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EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2008 vp
Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta (HE 168/2008
vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 36/2008 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2§

Merimieslääkäriksi hyväksyminen

Täydennyskoulutusvelvollisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi hakemuksesta hyväksyä laillistetun
lääkärin merimieslääkäriksi. Hyväksymisen
edellytyksenä on, että lääkärille on Suomessa
myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia
itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja
että hän on Suomessa suorittanut koulutuksen
merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista.

Merimieslääkärin työnantaja on velvollinen
huolehtimaan siitä, että merimieslääkäri osallistuu riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein, ammattitaitoaan ylläpitävään merialan työolosuhteita ja terveysvaatimuksia käsittelevään täydennyskoulutukseen.
Täydennyskoulutusvelvollisuus koskee myös
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa merimieslääkäriä.
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3§

vottelukuntaa on kuultava ennen asetuksen antamista.

Luettelo hyväksytyistä merimieslääkäreistä

5§

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on pidettävä saatavilla luettelo hyväksytyistä merimieslääkäreistä.

4§
Tarkemmat säännökset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen sisällöstä ja hakumenettelystä sekä 1 §:ssä tarkoitetun koulutuksen ja
2 §:ssä tarkoitetun täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta ja määrästä. Merimiesasiain neu-

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Tällä lailla kumotaan lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi 19 päivänä joulukuuta
1997 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1250/1997).
Merenkulkulaitoksen ennen tämän lain voimaantuloa hyväksymällä merimieslääkärillä on
oikeus toimia toistaiseksi ilman uutta hakemusta.

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain
(559/1994) 24 a §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa / , seuraavasti:
24 a §
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri
— — — — — — — — — — — — — —
Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
1) terveydenhuollon ammattihenkilön nimi,
henkilötunnus, rekisteröintinumero, kotiosoite,
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;
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2) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 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;
3) yksilöintitunnus sekä tiedot erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin oikeudesta ja sen
perusteena olevasta koulutuksesta;
4) lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi annetun lain ( / ) 1 §:ssä tarkoitetut tiedot
oikeudesta toimia merimieslääkärinä ja merimieslääkärioikeuksien myöntämisen perusteena
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olevasta koulutuksesta sekä merimieslääkärin
työpaikka ja työpaikan yhteystiedot;
5) tässä laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt opinnot suorittaneen lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijan nimi, henkilötunnus, rekisteröintinumero, opintojen aloitusajankohta ja tiedot suoritetuista opinnoista.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden
kuluttua siitä, kun Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto on saanut tiedon rekisteröidyn kuolemasta tai kahden vuoden kuluttua
siitä, kun 9 §:ssä tarkoitettu väliaikainen tai satunnainen terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen on päättynyt. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun päätök-

sen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut
kymmenen vuotta, jollei nimikirjalaissa
(1010/1989) säädetä merkinnän poistamiselle
pidempää aikaa. Rangaistusta koskeva tieto tulee poistaa myös, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon rangaistavuus on poistettu. Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut
tiedot poistetaan, kun henkilölle on myönnetty
oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin tai farmaseutin ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä, kuitenkin viimeistään, kun
opintojen aloittamisesta on kulunut kymmenen
vuotta.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
200 .

päivänä

kuuta
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