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Tutkielman aiheena on täysi-ikäisen vapaaehtoisessa psykiatrisessa sairaanhoidossa olevan
mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeus itseään koskevista potilasasiakirjoista. Tutkielma
on julkisoikeudellinen ja tutkimusmenetelmä on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen.
Tavoitteena on selvittää voimassa olevan lainsäädännön sääntöjä erityisesti
mielenterveyspotilaan itsemääräämis- ja tiedonsaantioikeudesta. Keskeinen tavoite on
selvittää, mitkä säädökset ja ohjeet perustavat potilaalle itsemääräämisoikeuden sekä
tiedonsaantioikeuden vapaaehtoisessa psykiatrisessa sairaanhoidossa potilasta itseään
koskeviin terveystietoihin, hoitoihin ja potilasasiakirjatietoihin. Asioita tarkastellaan
tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Tutkielman tavoitteena on myös selvittää mikä tulee olla voimassa olevan lainsäädännön
mukaan tiedonsaantioikeuden sisältö ja laajuus, mitkä säädökset ja ammattieettiset ohjeet
velvoittavat terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa potilaan tiedonsaantioikeuden
mahdollistamiseksi, millä edellytyksillä täysi-ikäisen vapaaehtoisessa psykiatrisessa
hoidossa olevan mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa sekä mitkä
säännökset perustavat potilaalle oikeuden kieltäytyä tiedon vastaanottamisesta.
Tutkielmassa selvitetään myös, mitä velvollisuuksia lainsäätäjä on asettanut
terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä sairaalan johdolle, jotta potilaan
tiedonsaantioikeus hoidostaan sekä itseään koskevista potilasasiakirjoista olisi mahdollista.

Tutkielman keskeisimmät oikeuslähteet ovat Suomen oikeusjärjestykseen kuuluvat lait,
kuten perustuslaki (731/1999), potilaslaki (785/1992), henkilötietolaki (523/1999),
mielenterveyslaki (116/1990), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), kansanterveyslaki
(66/1972) sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuten biolääketiedesopimus.

Psykiatrinen hoitotyö toteutuu vielä useimmiten perinteisesti, laitoskeskeisesti ja
asiantuntijalähtöisesti. Potilas on usein hoidossa  passiviinen vastaanottaja. Potilaslain 5 §
tiedonsaantioikeudesta ilmentää selkeästi potilaan ehdottoman tiedonsaantioikeuden
kaikkiin potilasta koskeviin tietoihin terveydentilasta, hoidosta, hoitovaihtoehdoista ja
muista potilaan hoitoon liittyvistä asioista. Terveydenhuollon ammattihenkilökunnan tulisi
antaa tietoa potilaalle oma-aloitteisesti eikä ainoastaan potilaan sitä pyytäessä.
Tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa vain, kun on ilmeistä, että tiedon antamisesta
aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan terveydelle. Näissäkin tapauksissa tulisi noudattaa
suppeaa tulkintaa.
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1  JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustatekijät ja tutkimusintressi

Terveydenhuollossa asioivat potilaat ovat entistä tietoisempia oikeuksistaan ja osaavat

myös vaatia oikeuksiensa toteutumista käyttäessään terveydenhuollon palveluja. Potilaan

oikeudet perustuvat yksilön ihmisarvon, integriteetin ja itsemääräämisoikeuden

kunnioittamiseen. Lainsäädännön taustalla ovat ihmisoikeudet, eettisyys ja arvot sekä

lukuisat kansainväliset ihmisoikeussopimukset.

Oma mielenkiintoni erityisesti täysi-ikäisen mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeuteen

on virinnyt vuosien mittaan työskennellessäni hoitotyön johtajana psykiatrisen

erikoissairaanhoidon yksikössä. Käytännön hoitotyössä esiintyy vielä epäselvyyttä esim.

potilaan tiedonsaantioikeuden sisällöstä ja laajuudesta. Hoitajat saattavat kokea

epävarmuutta tilanteessa, jossa potilas haluaa tutustua itseään koskeviin

potilasasiakirjoihin. Puutteellisuuksia potilaan tiedonsaantioikeuden toteutumisessa on

tullut esille esimerkiksi  kanteluissa, joita on esitetty terveydenhuoltoa valvoville

viranomaisille kuten Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) ja

oikeuskanslerille1. Potilasasiakirjamerkinnöissä esiintyy paljon puutteitta2. Potilaan

tiedonsaantioikeus muotoutuu huomattavan laaja-alaiseksi. Mitä syvällisemmin ja

perusteellisemmin tarkastelee käytettävissä olevia säännöksiä sitä helpommin siirtyy

laajentamaan tutkimuskohdettaan tiedonsaantioikeutta sivuaviin tekijöihin.3

Keskeisin potilaan oikeuksia säätävä säädös Suomessa on laki potilaan asemasta ja

oikeudesta (785/1992) ns. potilaslaki. Potilaslaissa säädetty tiedonsaantioikeus on

itsemääräämisoikeuteen kuuluvaa yleisempää oikeutta tietoon4. Terveyden- ja

sairaanhoidossa itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta osallistua omaa itseään

koskevaan päätöksentekoon, johon osallistuminen edellyttää tietojen saamista

terveydentilastaan, sairaudestaan ja hoidostaan5. Potilaan itsemääräämisoikeuden periaate

on toteutunut huonosti suomalaisessa terveydenhuollossa6.

___________________________________

1 Ilveskivi 1997, s. 5
2 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006, s. 153
3 Paaso 2001, s. 1-2, 287
4 Saarenpää 2000, s. 29
5 Etene - julkaisuja 1, 2001
6 Paaso 2001, s. 35
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Psyykkisten häiriöiden hoitokäytännöissä on suuria eroja. Yksilöllisten hoitosuunnitelmien

laadinnassa on puutteita, niitä ei laadita lainkaan tai ne tehdään potilasta kuulematta.

Potilaat eivät ole saaneet riittävästi tietoa sairauden luonteesta, hoidon tavoitteista,

lääkkeiden sivuvaikutuksista ja eri kuntoutusmahdollisuuksista.7 Potilaille tulee lisätä

tietojen antamista heidän terveydentilastaan. Terveydenhuoltohenkilöstön tulee täydentää

tietämystään potilaiden oikeuksista ja oikeusasemaan liittyvästä lainsäädännöstä.8

Hoitotieteessä tehtyjen tutkimusten mukaan potilaat kokevat lisätiedon tarvetta potilaan

oikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta9. Potilaiden on todettu tarvitsevan lisätietoa myös

lääkehoidosta, hoitosuunnitelmista ja hoidon tavoitteista10. Reumapotilaat pitivät erittäin

tärkeänä mahdollisuutta mielipiteensä ilmaisuun ja osallisuuteen päätöksenteossa11.

Suomen yliopistosairaaloissa toteutetun tutkimuksen mukaan potilaat eivät saaneet

riittävästi tietoa potilasasiamiestoiminnasta, sairaudestaan eikä hoidon vaihtoehdoista12.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevat potilaat pitivät tärkeänä tiedonsaantia

sairaudestaan ja hoidostaan sekä potilaan oikeuksista. Lääkityksistä ja lääkkeiden

sivuvaikutuksista tiedon saanti on ollut riittämätöntä.13

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (99/2001) potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden

ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (myöhemmin STM:n asetus

potilasasiakirjoista) velvoittaa terveydenhuoltohenkilöstöä entistä huolellisempaan

potilastietojen kirjaamiseen ja on merkittävä asetus potilaan tiedonsaantioikeuden

toteutumisessa. Henkilötietolaki (523/1999) säätää potilaan/rekisteröityjen oikeuksista

itseään koskeviin rekisteritietoihin. Henkilötietolain mukaan henkilön terveydentilaa

koskevat tiedot ovat arkaluonteisia, joita saa käsitellä vain rekisteröidyn antamalla

suostumuksella. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) (myöhemmin

julkisuuslaki) määrää henkilön terveydentilaa ja hoitoa koskevat viranomaisen asiakirjat ja

tiedot salassa pidettäviksi. Mielenterveyslakiin (1116/1990) tulleet muutokset 1.6.2002

alkaen korostavat entistä enemmän mielenterveyspotilaan  itsemääräämisoikeutta.
___________________________________

7 Suomen Mielenterveysseura 2001 s. 21, 31
8 Etelä-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä 2002 s. 37-38
9 Välimäki 1998 s.89
10 Laapotti – Salo 2004 s.27
11 Löfman ym. 2003 s. 272
12 Kurittu 2001 s. 101, 155
13 Hätönen 2005 s.55, Suhonen 2007 s. 3
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1.2  Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman tavoitteena on tutkia, mitkä säädökset Suomen lainsäädännössä perustavat

potilaalle tiedonsaantioikeuden itseään koskeviin potilasasiakirjatietoihin sekä mihin

kansainvälisiin sopimuksiin säädökset perustuvat. Tavoitteena on selvittää voimassa

olevan lainsäädännön sääntöjä erityisesti mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeudesta ja

itsemääräämisoikeudesta tiedonsaantioikeuden näkökulmasta. Keskeinen tutkimusongelma

on selvittää, mitkä säädökset ja ohjeet  perustavat potilaalle itsemääräämisoikeuden sekä

tiedonsaantioikeuden vapaaehtoisessa psykiatrisessa sairaanhoidossa potilasta itseään

koskeviin terveystietoihin, hoitoihin ja potilasasiakirjatietoihin. Tavoitteena on selvittää,

systematisoida, jäsentää ja tulkita voimassa olevan lainsäädännön sääntöjä potilaan

tiedonsaantioikeuden sisällöstä ja laajuudesta. Tutkielmassa tarkastellaan julkisessa,

vapaaehtoisessa psykiatrisessa sairaanhoidossa olevan täysi-ikäisen potilaan

itsemääräämisoikeutta normeeraavia säädöksiä erityisesti tiedonsaantioikeuden

näkökulmasta.

