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Laki
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain (322/1987)

6 §, sellaisena kuin se on laissa 513/2013, ja
lisätään lakiin uusi 10 a—10 f § seuraavasti:

6 §
Puolustusvoimien terveydenhuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat

pääesikunnalle.
Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa vastaa Puolustusvoimien logis-

tiikkalaitos.
Aluehallintovirasto valvoo puolustusvoimien tämän tai muun lain nojalla Suomessa

järjestämän tai tuottaman terveydenhuollon lainmukaisuutta ja antaa siihen liittyvää oh-
jausta. Puolustusvoimien järjestämää tai tuottamaa terveydenhuoltoa Suomen alueen ul-
kopuolella valvoo kuitenkin pääesikunta. Pääesikunta valvoo lisäksi puolustusvoimien
itse toteuttamaa terveydenhuoltoa puolustustilalaissa (1083/1991) tarkoitetun puolustusti-
lan aikana ja sovellettaessa valmiuslain (1552/2011) II osan säännöksiä lain 3 §:n 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa aluehallintoviraston toimintaa
valvonnan ja siihen liittyvän ohjauksen toimeenpanossa, yhteensovittamisessa ja yhden-
mukaistamisessa. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo 3 mo-
mentissa tarkoitetun puolustusvoimien terveydenhuollon lainmukaisuutta ja antaa siihen
liittyvää ohjausta erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat:

1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat;
2) asiat, jotka liittyvät olennaisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa

käsiteltävään muuhun terveydenhuoltoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan
valvonta-asiaan;

3) asiat, joita aluehallintoviraston valvonta-asioita käsittelevät virkamiehet ovat esteel-
lisiä käsittelemään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston tarkemmasta
työnjaosta ohjauksessa ja valvonnassa säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. 

10 a §
Aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voivat tehdä

6 §:ssä tarkoitetun ohjauksen toteuttamiseksi ohjaus- ja arviointikäyntejä puolustusvoi-
mien terveydenhuollon palveluja järjestäviin ja tuottaviin yksiköihin.

Ohjaus- ja arviointikäynneistä ja niiden ohjelmasta on sovittava ennakkoon Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen ja asianomaisen yksikön kanssa.
HE 48/2015
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10 b §
Aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voivat tarkastaa

tässä laissa tarkoitetun terveydenhuollon toiminnan ja palvelut sekä niiden järjestämisessä
käytettävät yksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehallintoviraston tekemään
puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Tarkastusmääräykseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimipaikan tiloihin. Tarkastuksessa on salassapito-
säännösten estämättä esitettävä kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttä-
mättömiä tarkastuksen toimittamiseksi, ja annettava niistä maksutta tarkastajan pyytämät
jäljennökset. Tarkastajalla on myös oikeus tarkastuksen aikana ottaa valokuvia, jotka ovat
välttämättömiä tarkastuksen toteuttamiseksi. Tarkastusoikeutta ei ole pysyväisluonteiseen
asumiseen käytettäviin tiloihin eikä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin koh-
teisiin ja tietoihin. 

Tarkastajan apuna voi olla tarkastuksen toteuttamiseksi tarpeellisia asiantuntijoita. Asi-
antuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Tarkastukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään
tarkastuksesta. 

10 c §
Jos puolustusvoimien terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä tai toteuttamisessa

havaitaan potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on
muutoin puolustusvoimien terveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevan lain-
säädännön vastaista, aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to voi antaa puolustusvoimille määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien pois-
tamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toi-
menpiteet on suoritettava. Jos potilasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta voidaan määrätä
välittömästi keskeytettäväksi taikka terveydenhuollon yksikön, sen osan tai laitteen käyttö
kieltää välittömästi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla,
että toiminta keskeytetään, taikka että terveydenhuollon yksikön, sen osan tai laitteen
käyttö kielletään.

Aluehallintoviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätöstä toi-
minnan keskeyttämisestä taikka terveydenhuollon yksikön, sen osan tai laitteen käytön
kieltämisestä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske lääkelaissa (395/1987) tarkoitettua toimintaa,
jonka valvonnasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, eikä säteilylaissa
(592/1991) tarkoitettua toimintaa, jonka valvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus. Jos alue-
hallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on valvonnassaan ha-
vainnut lääkehuollossa puutteita tai muita epäkohtia, niistä on ilmoitettava Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Säteilyn käytössä havaituista puutteista on ilmoitetta-
va Säteilyturvakeskukselle.

10 d § 
Jos puolustusvoimien terveydenhuollon järjestämisessä tai toteuttamisessa havaittu

puute, virheellisyys, laiminlyönti tai muu epäkohta ei anna aihetta 10 c §:ssä tarkoitettui-
hin toimenpiteisiin, aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
voivat saattaa puolustusvoimien tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevan henkilön
tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä ja kiinnittää valvottavan huomiota toi-
minnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallinnon vaatimuksiin. Aluehallintovi-
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rasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voivat myös kehottaa valvottavaa
korjaamaan puutteen tai muun epäkohdan. Jos edellä tarkoitettuja toimenpiteitä ei voida
asian kokonaisarviointiin vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää riittävinä, aluehallinto-
virasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voivat antaa valvottavalle huo-
mautuksen vastaisen varalle. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston antamaan hallinnolliseen ohjaukseen tai kehotukseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

10 e § 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto ryhtyvät

tietoonsa tulleen valvonta-asian perusteella niihin toimenpiteisiin, joihin ne potilasturval-
lisuuden varmistamisen tai lain noudattamisen kannalta katsovat olevan aihetta. 

Kahta vuotta vanhempaan tapahtumaan perustuvaa valvonta-asiaa ei tutkita, ellei siihen
ole erityistä syytä. 

Muistutus- ja kantelumenettelyyn perustuvasta asian ottamisesta käsiteltäväksi sääde-
tään erikseen hallintolaissa ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa
(785/1992).

10 f § 
Puolustusvoimat on velvollinen antamaan pyynnöstä Sosiaali- ja terveysalan valvonta-

virastolle ja aluehallintovirastolle niiden ohjaus- ja valvontatehtävien toteuttamiseksi vält-
tämättömät, puolustusvoimien terveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevat
tiedot ja selvitykset sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään.

Tiedonantovelvollisuus ei koske viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 7—10 kohdissa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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