
 LAUSUNTO 1 (2) 

 

RI/av  14.11.2013 
 
 
Neuvotteleva virkamies 
Virpi Vuorinen 
virpi.vuorinen@stm.fi 
kirjaamo@stm.fi 
 
 

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN  
ASEMASTA JA OIKEUKSISTA SEKÄ POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA 
ANNETTUJEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 

 

Suomen Lääkäriliitto kiittää tilaisuudesta kommentoida otsikon asiakirjaa. 

Siinä ehdotetut pääasialliset muutokset ovat kannatettavia. Vaikka asiat 
vielä jnkv. elänevät eduskunnan käsitellessä hallintolakiin lisättävää 8a lu-
kua (HE 50/2013), voidaan jo todeta että muistutusmenettelyn käytön edis-
täminen, jopa siirtämällä kanteluna viranomaiskäsittelyyn tulleita asioita 
toimintayksikön itsensä muistutuksena käsiteltäväksi tukee ainakin potilas-
lain kohdalla sitä laatutyötä, jota terveydenhuoltolaki edellyttää terveyden-
huollon yksiköiltä. Tarvittaviin työnjohdollisiin toimiinkin voidaan ryhtyä no-
peammin. 

Potilaslain mukaan toisaalta muistutusmenettely ei estäisi kantelemasta 
valvontaviranomaiselle. Muistutusta on tavattu käsitellä asianomistajaky-
symyksenä (”… hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön…”), kun kantelun voi 
hyvin tehdä sellainenkin jonka omasta hoidosta ei ole kyse.  Tämä ero on 
syytä huomioida säädöstekstissä. Muistutuksen tai kantelun käsittelyllä ei 
liioin voida ratkaista taloudellisia korvausvaatimuksia; potilasvahinkolain 
mukainen menettely on niiden ensisijainen väylä, ennen mahdollista alioi-
keuteen menemistä. 

Toimintayksikön itsensä ensisijaisesti käsittelemä tyytymättömyyden ilmaus 
auttaa arvioimaan omaa toimintaa ja tarvittaessa muuttamaan sitä ripeäm-
min kuin kanteluvastauksen odotusaika tavallisesti on.  Kantelua selvittävän 
valvontaviranomaisen on vaikeaa tunnistaa vastineistakaan niitä toiminta-
oloja, jotka muistutusta selvittävä lääketieteellinen johtaja yleensä yksikös-
tään hyvin tietää. 

Muistutuksen, kantelun ja muutoksenhaun käsitteiden selventäminen on 
tarpeen, koska asiakaslain muistutusten lisäksi sosiaalihuollon substanssi-
ratkaisuihin voidaan useimmiten hakea muutosta monijäseniseltä kunnalli-
selta luottamuselimeltä, mihin taas terveydenhuollon lainsäädännön mu-
kaan potilaalla ei hoitoratkaisuista ole oikeutta.  Potilaslain muistutusmenet-
telyn jälkeen on voitu vain edetä valvontaviranomaisiin tai potilasvahinko-
keskukseen. 

Vanhenemisajan määrittely pääsääntöisesti kahteen vuoteen on järkevää – 
vuosikausia sitten tapahtuneesta on harvoin enää saatavissa niin yksiselit-
teistä kuvaa, että se tyydyttäisi myrtyneessä mielessä kasvateltua vääryy-
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den tunnetta. Paitsi hallintolain aikarajoja, tulisi terveydenhuollossa muistaa 
myös yleistyneiden sähköisten dokumenttien vaivaton käyttöön saannin ai-
ka – mm. sähköisen reseptin tiedostoihin pääsy on vielä mahdollista 2 vuo-
den päästä lääkkeen määräämisestä. 

Muutosten voimaan saattaminen voi merkitä hallinnollisen työn lisäystä ter-
veydenhuollon toimintayksiköissä. Hallintolain periaatteiden mukaan olisi 
priorisoitava kirjallista vireillepanoa; kokemus osoittaa, että muistikuvat 
muutoin elävät ja dramatisoituvat ajan mittaan, prosessin siitä vain mutkis-
tuessa. Dokumentointi kertyy kirjallisessa menettelyssä ”itsestään” asian 
etenemisen myötä.  Potilasasiamies voi toki tarvittaessa auttaa muistutus-
ten formuloinnissa sellaisiksi, että keskeiset tyytymättömyyden aiheet sel-
viävät muistutukseen vastaajallekin. 

Laillisuusvalvojien työmäärää on syytä myös seurata uudistusten voimaan 
tultua; olisiko viisasta säätää, että laillisuusvalvojia voidaan lähestyä vasta 
kun vähintään muistutus on annettu ja vastaus siihen saatu?  IT-ajan ”mo-
niturvapotilashan” mieluusti sinkauttaa murheensa simultaanina kaikkiin 
mieleensä tuleviin viranomaisiin. 

Esitetyistä vaihtoehdoista tässä vaiheessa toimivimmalta näyttäisi vaihtoeh-
to 3, tietenkin riippuen hallintolain muutosten etenemisestä. 
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