Tutkielman keskeisiä tavoitteita on selvittää, mitkä säädökset perustavat

mielenterveyspotilaalle  tiedonsaantioikeuden  itseään koskeviin  potilasasiakirjatietoihin ja

hoitoon sekä itsemääräämisoikeuden erityisesti tiedonsaantioikeuden näkökulmasta,  mikä

tulee olla voimassa olevan lainsäädännön  mukaan tiedonsaantioikeuden sisältö ja laajuus,

mitkä säädökset ja ammattieettiset ohjeet velvoittavat terveydenhuollon henkilökuntaa

potilaan tiedonsaantioikeuden mahdollistamiseksi sekä millä edellytyksillä täysi-ikäisen

vapaaehtoisessa psykiatrisessa hoidossa olevan mielenterveyspotilaan  tiedonsaantioikeutta

voidaan rajoittaa ja mitkä säännökset perustavat potilaalle oikeuden kieltäytyä tiedon

vastaanottamisesta.

Tutkielmassa selvitetään myös, mitä velvollisuuksia lainsäätäjä on asettanut

terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä sairaalan johdolle, jotta potilaan

tiedonsaantioikeus hoidostaan sekä itseään koskevista potilasasiakirjoista olisi mahdollista.

Tarkoituksena on myös selvittää, mitkä säädökset ja ammattieettiset ohjeet

terveydenhuollossa ohjaavat ja velvoittavat henkilökuntaa huolehtimaan potilaan

tiedonsaantioikeuden toteutumisen. Tutkielma koskee julkisessa vapaaehtoisessa

psykiatrisessa sairaanhoidossa olevan täysi-ikäisen potilaan tiedonsaantioikeutta sekä

itsemääräämisoikeutta erityisesti tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.
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Jotta kokonaisnäkemys mielenterveyspotilaan itsemääräämisoikeuden huomioimisesta ja

rajoittamisesta muodostuisi selkeäksi, selvitetään lyhyesti myös mielenterveyslain toisen

luvun 8 §-11 §, jotka säätävät tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset

tarkkailuun ottamisesta ja potilaan mielipiteen kuulemisesta. Raja vapaaehtoisen hoidon ja

hoitoon määräämisen välillä on joissakin tilanteissa erittäin ohut ja tulkinnallinen.

Mielestäni edellytykset hoitoon ja tarkkailuun määräämiseen sekä potilaan kuulemiseen

liittyvä sääntö on tarpeellista tuoda esille, koska ne ovat merkittäviä potilaan

itsemääräämis- ja  tiedonsaantioikeuden näkökulmasta potilaan vapaaehtoisessa hoidossa.

Muut mielenterveyslain säännöt tahdosta riippumatta olevasta hoidosta ja

tiedonsaantioikeudesta rajataan tutkielman ulkopuolelle. Vajaavaltaisen potilaan

tiedonsaantioikeuksien käsittely on keskeinen  erityisesti tahdosta riippumattoman potilaan

hoidossa ja se on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Aihetta käsitellään lyhyesti vain

säännösten niihin viitatessa. Alaikäisten potilaiden tiedonsaantioikeus rajataan myös

tutkimuksen  ulkopuolelle. Edellä mainittujen aihealueiden rajauksella pyritään estämään

tutkielman liiallinen laajeneminen, selkeyttämään tutkielman rakennetta sekä helpottamaan

tutkielman aihealueen kokonaisvaltaista hahmottamista.

Tutkielmassa ei käsitellä muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä, jotka muodostavat oman

laajan alueensa.  Omaisten tiedonsaantioikeutta,  potilasasiamiestoimintaa ja potilastietojen

salassapitoa sekä tietosuojaa tarkastellaan vain sen verran kuin se on välttämätöntä ja

lainsäädännön niihin viitatessa. Potilaan tietojen luovuttaminen sivullisille ja tietojen

vaihto eri toimijoiden välillä rajataan tutkielman ulkopuolelle, koska molemmat aiheet

muodostavat laajan kokonaisuuden ja siten niiden käsittely tässä tutkimuksessa ei ole

mahdollista. Kyseessä olevat säännöt muodostavat oman erityisen kokonaisuuden, jota ei

ole tarkoituksenmukaista selvittää tässä tutkielmassa. Tutkielma kohdistuu keskeisesti

vapaaehtoisessa julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa olevan täysi-ikäisen ja

orientoitumiskykyisen mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeuteen hoidoistaan ja

potilasasiakirjatiedoistaan.
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1.3  Tutkielman tutkimusmetodi ja rakenne

Tutkielman tehtävänä on selvittää, systematisoida, jäsentää ja tulkita voimassa olevaa

lainsäädännön sisältöä, joka normeeraa julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa olevan

potilaan tiedonsaantioikeutta sekä itsemääräämisoikeutta tiedonsaantioikeuden

näkökulmasta. Tutkimuskohde on  täysi-ikäisen mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeus

vapaaehtoisessa psykiatrisessa sairaanhoidossa.

Tutkielma on julkisoikeudellinen ja tutkimusmenetelmä on oikeusdogmaattinen eli

lainopillinen. Oikeusdogmatiikka vastaa kysymykseen voimassa olevan oikeuden

sisällöstä. Lainoppi on sääntötutkimusta ja nimenomaan sellaisten sääntöjen, jotka

kuuluvat voimassa olevaan oikeusjärjestykseen. Voimassa olevien sääntöjen, normien ja

lakien sisällön selvittäminen jäsentää ja systematisoi voimassa olevaa oikeutta ja sitä

kutsutaan oikeusnormien tulkinnaksi.14 Tulkintoja ohjaavat oikeuslähteet, joita ovat

oikeussäännöt, oikeusperiaatteet, prejudikaatit, säännösten esityöt sekä muu sellainen

aineisto, jonka perusteella sovellettavat oikeusnormit ovat konstruoitavissa15.

Tutkielmassa tutkitaan Suomen voimassa olevan oikeusjärjestyksen lainsäädäntöä ja

sääntöjä potilaan tiedonsaantioikeudesta sekä itsemääräämisoikeudesta

tiedonsaantioikeuden kannalta, kyseisten oikeuksien rajoittamista sekä potilaan

kieltäytymistä tiedon vastaanottamiseen. Tutkimuskohde on potilaan tiedonsaantioikeuden

ja siihen liittyvän itsemääräämisoikeuden säännösten sisältö ja niiden velvoittavuuden

selvittäminen. Näkökulma on mielenterveyspotilas, joka voi olla vapaaehtoisessa

psykiatrisessa avohoidossa tai vapaaehtoisessa sairaalahoidossa oleva potilas. Tutkielmassa

esiintyy  tutkimuksenpiirteitä hoitotieteestä ja lääketieteestä, joiden avulla pyritään myös

selittämään ja tulkitsemaan käytännössä esiin tulevia haasteellisia tilanteita

mielenterveyspotilaan hoidossa. Pääpaino tutkielmassa on kuitenkin keskeisimpien

potilaan tiedonsaantioikeutta normeeraavien säädösten, sääntöjen ja periaatteiden

selvittäminen, systematisoiminen ja tulkinta mielenterveyspotilaan  psykiatrisessa  avo- ja

sairaalahoidossa.

___________________________________

14 Aarnio 1989 s. 48
15 Laakso 1990 s. 63
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Tutkielman rakenne muodostuu seitsemästä osa-alueesta. Johdanto-osassa selvitetään

tutkielman tausta, tavoitteet, rajaukset ja tutkimusmetodi. Tutkielman toisessa osassa

selvitetään keskeiset oikeuslähteet ja tutkielman keskeiset käsitteet. Kolmannessa osassa

käsitellään potilaan oikeuksien kansainvälistä ja kansallista normiperustaa erityisesti

tiedonsaantioikeuden näkökulmasta, terveydenhuoltohenkilökunnan ammattieettisiä

periaatteita sekä potilaan oikeusturvaa.

Neljäs osa käsittelee mielenterveyspotilaan itsemääräämisoikeutta, tietoista suostumusta ja

yhteisymmärrystä hoidossa sekä itsemääräämisoikeuden erityiskysymyksiä

mielenterveyspotilaan hoidossa. Tutkielman viidennessä osassa selvitetään ja tulkitaan

mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeutta säätävien säännösten sisältöä sekä potilaan

tiedonsaantioikeutta rekisteröitynä. Merkittävä oikeus potilaalla on potilasrekisteritietojen

tarkastusoikeus sekä oikeus tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjoihin ja tietoihin.

Kuudennessa osassa käsitellään tiedonsaantioikeutta sähköisistä potilasasiakirjoista, mikä

lisää merkittävästi potilaan tiedonsaantioikeutta potilasasiakirjatietoihin tulevaisuudessa.

Tutkielman johtopäätökset esitetään lopuksi osassa seitsemän.

2  TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

2.1 Tutkielmassa käytetyt keskeiset oikeuslähteet

Tutkielman oikeuslähteinä ovat muun muassa Suomen oikeusjärjestykseen kuuluvat lait,

kuten perustuslaki (731/1999), potilaslaki, henkilötietolaki, mielenterveyslaki,

erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) kansanterveyslaki (66/1972) sekä kansainväliset

ihmisoikeussopimukset. Oikeusjärjestys on valtioissa kulloinkin voimassa olevien

oikeusnormien muodostama kokonaisuus15. Normi määritellään yleisesti käyttäytymistä

ohjaavana sääntönä, ohjeena tai mallina. Normiin liittyy useimmiten joko positiivinen tai

negatiivinen sanktio, jonka tarkoituksena on tehostaa normin noudattamista.

