EV 2211997 vp- HE 231/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi mielenterveyslain ja valtion mielisairaaloista annetun lain 3 § :n muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
23111996 vp laeiksi mielenterveyslain ja
valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n
muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta
on antanut asiasta nyt koolla olevalle eduskunnalle mietintönsä n:o 4/1997 vp.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy
toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, miten
kriminaalipotilaiden hoitoa voitaisiin kehittää
siten, että myös avohoidossa voitaisiin hoitotavoitteiden toteuttamiseksi käyttää pakkohoitoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
mielentenreyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/90) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1086/92), sekä
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:
17 a §

22 §

Erityistason psykiatrinen sairaalahoito

Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito
hänen tahdostaan riippumatta

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrää rikoksesta syytetyn tahdosta riippumattoman hoidon
aloittamisesta sairaalassa,
jossa on potilaan hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus.
Potilaan hoidon tarpeen muuttuessa on
11 §:ssä tarkoitetun lääkärin ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin potilaan siirtämiseksi
hänen haitansa edellyttämään sairaalaan.
Valtion mielisairaalassa annettavan hoidon
tarve on kuitenkin arvioitava viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sen sairaanhoitopiirin
kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta
kuuluu.

270245

Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
toteaa, että edellytykset mielentilan vuoksi
rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoitoon
määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta
ovat olemassa, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on määrättävä hänet hoitoon
hänen tahdostaan riippumatta. Hoidon aloituspaikan määräämisestä, hoidossa pitämisestä ja hoidon jatkamisesta on voimassa,
mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
valtion mielisairaaloista annetnn lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion mielisairaaloista 31 päivänäjoulukuuta 1987 annetun lain (1292/87) 3 §,
sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (78/91), seuraavasti:

3§
Valtion mielisairaaloilla on asianomaisen
ministeriön asettamat johtokunnat, joiden
kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1997

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämän lain mukaiset johtokunnat voidaan
jo asettaa 1 päivästä huhtikuuta 1997.

