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mielenterveyslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan mielenterveyslain (1116/1990) 29 §,
muutetaan 9, 12, 17 ja 31 §, sellaisina kuin niistä ovat 12 ja 17 § laissa 1066/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 9 a—9 c, 12 a—12 d, 23 a ja 31 a § seuraavasti:

9 §

Tarkkailulähete

Tarkkailulähetteellä tarkoitetaan lääkärin
allekirjoittamaa lausuntoa potilaan tahdosta
riippumattoman hoidon tarpeesta. Tarkkailu-
lähetteen tulee sisältää perusteltu kannanotto
8 §:n mukaisten tahdosta riippumattomaan
hoitoon määräämisen edellytysten täyttymi-
sestä.

9 a §

Tarkkailuun lähettäminen ja terveyskeskus-
lääkärin toimintavelvollisuus

Terveyskeskuksessa työskentelevän virka-
suhteisen lääkärin on laadittava potilaasta
tarkkailulähete ja lähetettävä potilas tutkitta-
vaksi sairaalaan, jos hän suorittamansa tutki-
muksen perusteella toteaa, että tahdosta riip-
pumattomaan hoitoon määräämisen edelly-
tykset ovat todennäköisesti olemassa. Tutki-
muksen yhteydessä on selvitettävä, onko po-

tilaan kotikunnan käytettävissä muita poti-
laan hoidon tarve huomioon ottaen sopivia ja
riittäviä palveluja, ellei ole ilmeistä, että
muut palvelut eivät sovellu käytettäviksi tai
ovat riittämättömiä.

Kun sairaanhoitopiiri hoitaa terveyskes-
kuksen päivystyspalvelut, sairaanhoitopiirin
palveluksessa olevaan päivystyksessä toimi-
vaan virkasuhteiseen lääkäriin sovelletaan,
mitä 1 momentissa säädetään terveyskeskuk-
sessa työskentelevästä virkasuhteisesta lääkä-
ristä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu lää-
käri voi pyytää poliisin virka-apua siten kuin
31 §:n 1 momentissa säädetään potilaan toi-
mittamiseksi terveyskeskukseen, sairaalaan
tai muuhun sairaanhoidon toimintayksik-
köön.

Muu kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettu
julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa
toimiva laillistettu lääkäri voi laatia tarkkailu-
lähetteen, jos hän suorittamansa tutkimuksen
perusteella toteaa, että tahdosta riippumatto-
maan hoitoon määräämisen edellytykset ovat
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todennäköisesti olemassa. Tutkimuksen yh-
teydessä on selvitettävä muiden palvelujen
sopivuus ja riittävyys 1 momentin mukai-
sesti.

9 b §

Ilmoittaminen hoidon tarpeessa olevasta
henkilöstä

Lääkäri voi tutkimuksiin noutamista tai
virka-apupyynnön tekemistä varten salassapi-
tovelvollisuuden estämättä ilmoittaa todennä-
köisesti tahdosta riippumattomaan hoitoon
määräämisen edellytykset täyttävästä henki-
löstä terveyskeskukselle tai muulle kunnalli-
selle päivystävälle terveydenhuollon yksi-
kölle, jos hän pitää välttämättömänä tahdosta
riippumattomaan hoitoon määräämisen edel-
lytysten arviointia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tekevä lääkäri saa luovuttaa terveyskes-
kukselle tai sairaalalle tutkimuksiin nouta-
mista tai virka-apupyynnön tekemistä varten
välttämättömiä tietoja henkilön terveydenti-
lasta.

9 c §

Tarkkailuun ottaminen

Sen selvittämiseksi, ovatko tahdosta riip-
pumattomaan hoitoon määräämisen edelly-
tykset olemassa, henkilö voidaan ottaa tark-
kailuun sairaalaan. Tarkkailuun ottaminen
edellyttää aikaisintaan kolme päivää aikai-
semmin laadittua tarkkailulähetettä. Lisäksi
edellytetään, että henkilön tarkkailuun otta-
vassa sairaalassa työskentelevä virkasuhtei-
nen lääkäri katsoo, että tahdosta riippumatto-
maan hoitoon määräämisen edellytykset ovat
todennäköisesti olemassa.