Oikeusjärjestys perustuu voittopuolisesti negatiivisten sanktioiden varaan. Juridiikassa

normit on tapana jakaa kahteen pääryhmään, sääntöihin ja periaatteisiin. Säännöt ovat

___________________________________

15 Laakso 1990 s. 1



7

täsmällisiä ohjauslausekkeita, joita joko noudatetaan tai ei. Periaatteet ymmärretään

väljempinä ohjauslausekkeina, joita voidaan noudattaa. Periaatteet luovat karkeita ohjeita

toimintaa varten ja niitä voidaan noudattaa ”enemmän tai vähemmän”. Tarkkaa määrittelyä

sääntöjen ja periaatteiden eroista ei voida tehdä. Periaate –sanaa voidaan käyttää useassa

eri merkityksessä ja säännöt ovat tarkkarajaisempia kuin periaatteet. 16

Julkisoikeuden kiinnostuksen kohteena ovat julkisoikeudelliset oikeusnormit, jotka

säätelevät oikeussubjektien välisiä suhteita. Oikeusnormit erotetaan muista

normijärjestelmistä seuraavilla kahdella kriteerillä; oikeusnormit, joihin liittyy erityinen

sanktio ja oikeusnormit, joilla on erityinen lähde eli asettaja. Oikeusnormien

ominaisuutena pidetään sitä, että ne ovat yleisiä ja abstrakteja.17

Husa ym. (2002) ryhmittelevät oikeusnormien päätyypit niiden funktioidensa perusteella

eri lajeihin seuraavasti: 1. käyttäytymisnormit, joilla ohjataan yksilöiden toimintaa ja

käyttäytymistä, 2. toimivaltanormit18, jotka perustavat jollekin viranomaiselle

kelpoisuuden julkisen vallan käyttämiseen tai julkisen tehtävän hoitamiseen, 3.

organisaationormit, jotka määrittävät hallinnon rakenteet ja 4. muut normit.19

Oikeuslähdeopin näkökulmasta oikeusnormit voidaan jakaa myös sääntöihin ja

periaatteisiin. Yleisyysaste säännöillä on alhaisempi kuin periaatteilla. Säännöt syntyvät

lainsäädäntöteitse ja periaatteet voivat syntyä muillakin tavoilla. Kriteerinä jaottelulle

toimii myös normin merkitys oikeusjärjestyksen  sisältöön. Tämä normin merkitys on ollut

lähtökohta, josta käsin on ryhdytty puhumaan yleisistä oikeusperiaatteista. Yleisillä

oikeusperiaatteilla viitataan niihin kantaviin arvoperusteisiin, joiden varaan oikeusjärjestys

rakentuu. Tällaisia ovat esimerkiksi kansansuvereniteettiperiaate, vallanjakoperiaate ja

oikeusvaltioperiaate. Yleisten oikeusperiaatteiden alaan voidaan lukea myös esimerkiksi

normatiiviset ratkaisuperiaatteet kuten hallinnon lainalaisuuden -periaate ja

hallintoharkinnan rajoitusperiaatteet hallinto-oikeudessa.20

___________________________________

16 Husa ym. 2002 s. 3,  Aarnio 1989 s. 62, 79
17 Husa ym. 2002 s. 5-6
18 Vrt. Laakso 1990 s. 19,  käyttää käsitettä konstituoivat normit, joihin kuuluvat
    kompetenssinormit eli  toimivaltanormit sekä organisaationormit.
19 Husa ym. 2002 s. 8-9
20 Laakso 1990 s. 121-122
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Hallintoharkintaa ohjaavien ja rajoittavien oikeusperiaatteiden funktio kytkeytyy

toimivallan käyttämiseen ja siten ne eivät ole itsenäisiä  ratkaisunormeja vaan esiintyvät

yhdessä sääntöjen kanssa. Periaatteet voivat esiintyä etsintänormina tai täydennysnormina,

jolloin niiden  funktiona on ohjata toimivallan ja harkintavallan käyttämistä koskevien

säännösten tulkintaa ja soveltamista. Ratkaisujen tulee täyttää hallintoharkinnan

rajoitusperiaatteiden vaatimukset, joita ovat yhdenvertaisuus, objektiivisuus,

tarkoitussidonnaisuus ja suhteellisuus. Näitä on voitu luonnehtia myös niin sanottuna

hyvän hallinnon tasovaatimuksina.21

Oikeusjärjestelmä on hierarkkinen normien muodostama systeemi, jossa normit ovat

hierarkkisesti eriasteisia. Alemman tason normit saavat oikeudellisen pätevyytensä niitä

ylemmistä normeista. Normihierarkia on tärkeä juuri julkisoikeudelle.22 Hierarkkisessa

normi systeemissä oikeusnormit jaetaan eri tasoille niiden asettajan ja asettamisessa

noudatettavan menettelyn perusteella. Suomen oikeusjärjestelmän muodostavat

oikeusnormit voidaan ryhmitellä seuraavasti: perustuslait, tavalliset lait, asetukset,

valtioneuvoston päätökset ja ministeriöiden päätökset. Näiden lisäksi normihierarkian

alimmalle tasolle kuuluvat eräät keskusvirastojen normipäätökset ja kunnalliset

järjestyssäännöt.23

Säädännäisten normien keskinäisiä ristiriitoja varten on olemassa toisen asteen normeja eli

metanormeja, jotka määräävät lähinnä oikeussääntöinä pidettävien normien

etusijajärjestyksestä. Metanormeista tärkeimmät ovat lex superior –sääntö

(ylemmänasteinen normi syrjäyttää alemmanasteisen), lex posterior –periaate (myöhemmin

annettu  samantasoinen säännös syrjäyttää ristiriitatilanteessa aikaisemman) ja lex specialis

–periaate (erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen). Mikään näistä kolmesta säännöstä ei

ole poikkeukseton. Ristiriitatilanteessa säännökset eivät kumoa toisiaan ja ratkaisijan on

tehtävä valinta säännösten kesken. Perustuslain 107 § määrää, että jos asetuksen tai muun

lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa,

sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.24

___________________________________

21Laakso 1990 s. 251-253
22Husa ym. 2002 s. 10
23Laakso 1990 s. 4
24Tuori 2004 s. 122, Laakso 1990 s. 135
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Aarnio (1989) määrittelee laajasti oikeuslähteen käsitteen, jonka juridiset perusteet

muodostavat tulkintaperusteiden avainryhmät. Oikeuslähteet jaetaan kolmeen ryhmään,

vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin. Vahvasti

velvoittavia oikeuslähteitä ovat tavanomaiseen oikeuteen perustuva maan tapa ja kirjoitetut

oikeuslähteet kuten laki. Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat lainsäädännön

esityöt ja tuomioistuinten ennakkopäätökset. Heikosti velvoittava oikeuslähde tarkoittaa,

että sen syrjäyttämisestä ei seuraa virkavirhesanktiota. Sallittuja oikeuslähteitä ovat esim.

oikeuskirjallisuus, ylimpien lainvalvojien kannanotot, oikeustiede, arvot ja moraali. Sallitut

oikeuslähteet vahvistavat argumentaatiota, mutta niiden sivuuttamisesta ei ole

ennustettavia seurauksia.25

Terveydenhuollossa eri ammattiryhmien moraaliset ja eettiset normit saattavat saada

oikeudellista merkitystä oikeusperiaatteina potilasoikeuden lainsäädäntöä täydentävänä

normiperustana. Siten eettiset säännöstöt saattavat toimia sallittuina oikeuslähteinä, joihin

voidaan vedota oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa.26 Husan ym. (2002) mukaan vahvasti

ja heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja

yleiset (julkis)oikeudelliset periaatteet. Sallittuja lähteitä (ei velvoittavia) ovat vakiintunut

oikeuskäytäntö, lainvalmisteluaineisto, vakiintunut viranomaiskäytäntö ja  oikeustiede.27

Tässä tutkielmassa keskeisiä ja vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat mm. perustuslaki,

Suomea velvoittavat kansainväliset ihmissoikeussopimukset sekä mielenterveyslaki

erityislakina. Velvoittavia lakeja ovat mm. potilaslaki, henkilötietolaki, kansanterveyslaki,

erikoissairaanhoitolaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä STM:n asetus

potilasasiakirjoista. Sallittuina oikeuslähteinä ovat hallituksen esitysten perustelut,

valiokuntien lausunnot ja mietinnöt, sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistiot sekä

terveydenhuollon ammattikunnan omat eettiset periaatteet, oikeustieteellinen kirjallisuus

sekä terveydenhuollon valvontaviranomaisten ratkaisut. Korkeimman hallinto-oikeuden

tapauksia en löytänyt. Syy lienee siinä, että tutkielma kohdistuu terveydenhuollon

tosiasialliseen toimintaan28. Terveydenhuollossa ei yleensä tehdä sen tyyppisiä

hallintopäätöksiä, joilla on muutoksenhakumahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen29.
___________________________________

25Ylipartanen 2004 s. 35
26Aarnio 1989 s. 218-221, Pahlman 2005 s. 16-17, Lötjönen 2004 s. 33
27Husa ym. 2002 s. 15
28Laakso ym. 2006 s. 99
29Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 197
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Tutkielmassa selvitetään, systematisoidaan, tulkitaan ja arvioidaan voimassa olevan

lainsäädännön lakien, asetusten, sääntöjen ja periaatteiden sisältöä mielenterveyspotilaan

tiedonsaantioikeudesta sekä säädösten velvoittavuutta terveydenhuoltohenkilöstön

toiminnassa  potilaan tiedonsaantioikeuden toteutumiseksi.

