Svar på skriftligt spörsmål SSS 359/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 206/2019 rd 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 359/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Ari Koponen /saf:
Anser minister Kiuru att ett opartiskt förfarande enligt rättsstatsprincipen verkställs för
yrkesutbildade personer inom sjuk- och hälsovård vid Valvira och Valviras nämnd för tillsyn, då Valvira själv utreder, väcker åtal, dömer och omedelbart verkställer domen, och
om ministern fastställer att ett opartiskt förfarande enligt rättsstatsprincipen inte verkställs
för yrkesutbildade inom sjuk- och hälsovård vid Valvira och Valviras nämnd för tillsyn,
ämnar ministern inleda åtgärder för att korrigera detta missförhållande?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 21 § i Finlands grundlag har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål
få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt
att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol
eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli
hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis
rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag. Vad gäller yrkesutbildade personer inom
sjuk- och hälsovård grundar sig behörigheten och uppgifterna för nämnden för tillsyn på såväl
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som på statsrådets förordning om
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Nämnden för tillsyn är inte en domstol
utan en myndighet vars verksamhet omfattas av förvaltningslagen.
Svaret på det skriftliga spörsmålet SS 206/2019 rd från den 25 oktober 2019 behandlar noggrannnare olika skeden av behandlingen av ett tillsynsärende inbegripet genomförandet av principen
om att ingen ska dömas ohörd som ingår i garantier om rättsskydd då tillsynsärendet bereds. Som
det konstateras i ovannämnda svar har en yrkesutbildad person rätt att få uppgifter om allt som
Valvira införskaffat för utredningen. Personen i fråga bereds alltid tillfälle att framföra sina åsikter
om utredningarna och följderna som övervägs i samband med ärendet före ärendet slutligen avgörs. Utöver förvaltningslagens förpliktande bestämmelser om förfaranden förpliktar 38 § i lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att den yrkesutbildade personen ska höras
innan ärendet avgörs. Detta redogörs i den begäran om förklaring som riktas till den yrkesutbildade personen.
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Behandlingen av ett tillsynsärende sker skriftligt enligt förvaltningslagen. En yrkesutbildad person kan begära en muntlig behandling, och då bedöms behovet för denna behandling enligt 37 §
i förvaltningslagen. En föredragande har tjänsteansvar för felfriheten hos sin föredragning, för
tillräckligheten av utredningen av sak- och rättsfrågor samt lagenligheten av innehållet i beslutsförslaget. Som det konstateras i det tidigare svaret, får de medlemmar som deltar i nämndens
sammanträde föredragslistan för påseende en vecka före sammanträdet liksom även beslutsförslag
i ärenden där de deltar behandlingen. I beslutsförslaget specificeras alla handlingar som tagits
emot eller införskaffats. Därmed får medlemmarna i nämnden för tillsyn på ett tydligt sätt tillgång
till information om handlingarna och kan vid behov begära att få se handlingarna innan ärendet
avgörs. Medlemmarna kan om de så vill ta del av alla handlingarna i ärendet även under sammanträdet. Det är klart att en medlem är ansvarig för beslutet som fattas av nämnden för tillsyn om
hen har stött beslutet, och därför är det inte av en juridisk eller faktisk betydelse för genomförandet
av rättssäkerhet huruvida det på det sätt som föreslås i spörsmålet antecknas i protokollet för
sammanträdet att någon tagit del av handlingarna.
Förrättningshandlingen som ges om beslutet undertecknas av organets ordförande som enligt 5 §
i förordningen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska vara en tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Eftersom beslutet fattas utifrån
föredragning, undertecknas beslutet/författningshandlingen utöver av den beslutsfattande även av
den föredragande.
Utifrån detta och det tidigare svaret på spörsmålet anser jag att rättssäkerheten för yrkesutbildade
personer beaktas ändamålsenligt då tillsynsärenden behandlas vid nämnden för tillsyn. Rättssäkerheten för yrkesutbildade personer genomförs även av rätten att söka ändring till beslutet som
fattats av nämnden för tillsyn hos förvaltningsdomstolen eller i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen, om domstolen ger tillstånd till detta. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden
(808/2019) innehåller bestämmelser om garantierna för rättsskydd och rättvis rättegång som iakttas vid handläggningen av besvärsärenden i förvaltningsdomstolar och i behandlingen av tillsynsärenden.
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