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Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suori-
tettavista korvauksista säädetään asetuksella. 
Asetus on niin sanottu omaperäinen asetus, 
jonka antaminen on perustunut kumottuun 
hallitusmuotoon, eikä sen antamiseen ole ny-
kyisessä lainsäädännössä valtuutusta. Tämän 
vuoksi on tarpeen, kun otetaan huomioon 
uuden perustuslain säännökset, säätää lailla 
valtuus, jonka nojalla korvauksista voidaan 
jatkossa säätää valtioneuvoston asetuksella.  

Esityksessä ehdotetaan valtuutussäännös 
otettavaksi kuolemansyyn selvittämisestä an-
nettuun lakiin, kansanterveyslakiin ja eri-
koissairaanhoitolakiin. Valtuutussäännösten 
antamisen jälkeen oikeuslääkeopillisten tut-
kimusten toimittamisesta tulevasta korvauk-
sesta annetun asetuksen korvaussummat on 
tarkoitus muuttaa euromääräisiksi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. 

————— 
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Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 
(459/1973) 17 §:n mukaan tarkempia sään-
nöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan tar-
vittaessa asetuksella. Pykälään ehdotetaan 
tehtäväksi perustuslain 80 §:stä johtuva tek-
ninen tarkistus siten, että tarkempia säännök-
siä lain täytäntöönpanosta annetaan tarvitta-
essa valtioneuvoston asetuksella. 

Kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä 
tehdään usein oikeuslääkeopillisia tutkimuk-
sia. Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suo-

ritettavista korvauksista säädetään oikeuslää-
keopillisten tutkimusten toimittamisesta tule-
vasta korvauksesta  annetussa asetuksessa 
(689/1956). Asetus koskee paitsi kuolleille 
myös eläville ihmisille suoritettavia oikeus-
lääkeopillisia tutkimuksia. Mainittu asetus on 
niin sanottu omaperäinen asetus, toisin sano-
en sen johtolauseessa ei viitata asetuksenan-
tovaltuuteen, vaan asetus on perustunut ku-
motun hallitusmuodon 28 §:ään. Tämän 
vuoksi on tarpeen, kun otetaan huomioon pe-
rustuslain 80 §:n säännökset, ottaa kuole-
mansyyn selvittämisestä annettuun lakiin ni-
menomainen valtuutussäännös, jonka nojalla 
vastaavista asioista voidaan jatkossa säätää 
valtioneuvoston asetuksella.  
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Kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n mu-
kaan valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä kansanterveystyö-
hön kuuluvan mielenterveystyön tarkemmas-
ta sisällöstä ja järjestämisestä sekä lain täy-
täntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisem-
man saatavuuden edistämiseksi valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan lisäksi antaa sään-
nöksiä siitä, mitkä ovat tutkimuksen ja hoi-
toon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspal-
veluissa.  

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 
§:ssä on vastaavat säännökset. Niiden mu-
kaan valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön 
tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä 
lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenver-
taisemman saatavuuden edistämiseksi valtio-
neuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa 
säännöksiä siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja 
hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveys-
palveluissa.  

Terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidon 
toimintayksiköissä suoritetaan eläviin ihmi-
siin kohdistuvia oikeuslääkeopillisia tutki-
muksia. Tämän vuoksi kansanterveyslakiin ja 
erikoissairaanhoitolakiin on tarpeen ottaa pe-
rustuslaissa edellytetty valtuutussäännös. 
Kansanterveyslain 49 §:n 1 momenttiin sekä 
erikoissairaanhoitolain 59 §:n 1 momenttiin 
lisättäisiin nimenomainen valtuutussäännös, 
jonka mukaan oikeuslääkeopillisista tutki-
muksista suoritettavista korvauksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 
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Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia eikä 
muitakaan taloudellisia vaikutuksia.  
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Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä.  
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Tarkemmat säännökset oikeuslääkeopilli-
sista tutkimuksista suoritettavista korvauksis-
ta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Eh-
dotettujen lakien vahvistamisen jälkeen oike-
uslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta 
tulevasta korvauksesta annetussa asetuksessa 
olevat korvaussummat on tarkoitus muuttaa 
euromääräisiksi. 
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Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2002. 
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Esityksessä ehdotetaan lakeihin otettavaksi 
perustuslain vaatimusten mukaisesti valtuu-
tus alemmantasoisten säädösten antamiseen. 

Sen vuoksi katsotaan, että esitykseen sisäl-
tyvät lait voidaan säätää tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
����kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 

17 § seuraavasti: 
 

17 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella. 

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suori-
tettavista korvauksista säädetään valtioneu-
voston asetuksella.  

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 200  . 

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

 
 

————— 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
����28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1219/2000, seuraavasti: 
 

49 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä kansanterveystyöhön 
kuuluvan mielenterveystyön tarkemmasta si-
sällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain 
täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertai-
semman saatavuuden edistämiseksi valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa sään-
nöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimukseen 
ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterve-

yspalveluissa. Lisäksi valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään oikeuslääkeopillisista tut-
kimuksista suoritettavista korvauksista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

200  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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�Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
��� 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1220/2000, seuraavasti: 
 

59 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä mielenterveystyön tar-
kemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä 
tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yh-
denvertaisemman saatavuuden edistämiseksi 
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
säännöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimuk-
seen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielen-
terveyspalveluissa. Lisäksi valtioneuvoston 

asetuksella säädetään oikeuslääkeopillisista 
tutkimuksista suoritettavista korvauksista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

200  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 
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Peruspalveluministeri ��	��	��������� 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
����kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 

17 § seuraavasti: 
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17 § 
Tarkemmat määräykset tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksel-
la. 

17 § 
Tarkemmat ���������
 tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa ���
�	�
����	�
	� asetuksella. 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
����28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1219/2000, seuraavasti: 
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49 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä kansanterveys-
työhön kuuluvan mielenterveystyön tar-
kemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä 
tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen 
yhdenvertaisemman saatavuuden edistämi-
seksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
lisäksi antaa säännöksiä siitä, mitä ovat tut-
kimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat 
mielenterveyspalveluissa. 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä kansanterveys-
työhön kuuluvan mielenterveystyön tar-
kemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä 
tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen 
yhdenvertaisemman saatavuuden edistämi-
seksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa säännöksiä ��� siitä, �
�� ovat tut-
kimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat 
mielenterveyspalveluissa. �������� ���
�	�
����	�
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— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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�Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
��� 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1220/2000, seuraavasti: 
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59 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön 
tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä se-
kä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen 
yhdenvertaisemman saatavuuden edistämi-
seksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
��� antaa säännöksiä siitä, mitkä ovat tut-
kimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat 
mielenterveyspalveluissa. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön 
tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä se-
kä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen 
yhdenvertaisemman saatavuuden edistämi-
seksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa säännöksiä ��� siitä, mitkä ovat tut-
kimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat 
mielenterveyspalveluissa. �������� ���
�	�
����	�
	�����
�������������
����	���������
��	��������
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— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
���� ����� 
����� �	����� � � � ����������

���
���������
������ ����� �	����
��	�� �	������ ���
���

����� 
��
��
������	�� ������

����� 
	����
��
��������

——— 
 

 
 
 
 


