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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain muuttamisesta – 11 § Potilasasiamies 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö esittää potilasasiamiehen kelpoisuusedellytyksiin huomattavia 
muutoksia. Potilasasiamies ei saisi olla työnjohtovastuussa eikä osallistua potilaan 
hoitoprosessiin. Kyseiset vaatimukset aiheuttavat huomattavia hankaluuksia etenkin pienissä 
hoitoyksiköissä, joita valtaosa hammaslääkärivastaanotoista on. 
 
Eräiden lääninhallitusten ottaman kannan mukaan jo pelkästään hammashoitajan 
palkkaaminen vastaanotolle edellyttää vastaanotolta lääninhallituksen lupaa. Tällaisilta 
vastaanotoilta, joissa työskentelee vain hammaslääkäri ja hammashoitaja, ei löydy henkilöä, 
joka ei olisi työnjohtovastuussa tai ottaisi osaa potilaan hoitoon, puhumattakaan, että täyttäisi 
muut ehdotetun säännöksen raskaat kelpoisuusvaatimukset. Kyseeseen tulisi näin ollen vain 
vastaanoton ulkopuolinen henkilö. Tämä taas ei ole sopusoinnussa ehdotetun uuden 
lakitekstin kanssa. Potilasasiamiehen täytyy ehdotetun säännöksen mukaan seurata 
potilaiden oikeuksien kehitystä toimintayksikössä ja antaa siitä selvitys vuosittain 
toimintayksikölle. Potilaiden oikeuksien kehittymisen seuraaminen voi onnistua vain toimimalla 
toimintayksiköstä käsin, etenkin kun kehityksestä pitäisi olla paremmin perillä kuin 
toimintayksikön. Ulkopuolisen potilasasiamiehen tietoon tulevat vain ne tapaukset, joissa 
potilas ottaa häneen yhteyttä. 
 
Edellä esitettyjä vaikeuksia on lakiehdotuksessa korostettu asettamalla potilasasiamiehen 
kelpoisuusedellytykseksi sosiaali- ja terveysalan ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto. Vaihtoehtoisesti potilasasiamiehenä voisi toimia 
terveydenhoitoalaan perehtynyt lakimies. Kyseinen vaatimus kaipaa vielä perustelua 
potilasasiamiehen tehtäviä silmällä pitäen. Potilasasiamiehen tiedottamis- ja avustamistehtävä 
ei edellytä ylempää korkeakoulututkintoa. On lisäksi täysin selvää, että vaatimus on omiaan 
nostamaan potilasasiamiehestä vastaanotolle koituvia kustannuksia, jos kelpoisuusehdot 
täyttävä henkilö ylipäätään onnistutaan löytämään. 
 
Potilasasiamiehen puolueettomuuden korostaminen ei sovi yhteen potilasasiamiehen 
tehtävien kanssa. Potilasasiamiehen tehtävä ei edellytä itsenäistä päätöksentekoa. 
Potilasasiamiehen tehtävä on tiedottaa ja avustaa. Mikäli potilasasiamies täyttää nämä 
tehtävät, ei hänen sidonnaisuuksillaan ole merkitystä. Edes potilaslain mukaisen muistutuksen 
tekemisessä avustaminen ei ole sellainen tehtävä, joka edellyttäisi puolueettomuutta. 
Potilasasiamies ei tällaisessakaan asiassa nimikkeestään huolimatta ole potilaan asiamies. 
 
Ehdotukseen on otettu velvollisuus ilmoittaa potilasasiamiehen tiedot lääninhallitukselle. 
Vaikka velvollisuus vaikuttaa vaatimattomalta, ei se kumuloituna muiden vastaanoton 
pitämiseen liittyvien muodollisuuksien kanssa sitä kuitenkaan ole. Vasta hiljattain on 
vastaanottojen muodollisuuksia lisätty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetulla lailla. Myös yksityishammaslääkäritoiminta on yrittämistä ja 



 

 

sen kohdalla on otettava huomioon yrittäjyyden edellytysten ylläpitäminen ja usein yksin 
vastaanottoa vetävän hammaslääkäriyrittäjän voimavarat. 
 
Ehdotuksen perusteluissa on todettu lain hengen edellyttävän potilasasiamiehen 
puolueettomuutta ja olevan eettisesti perustelematonta, että potilasasiamies toimii joko 
esimiehenä tai palvelussuhteessa toimintayksikössä. Lain henki on lain tarkoitus, jota ei kirjata 
itse lakitekstiin. Lain henki tulee esiin lain esitöissä. Potilaslain hallituksen esityksessä 
185/1991 ei ole havaittavissa käsillä olevassa ehdotuksessa mainittua henkeä. Siinä 
päinvastoin selvästi todetaan seuraavaa: 
 

”Tavoitteena on mahdollisimman joustavat järjestelyt siten, että toisaalta 
potilaiden tarpeet sekä toisaalta yksikön koko ja muut käytännön 
mahdollisuudet tarjota potilasasiamiehen palveluja pystyttäisiin sovittamaan 
yhteen. Potilasasiamiehenä voisi toimia toimintayksikön ylläpitäjän 
palveluksessa jo oleva henkilö, jolle uskotaan potilasasiamiehen tehtävät.” 
 

Tältä osin on siis todettava, että käsillä oleva ehdotus on täysin päinvastainen lain hengen 
kanssa. Potilasasiamiesjärjestelmästä tulisi ehdotuksen mukaisena jäykkä, erittäin hankala 
toteuttaa eikä se ottaisi huomioon vastaanoton kokoa lainkaan. 
 
Hammaslääkäriliiton ehdotukset 
 
Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan potilasasiamiesjärjestelmässä havaittuihin 
puutteisiin voidaan reagoida muullakin tavalla. Potilasasiamiehen antamaa neuvontaa varten 
voidaan luoda materiaaleja, joiden avulla neuvonta voidaan toteuttaa myös sellaisen henkilön 
toimesta, jolla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Mikäli potilasasiamiehen kelpoisuusehdot 
pysytetään ehdotuksessa esitetyssä muodossa, on täysin välttämätöntä asettaa näille 
kelpoisuusehdoille jonkinlainen vastaanoton kokoon liittyvä alaraja, esim. henkilöstön määrä. 
Ehdotukseen sisältyvistä muodollisuuksista olisi luovuttava. 
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