
Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät 

Tiistai 19.5, Sessio Bo 
10.30 - 11.30 

Potilaan oikeudet ja tietojenkäsittely 

Synnöve Amberla, lakimies, 
Sairaalaliitto 



Synnöve Amberla 
Varatuomari, Sairaalaliitto 

ESITYS LAIKSI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUDESTA 

VALMISTELUVAIHEET 

Hallituksen esitys laiksi potilaan asemasta ja oikeudesta annettiin 
eduskunnalle loppuvuodesta viime vuonna. 

MITEN TAHAN ON TULTU? 

Asian valmistelu on ollut enemmän tai vähemmän vireillä koko 80 
-luvun ja osin 90 -1ukuakin. Alkusysäys asialle saatiin, kun eduskun- 
ta 23. syyskuuta 1980 lausui toivomuksen, että hallitus selvittäisi 
kiireesti tarpeen ja mahdollisuuden saattaa voimaan lakisääteinen 
järjestelmä terveyden- ja sairaanhoidon alalla henkilöitä kohtaavien 
hoitovahinkojen ja -virheiden varalta ja että hallitus samalla tutkisi, 
miten potilaan oikeusturvaa koskevaa lainsäädäntöä olisi kehitettävä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön 2 1. päivänä elokuuta 1980 asettaman 
terveydenhuollon oikeussuojatoimikunnan ykkösmietinnön (Komi- 
teanmietintö 1982: 29) pohjalta valmisteltu potilasvahinkolaki tuli 
voimaan 1. päivänä toukokuuta 1987. Sama toimikunta ehdotti 
kakkosmietinnössään (Komiteanmietintö 1982: 65) potilaan oikeuksia 
koskevan lain säätämistä. Komitea valmisteli myös potilaan oikeuksia 
koskevan lakiluonnoksen. 

Varsinaisia potilaan oikeuksia ei voimassa olevassa lainsäädännös- 
sämme ole erikseen määritelty. Potilaan itsemääräämisoikeuden on 
katsottu perustuvan perustuslakimme hallitusmuodon 6 pykälään, 
jonka mukaan jokainen Suomen kansalainen on turvattu hengen, 
kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta. Hengen 
ja henkilökohtaisen vapauden suojasta on johdettu yksilön oikeus 
pääsääntöisesti määrätä esimerkiksi siitä, annetaanko hänelle lääketie- 
teellistä tai muuta hoitoa vai ei. Henkilökohtaisen vapauden on 
tulkittu käsittävän myös ruumiillisen koskemattomuuden eli määrätä 
omasta ruumiistaan. 

Eduskunnalle annettu lakiesitys on ainutlaatuinen maailmassa. Se ei 
voimaan tullessaan ehdotetussa muodossa varsinaisesti tuo tullessaan 
mitään uutta. Laki selkiinn yttäisi kuitenkin vallitsevaa käytäntöä 
olennaisesti potilaan oikeuksien toteuttamiseksi. 



POTILAAN OIKEUDET 

Oikeus hyvään Lakiesityksen toisessa luvussa säädellään potilaan oikeudesta hyvään 
hoitoon terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun, hoitoon 

pääsystä, tiedonsaantioikeudesta, itsemääräämisoikeudesta, alaikäisen 
potilaan oikeuksista, oikeudesta kiireelliseen hoitoon ja tiedonsaanti- 
oikeudesta ja toimivallasta. 

Potilaalle säädetään oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, 
mutta hoidon saanti sidotaan teholtaan niihin voimavaroihin, jotka 
kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. 

Todellisen hoidon tarpeessa olevalle henkilölle on aina annettava 
lääkärin apua ja hoitoa kansalaisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Jos henkilölle ei voida ei-kiireellisessa tapauksessa antaa terveyden- 
huollon ammattihenkilöstön tarpeelliseksi katsomaa hoitoa heti, hänet 
on terveydentilasta riippuen joko ohjattava odottamaan hoitoon 
pääsya tai ohjattava taikka toimitettava hoitoon muualle, jossa hoitoa 
voidaan antaa. Jos hän joutuu odottamaan hoitoon pääsya, hänelle on 
ilmoitettava viivytyksen syy ja sen arvioitu kesto. Lain valmistelijoit- 
ten taholta on kerrottu, ettei kyseinen pykälä synnytä henkilölle 
subjektiivista oikeutta hoitoon. 

