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Asia LAUSUNTO TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN 

TOIMIALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN 
MUISTIOON (2004:44) 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen 
neuvottelukunnan (ETENE) lausuntoa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toi-
mialan laajentamista valmistelevan työryhmän muistiosta 15.5.2004 mennessä. Kos-
ka ETENE:llä ei ole ollut kokousta ko. aikana, on ETENE:n pääsihteeri ja varapu-
heenjohtaja valmistellut lausunnon keskenään. Lausunto ja työryhmämuistio esitel-
lään myös ETENE:n seuraavassa kokouksessa 2.6.2004, ja mikäli neuvottelukunnan 
jäsenet haluavat lisätä lausuntoon joitain tärkeitä näkökohtia, ne toimitetaan myö-
hemmin ministeriölle. 
 
Ehdotukset ovat laajoja ja vaativat hyvin paljon resurssien lisäystä. Terveydenhuol-
lon osalta uudistukset vaativat arviolta 26 uuden viran sekä sosiaalihuollon osalta 15 
uuden viran perustamista Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen, lisäksi on otet-
tava huomioon muut kulut. Lääninhallituksiin on myös ehdotettu perustettavaksi 43 
uutta virkaa vuoteen 2007 mennessä. 
 
Potilaiden oikeudenmukainen kohtelu, oikeus hoitoon ja oikeus hyvään hoitoon ja 
hyvään kohteluun on potilaslain peruslähtökohtia, samoin perustuslakiin kirjattu oi-
keus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 1990-luvulla toteutettu valtionosuusuu-
distus ja päätösvallan siirtyminen yksittäisiin kuntiin on lisännyt eriarvoisuutta eri 
puolilla maata asuvien kansalaisten välillä. Sen vuoksi on tärkeää pohtia, miten tasa-
vertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta voitaisiin lisätä terveydenhuollossa nykyjärjes-
telmän puitteissa. Tässä ehdotuksessa on painotettu ohjauksen ja valvonnan lisäämis-
tä valtakunnallisesti sekä selkeämpää työnjakoa TEO:n ja lääninhallitusten välillä. 
On kuitenkin syytä kysyä, ovatko nämä muutokset riittäviä päämäärään, ja tuoko re-
surssien lisäys tähän riittävät edellytykset.  
 
Työryhmä katsoo, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilörekisteriä 
(TERHIKKI-rekisteri) pitäisi supistaa, ja näin resursseja vapautuisi muuhun käyt-
töön. Työryhmä katsoo myös että sosiaalipuolelle ei vastaavaa rekisteriä pitäisi ottaa 
käyttöön lainkaan. Sen sijaan työryhmä ehdottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yksityisten toimintayksiköiden rekisterin perustamista TEO:on. Tämä lienee järke-
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vää. TERHIKKI-rekisterin supistamisesta ei ole ehdotusten joukossa konkreettista 
ehdotusta. Tämä edellyttänee muutosta ammatinharjoittamislakiin.  
 
TEO mainitsee raportissaan vaihtoehtoiset hoitomuodot, mutta näissä puitteissa nä-
kee toimintavaltuutensa rajatuksi vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimin-
taan. Alue on hyvin ongelmallinen ja aiheuttaa paljon hämmennystä kansalaisissa. 
Myös potilasvahinkolautakunnassa on viime vuosina keskusteltu paljon vaihtoehtoi-
sista hoidoista. On varmasti syytä jatkaa keskustelua siitä, miten alaa tulevaisuudessa 
voitaisiin paremmin valvoa. Kuluttajavirastolla ei liene valvontaan resursseja. 
 
Ehdotetuista resurssien lisäyksestä on työryhmämuistiossa eriävä mielipide.  Mieles-
tämme on tärkeää arvioida resurssien jakoa yhdessä lääninhallitusten sekä muiden 
ministeriön alaisten laitosten kanssa. On syytä painottaa, että riittävästi resursoitu 
alueellinen valvonta mahdollistaa myös TEO:n tulevan laajenevan toiminnan tulevai-
suudessa. 
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