2.2   Mielenterveyspotilas, psykiatrinen sairaanhoito ja potilasasiakirjat

Potilaslain 2 §:n mukaan potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja

käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Terveyden- ja sairaanhoidolla

tarkoitetaan potilaan terveydentilan määrittämiseksi taikka hänen terveytensä

palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Edellä mainittuja toimenpiteitä

suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan muun muassa kansanterveyslaissa

tarkoitettua terveyskeskusta, erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaalaa ja siitä erillään

olevaa sairaanhoidon toimintayksikköä tai hoitovastuussa olevaa toimintayksikköä.

Potilas, jota ei voida hoitaa kunnan terveyskeskuksen toimintayksikössä

mielenterveyshäiriön vuoksi ja joka tarvitsee mielenterveyspalveluja, ohjataan joko kunnan

mielenterveystoimistoon tai psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoidon

toimintayksikköön tai psykiatriseen sairaanhoitoon sairaalaan. Käytännön terveyden- ja

sairaanhoidon hoitotyössä mielenterveyspalveluja käyttävästä ja psykiatrisessa

sairaanhoidossa olevasta  potilasta käytetään  yleisesti mainintaa mielenterveyspotilas.

Kansanterveyslain (66/1972) 14 § säätää kunnan kansanterveystyöstä ja lain 1 § velvoittaa

kunnan järjestämään asukkailleen sellaiset tarpeelliset mielenterveyspalvelut, jotka on

tarkoituksenmukaiset antaa terveyskeskuksissa. Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

säätää erikoissairaanhoitoon kuuluvista terveydenhoitopalveluista sekä niihin liittyvän

toiminnan järjestämisestä. Mielenterveyslaki säätää mielenterveystyön tarkoituksesta,

mielenterveyspalvelujen järjestämisestä ja periaatteista. Psykiatria on lääketieteen

erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa mielenterveydenhäiriöitä30.

___________________________________

30Lönnqvist ym. 2007 s. 14
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Potilaslain 2 § määrittelee, mitä tarkoitetaan potilasasiakirjoilla. Potilasasiakirjat ovat

potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita

asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita

henkilökohtaisia tietoja.  STM:n  asetus potilasasiakirjoista säätää, että potilasasiakirjoihin

kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten lähetteet, laboratorio- ja

röntgenlausunnot, muut tutkimuskirjat ja konsultaatiovastaukset sekä tutkimuksen ja

hoidon perusteella annetut todistukset ja lausunnot. Potilasasiakirjoja ovat myös

lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat sekä kaikki muut potilaan

hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet muualta saadut tiedot ja

asiakirjat31.

Potilaslain 13 § säätää potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot salassa pidettäviksi.

Henkilötietolain 11 § säätää henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta tai

henkilöön kohdistettuja hoitotoimenpiteitä arkaluonteisiksi tiedoiksi. Potilasasiakirjat

muodostuvat edellä mainituista arkaluontoisista tiedoista, jotka muodostavat

henkilörekisterin/potilasrekisterin32. Tässä tutkielmassa tarkoitetaan henkilörekisterillä

potilasrekisteriä.

2.3   Mielenterveys, mielenterveydenhäiriö ja mielisairaus

Mielenterveyden määrittely yksiselitteisesti on hyvin ongelmallista, koska siihen liittyy

monia samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä33. Lehtonen ym. (2007) määrittelevät

mielenterveyttä psyykkisiä toimintoja ylläpitävänä voimavarana, jota kaiken aikaa

käytämme ja keräämme ja näin lisätyn psyykkisen voimavaramme avulla ohjailemme

elämäämme. Mielenterveys, mielitauti ja mielisairaus ovat kielessämme viitanneet siihen,

että mieli voi olla joko terve tai sairas. Suomessa oli voimassa vuoteen 1990 asti

mielisairaslaki, joka uudistuessaan vuonna 1991 muuttui mielenterveyslaiksi. Tämä lain

muutos mielenterveyslaiksi kuvaa hyvin ammattikäsitteiden ja asenteiden muutosta 1980

luvulla.34

___________________________________

31Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:3 s. 12, 14
32Ylipartanen 2004 s. 43
33 Jokinen 2000 s. 24
34 Lehtonen ym. 2007 s. 26
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Mielenterveyden häiriö on yleisnimike monenlaisille ja monenasteisille psykiatrisille

häiriöille, joiden tutkiminen ja hoitaminen on psykiatrian lääketieteen erikoisalan tehtävä.

Mielenterveyden häiriöt kuvataan tautiluokituksessa kullekin tietylle häiriölle ominaisin

kriteerein ja kukin häiriö on siten saanut oman nimikkeensä eli diagnoosin.35 Amerikan

psykiatriyhdistyksen diagnostinen ja tilastollinen käsikirja määrittelee mielenterveyden

häiriön. Se on kliinisesti merkitsevä, yksilön käyttäytymiseen liittyvä psyykkinen

oireyhtymä tai oirekokonaisuus. Oirekokonaisuuteen liittyy ajankohtaista haittaa oireina,

toimintakyvyn heikentymistä tai merkitsevästi lisääntynyt kuolemanvaara tai vaara kärsiä

kivusta, toimintakyvyn haitasta tai vapauden  menetyksestä.36

Hallituksen esityksessä mielenterveyslaiksi (HE 201/1989) määritellään mielisairaus

seuraavasti; lääketieteellisesti mielisairaudella tarkoitetaan sellaista vakavaa

mielenterveyden häiriötä, johon liittyy selvä todellisuudentajun häiriintyminen ja jota

voidaan pitää psykoosina. Suomessa vuoden 1987 alusta käyttöön otetun tautiluokituksen

mukaisista mielenterveyshäiriöistä voidaan tämänhetkisen lääketieteellisen käsityksen

mukaisesti pitää psykooseina dementian vaikea-asteisia ilmenemismuotoja, deliriumtiloja,

elimellisiä ja muita harhaluuloisuustiloja, skitsofrenian eri muotoja, vakavia

masennustiloja, kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä sekä muita psykooseja.37

Kansanterveydellisesti keskeisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat erilaisina

masentuneisuutena ilmenevät tilat, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt,

päihdehäiriöt sekä psykoosit. Yleisin psykoottinen häiriö on kroonisena sairautena pidetty

skitsofrenia, jonka tyypillisiä oireita ovat todellisuudentajun hämärtyminen, harhaluulot,

aistiharhat, hajanainen puhe, tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen tai

tahdottomuus. Skitsofreniaa arvellaan esiintyvän eri väestöissä 0,5-1,5 prosentilla.

Kaikkien muiden psykoottisten häiriöiden määrä on yhteensä moninkertainen.

Aikaisempien tutkimusten perusteella noin neljäsosa suomalaisista kärsii ajankohtaisesti

haittaavista psyykkisistä oireista.38

___________________________________

35Lönnqvist ym. 2007 s. 14
36Lönnqvist ym. 2007 s. 16
37HE 201/1989 s. 15
38Pirkola ym. 2005 s. 4-5
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3  POTILAAN  TIEDONSAANTIOIKEUDEN  NORMIPERUSTA

3.1  Kansainväliset normit

Kansainvälisen velvoitteen tai sopimuksen hyväksyminen Suomen perustuslain 94 §:n

mukaisesti synnyttää ainoastaan kansainvälisoikeudellisia vaikutuksia. Kansainväliset

sopimukset rinnastuvat kansalliseen lainsäädäntöömme, jos ne ovat asianmukaisessa

järjestyksessä saatettu voimaan Suomessa valtionsisäisesti eduskuntalailla. Tästä on

säädetty perustuslain 95 §:ssä. Jos kansainväliseen velvoitteeseen ei sisälly lainsäädännön

alaan kuuluvia määräyksiä, voimaansaattamiseen riittää asetuksen taso. Kun määräykset

ovat valtionsisäisesti saatettu voimaan, niiden suhde Suomen kansalliseen lainsäädäntöön

ratkaistaan lex superior, lex posterior ja lex specialis -normien mukaisesti. Siten

eduskuntalailla voimaan saatettu määräys sivuuttaa kansallisen asetuksen säännöksen ja

pelkästään asetuksella voimaan saatettu määräys häviää kansallisen lain säännökselle.39

Merkittävimpiä Suomea sitovia ja valtionsisäisesti voimaan saatettuja

ihmisoikeussopimuksia potilaan oikeuksien ja erityisesti tiedonsaantioikeuksien kannalta

ovat seuraavat sopimukset; Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 18-19/1990), Euroopan

sosiaalinen peruskirja (SopS 43-44/1991), joka on uudistettuna tullut voimaan vuonna

2002 (SopS 78-80/ 2002), YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva (SopS 7-8/1976)

sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva ns. TSS-sopimus (SopS

6/1976). Euroopan neuvoston sopimukset sekä SopS 7-8/1976 on saatettu voimaan lailla.

