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Vastaus kirjalliseen kysymykseen neuropsykologien rekisteröimisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ilmari Nurmisen /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 474/2018 vp:
Miksi neuropsykologian erikoispsykologeja ei rekisteröidä Valvirassa erikoispätevyyden
omaavina laillistettuina ammattihenkilöinä samoin kuin erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärit
ja mihin toimiin ministeri aikoo ryhtyä tämän epäkohdan korjaamiseksi?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa psykologin
ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella. Ammattihenkilölaissa on myös säännökset ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä EU- tai ETA-alueella tai sen ulkopuolella suoritetun koulutuksen perusteella.
Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä (ammattihenkilölaki 24 §:n 2 momentti). Valvontatehtäviensä hoitamiseksi Valvira ylläpitää terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriä. Ammattihenkilölain 24 a §:ssä on säädetty rekisteriin merkittävistä tiedoista, joita ovat muun muassa ammattihenkilön henkilötiedot, rekisteröintinumero,
ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuden perusteena olevasta koulutuksesta.
Ammattihenkilölain 14 §:ssä on säädetty erikoispätevyydestä. Kyseisen säännöksen mukaan erikoispätevyyden omaava laillistettu ammattihenkilö on sellainen Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka on suorittanut erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen Suomessa tai toisessa
EU -tai ETA-valtiossa tai suorittanut EU- tai ETA -alueen ulkopuolella erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on hyväksynyt. Ammattihenkilölain 24 a §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön erikoispätevyydestä ja sen perusteena olevasta koulutuksesta merkitään Valviran
ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
Ammattihenkilölain 4 §:n 2 momentin mukaan Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut ammattihenkilölain 4 a §:ssä tarkoitetun erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen. Ammattihenkilölaissa säädetty oikeus harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä perustuu Euroopan parlamentin ja
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neuvoston direktiiviin (2005/36/EY), joka määrittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ja niiden keston.
Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus kestää noin 3 vuotta ja se suoritetaan työn ohessa monimuotokoulutuksena. Neuropsykologeilla on merkittävä rooli potilaiden tutkimuksessa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa neurologian ja psykiatrian erikoisaloilla (lastenneurologia, neurologia, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja psykiatria). Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen suorittaneet psykologit ovat saaneet psykologi-koulutuksensa perusteella ammatinharjoittamisoikeuden, mutta heitä ei laillisteta uudelleen neuropsykologeina. Valvontatehtävän suorittamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi tämän rekisteröinnin on
katsottu olevan riittävää. Direktiivistä johdettavaa velvoitetta säätää ammattihenkilölaissa ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä erikseen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen suorittaneelle ei ole.
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ammattihenkilölainsäädännön uudistamisen, jonka
yhteydessä tulee tarkasteltavaksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutusten
asema ammattihenkilölainsäädännössä.
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