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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mentalvårdslagen (1116/1990) 6 § 3 mom., rubriken för 3 kap., 15—17 §, 17 a §

1 mom. och 18 §, av dem 6 § 3 mom., 16 §, 17 a § 1 mom. och 18 § sådana de lyder i lag
1066/2009 samt 17 § sådan den lyder i lag 438/2014, som följer:

6 §

Vård på statens sinnessjukhus

— — — — — — — — — — — — —
Beslut som gäller intagning på ett statligt

sinnessjukhus av en misstänkt eller åtalad
eller en person som på grund av sitt sinnes-
tillstånd inte dömts till straff fattas av Institu-
tet för hälsa och välfärd så som föreskrivs i
17 §. I annat fall fattas beslutet om intagning
på ett statligt sinnessjukhus samt beslutet om
avslutande av vården och utskrivning från
sjukhuset av överläkaren för det statliga sin-
nessjukhuset.

3 kap.

Sinnesundersökning av en person som
förordnats till sinnesundersökning och

vård oberoende av personens vilja

15 §

Intagning för sinnesundersökning

Om en domstol med stöd av 17 kap. 37 § i
rättegångsbalken bestämmer om undersök-
ning av sinnestillståndet hos en misstänkt
eller åtalad, får personen i fråga trots 2 kap. i
denna lag oberoende av sin vilja tas in på
sjukhus och hållas där för sinnesundersök-
ning.
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16 §

Sinnesundersökning

När domstolen har beslutat om sinnesun-
dersökning av en misstänkt eller åtalad ska
den utan dröjsmål sända handlingarna till In-
stitutet för hälsa och välfärd. Institutet be-
stämmer var undersökningen ska utföras och,
om den utförs någon annanstans än på ett
sjukhus, vem som ska utföra den.

Sinnesundersökningen ska utföras och ut-
låtandet om den misstänktes eller åtalades
sinnestillstånd lämnas till Institutet för hälsa
och välfärd senast två månader efter det att
undersökningen inleddes. Institutet kan av
grundad anledning förlänga undersökningsti-
den med högst två månader.

På basis av utlåtandet ger Institutet för
hälsa och välfärd sitt eget utlåtande till dom-
stolen om den misstänktes eller åtalades sin-
nestillstånd.

17 §

Vård oberoende av en persons vilja efter
avslutad sinnesundersökning

Om det när sinnesundersökningen har ut-
förts finns förutsättningar för att bestämma
att personen i fråga ska tas in för vård obero-
ende av sin vilja, ska Institutet för hälsa och
välfärd bestämma att han eller hon tas in för
vård oberoende av sin vilja.

Om domstolen efter ett beslut som avses i
1 mom. konstaterar att den som förordnats till
sinnesundersökning är oskyldig till den miss-
tänkta gärningen, förfaller det beslut om vård
som Institutet för hälsa och välfärd har fattat.
Beslutet om vård ska då fattas i enlighet med
2 kap.

Med stöd av ett beslut av Institutet för
hälsa och välfärd får den i 1 mom. avsedda
patient som beslutet gäller oberoende av sin
vilja hållas kvar för vård i högst sex månader.
Före utgången av denna tid ska det ges ett
observationsutlåtande om patienten för klar-
läggande av om det fortfarande finns förut-
sättningar för beslut om vård oberoende av
patientens vilja. Innan vården har varat i sex
månader ska frågan huruvida den ska fort-
sätta eller avslutas avgöras genom ett skrift-
ligt beslut av den läkare som avses i 11 §.

För en patient som avses i 1 mom. ska
sjukhuset ordna möjlighet att få en bedöm-
ning av vårdbehovet av en utomstående lä-
kare i enlighet med 12 a och 12 c § innan
beslut om fortsatt vård fattas.

Ett beslut om fortsatt vård av en patient
som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål delges
patienten och genast underställas förvalt-
ningsdomstolen, varvid domstolen ska under-
söka om det fortfarande finns förutsättningar
för beslut om vård oberoende av patientens
vilja. Ett beslut om att vården avslutas ska
delges patienten utan dröjsmål och genast
underställas Institutet för hälsa och välfärd.
Institutet ska antingen fastställa beslutet om
att vården ska avslutas eller, om det finns
förutsättningar för att fortsätta vården obero-
ende av patientens vilja, fatta beslut om fort-
satt vård.

Med stöd av ett beslut om fortsatt vård får
patienten oberoende av sin vilja hållas inta-
gen för vård i högst sex månader. Om det
innan denna tid har gått ut förefaller uppen-
bart att det är nödvändigt med fortsatt vård,
ska förfarandet enligt 3—5 mom. tillämpas.

Om det under vården av en person som
förordnats till vård framgår att det inte finns
förutsättningar för beslut om vård oberoende
av patientens vilja, ska förfarandet enligt
3—5 mom. tillämpas.

17 a §

Högspecialiserad psykiatrisk sjukhusvård

Institutet för hälsa och välfärd ska be-
stämma om att vård av den som förordnats
till sinnesundersökning, oberoende av hans
eller hennes vilja ska inledas på ett sjukhus
som har den beredskap och särskilda sakkun-
skap som vården förutsätter.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Utskrivning efter sinnesundersökning

Är det utifrån sinnesundersökningen up-
penbart att det inte finns förutsättningar för
beslut om vård oberoende av personens vilja
av den som förordnats till sinnesundersök-
ning, får personen med samtycke av Institutet
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för hälsa och välfärd efter eget önskemål
skrivas ut från sjukhuset redan innan institu-
tet har gett sitt utlåtande.

Om Institutet för hälsa och välfärd i det
utlåtande som avses i 16 § 3 mom. konstate-
rar att det inte finns förutsättningar att be-
stämma att en person som förordnats till sin-

nesundersökning ska tas in för vård obero-
ende av sin vilja, ska personen efter eget
önskemål utan dröjsmål skrivas ut från sjuk-
huset.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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