12 §

Hoidon jatkaminen

Hoitoon määrättyä saadaan 11 §:ssä tarkoi-
tetun päätöksen nojalla pitää hoidossa hänen
tahdostaan riippumatta enintään kolme kuu-
kautta. Jos ennen tämän ajan päättymistä
näyttää ilmeiseltä, että hoidon jatkaminen on
välttämätöntä sen jälkeenkin, mutta siitä ei

päästä potilaan kanssa yhteisymmärrykseen,
potilaasta on annettava uusi tarkkailulausunto
sen selvittämiseksi, ovatko edellytykset hoi-
toon määräämiseen tahdosta riippumatta
edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai lo-
pettaminen on ratkaistava 11 §:ssä tarkoitetun
lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin
hoitoa on kestänyt kolme kuukautta. Päätös,
jolla hoitoa jatketaan, on annettava potilaalle
tiedoksi viipymättä ja heti alistettava hallinto-
oikeuden vahvistettavaksi.

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen no-
jalla potilasta saadaan pitää hoidossa hänen
tahdostaan riippumatta enintään kuusi kuu-
kautta. Tämän jälkeen on 9 a ja 10 §:ssä
säädetyin tavoin selvitettävä uudelleen,
ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen
tahdosta riippumatta olemassa.

12 a §

Ulkopuolinen arvio

Sairaalan on järjestettävä tahdosta riippu-
mattomassa hoidossa olevalle potilaalle tä-
män pyynnöstä mahdollisuus saada hoitavan
sairaalan ulkopuolisen, riippumattoman lää-
kärin arvio ja lausunto hoidon tarpeesta en-
nen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös.
Sairaalan on annettava potilaalle tieto hänen
mahdollisuudestaan saada sairaalan ulkopuo-
lisen lääkärin arvio. Ulkopuolisen lääkärin on
oltava virkasuhteessa oleva psykiatrian eri-
koislääkäri tai muu virkasuhteessa oleva lail-
listettu lääkäri, joka on perehtynyt psykiatri-
aan.

Sairaala kutsuu ulkopuolisen lääkärin tut-
kimaan potilaan ja antamaan lausuntonsa
siitä, ovatko tahdosta riippumattomaan hoi-
toon määräämisen edellytykset edelleen ole-
massa. Lausunnon antamista varten sairaalan
ulkopuolisella lääkärillä on oikeus tutustua
tutkittavaa koskeviin potilasasiakirjoihin.

Ulkopuolisen lääkärin arvio ei sido tark-
kailulausunnon laativaa eikä päätöksen teke-
vää lääkäriä, mutta siinä esitetyt näkemykset
on otettava huomioon päätöstä tehtäessä. Jos
ulkopuolisen lääkärin arvio poikkeaa tarkkai-
lulausunnon johtopäätöksestä, on tarkkailu-
lausunnossa ja hoidon jatkamispäätöksessä
perusteltava, miksi ratkaisu poikkeaa ulko-
puolisen lääkärin arviosta.
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12 b §

Potilaan oikeus kieltäytyä ulkopuolisesta
arviosta

Potilaalla on oikeus kieltäytyä 12 a §:ssä
tarkoitetusta ulkopuolisesta arviosta. Kieltäy-
tyminen ja potilaan mahdollisesti ilmoittamat
perustelut on merkittävä potilasasiakirjoihin
ja toimitettava niistä selvitys alistusasiakirjo-
jen mukana hallinto-oikeudelle.

12 c §

Potilaan oikeus valita ulkopuolinen lääkäri

Potilaalle on annettava mahdollisuus pyy-
tää arvio tahdosta riippumattoman hoidon tar-
peesta myös itse valitsemaltaan lääkäriltä en-
nen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös.
Potilaan itse järjestämästä arvioinnista aiheu-
tuvista kustannuksista vastaa potilas itse.

Arvioon sovelletaan muutoin, mitä 12 a
§:n 3 momentissa säädetään.

12 d §

Hoidon jatkamisen edellytysten arviointi
hoidon kestäessä

Hoitoon määrätyllä on oltava mahdollisuus
saada hoidon jatkamisen edellytykset arvioi-
tavaksi hoidon kestäessä myös ennen enim-
mäisajan täyttymistä. Mikäli potilaan aiem-
min tekemästä pyynnöstä on kulunut lyhyt
aika, ja on ilmeistä, että muutosta potilaan
tilassa ei ole tapahtunut, voidaan arvio jättää
tekemättä. Arvion tekemättä jättämisen pe-
ruste on kirjattava potilasasiakirjoihin.

17 §

Hoito tahdosta riippumatta mielentila-
tutkimuksen jälkeen

Jos edellytykset rikoksesta syytetyn mää-
räämiseen hoitoon hänen tahdostaan riippu-
matta ovat olemassa, kun mielentilatutkimus
on toimitettu, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen on määrättävä hänet hoitoon hänen
tahdostaan riippumatta.