TSS-sopimus on saatettu voimaan asetuksella.40

Euroopan neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt syksyllä 1996 ihmisoikeuksia ja

biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen (myöhemmin biolääketiedesopimus), jonka

Suomi allekirjoitti 4.4.1997. Sopimusta ei vielä ole ratifioitu eikä saatettu valtionsisäisesti

voimaan. Sopimuksella on jo ollut vaikutusta esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta

(488/1999) sekä ihmisen elimien ja kudosten lääketieteellistä käyttöä koskeviin lakeihin

(101/2001).41

___________________________________

39Tuori 2004 s. 124
40Tuori 2004 s. 125, s. 184-185
41Tuori 2004 s. 125, Pahlman 2003 s. 64-65
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Biolääketiedesopimus on Suomea poliittis-moraalisesti sitova, ja se on ensimmäinen

kansainvälinen asiakirja, joka suojaa nimenomaisesti terveyden- ja sairaanhoidon sekä

biolääketieteellisen tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä. Keskeisimpiä asiakohtia

sopimuksessa ovat muun muassa ihmisarvon kunnioitus ja yksilön ensisijaisuus,

ammatilliset standardit ja niiden mukaiset toiminnot, terveydenhuoltopalvelujen

yhdenvertainen saatavuus, tietoon perustuva suostumus lääketieteellisiin toimenpiteisiin,

yksityisyyden suoja  ja yksilön oikeus itseään koskeviin tietoihin. Sopimus täydentää

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta. Erityistä huomiota on kiinnitetty haavoittuvien

yksilöiden oikeuksiin, kuten esim. mielenterveyshäiriöistä kärsiviin, vanhuksiin sekä

kehitysvammaisiin.42

Biolääketiedesopimuksen sopimusperusteisuus merkitsee sitä, että kyse on eettisestä

normistosta, joka sisältää vähimmäisnormiston. Sopimukseen sitoutuminen merkitsee

kuitenkin kansallisen lainsäädännön muutoksia, mikäli ne ovat ristiriidassa

sopimussitoumusten kanssa.43 Olennaista tiedonsaantioikeuden kannalta on se, että

asiakirjan artikloihin 5-10 sisältyy säännökset informaation antamisesta. Sopimuksen 5.

artiklan mukaan yksilön koskemattomuuteen voidaan puuttua vain silloin, kun hän on

antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan. Hänelle on etukäteen annettava

asianmukaista tietoa koskemattomuuteen puuttumisen tarkoituksesta, luonteesta ja

seuraamuksista.44 Vaikka artiklassa ei puhuta nimenomaan oikeudesta kieltäytyä

suostumuksesta, on suostumus käsitteenä ymmärrettävä siten, että siihen sisältyy sekä

myönteinen että kielteinen suostuminen45.  Sopimuksen 10:n artiklan mukaan jokainen on

oikeutettu saamaan tiedokseen kaikki hänen terveydentilastaan kerätyt tiedot sekä kaiken

asiaan liittyvän relevantin tiedon. Myös potilaan toivomus olla tulematta informoiduksi on

otettava huomioon.46

Biolääketiedesopimuksen 7 artiklan  mukaan  mielenterveyden häiriöitä sairastaville

henkilöille tulee antaa erityistä suojaa. Vakavasti sairaat henkilöt voidaan tarvittaessa

___________________________________

42Pahlman 2003 s. 64-65, Paaso 2001 s. 81
43Pahlman 2003 s. 66, Paaso 2001 s. 82
44Council of Europe 1997 s. 3-4
45Pahlman 2003 s. 192, Paaso 2001 s. 82
46Council of Europe 1997 s. 4, Paaso 2001 s. 84
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määrätä hoitoon ilman vapaaehtoista suostumusta. Määräyksen tulee perustua lakiin ja

heillä tulee olla mahdollisuus valituksen esittämiseen valvontaviranomaisille.47

Biolääketiedesopimuksen merkitys oikeuslähteenä on vahvasti velvoittava. Yksilöitä

koskevassa päätöksenteossa sopimuksen tulkintavaikutus on samankaltainen kuin

kansallisilla perusoikeussäännöksillä. Biolääketiedesopimusta voidaan käyttää

tulkinnallisena ohjenuorana, vaikka sillä Suomessa ei ole vielä valtionsisäistä

velvoittavuutta. Kansallisen lainsäädännön ihmisoikeusmyönteisellä tulkinnalla pyritään

välttämään tilanne, jossa lex superior tai lex posterior -normin soveltaminen

ristiriitatilanteessa johtaisi ihmisoikeussopimuksen määräyksen syrjäytymiseen tai

kansainvälisoikeudellisen velvoitteen loukkaamiseen. 48

Lötjönen (2004) mainitsee biolääketiedesopimuksen erääksi keskeisimmäksi

lääkintäoikeudelliseksi lähteeksi. Sopimuksen kahdessa ensimmäisessä artiklassa tulee

esille neljä periaatetta, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, yhdenvertaisuus,

henkilökohtainen koskemattomuus sekä yksilön ensisijaisuus tieteen tai yhteiskunnan

etuun nähden. Sopimuksen 5. artikla tuo selkeästi esiin edellä mainittujen periaatteiden

lisäksi itsemääräämisoikeuden periaatteen pääsääntönä. Itsemääräämisoikeuteen liittyy

myös vapaaehtoisuuden periaate, joka kuitenkin on 7. artiklan mukaan väistyvä periaate

hoidettaessa esim. mielenterveyspotilasta tilanteessa, joka hoitamattomana voi aiheuttaa

vakavaa haittaa potilaan terveydelle.49

WHO on myös linjannut periaatteita Euroopassa potilaan oikeuksista vuonna 1994

Amsterdamissa järjestetyssä kokouksessa, jonka aikaansaannoksena syntyi asiakirja: A

Declaration on the  Promotion of  Patients’ Rights in Europa. Asiakirjan toisessa luvussa

potilaan tiedonsaantioikeus määritellään melko yksityiskohtaisesti. Luvun 2.2 kohta on

periaatteiltaan lähes samanlainen kuin Suomen potilaslain 5.1 §. Asiakirjan luvun 2.7

kohdassa potilaalla tulisi olla oikeus saada toisen asiantuntijan lausunto (a second opinion)

ja 2.9 kohdassa potilaan tulisi saada riittävä yhteenveto diagnoosista, sairaudesta ja

hoidosta sekä jatkohoidosta. Luvussa 3 linjataan myös laajasti tietoisen suostumuksen

periaatteita.50  Periaatteissa otetaan kantaa potilaan tiedonsaantioikeuteen huomattavasti
___________________________________

47Council of Europe 1997, s.4
48Tuori 2004, s.124-125
49Lötjönen 2004, s. 24-25
50European Consultation on the Rights of Patients 1994 s. 20-23
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yksityiskohtaisemmin ja laaja-alaisemmin kuin esim. Euroopan neuvoston

ihmisoikeussopimuksissa tai Euroopan neuvoston biolääketiedesopimuksessa. Erityinen

menettelyvaatimus asetetaan esim. potilaan kieltäytyessä informaatiosta.51

3.2 Kansallinen lainsäädäntö

Useat sisällöltään erilaiset ja eritasoiset Suomen oikeusjärjestykseen kuuluvat oikeudelliset

normit määrittävät potilaan oikeuksia. Säädökset perustuvat Suomen lainsäädäntöön ja

kansainvälisiin velvoitteisiin Keskeisimmät potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät

periaatteet ovat potilaslaissa, jonka toinen luku säätää potilaan oikeudesta hyvään

terveyden- ja sairaanhoitoon sekä ihmisarvoiseen kohteluun. Hoitoon pääsyä ja hoitoa tai

lääkinnällistä kuntoutusta koskevasta suunnitelmasta säätävät lain 4 § ja 4 a § (17.9

2004/857), joista tarkemmin tutkielman osassa viisi.

Potilaslain 6 § säätää  itsemääräämisoikeudesta ja lain 5 § säätää  tiedonsaantioikeudesta

sekä potilasasiakirjoista terveydenhuollossa. Potilaslaki on yleislaki, jossa määritellään

myös mielenterveyspotilaan oikeudellinen asema, ellei mielenterveyslaista erityislakina

muuta johdu. Suomessa on potilaan oikeudet ensimmäisenä maailmassa kirjattu erilliseen

lakiin52. Vuonna 1979 lääkintöhallitus (LH) ehdotti Sosiaali- ja terveysministeriölle

(STM), että Suomessa ryhdyttäisiin valmistelemaan lakia potilaan oikeuksista.

Kansainvälinen keskustelu lain säätämisestä Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja

Suomessa lääkintöhallituksen lakkauttaminen loivat paineita potilaslain laatimiseen ja

kypsyttivät Suomen Lääkäriliiton lain säätämisen kannalle. Potilaslaki hyväksyttiin

eduskunnassa vuonna 1992 ja se astui voimaan 1993 maaliskuun alusta alkaen.53

Erikoissairaanhoitolain 3 § säätää, että jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin

sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.  Lain 7 §  määrää, että maa jaetaan erikoissairaanhoidon

järjestämistä varten sairaanhoitopiireihin. Kuntien terveyskeskusten ja

erikoissairaanhoitopalvelujen yhteensovittamisesta ja niiden välisestä yhteistyöstä säätää

__________________________________

51Paaso 2001, s. 86-88
52Kokkonen ym. 2004, s. 25
53Kokkonen ym. 2004, s.  25-26
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lain 10 § (856/2004). Erikoissairaanhoitolain 10 a § velvoittaa potilaalle tiedon antamisesta

muista kuntoutusmahdollisuuksista, joita ei ole tarkoituksenmukaista järjestää

erikoissairaanhoidossa.

