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potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 10 § sekä
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

10 §

Muistutus

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen
liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä poti-
laalla on oikeus tehdä muistutus terveyden-
huollon toimintayksikössä terveydenhuol-
losta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei sai-
rauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden
tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse
tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut,
muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edus-
tajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Toi-
mintayksikön on tiedotettava potilailleen
muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä
järjestettävä muistutuksen tekeminen heille
mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus
tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muis-
tutus voidaan tehdä myös suullisesti erityi-
sestä syystä.

Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus
asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjal-
linen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuk-
sen tekemisestä. Vastaus on perusteltava
asian laadun edellyttämällä tavalla.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan
oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liit-
tyvästä kohtelustaan terveydenhuollon val-
vontaviranomaisille.

Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että
potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seu-
rata potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoi-
tettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkor-
vauslaissa (412/1974) tarkoitettu vahingon-
korvausvastuu, syytteen nostaminen, tervey-
denhuollon ammatinharjoittamislainsää-
dännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoi-
keuksien poistaminen, rajoittaminen tai
kurinpitomenettely taikka muussa laissa sää-
detty kurinpitomenettely, on potilasta neuvot-
tava, miten asia voidaan panna vireille toimi-
valtaisessa viranomaisessa tai toimielimessä.

10 a §

Kantelu

Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain
(434/2003) 8 a luvussa säädetään hallinto-
kantelusta.

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja val-
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vontaviranomainen arvioi, että kantelu on tar-
koituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena,
viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen
toimintayksikköön käsiteltäväksi. Siirto on
tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen.
Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle.
Toimintayksikön on annettava tieto siirret-

tyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron
tehneelle valvontaviranomaiselle.

Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jät-
tämisestä ei tehdä päätöstä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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