Tiedonsaan ti- 
oikeus 

Potilaan tiedonsaantioikeudesta on säädetty voimassa olevassa lain- 
säädännössä henkilörekisterilaissa ja asiakirjojen julkisuudesta anne- 
tussa laissa. Lakiehdotuksen mukaan potilaalle on annettava selvitys 
hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoeh- 
doista ja niiden vaikutuksista sekä muista hanen hoitoonsa liittyvistä 
seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hanen hoitamisestaan. 
Vastoin potilaan omaa tahtoa selvitystä ei tule kuitenkaan antaa eikä 
myöskään silloin, jos selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa 
vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Lakiesityksen sisältö on 
samanperusteinen kuin määräykset luovuttaa potilaalle häntä koskevia 
sairauskertomustietoja. - 
Lakiesityksen rationa on potilaan oman mielipiteen selvittäminen ja 
huomioon ottaminen kaikissa hoitoon liittyvissä en tilanteissa. 
Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hanen kanssaan. Jos 
potilas kieltäytyy hoidosta tai hoitotoimenpiteistä, häntä on mahdolli- 
suuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan 
muulla lääketieteellisesti hyväksyttäväilä tavalla. Tapauksessa, että 
täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden 
tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan on ennen tärkeän 
hoitopäätöksen tekemistä kuultava joko potilaan laillista edustajaa 
taikka lähiomaista tai muuta hänelle läheistä henkilöä sen seikan 
selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos 
mainittua selvitystä ei ole mahdollisuutta saada on potilasta hoidetta- 
va tavalla, jota voidaan pitää hanen henkilökohtaisen etunsa mukaise- 
na. Tällä tarkoitettaneen lääkärin suorittamaa lääketieteellistä arviota. 



Alaikäisen 
potilaan asema 

Kiireellinen 
hoito 

Potilaan tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta annetut säännök- 
set pysyvät edelleen voimassa. Tahdosta riippumattomasta hoidosta 
säädetään mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa 
ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. 

Erittäin suuria ongelmia käytännössä on aiheuttanut alaikäisen potilaan 
mielipiteen huomioon ottaminen ja hänen tahtonsa kunnioittaminen 
etenkin jos alaikäisen tahto on ristiriidassa hänen huoltajansa tahdon 
kanssa. Lakiesityksessä alaikäinen potilas asetetaan aivan samaan 
asemaan täysi-ikäisen potilaan kanssa. Alaikäisen potilaan mielipide 
hoitotoimenpiteeseen on selvitettäva silloin, kun se on hanen ikäänsä 
ja kehitystasoonsa nahden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja 
kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä olisi 
hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Vain tapauksessa, 
että alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on tällöin 
hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen 
edustajan kanssa. Minkäänlaisiin ikämääreisiin ei lakiesityksessä ole 
otettu kantaa. Alaikäisen kehitystaso on tapauskohtaisesti selvitettäva. 
Jo tässä vaiheessa on herättänyt paljon keskustelua lakiesityksen 
säännös alaikäisen potilaan oikeudesta kieltää terveydentilansa ja 
hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle 
lailliselle edustajalle. Tässäkin kohdin ainoa kriteeri on, että alaikäi- 
nen ikäänsä ja kehitystasoonsa nahden kykenee päättämään hoidos- 
taan . 

