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Vastaus kirjalliseen kysymykseen oikeusturvasta Valviran valvontalautakunnassa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ari Koposen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 206/2019 vp:
Toteutuuko hallituksen mielestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturva Valviran valvontalautakunnassa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat,
joissa puututaan ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuteen tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuteen taikka palautetaan aikaisemmin rajoitettuja tai poistettuja oikeuksia
tai annetaan kirjallinen varoitus. Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevassa valvonta-asiassa
Valviran määräämä virkavastuulla toimiva esittelijä vastaa asian asianmukaisesta ja riittävästä
selvittämisestä ja päätösesityksen laatimisesta sekä esittelystä. Esittelijä voi neuvotella asiaa valmistellessaan esimiehensä kanssa ja käyttää myös viraston muiden virkamiesten asiantuntemusta
sekä tarvittaessa pyytää asiantuntijalausuntoa joko Valviran pysyvältä asiantuntijalta tai muulta
asiantuntijalta. Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi valvontalautakuntaan
menevät asiat käsitellään ennen kuulemisvaihetta pääsääntöisesti myös osastolla tähän tarkoitetussa ryhmässä. Esittelijä hankkii selvityksiä tapauksesta riippuen muun muassa ammattihenkilöltä itseltään, hänen työnantajiltaan, ammattihenkilön hoitopaikoista, apteekeista ja muilta viranomaisilta. Selvitys on useimmiten hyvin laaja. Ammattihenkilöllä on oikeus saada tietoonsa
kaikki Valviran asiassa hankkima selvitys, ja hänelle varataan aina ennen asian lopullista ratkaisemista mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa saadusta selvityksestä ja harkittavasta seuraamuksesta.
Valvontalautakunnan kokoukseen osallistuvat jäsenet saavat vähintään viikkoa ennen kokousta
luettavakseen kokouksen esityslistan sekä päätösesitykset niistä asioista, joiden käsittelyyn he
osallistuvat. Kokoukseen osallistuu myös sen ammattialan edustaja, jonka harjoittajaa käsiteltävänä oleva asia koskee. Päätösesitykset sisältävät yksityiskohtaiset perustelut esitykselle. Päätösesityksessä on muun ohella yksilöidysti todettu kaikki asiassa hankittu selvitys. Jäsenille voidaan
etukäteen toimittaa päätösesityksen lisäksi myös muita asiakirjoja kuten ammattihenkilön antamat selvitykset ja selitykset, asiassa hankittu asiantuntijalausunto jne. Jäsenillä on mahdollisuus
tutustua kaikkeen asiassa hankittuun materiaaliin ennen kokousta tai kokouksen aikana.
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Valvonta-asian käsittely on hallintolain mukaisesti kirjallista. Ammattihenkilö voi pyytää suullista kuulemista, jolloin sen tarvetta arvioidaan hallintolain 37 §:n mukaisesti. Asioiden käsittelyajat valvontalautakunnan kokouksessa vaihtelevat huomattavasti, eikä yksittäisten asioiden käsittelyaikoja kirjata pöytäkirjaan. Asian esittelijä esittelee valvontalautakunnan kokouksessa päätösesityksen suullisesti, minkä jälkeen jäsenillä on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tai
pyytää asiakirjoja nähtäväkseen. Asiassa käydään keskustelu ja päätetään kokouksessa. Ammattihenkilöiden oikeusturvan toteutuminen on tärkeätä ja tulee tulla asianmukaisesti huomioon otetuksi kaikissa käsittelyvaiheissa.
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