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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 25 § lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

  
I denna proposition föreslås att lagen om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården ändras. Enligt propositionen skall 
de kostnader som uppstått vid utredningen av 
yrkesskickligheten i fråga om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården ersättas 
av statens medel. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid 
ingången av 2004.  
  

————— 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

  
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

I 25 § 2 mom. lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) föreskrivs följande: Finns det 
grundad anledning att anta att en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården har 
bristande yrkesskicklighet eller yrkeskunska-
per, kan Rättsskyddscentralen för hälsovår-
den ålägga honom eller henne att genomgå 
arbetsprövning, ge ett arbetsprov eller ge-
nomgå förhör för utredande av hans eller 
hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper 
(utredning av yrkesskickligheten).  

Inom ramen för tillsynen över yrkesutöv-
ning inom hälso- och sjukvården genomförs 
några gånger om året (uppskattningsvis 1-10 
gånger) en utredning av yrkesskickligheten 
hos en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården med hjälp av förhör, arbetspröv-
ning eller arbetsprov. I praktiken har det 
dock uppstått problem i samband med utre-
dandet av den lagstadgade yrkesskickligheten 
genom arbetsprövning, arbetsprov eller för-
hör, eftersom det har varit svårt att finna nå-

gon som ansvarar för utförandet av åtgärder-
na och eftersom kostnadsfrågan inte varit 
klar. 

Med anledning av det som nämnts ovan fö-
reslås att 25 § 2 mom. ändras så att de kost-
nader som uppstått vid utvärderingen av yr-
kesutövningen ersätts av statens medel. En-
ligt förslaget skall Rättsskyddscentralen för 
hälsovården vid ett universitet eller en yrkes-
högskola eller annan utbildningsenhet med 
utbildning inom området anskaffa tjänster för 
utredning av yrkesutövningens ändamålsen-
lighet i fråga om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården enligt 25 § 2 
mom. i lagen. Kostnaderna för utvärderingen 
av yrkesutövningen ersätts av statens medel 
ur omkostnadsanslaget för Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården.  

Rättsskyddscentralen för hälsovården avta-
lar med ett universitet, en yrkeshögskola eller 
en annan utbildningsenhet som ger utbild-
ning inom området eller med en verksam-
hetsenhet inom hälso- och sjukvården om ut-
redningen av yrkesskickligheten i fråga om 
en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. Ersättning betalas till statliga in-



 RP 66/2003 rd  
  
   

 

2

rättningar på de grunder som avses i lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992) och till andra enheter på grunder 
som bestäms separat inom ramen för anslaget 
i statsbudgeten för omkostnader för Rätts-
skyddscentralen för hälsovården. Undervis-
ningsministeriet ser genom de målavtal som 
ingås med utbildningsenheterna till att upp-
giften utförs.  
 
2.  Proposit ionens ekonomiska 

verkningar 

Årligen inträffar det uppskattningsvis 1-10 
gånger att man i samband med tillsynen över 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården i enlighet med 25 § lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården behöver utreda yrkesskickligheten 
och yrkeskunskaperna med hjälp av arbets-
prövning, arbetsprov eller förhör vid ett uni-
versitet, en yrkeshögskola eller någon annan 
offentlig verksamhetsenhet som ger utbild-
ning inom området. Den utredning av yrkes-
skickligheten som tillsynen förutsätter beräk-
nas orsaka Rättsskyddscentralen för hälso-
vården kostnader på 88 300 euro per år. 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social  och hälsovårdsministeriet. 
Den har varit på remiss i samband med be-
redningen av lagen om privat hälso- och 
sjukvård och vissa andra lagar. Om förslaget 
har erhållits utlåtande av bl.a. undervis-
ningsministeriet och Rättsskyddscentralen 
för hälsovården. Rättsskyddscentralen anser i 
sitt utlåtande att det är nödvändigt att de ut-
bildningsenheter som avses i de föreslagna 
bestämmelserna i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården är skyl-
diga att vidta de av Rättsskyddscentralen fö-
reskrivna åtgärder som behövs för utredandet 
av yrkesskickligheten hos den yrkesutbildade 
personen i fråga.  
 
4.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av 25 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1030/2000, som följer: 
 

25 § 

Utredning av yrkesutövningens ändamålsen-
lighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finns det grundad anledning att anta att en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården har bristande yrkesskicklighet eller 
yrkeskunskaper, kan Rättsskyddscentralen 
för hälsovården ålägga honom eller henne att 
genomgå arbetsprövning, ge ett arbetsprov 

eller genomgå förhör för utredande av hans 
eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskun-
skaper (utredning av yrkesskickligheten). 
Kostnaderna för utredningen av yrkesskick-
ligheten ersätts av statens medel. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  
  

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilag  
Paralleltext 
 
 

Lag 

om ändring av 25 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

(559/1994) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1030/2000, som följer: 
 

Gällande lag Förslag 
 

25 § 

Utredning av yrkesutövningens ändamålsenlighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finns det grundad anledning att anta att 

en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården har bristande yrkesskicklighet 
eller yrkeskunskaper, kan Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården ålägga honom eller 
henne att genomgå arbetsprövning, ge ett 
arbetsprov eller genomgå förhör för utre-
dande av hans eller hennes yrkesskicklighet 
eller yrkeskunskaper (utredning av yrkes-
skickligheten). 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finns det grundad anledning att anta att 

en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården har bristande yrkesskicklighet 
eller yrkeskunskaper, kan Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården ålägga honom eller 
henne att genomgå arbetsprövning, ge ett 
arbetsprov eller genomgå förhör för utre-
dande av hans eller hennes yrkesskicklighet 
eller yrkeskunskaper (utredning av yrkes-
skickligheten). Kostnaderna för utredningen 
av yrkesskickligheten ersätts av statens me-
del. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter för vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 

 