Kansanterveyslain 27 § velvoittaa kunnan kansanterveystyötä kehittäessään olemaan

yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa siten, että kansanterveystyö ja

perusterveydenhuolto muodostavat erikoissairaanhoidon kanssa toiminnallisen

kokonaisuuden. Kansanterveyslain 23 § (498/2003) velvoittaa terveyskeskuksen antamaan

tietoja kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjaamaan potilas muihin palvelujärjestelmiin, ellei

potilasta ole tarkoituksenmukaista hoitaa terveyskeskuksessa. Nämä edellä mainitut

kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain säännöt ovat merkittäviä potilaan

tiedonsaantioikeuden toteutumisen kannalta. Yhteistyövelvoite auttaa potilasta saamaan

nopeammin ja joustavammin tietoja hoidostaan ja suunnitelmista koko palvelujärjestelmän

aikana eri palveluyksiköissä käydessään.

Mielenterveyslain mukaan mielenterveyspalvelujen  sisältö ja laajuus tulee järjestää

kunnassa esiintyvän tarpeen edellyttämällä määrällä. Palvelut on järjestettävä siten, että

avopalveluita ja oma-aloitteista hoitoon hakeutumista suositaan sekä itsenäistä

suoriutumista tuetaan. Voimassa oleva mielenterveyslaki painottaa avohoidon

ensisijaisuutta. Keskeisimpiä mielenterveyspalveluja ovat avohoitokäynnit

perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitaan

tilanteissa, joissa avohoidon toimenpiteet eivät ole riittäviä mielenterveydenhäiriön

aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi.54

Psykiatrinen sairaanhoito on erikoissairaanhoitolain 1 §:n mukaista erikoissairaanhoitoa, ja

sitä annetaan sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Psykiatriset sairaalat tukevat alueensa

avohoidon toimintayksikköjen työtä psykiatrisilla poliklinikoilla,

mielenterveyspoliklinikoilla tai perusterveydenhuollon muissa toimintayksiköissä.55

Käytännössä tämä hoidon  porrasteisuus tarkoittaa sitä, että potilasta hoidetaan ensin joko

perusterveydenhuollossa tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikalla. Potilasta

__________________________________

54Harjajärvi ym. 2006 s. 14
55Punkanen 2001 s. 27
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pyritään pitämään sairaalahoidossa vain sairauden ja kuntoutuksen vaatiman

välttämättömimmän ajan.

Potilaslaki yleislakina ja mielenterveyslaki erityislakina eivät säätele täydellisesti potilaan

oikeuksia, vaan sekä terveydenhuollon erityislainsäädäntö että yleinen hallinto-

oikeudellinen lainsäädäntö sisältävät potilaan tiedonsaantioikeuden kannalta täsmentäviä

säännöksiä.56 Erityissäännöksiä sisältyy mm. tartuntatautilakiin (593/1986),

kehitysvammalakiin (519/1977), päihdehuoltolakiin (41/1986), steriloimislakiin

(283/1970), kastroimislakiin (282/1970), raskauden keskeyttämisestä annettuun lakiin

(aborttilaki, 239/1970), työterveyshuoltolakiin (1383/2001), lääkelakiin (395/1987),

lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999) sekä ihmisen elimien ja

kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (elinsiirtolaki, 101/2001).57

Tutkielmassa ei käsitellä edellä lueteltuja erityissäännöksiä, koska tutkielma  käsittelee

julkisessa sairaanhoidon organisaatiossa, vapaaehtoisessa  psykiatrisessa hoidossa olevan

potilaan tiedonsaantioikeutta ja erityisesti mielenterveyspotilaan näkökulmasta.

Vapaaehtoisessa hoidossa olevan mielenterveyspotilaan oikeudet ovat täysin samat kuin

muidenkin potilaiden oikeudet. Rajaus selkeyttää aiheen käsittelyä siten, että tutkielmassa

huomioidaan vain oleellisimmat ja merkittävimmät säädökset ja  eettiset ohjeet, jotka

säätelevät potilaan tiedonsaantioikeutta itsemääräämisoikeutta psykiatrisessa

sairaanhoidossa.

Henkilötietolain 24 §, 26 § ja 28 §  säätävät  henkilörekisteriin merkityn potilaan  itseään

koskevaa tiedonsaantioikeutta sekä rekisteritietojen tarkastusoikeutta. Potilasasiakirjat

muodostavat henkilörekisterin ja  henkilötietolain 11 §:n mukaan henkilön terveydentilaa

koskevat tiedot ovat arkaluonteisia, joita saa käsitellä vain rekisteröidyn antamalla

suostumuksella. Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava, että

rekisteröity voi saada tiedon henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja hänen tulee saada

tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden

__________________________________

56HE 185/1991 vp. s. 3-5
57Paaso 2001 s. 5



19

rajoituksesta on määräykset 27 §:ssä.58 Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta

(621/1999) (myöhemmin julkisuuslaki)  10 § säätää tiedonsaantia salassa pidettävistä

asiakirjoista ja lain 24 § säätää henkilön terveydentilaa koskevat asiakirjat

salassapidettäväksi. Henkilötietolain velvoitteista tarkemmin tutkielman osassa viisi.

Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuutta on pidetty perinteisesti erittäin

merkittävänä säännöksenä ja aikaisemmin määräyksiä sisältyi useisiin eri lakeihin.

Nykyisin salassapitovelvollisuuden perussäännökset sisältyvät potilaslakiin,

julkisuuslakiin sekä lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) (myöhemmin

ammattihenkilölaki). Lain 16 § säätää terveydenhuoltohenkilökunnan velvollisuudesta

laatia potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin sisältyvät tiedot. Lain 17 § säätää

salassapitovelvollisuuden potilaan, hänen perheensä tai muun yksityisen henkilön tiedoista,

joista terveydenhuollon ammattihenkilö on tehtävänsä perusteella saanut tiedon.

Terveydenhuollon salassapitovelvollisuus liittyy luottamuksellisen ja toimivan

hoitosuhteen syntymiseen. Luottamuksellisuus on ehdoton edellytys avoimeen

vuorovaikutukseen ja toimivan hoitosuhteen syntymiseen hoitosuhteessa, jossa potilas

luovuttaa hyvinkin arkaluonteisia asioitaan hoitohenkilökunnalle.59

Suomen perustuslain säännöksillä on merkitystä edellä käsiteltyjen lakien tulkinnassa,

soveltamisessa ja päätöksenteossa. Suomen perustuslain perusoikeuksia uudistettiin

vuonna 1995 voimaan tulleella muutoksella (969/95) ja säännökset siirrettiin maaliskuun

alussa vuonna 2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin (731/1999). Voimassa olevan

perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen oikeus elämään, henkilökohtaiseen

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kuolemantuomiot, kidutus ja muu

ihmisarvoa loukkaava kohtelu kielletään toisessa momentissa. Perustuslain 7 §:n 3

momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta

riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyjä perusteita.60

__________________________________

58Paaso 2001 s. 4
59Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 159
60HE 309/1993 vp, s. 46, Jyränki 2000 s. 297
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Henkilökohtaisen vapauden suojalla tarkoitetaan yksilön vapauden, hänen

tahdonvapautensa sekä itsemääräämisoikeutensa suojelemista. Oikeus henkilökohtaiseen

koskemattomuuteen antaa suojan esim. henkilöön kohdistettuja ja pakolla toteutettavia

lääketieteellisiä tarkastuksia vastaan. Ihmisarvon vastainen kohtelu voi olla joko fyysistä

tai psyykkistä. Perustuslain 7 § sisältää oikeuden  myös henkiseen koskemattomuuteen,

pakolla toteutettua hoitoa ja tutkimusta vastaan.61 Perustuslaista ilmenevä

itsemääräämisoikeus on täsmennetty potilaslain 6 §:ssä.

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on

turvattu. Säännös yksityiselämän suojasta turvaa myös yksilön itsemääräämisoikeutta.

Yksityiselämän käsite liittyy läheisesti yksityisyyden käsitteeseen. Käsitteiden välinen

suhde ei ole kovin selkeä eikä vakiintunut, ja toisinaan niitä on käytetty toistensa

synonyymeina. Yksityiselämään  tässä säännöksessä sisältyy myös yhteisöllinen elementti,

jolla tarkoitetaan henkilön oikeutta vapaasti päättää suhteistaan muihin ihmisiin ja

ympäristöön. Säännöksen yksityiselämän suojasta voidaan tulkita sisältävän ainakin

henkilökohtaisen identiteetin suojan, moraalisen ja fyysisen koskemattomuuden suojan,

vapauden päättää suhteistaan muihin ihmisiin, henkilötietojen suojan sekä vaatimuksen

riittävän yksityisyyden turvaavista ulkonaisista olosuhteista.62

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti

ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tai muussa viranomaisessa,

oikeus tulla kuulluksi  sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Terveydenhuollossa välittömän julkisen vallan käyttämisessä ja niinsanotuissa

tosiasiallisissa toimissa tulee ottaa huomioon hallintolain (434/2003) toisen luvun hyvän

hallinnon perusteet, joita ovat hallinnon oikeusperiaatteet, palveluperiaate, neuvonta, hyvä

kielen käyttö ja viranomaisten yhteistyö63.

__________________________________

61Jyränki 2000 s. 297-298, ks. Paaso 2001 s. 77
62Viljanen 1999 s. 336
63Laakso ym. 2006 s. 81, s. 98-99
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3.3   Ammattieettiset velvollisuudet ja eettiset periaatteet

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettiset velvollisuudet ja eettiset periaatteet

liittyvät olennaisesti ammattihenkilön ja potilaan väliseen hoitosuhteeseen ja sen

toteuttamiseen hoidossa siten, että potilaan oikeudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

Ammattihenkilölain toinen luku säätää, kenellä on oikeus toimia terveydenhuollon

ammattihenkilönä. Lain 15 § säätää terveydenhuollon ammattihenkilön  ammattieettisistä

velvollisuuksista ja ammattitoiminnan päämääristä, joita ovat terveyden edistäminen,

sairauksien ehkäiseminen, sairaiden parantaminen sekä heidän kärsimystensä

lievittäminen. Voidaan ajatella, että näiden päämäärien saavuttamiseen tarvitaan runsaasti

yhteistyötä potilaan ja hoitohenkilökunnan kesken, jotta potilaalle mahdollistuu riittävän

tiedon saaminen hänen terveydentilastaan, hoitosuunnitelmistaan, hoidoistaan ja

omatoimisesta terveyden ylläpitämisestä.