Lakiin on otettu myös säännös, että alaikäisen potilaan huoltajalla tai 
muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai 
terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa. 
Kyseistä periaatetta on jo nyt noudatettu. Vanhemmat eivät ole 
voineet kieltää esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen perusteella 
alaikäiselle suoritettavaa verenvaihtoa, jos toimenpide on välttämätön 
alaikäisen hengen ja terveyden pelastamiseksi. Säännöksen erittäin 
tärkeänä tehtävänä on kuitenkin estää ne ikävät kuolemaan johtaneet 
tapaukset, joissa vanhemmat ovat luopuneet alaikäisen hoidolle 
tarpeellisesta lääkityksestä ja valinneet vaihtoehtoisen ei-lääketieteel- 
lisen hoitovaihtoehdon. 

Pykälässä 8 säädetään kiireellisesta hoidosta. Potilaalle on annettava 
hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpei- 
nen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn 
vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja 
pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan 
saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hanen tahtoaan. 



"Hoitotestamentti" Käytössä olevat hoitotestamentit perustuvat mainitun pykälän viimei- 
sessä lauseessa esitettyyn. Pykälän soveltaminen käytännössä tullee 
aiheuttamaan ongelmia. Ainakin eettisia ongelmia aiheuttaa potilaan 
vakaan tahdon varmasti tietäminen. Miten useita, jopa kymmeniä 
vuosia sitten tehdyn hoitotestamentin määräys voidaan pitää potilaan 
vakaana tahtona, jos asiaa ei voida hoitoratkaisutilanteessa selvittää. 
Miten esimerkiksi suhtautua omaisten antamaan informaatioon, koska 
omaisten etu ei aina väittämattä ole sama kuin potilaan. 

MUISTUTUS JA POTILASASIAMIES 

Lakiesityksen kolmannessa luvussa säädetään potilaan oikeudesta 
tehdä muistutus, jos hän on hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön. 
Pykälän tarkoituksena on ohjata tyytymättömyyden ilmaisut ensisijai- 
sesti siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, missä hoitoa on 
annettu. Muistutus säädetään tehtäväksi terveydenhuollon toimintayk- 
sikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ratkaisu on annetta- 
va kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen asianomaiselle 
hoitoyksikölle ei kuitenkaan rajoita potilaan oikeutta kannella hoidos- - 
taan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa 
vaivoville viranomaisille, joita ovat mm. oikeuskansleri, eduskunnan 
oikeusasiamies, sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveyshai- 
litus ja lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot. 

Potilasasiamiehen nimeäminen tehdään pakolliseksi, mikä virka voi 
olla yhteinen kahdelle tai useammalle toimintayksikölle. 

Lakiesityksessä potilasasiamiehen tehtäväksi säädetyt ovat sen sisäl- 
töisiä, että niiden pitäisi kuulua jokaisen terveydenhuollon koulutuk- 
sen saaneen ammattitaitoon. Vaikkakin potilasasiamiehen viran 
perustamista voidaan pitää useissa tapauksissa perusteltuna ja tarpeel- 
lisena edellyttäisi potilasasiamiesjärjestelmän kehittäminen kuitenkin 
potilaan oikeuksien toteutumisen kannalta laajempaa arviointia 
esimerkiksi potilasasiamiehen riippumattomuudesta, hänen koulutuk- 
sestaan ja ammattitaidostaan. Potilaan intressit sekä potilasasiamiehen - 
työnantajan intressit saattavat useissa tapauksissa olla ristiriitaiset 
keskenään. 

Potilasasiamiehen tehtäviksi on säädetty neuvoa potilaita tämän lain 
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, avustaa potilasta muistutusta 
koskevissa asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutoin- 
kin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

POTILASASIAKIRJAT 

Esityksen neljännessä luvussa säädetään potilasasiakirjojen laatimises- 
ta ja säilyttämisestä sekä potilasasiakirjoihin sisäityvien tietojen 
salassapidosta. 



Tällä hetkella ei ole säännöksiä siitä, kuka antaa m&äräykset ja ohjeet 
terveydenhuollon vaatimista potilasasiakirjoista, koska entisen lääkin- 
töhallituksen tehtävät eivät entisenlaisena siirtyneet yhdistyneelle 
uudelle virastolle. Lakiesityksessä määräysvalta on annettu sosiaali- 
ja terveysministeriölle. 

