Svar på skriftligt spörsmål SSS 206/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om rättssäkerhet vid Valviras nämnd för
tillsyn
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 206/2019 rd undertecknat av
riksdagsledamot Ari Koponen /saf:
Anser regeringen att rättssäkerheten för yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården tillgodoses i tillsynsnämnden vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira)?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behandlar och
avgör såväl sådana ärenden som gäller yrkesutbildade personers rätt till yrkesutövning eller rätt
att använda skyddad yrkesbeteckning som återkallande av tidigare begränsade eller förverkade
rättigheter, eller utfärdar skriftliga varningar. I ett tillsynsärende som gäller en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården svarar en av Valvira utsedd föredragande med tjänsteansvar
för att ärendet utreds så som sig bör och i tillräcklig omfattning och för utarbetandet av ett
beslutsförslag och dess föredragning. Föredraganden kan i samband med beredningen rådgöra
med sin chef eller anlita ämbetsverkets andra tjänstemäns sakkunskap och vid behov begära ett
expertutlåtande, antingen av Valviras permanenta sakkunniga eller någon annan sakkunnig. För
att säkerställa enhetlig avgörandepraxis behandlas ärenden som lämnas över till tillsynsnämnden
före hörandeskedet i huvudsak även på avdelningen av en särskild grupp för detta ändamål. För
utredningen införskaffar föredraganden uppgifter, beroende på fall, bland annat av den
yrkesutbildade personen själv, på platser där den yrkesutbildade personen arbetat, apotek och av
andra myndigheter. Utredningen är oftast mycket omfattande. En yrkesutbildad person har rätt att
få uppgifter om allt som Valvira införskaffat för utredningen, och personen i fråga bereds alltid
tillfälle att framföra sina åsikter om utredningarna och följderna som övervägs i samband med
ärendet före ärendet slutligen avgörs.
De medlemmarna som deltar i tillsynsnämndens sammanträde får föredragslistan för påseende
minst en vecka före sammanträdet liksom även beslutsförslag i ärenden där de deltar
behandlingen. I sammanträdet deltar även en företrädare för den bransch som behandlingen av
utövarens ärende gäller. Beslutsförslagen innehåller detaljerade motiveringar till förslaget. Utöver
annat är all utredning som införskaffats specificerad i beslutsförslaget. Förutom beslutsförslaget
kan även andra dokument sändas på förhand till medlemmarna, bland annat utredningar och
förklaringar av den yrkesutbildade personen och sakkunnigutlåtande i ärendet. Medlemmarna har
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möjlighet att bekanta sig med allt material som införskaffats i ärendet före eller under
sammanträdet.
Behandlingen av ett tillsynsärende ska enligt förvaltningslagen göras skriftligen. En yrkesutbildad
person kan begära att få bli muntligen hörd och behovet av det bedöms enligt 37 § i
förvaltningslagen. Tiderna för behandling av ärenden i tillsynsnämndens sammanträden varierar
kraftigt och behandlingstiderna för enskilda ärenden antecknas inte i protokollet. Föredraganden
av ärendet framför muntligen beslutsförslaget vid tillsynsnämndens sammanträde varefter
medlemmarna har möjlighet att ställa närmare frågor eller begära att få se dokument. Vid
sammanträdet förs en diskussion och ett beslut fattas i ärendet. Tillgodoseendet av rättssäkerheten
för yrkesutbildade personer är viktigt, och detta beaktas på behörigt sätt i alla skeden av
behandlingen.
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