Terveydenhuoltohenkilöstön ammattikunnan omat eettiset ohjeet ovat myös erittäin

merkittäviä potilaan oikeuksien toteutumisessa. Toisen maailmansodan jälkeen syntyi

maailman lääkäriliitto, WMA, jonka tärkein tehtävä oli luoda lääkäreille eettiset ohjeet.

Geneven julistus syntyi vuonna 1948, se kirjoitettiin valan muotoon ja siihen kirjattiin

lääkärin etiikan pääperiaatteet. Tunnetuin WMA:n julistuksista on vuoden 1964 Helsingin

julistus, joka sisältää ohjeet lääketieteelliselle tutkimustoiminnalle. Suomen lääkäriliitto

liittyi WMA:n jäseneksi vuona 1948 ja liitto on sen jälkeen osallistunut Pohjoismaiden

kanssa WMA:n eettisten julistusten valmisteluun suurella työpanoksella. Suomen

lääkäriliitto hyväksyi ensimmäiset eettiset ohjeet vuonna 1956 ja täydennysten jälkeen

vuonna 1988 hyväksyttiin asiakirja Lääkärin eettiset ohjeet.64

Potilaan tiedonsaantioikeuden kannalta ehkä merkittävin lääkärikunnan itse laatimana

dokumenttina voidaan pitää WMA:n vuonna 1981 hyväksymää Lissabonin julistusta, jota

myöhemmin muutettiin vuonna 1995 Balilla. Suomen Lääkäriliiton hallitus on vahvistanut

julistuksen suomenkielisen käännöksen liiton jäseniä koskevaksi vuonna 1996. Tässä

Lissabonin julistuksen kohdassa 7 on erillinen potilaan tiedonsaantioikeutta koskeva osa.

Julistuksen kohdassa 3 todetaan, että potilaalla on itsemääräämisoikeus ja oikeus tehdä

vapaasti itseään koskevia päätöksiä. Lisäksi lääkärin on kerrottava potilaalle päätösten
__________________________________

64 Pahlman 2003 s. 90-91
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seurauksista.65 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 2003 julkaissut

julkilausuman lääkärin etiikasta, jossa yhtenä lääkärien ammattieettisenä velvoitteena

ilmaistaan, että lääkäri kunnioittaa potilaan tahtoa ja tukee potilaansa tekemiä päätöksiä

antamalla ymmärrettävällä sekä rehellisellä tavalla päätöksen tekoon tarvittavia tietoja66.

Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto ICN julkisti ensimmäiset sairaanhoitajien eettiset ohjeet

Sao Paolossa vuonna 1958 ja niitä käännettiin useille kielille. Suomen sairaanhoitajaliitto

hyväksyi ohjeet ja uudisti ne vuonna 1989.67 Uudistetut Sairaanhoitajan eettiset ohjeet on

hyväksytty Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n kokouksessa syyskuussa 199668.

Madridin julistuksessa (1996) uudistettiin psykiatrista hoitoa koskevat eettiset ohjeet.

Yleismaailmallisten ja psykiatrista toimintaa koskevien eettisten ohjeiden uudistamisen

taustalla korostuivat WPA:n (World Psychiatric Assosication) näkökohtina mm.

yhteiskunnan ja lääketieteen kehitys ja niiden heijastus psykiatrin ammattiin. Julistuksessa

korostetaan muun muassa potilaan mahdollisimman vähäistä vapauden rajoittamista,

velvollisuutta seurata ja edistää alansa tieteellistä kehitystä, terapeutti-potilassuhteen

luottamuksellisuutta ja keskinäistä kunnioittamista sekä velvollisuutta tarjota potilaalle

hänen päätöksentekokykyään tukevaa tietoa69.

Lääketieteen alalla ammatilliset velvollisuudet ja käytännöt on mainittu

biolääketiedesopimuksessa jopa suoraan velvoittavina. Ammattieettiset normit toimivat

ohjeina ja periaatteina, joiden rikkomista paheksutaan, mutta niihin ei liity mitään

konkreettista sanktioita. Lainsäädännöllinen sanktiomekanismi ei suojaa eettisen normin

toteutumista oikeudellisten normien tavoin. Eettinen normi voi kuitenkin toimia esim.

ratkaisuperusteena yksittäisessä tapauksessa tai välillisenä oikeudellisena standardina

arvioitaessa toiminnan huolellisuutta ja asianmukaisuutta.70

Pietarinen ym. (2005) jakavat moraaliteoriat karkeasti kolmeen ryhmään; hyve-, hyöty- ja

velvollisuusetiikkaan. Hyve-etiikka kuvaa ja esittää moraalista ihannetta siitä, mitä

ihmisestä voi parhaimmillaan tulla, jotta hän pystyy tekemään vaikeissakin tilanteissa

hyviä ja oikeita ratkaisuja. Hyötyetiikan (utilitarismin) mukaan toiminnan moraalinen arvo
__________________________________

65Paaso 2001 s. 92-93
66Julkilausuma 2003
67Fry 1997 s. 71, Pahlman 2003 s. 92
68Suomen Sairaanhoitajaliitto Ry. 1996
69Pylkkänen 1999 s. 1079-1081
70Lötjönen 2004 s. 30
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perustuu toiminnan hyviin seurauksiin suhteessa sen haittoihin. Ihmisten tulisi saada

päättää asioistaan arvioimalla tekojensa eettisiä hyötyjä ja valita arvioiden perusteella

vähiten haittaa tuottava ratkaisu. Velvollisuusetiikan mukaan toiminnan moraalinen

hyvyys ei perustu toiminnan seurauksiin vaan siihen, että terveydenhuollon ammattilainen

ei koskaan saa kohdella toista ihmistä pelkästään oman tai yleisen hyödyn välineenä.

Velvollisuusetiikka edellyttää, että kaiken hoidon lähtökohtana on potilaan ihmisarvon

kunnioittaminen. Itsemääräämisen periaate kuuluu velvollisuusetiikan piiriin. Lääkäreillä

ja terveydenhuollossa toimivilla muilla ammattilaisilla on velvollisuus kunnioittaa potilaan

itsemääräämisoikeutta.71 Psykiatrisessa avo- tai sairaalahoidossa olevan potilaan kohdalla

eettisten ohjeiden noudattaminen  kuten potilaan ihmisarvon kunnioittaminen sekä potilaan

oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin on erittäin merkityksellistä ja ne kuuluvat

velvollisuusetiikan piiriin72.

Mielenterveyspotilaiden hoidossa esiintyy runsaasti eettisiä ongelmia ja ehkä perustavin

syy liittyy potilaan sairauden luonteeseen ja sen vaikutuksiin. Mielenterveyshäiriöt

vaikuttavat usein ajatteluun ja siten kykyyn tehdä omaa terveyttä koskevia päätöksiä. Kun

potilaan ymmärrys omasta tilasta puuttuu ja sairaudentunne on vähäinen tai puuttuu

kokonaan, niin myös käsitys avun tarpeesta voi hämärtyä. Tällöin potilaat saattavat olla

väsyneitä ja avuttomia huolehtimaan itsestään eivätkä rohkene tuomaan esiin omia

ajatuksiaan. Henkilökunnan ja potilaan välille saattaa syntyä erilainen käsitys, mikä on

potilaalle hyväksi. Henkilökunnalla oleva asiantuntijuus antaa heille helposti

auktoriteettiaseman ja siten henkilökunnan vallankäytön mahdollisuus potilasta kohtaan

lisääntyy.73 Latvalan (1998) mukaan psykiatrisissa laitoksissa toteutettu hoitoyö on vielä

varsin autoritaarista ja potilas on passiivinen hoidon vastaanottaja74.

Mielenterveystyössä valta potilaita kohtaan näkyy edelleen työntekijöiden toiminnassa.

Vallassa voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta, joita ovat pakottaminen ja kontrolli. Kontrolli

ilmenee pyrkimyksenä vaikuttaa potilaan mielipiteeseen. Vuorovaikutustilanteissa ja

hoitoneuvotteluissa valta ilmenee siten, että potilaalle ei anneta mahdollisuutta kysymysten

__________________________________

71Pietarinen ym. 2005 s. 23-25, Syrjäpalo 2006 s. 25-27
72Syrjäpalo 2006 s. 28
73Välimäki 2004b s. 215-218
74Latvala 1998 s. 71, 74
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tekoon esim. ajan puutteen vuoksi. Työtekijät määrittelevät hoitoneuvottelun tavoitteen,

esittävät potilaalle erilaisia vaihtoehtoja hoitoon, mutta jättävät osan vaihtoehdoista

kertomatta. Potilaan omaa mielipidettä ei kuulla tai ei oteta huomioon. Hoidon jatkuessa

potilas saadaan vuorovaikutuksen tuloksena uskomaan, että työntekijän näkökulma on

oikea.75

3.4  Potilaan oikeussuojakeinot

Potilaslain 10 § säätää potilaan oikeudesta tehdä muistutus tai kantelu. Terveyden- ja

sairaanhoitoonsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus potilasta hoitaneen

terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle. Potilas voi tehdä myös kantelun

hoidostaan terveyden- ja sairaanhoitoa valvoville viranomaisille, joita ovat

lääninhallitukset, TEO ja eduskunnan oikeuskansleri ja oikeusasiamies. Kansanterveyslain

ja erikoissairaanhoitolain  mukaan kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon suunnittelu,

valvonta ja ohjaus kuuluu läänin alueella lääninhallitukselle. Laki terveydenhuollon

oikeusturvakeskuksesta (1074/1992) säätää TEO:n valvontatehtävistä.