Lakiesityksen 13 pykälässä säädetään potilasasiakirjoihin sisältyvien 
tietojen luovuttamisesta sivullisille. Sivullisella säännöksen mukaan 
tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä potilaan 
hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Tietojen 
luovutukseen tarvitaan potilaan kirjallinen suostumus. 

Laissa säädetään potilaan kirjallisen suostumuksen edell ytyksestä 
seuraavat poikkeukset: 1 .  potilasasiakirjoihin sisäityviä tietoja saa- 
daan antaa tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, 
jolla on tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus, 2. potilaan tutkimuksen 
ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon 
toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan 
suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostu- 
muksen mukaisesti (tällä tarkoitettaneen lähinnä potilaan jatkohoitoti- 
lanteita), 3. tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi 
hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheisel- 
leen tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole 
syytä olettaa, että potilas kieliäisi näin menettelemästä. Tämä kohta 
on herätiänyt hyvin suurta kritiikkiä lähinnä siitä syystä, miten tiedon 
luovuttanut voi jälkikäteen näyttää toteen väittämänsä, ettei potilas 
kieltäisi tietojen luovuttamista etenkin tapauksissa, että potilas ei ole 
hänelle entuudestaan tuttu. 

LOPPUARVIOINTI 

Lakiesitys odottaa täilä hetkella eduskunnassa valiokuntakäsittelyä, 
jossa kuullaan vielä asiantuntijoita. On mahdotonta arvioida, milloin 
laki tulee ulos eduskunnasta. 

TerveydenhuoltohenkiIöstön olisi kuitenkin syytä jo nyt menetellä 
lakiesityksen periaatteitten mukaisesti, koska näin toteutettaisiin jo 
nyt mm. perustuslaissa ja tietosuojalainsäädännössä säädettyä sekä 
oikeuskäytännön ja kansainvälisten sopimusten luomaa oikeutta 
potilaan eduksi. 



L a k i  
potilaan asemasta ja oikeuksista 

Edusk~~inan päätöksen mukaisesti saadetaan: 

1 luku 

Meisia säännöksiä 

1 § 
So veltamisala 

Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja 
sairaanhoitoa järjestettäessä sovelletaan tätä 
lakia. jollei muussa laissa toisin säädetä. 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1 )  porilaalla terveyden- ja sairaanhoitopalve- 

luja käyttävää tai muuten niiden kohteena 
olevaa henkilöä; 

2 )  terveyden- ja sairaanhoidolla potilaan ter- 
veydentilan määri ttämiseksi taikka hanen ter- 
veytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi 
tehtäviä toimenpiteitä. joita suorittavat tervey- 
denhuollon ammattihenkilöt tai joita suorite- 
taan terveydenhuollon toimintayksikössä; 

3) rerveycienhuollon ammatrihenkilölla henki- 
löä. joka harjoittaa toimintaansa lakiin perus- 
tuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla 
sosiaali- ja terveyshallituksessa rekisteröity; 

4) terveydenhuollon toiminrayksiköllä kan- 
santerveyslaissa (66172) tarkoitettua terveyskes- 
kusta. erikoissairaanhoitolaissa (1062189) tar- 

u koitettua sairaalaa ja siita erillään olevaa sai- 
raanhoidon toirnintayksikköä, Helsingin ylio- 
pistollisesta keskussairaalasta annetussa laissa 
(1064/89) tarkoitettuja toimintayksiköitä. yksi- 
tyisestä terveydenhuollos ta annetussa laissa 
(152190) tarkoitettua terveydenhuollon palvelu- 
ja tuottavaa yksikköä, valtion mielisairaaloista 
annetussa laissa (1292/87) tarkoitettuja valtion 
mielisairaaloita. terveydenhuollon järjestämi- 
sestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/ 
87) tarkoitettuja sairaanhoitolaitoksia ja van- 

tuja tai saapuneita asiakirjoja taikka ieknisii 
tallenteita. jotka sisältävät hanen terveydenti- 
laansa koskevia tai muita henkilökohtaisia 
tietoja. 