Hoitoon määrättyä 1 momentissa tarkoitet-
tua potilasta saadaan Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen päätöksen nojalla pitää hoi-
dossa hänen tahdostaan riippumatta enintään
kuusi kuukautta. Ennen tämän ajan päätty-
mistä potilaasta on annettava tarkkailulau-
sunto sen selvittämiseksi, ovatko edellytykset
hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta
edelleen olemassa. Hoidon jatkaminen tai lo-
pettaminen on ratkaistava 11 §:ssä tarkoitetun
lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin
hoitoa on kestänyt kuusi kuukautta.

Sairaalan on järjestettävä 1 momentissa
tarkoitetulle potilaalle mahdollisuus saada si-
ten kuin 12 a ja 12 c §:ssä säädetään sairaalan
ulkopuolisen lääkärin arvio hoidon tarpeesta
ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään pää-
tös.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun potilaan
hoidon jatkamista koskeva päätös on annet-
tava hänelle tiedoksi viipymättä ja heti alis-
tettava hallinto-oikeuden vahvistettavaksi,
jolloin hallinto-oikeuden on tutkittava,
ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen
tahdosta riippumatta edelleen olemassa. Hoi-
don lopettamista koskeva päätös on annettava
potilaalle tiedoksi viipymättä ja heti alistet-
tava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
vahvistettavaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen on joko vahvistettava hoidon lopet-
tamista koskeva päätös tai, jos edellytykset
hoitoon määräämiselle potilaan tahdosta riip-
pumatta ovat olemassa, määrättävä potilas
hoitoon.

Hoidon jatkamista koskevan päätöksen no-
jalla 1 momentissa tarkoitettua potilasta saa-
daan pitää hoidossa hänen tahdostaan riippu-
matta enintään kuusi kuukautta. Jos ennen
tämän ajan päättymistä näyttää ilmeiseltä,
että hoidon jatkaminen on edelleen välttämä-
töntä, on meneteltävä siten kuin 2—4 mo-
mentissa säädetään.

Jos hoitoon määrättyä hoidettaessa käy
ilmi, että edellytyksiä hoitoon määräämiseen
tahdosta riippumatta ei ole, on meneteltävä
siten kuin 2—4 momentissa säädetään.

23 a §

Virkasuhdetta edellyttävät lääkärin tehtävät

Tarkkailuun ottavan ja tarkkailulausunnon
antavan lääkärin, hoitoon määräämisestä,
hoidon jatkamisesta ja 4 a luvussa tarkoite-
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tuista rajoitustoimenpiteistä päättävän lääkä-
rin, 12 a §:ssä tarkoitetun ulkopuolisen lääkä-
rin, sekä poliisin virka-apua pyytävän lääkä-
rin on oltava virkasuhteessa valtioon, kuntaan
tai kuntayhtymään.

31 §

Poliisin virka-apu

Poliisi on velvollinen avustamaan kulje-
tuksessa, jos terveyskeskuksen tai sairaanhoi-
topiirin virkasuhteinen lääkäri katsoo, että
henkilön toimittamiseksi terveyskeskukseen,
sairaalaan tai muuhun sairaanhoidon toimin-
tayksikköön tarvitaan ammattikoulutuksen
saaneen saattajan lisäksi muukin saattaja kul-
jetettavan väkivaltaisuuden tai muun vastaa-
van syyn vuoksi, kun henkilöstä on laadittu
tarkkailulähete tai kun henkilö on kuljetettava
toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimi-
seksi.

Jos tarkkailuun otettu tai hoitoon määrätty
poistuu sairaalasta ilman lupaa, poliisi on
sairaalassa työskentelevän virkasuhteisen lää-

kärin pyynnöstä velvollinen antamaan virka-
apua hänen palauttamisekseen sairaalaan.

Jos henkilö, joka voidaan mielentilatutki-
musta varten ottaa sairaalaan, jää tutkimuk-
seen määrättynä päivänä saapumatta, poliisi
on velvollinen antamaan sairaalassa työsken-
televän virkasuhteisen lääkärin pyynnöstä
virka-apua hänen toimittamisekseen sairaa-
laan.

31 a §

Virkavastuu

Tarkkailulähetteen laativaan, samoin kuin
9 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekevään
lääkäriin sovelletaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä silloinkin, kun
lääkäri ei ole virkasuhteessa valtioon, kun-
taan tai kuntayhtymään. Vahingonkorvaus-
vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2014.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
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