käy-
tävissä tavoitesopimusneuvotteluissa ja neu-
voteltaessa ammatillisen koulutuksen järjes-
tämisluvista huomiota siihen, että koulu-
tusyksiköt varautuvat terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden ammattitaidon selvittämi-
seksi tarvittaviin toimenpiteisiin.  
 
2.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset  

Tapauksia, joissa tarvitaan terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden valvonnan yhteydes-
sä  terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain 25 §:n  mukaista ammattitaitojen 
ja tietojen tutkimista työkokeilulla, työnäyt-
teellä tai kuulustelussa yliopistossa, ammat-
tikorkeakoulussa tai muussa alan koulutusta 
antavassa julkisessa toimintayksikössä, on 
vuosittain arviolta 1-10 kertaa. Valvonnan 
edellyttämästä ammattitaidon selvittämisestä 
arvioidaan aiheutuvan Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselle 88 300 euron vuotuiset 
kustannukset. 

3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Se on ollut lausun-
nolla yksityistä terveydenhuoltoa ja eräitä 
muita lakeja koskevan valmistelun yhteydes-
sä. Kysymyksessä olevasta asiasta on saatu 
lausunnot muun muassa opetusministeriöltä 
ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. 
Oikeusturvakeskus pitää lausunnossaan vält-
tämättömänä sitä, että koulutusyksiköt ovat 
velvollisia ryhtymään oikeusturvakeskuksen 
määräämiin, kyseisen ammattihenkilön am-
mattitaidon selvittämiseksi tarvittaviin toi-
menpiteisiin.  

 
4.  Voimaantulo 

Laki  ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2004.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

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

(559/1994) 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1030/2000, seuraavasti: 
 

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvit-
täminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 tutki-

miseksi työkokeiluun, työnäytteeseen tai 
kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen). 
Ammattitaidon selvittämisestä syntyneet kus-
tannukset korvataan valtion  varoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

————— 

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

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

(559/1994) 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1030/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter-

veydenhuollon ammattihenkilön ammatin-
harjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on 
puutteita, Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus voi velvoittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilön ammattitaitojen tai 
-tietojen tutkimiseksi työkokeiluun, työ-
näytteeseen tai kuulusteluun (ammattitai-
don selvittäminen). 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että ter-

veydenhuollon ammattihenkilön ammatin-
harjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on 
puutteita, Terveydenhuollon oikeusturva-
keskus voi velvoittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilön ammattitaitojen tai - tieto-
jen tutkimiseksi työkokeiluun, työnäyttee-
seen tai kuulusteluun (ammattitaidon selvit-
täminen). Ammattitaidon selvittämisestä 
syntyneet kustannukset korvataan valtion  
varoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.  

——— 
 
 
 