2 luku 

Potilaan oikeudet 

3 § 
Oikeus hyvään terve~lden- ja sairaanhoiroort ja 

siihen liitryvaan kohteluun 

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla hen- 
kilöllä on oikeus ilman syrjintää hanen tervey- 
dentilansa edellyttamäan terveyden- ja sairaan- 
hoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka 
kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. 
Suomessa tilapäisesti oleskelevien henkilöiden 
oikeudesta hoitoon on voimassa. mita siita 
erikseen saadetaan tai valtioiden välillä vasta- 
vuoroisesti sovitaan. Kunnan ja valtion velvol- 
lisuudesta järjestää terveydenhuollon palveluja 
on lisäksi voimassa. mita kansanterveyslaissa, 
erikoissairaanhoitolaissa. Helsingin ylioy;istolli- 
sesta keskussairaalas ta annetussa laissa. tartun- 
tatautilaissa (583/86), mielenterveyslaissa 
(1 1 16/90), vankeinhoitolaitoksesta annetussa 
asetuksessa sekä terveydenhuollon järjestämi- 
sestä puolustusvoimissa annetussa laissa (3221 
87) saadetaan. 

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään ter- 
veyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on 
järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten. ettei 
hanen ihmisarvoaan loukata seka että hanen 
vakaumustaan ja hanen yksityisyyttaän kun- 
nioitetaan. 

Potilaan äidinkieli. hanen yksilölliset tar- 
peensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien 
mukaan otettava hanen hoidossaan ja kohte- 
lussaan huomioon. 

keinhoitolai toksesta annetussa asetuksessa 
(134186) tarkoitettua vankimielisairaalaa ja 4 5 
psykiatrista osastoa sekä muita laitossairaaloi- Puas~* ho iroon 
ta, sairasosastoja ja vankiloiden poliklinikoita; 
sekä Jos henkilölle ei voida heti antaa terveyden- 

5) potilasasiakirjoilla potilaan hoidon jarjes- huollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katso- 
tamisessa ja toteuttamisessa käytettäviä, laadit- maa hoitoa. hänet on terveydentilasta riippuen 



joko ohjattava odottamaan hoitoon paasya tai 
ohjattava taikka toimitettava hoitoon muualle, 
jossa hoitoa voidaan antaa. Jos hän joutuu 
odottamaan hoitoon paasya. hänelle on ilmoi- 
tettava viivytyksen syy ja sen arvioitu kesto. 

Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle henki- 
lölle annettavasta läakarinavusta ja hoitoon 
ottamisesta on voimassa. mita niistä kansanter- 
veyslain 14 $:n 1 momentin 2 kohdassa, eri- 
koissairaanhoitolain 30 $:n 2 momentissa, Hel- 
singin yliopistollisesta keskussairaalasta anne- 
tun lain 8 $:n 3 momentissa. lääkärintoimen 
harjoittamisesta annetun lain (562,'78) 9 3:n 4 
kohdassa ja hammaslääkärintoimen harjoitta- 
misesta annetun lain (563178) 9 $:n 3 kohdassa 
saadetaan. 

Potilaan tiedonsaant ioikeus 

Potilaalle on annettava selvitys hanen tervey- 
dentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoito- 
vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä 
muista hanen hoitoonsa liittyvistä seikoista, 
joilla on merkitystä päätettäessä hanen hoita- 
misestaan. selvitystä ei kuitenkaan tule antaa 
vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on 
ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi 
vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydel- 
le. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön on an- 
nettava selvitys siten, että potilas riitfavästi 

-ymmärtää-Sen - - -  -- sisällön. Jos terveydenhuollon 
- ammatti hen kilö ei osaa potilaan käyttämää 

kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian 
vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdolli- 
suuksien mukaan huolehdittava tulkitsemises- 
ta. 

