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EDUSKUNNAN VASTAUS 149/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 13312000 vp).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 27/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

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 on 25 §osaksi laissa 682/1999, sekä
lisätään lakiin uusi 24 aja 24 b § seuraavasti:
4§
Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa lääkärin
tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa
terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Oikeus myönnetään Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselHE 13312000 vp
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Ie, joka on suorittanut asianomaiseen ammattiin
johtavan peruskoulutuksen Suomessa, taikka
Suomen tai jonkin muun Euroopan talousalueen
valtion (ETA-valtio) kansalaiselle, joka on suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa
ja joka on osoittanut täyttävänsä asetuksella säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä 1 momentissa tarkoitetulle lääkärille, joka on suorittanut lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai sitä vastaavan asetuksella säädetyn koulutuksen Suomessa taikka
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka terveyden200873
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huollon oikeusturvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa itsenäisesti ammattia laillistettuna hammaslääkärinä 1
momentissa tarkoitetulle hammaslääkärille, 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 (564/1994) 8 §:ssä tarkoitetun tutkinnon
Suomessa.
7§

Ammattinimikkeen käyttöoikeus
Oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
on Suomen kansalaisella ja ulkomaalaisella,
joka on suorittanut asianomaiseen 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
kuulumattomassa valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus
on hakemuksesta hyväksynyt.

8§

Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä
Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia
Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilönä
on voimassa, mitä Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 2/1994) määrätään.
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Yleiset säännökset ohjauksesta ja valvonnasta
24 a §

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. Sen lisäksi, mitä
tässä laissa säädetään, rekisterinpitoon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
Rekisteriin merkitään terveydenhuollon ammattihenkilöistä seuraavat tiedot:
1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite, toimiminen itsenäisenä ammatinharjoittajana, ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen, ammatinharjoittamislupa ja sen peruuttaminen samoin kuin oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja
sen kieltäminen sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan taikka nimikesuojauksen
perusteena olevasta koulutuksesta;
2) terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja
lääninhallituksen ratkaisu, jossa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta
varoituksesta, sakko- ja vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta pidättämisestä; sekä
3) tiedot erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin 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 rekisteröidyn kuolemasta. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut kymmenen vuotta, jollei nimikirjalaissa (1 010/1989) säädetä
merkinnän poistamiselle pidempää aikaa. Rangaistusta koskeva tieto tulee poistaa myös, kun
rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon
rangaistavuus on poistettu.
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Keskusrekisteriin merkitään lisäksi tarvittaessa tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön työpaikasta sekä ammattihenkilön varaamisesta
valmiuslain ( 1080/1991) mukaista poikkeusoloihin varautumista varten siten kuin asetuksella
tarkemmin säädetään.
24 b §

Tietojen antaminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on
salassapitosäännösten
estämättä
annettava
24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi sekä ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan
myöntämiseksi ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on salassapitosäännösten estämättä
annettava 24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja
tietoja sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnanjulkisuudesta annetussa laissa (62111999) säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
salassapitosäännösten estämättä antaa viranomaiselle ja terveydenhuollon toimintayksikölle tietoja 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta rikoksen seuraamuksesta työnhakuun
liittyvää soveltuvuusarviointia varten.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnanjulkisuudesta annetussa laissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa kopioina tai sähköisessä muodossa keskusrekisteristä
rekisteröidyn nimi- ja yhteystietoja sekä tietoja
voimassa olevasta ammatinharjoittamisoikeudesta ja -luvasta sekä koulutuksesta rekisteröidyn ammattiin liittyvän informaation lähettämistä varten. Siitä poiketen, mitä mainitussa
laissa säädetään, tämän lain 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen ratkaisuista sekä ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta ja virantoimituksesta pidättämisestä saa antaa vain tieteellistä tutkimusta,

tilastointia ja viranomaisen selvitystyötä varten
taikka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän
hoitamiseksi taikka terveydenhuoltoon liittyvää
toimintaa varten terveydenhuollon toimintayksikölle, apteekille sekä terveydenhuollon alalla
toimivalle yhteisölle, jollei kysymys ole yksittäistä rekisteröityä koskevista tiedoista.
Tietojen antamisesta perittävistä maksuista
säädetään erikseen. Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedon antaminen on maksutonta. Lisäksi
sosiaali- ja terveysministeriö saa maksutta pyynnöstään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin perustuvan tietopalvelun lukuun
ottamatta osuutta, jonka oikeusturvakeskus
hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

Turvaamistoimenpiteet

25 §
Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittäminen
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön
toimimaan ammatissaan, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön lääkärintarkastukseen tai
sairaalatutkimuksiin (ammatillisen toimintakyvynja terveydentilan selvittäminen).
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on puutteita,
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitaitojen tai -tietojen tutkimiseksi työkokeiluun, työnäytteeseen tai kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen).
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suoritettavaksi tarkastuksen terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotiloissa ammattihenkilön,
hänen ammattitoimintansa, avustavan henkilökunnan, vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen,
laitteiden sekä potilasasiakirjojen tutkimiseksi
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(vastaanottotoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitus
voivat käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan tarkastuksessa.
Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoimintaa tarkastettaessa poliisi on velvollinen tarvittaessa antamaan virka-apua.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei suostu 1-3 momentissa säädettyyn selvittämiseen
tai tarkastamiseen, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi kieltää laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta ammattiaan tai peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön ammatinharjoittamisluvan taikka kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.
26 §

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö
1) laiminlyö 15-21 §:ssä säädetyn velvollisuuden tai lääkäri taikka hammaslääkäri laiminlyö 15-23 §:ssä säädetyn velvollisuuden,
2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen
koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä
riittämättömänä tai hänen toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina tai
3) toimii muutoin virheellisesti tai moitittavasti,
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi:
a) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja ohjeita ammattitoimintaa varten;
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b) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai toistaiseksi;
c) poistaa laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai toistaiseksi;
d) kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä
käyttämästä asetuksessa säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
määräajaksi tai toistaiseksi; taikka
e) peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön
ammatinharjoittamisoikeuden.

28 §

Kykenemättömyys toimia ammatissa
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen
toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn perusteella taikka muulla tavoin perustellusti todetun
ammattitaidottomuuden vuoksi kykenemätön
toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä,
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi päättää
26 §:ssä säädetystä toimenpiteestä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