Potilaan oikeudesta tarkastaa hanta itseään 
koskevat potilasasiaki joissa olevat tiedot on 
voimassa, mitä siitä henkilörekisterilaissa (47 1 / 
87) ja -asetuksessa (476187) säädetään. 

Potilaan itsemääräämisoikeus 

vuoksi pysty paattamaan hoidostaan. potilaan 
laillista edustajaa taikka lahiomaista tai muuta  
läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tr- 
kemistä kuultava sen selvittämiseksi. millainen 
hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos 
tästä ei saada selvitystä. potilasta on hoidettava 
tavalla. jota voidaan pitää hanen henkilökoh- 
taisen etunsa mukaisena. 

Potilaan tahdosta riippumatta annettavasta 
hoidosta on voimassa. mita siitä mielenterveys- 
laissa, päihdehuoltolaissa (4 1 /86), tartuntatau- 
tilaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetussa laissa (5 19/77) saadetaan. 

7 9 
Alaikaisen potilaan asema 

Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpi- - 
teeseen on selvitettävä silloin, kun se on hanen 
ikaansa ja kehitystasoonsa nahden mahdollista. 
Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perus- 
teella kykenee paattamaan hoidostaan, hanta 
on hoidettava yh teisymmärry ksessä hanen 
kanssaan. 

Jos alaikäinen ei kykene paattamaan hoidos- 
taan. hanta on hoidettava yhteisymmärryksessä 
hanen huoltajansa tai muun laillisen edustajan- 
sa kanssa. 

Kiireellinen hoito 

Potilaalle on annettava hanen henkeään tai 
terveyttään uhkaavan vaaran to jumiseksi tar- 
peellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei 
tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada -- 
selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti 
ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahton- 
sa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista 
hoitoa, joka on vastoin hanen tahtoaan. 

Tiedonsaantioikeus ja toimivalta 

Potilaan laillisella edustajalla taikka Iähi- 
omaisella tai muulla läheisellä on 6 §:n 2 

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä momentissa tarkoitetussa tapauksessa oikeus 
hanen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä saada kuulemista varten tarpeelliset tiedot po- 
hoidosta tai hoi totoimenpi teestä, hän ta on tilaan terveydentilasta. 
mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteis- : Jos alaikäinen potilas ikaansa ja kehitysta- 
ymmärryksessä hanen kanssaan muulla lääke- soonsa nahden kykenee paattamaan hoidos- 
tieteellisesti hyväksy ttävällä tavalla. taan. hänellä on oikeus kieltää terveydentilaan- 

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveyden- , sa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen 
häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn , huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 



Edellä 5 $:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu 
selvitys on 7 $:n 2 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa annettava alaikäisen potilaan huol- 
tajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla 
laillisella edgstajalla ei ole oikeutta kieltää 
potilaan henkeä tai tervey tta uhkaavan vaaran 
torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa. 

3 luku 

Muistutus ja potilasasiamies 

Muistutus 

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen 
liittyvään kohteluunsa tyytymättömalla poti- 
laalla on oikeus tehdä muistutus terveyden- 

- huollon toimintayksikössa terveydenhuollosta 
vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annet- 
tava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemi- 
ses ta. 

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan 
oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liitty- 
västä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa 
valvoville viranomaisille. 

Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että 
potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata 
potilasvahinkolaissa (585186) tarkoitettu vastuu 
potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa (41 21 
74) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu, syyt- 
teen nostaminen, terveydenhuollon ammatin- 
harjoittamislainsaadännössa tarkoitettu amma- 
tinha joittamisoikeuksien poistaminen, rajoitta- 
minen tai kurinpitomenettely taikka muussa 
laissa säadetty kurinpitomenettely, on potilasta - neuvottava, miten asia voidaan panna vireille 
toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielirnes- 
sa. 

Potilasasiamies 

Terveydenhuollon toimintayksikölle on ni- 
mettävä potilasasiamies. Kahdella tai useam- 
malla toimintayksikölla voi myös olla yhteinen 
potilasasiamies. 

Po tilasasiamiehen teh tävana on: 
1)  neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen 

liittyvissä asioissa: 
2) avustaa potilasta 10 $:n 1 ja 3 momentissa 

tarkoitetuissa asioissa; 
3) tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä 

4) toimia muutenkin potilaan oiksuksien 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Potilasasiakirjojen laatiminen 
ja säilyttäminen 

Terveydenhuollon ammattihenkilön ja kun- 
kin terveydenhuollon toimintayksikön on laa- 
dittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. 

Potilasasiakirjoihin sisaltyvien tietojen 
salassapito 

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat sa- 
lassapide ttavia. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu 
terveydenhuollon toimintayksikössa työskente- 
levä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei 
saa ilman potilaan kirjallista suostumusta an- 
taa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tie- 
toja. Sivullisella tarkoitetaan tässä laissa muita 
kuin asianomaisessa toimintayksikössa poti- 
laan hoitoon tai siihen -- liittyviin tehtäviin 

v 
osallistuvia henkilöitä. Salassapirovelvollisuus 
sailryYpalv%lussuhteen tai tehtävän päättymisen 
jälkeen. 

Sen estämättä, mi ta 2 momentissa säädetään, 
saadaan antaa: 

1)  potilasasiaki joihin sisältyviä tietoja tuo- 
mioistuimeile, muulle viranomaiselle tai yhtei- 
sölle, joila on. tiedon saantiin laissa säadetty 
oikeus; 

2) potilaan tutkimuksen ja hoidon jarjesta- 
miseksi tarpeellisia tietoja toiselle terveyden- 
huollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon 
ammattihenkilölle potilaan suullisen suostu- 
muksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän 
suostumuksen mukaisesti; seka 

3) tajuttomuuden tai muun siihen verratta- 
van syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan 
lähiomaiselle tai muulle hanen Iäheiselleen tieto 
potilaan henkilöstä ja hanen terveydentilas- 
taan, jollei olesyvtä olettaa, että potilas kiel- 
täisi näin menettelemästa. 

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luo- 
vuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voi- 



massa. mitä siita yleisten asiakirjain julkisuu- koitettu muistutus on ratkaistu. ei jaa hakea 
desta annetussa laissa (83151). terveydenhuol- muutosta valittamalla. 
lon valtakunnallisista henkilörekistereistä anne- 
tussa laissa (556i89) sekä henkilörekisterilaissa 
ja -asetuksessa säädetään. 16 § 

5 luku 

Salassapiro vel vollisuuden rikkominen 

Joka rikkoo 13 §:n 2 momentissa säädettyä 
salassapitovelvollisuutta. on tuomittava. jollei 
siita ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta. porilaan asemasra ja oikeuksisra 
annetussa laissa saaderyn salassapirovelvollisuu- 
den rikkomisesra sakkoon tai vankeuteen enin- 
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, ellei 
asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen panta- 
vaksi. 

Muutoksenhaku 

Päätökseen. jolla 10 g:n 1 momentissa tar- 

Helsingissä 8 paivana marraskuuta 199 1 

Tarkemmat saannökse r 

Tarkemmat säännökset tämän lain taytan- 
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Voimaanrulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tällä lailla kumotaan: 
1 )  1 paivana joulukuuta 1989 annetun eri- - 

koissairaanhoitolain 33 §:n 4 momentti; 
2) 28 paivana tammikuuta 1972 annetun 

kansanterveyslain 18 5; seka 
3) yksityisestä terveydenhuollosta 9 paivana 

helmikuuta 1990 annetun lain 1 1  5, sellaisena 
kuin se on osittain muutettuna 17 paivana 
tammikuuta 1991 annetulla lailla (7919 1). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi- 
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski 