Potilaslain 11 § säätää, että jokaisen terveydenhuollon yksikön on nimettävä

potilasasiamies, joka tiedottaa potilaille heidän oikeuksistaan ja opastaa heitä tarvittaessa

muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Terveydenhuollossa on kyse

terveydenhuoltohenkilöstön suorittamista tosiasiallisista toimenpiteistä, joihin eivät sovellu

varsinaiset muutoksenhakukeinot. Poikkeuksena on  esim. potilaan määrääminen tahdosta

riippumattomaan hoitoon, joka on hallintopäätös ja josta voi tehdä valituksen.

Hallintokantelu valvontaviranomaisille on siten jäänyt pääasialliseksi reagointikeinoksi

terveydenhuollon toimintaan ja hoitoonsa tyytymättömälle potilaalle.76

Potilaan tiedonsaantioikeuden näkökulmasta on merkittävää, että potilasasiamiehen

tiedottavan roolin lisäksi myös hoitohenkilökunnan on neuvottava potilasta muistutuksen

tekemisessä77. Potilaslain 10 § säätää, että potilaalle on annettava ratkaisu muistutuksesta

kohtuullisessa ajassa. Hallituksen esityksessä (185/1991) todetaan, että potilaalle tulee

antaa muistutukseen kirjallinen, selkeä, asiallinen ja ymmärrettävässä muodossa oleva

__________________________________
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76HE 185/1991 vp, s. 18
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ratkaisu. Jos muistutusta käsiteltäessä ja selvitettäessä käy ilmi, että potilaan hoito saattaa

johtaa esim. potilasvahinkolain (585/1986) mukaiseen korvaukseen tai muualla

lainsäädännössä säädettyihin seuraamuksiin, on potilasta neuvottava ja ohjattava

potilaslain 10.3 §:n mukaan asian vireille saattamiseen toimivaltaisessa viranomaisessa78.

TEO:n tiedotteessa (10/2007) todetaan, että terveydenhuollon valvonta-asioita tulee

valvontaviranomaisille entistä enemmän79. Vuonna 2006 TEO:lle tuli ratkaistavaksi

tapauksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Selvitettäväksi tuli 897 uutta asiaa, joista

660 oli valvonta-asioita (267 kantelua, 215 ilmoitusasiaa ja 175 lausuntopyyntöä).80

Vuonna 2007 ennustetaan valvonta-asioiden määrän nousevan alkuvuoden lukujen

perusteella81. ( teo tiedottaa, 10/2007) TEO:n tiedotteen (3/2007) mukaan vuonna 2005

eniten huomautettavaa terveydenhuollon kanteluissa on ilmennyt hoitomenettelyissä ja

puutteellisissa potilasasiakirjamerkinnöissä82.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 2006 toimintakertomuksen mukaan

oikeusasiamiehelle osoitetut kantelut koskivat pääosin kunnan velvollisuutta järjestää

terveyspalveluja, potilaan oikeutta hyvään hoitoon, potilaan itsemääräämisoikeutta ja

tiedonsaantioikeutta, potilasasiakirjamerkintöjä ja potilastietojen luovuttamista sekä

lääketieteellistä tutkimusta83. Potilas tarvitsee oikeussuojaa hoitosuhteensa alusta alkaen.

Aina on olemassa riski, että terveydenhuollon ammattilainen  laiminlyö vuorovaikutuksen

ja esim. riittävän tiedon antamisen sekä kirjaamisen. Potilaan oikeussuojaa takaa osaltaan

myös se, että terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat hyvän hallinnon perusteet, kuten

neuvonta, palvelu ja hallinnon oikeusperiaatteet.84

Lainsäädännön tarjoamat oikeussuojakeinot terveydenhuollossa ovat käytännössä varsin

pehmeät. Potilaslaki määrittelee potilaan oikeudet, tiedonsaantioikeuden ja

itsemääräämisoikeuden, mutta näistä potilaan oikeuksista poikkeaminen johtaa harvoin

seuraamuksiin. Tuomioistuinkäsittely potilaan oikeuksista voisi myös meillä herättää
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77Lohiniva-Kerkelä 2007, s. 201
78HE 185/1991 vp, s. 19
79TEO:n tiedote 10/2007
80TEO:n toimintakertomus 2006 s.12
81TEO:n tiedote 10/2007
82TEO:n tiedote 3/2007
83Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006 s. 151
84Sorvari 2004 s. 25



26

hyödyllistä yhteiskunnallista keskustelua. Ongelmana kuitenkin on tuomioistuinkäytännön

vaikutus henkilöiden yksityisyyteen ja sen suojaan, koska esimerkiksi

mielenterveysongelmiin  liittyvät asiat ovat hyvin herkkiä ja arkaluontoisia.85

4.  MIELENTERVEYS POTILAAN  ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

4.1 Itsemääräämisoikeuden käsite

Potilaslain tärkein oikeus on potilaan itsemääräämisoikeus86. Yksilön itsemääräämisoikeus

ja sen käsitteen määritteleminen on hyvin ongelmallinen asia87. Käsitettä voidaan käyttää

monella tieteen- ja työnalueella ja monissa merkityksissä88. Hallituksen esityksessä (HE

185/1991) todetaan, että potilaan itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan oikeutta

päättää itse hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta89. Oikeus

itsemääräämiseen kuuluu myös moraalisiin perusoikeuksiin90. Ihmis- ja perusoikeudet

turvaavat yleistä itsemääräämisoikeutta ja esim. ihmisen oikeus tietoon osana

itsemääräämisoikeutta on eräänlainen metaoikeus. Potilaslaissa säädetty tiedonsaantioikeus

on näin itsemääräämisoikeuteen kuuluvaa yleisempää oikeutta tietoon.91

Itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden sisäiseen ja ulkoiseen vapauteen, kompetenssiin,

tasa-arvoon, yksityisyyteen ja yksilöllisyyteen. Yksilön itsemääräämistä oikeutena tulee

kunnioittaa mahdollisimman pitkälle ja itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain

erityisen painavista syistä lain perusteella.92 Itsemääräävä henkilö pystyy harkintaan,

päätöksentekoon sekä toimintaan, joka edellyttää kykyjä, tietoa ja taitoja. Nämä kyvyt,

tiedot ja taidot muodostavat kokonaisuudessaan  henkilön kompetenssin.93 Kompetenssi on

suhteellinen asia ja se vaihtelee samallakin henkilöllä eri tilanteissa ja kompetenssia voivat

heikentää esimerkiksi pelko, ahdistus, erilaiset mielenterveyshäiriöt ja sairaudet.94

__________________________________

85Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:1
86Pahlman 2003 s. 182, ETENE - julkaisuja 1 2001
87Räikkä 1994 s. 7
88Välimäki 2000 s. 87
89HE 185/1991 s. 6
90Pietarinen ym. 2005 s. 25
91Saarenpää 2000 s. 29
92Pahlman 2003 s. 183, Saarenpää 2000 s. 29
93Pietarinen 1994 s. 16
94Kanerva 2006 s. 17-18
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Pietarinen (1994) käyttää kirjoituksessaan M. Heideggerin termiä autenttisuus, joka kuvaa

henkilön omaehtoisuutta ratkaisuja tehdessään. Kompetentti henkilö pystyy tekemään vain

itseään koskevia ratkaisuja, mutta autenttinen henkilö pystyy kontrolloimaan ja itsenäisesti

perustelemaan ratkaisujensa pohjalla olevia halujaan ja käsityksiään. Jotta potilas voisi itse

määrätä, annetaanko hänelle jotain hoitoa vai ei, hoitohenkilökunnan pitää toimia hänen

tahtonsa mukaisesti. Itsemääräävällä henkilöllä on siten oltava myös valtaa niihin

tekijöihin, jotka vaikuttavat hänen ratkaisunsa ja päätöksensä toteutumiseen. Henkilön

voidaan sanoa olevan jonkin asian suhteen itsemääräävä, kun hänellä on tarvittava

kompetenssi, hän on riittävässä määrin autenttinen ja hänellä on asian toteuttamiseen

edellyttämää valtaa.95 Päätöksentekotilanne edellyttää yksilöltä kykyjä, harkintaa sekä

vaihtoehtojen arviointia ja tästä syystä päätöksentekijän kompetenssi riippuu saatavilla

olevasta tiedosta. Oikeus valtaan mahdollistaa päätöksentekijän saamaan tahtonsa

toteutettua silloinkin, kun tarvitaan apua muilta ihmisiltä. Tyypillisimmin vallan merkitys

itsemääräämisoikeuden osatekijänä ilmenee terveydenhuollossa  hoitotilanteissa.96

Terveyden- ja sairaanhoidossa olevan potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan

oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, johon osallistuminen edellyttää

tietojen saamista sairaudesta, hoidosta ja eri vaihtoehdoista hoidossa. Potilaan tulee saada

tiedot ymmärrettävässä muodossa ja hänen kanssaan on haettava yhteisymmärrystä ilman

johdattelua, painostusta tai pakkoa.97

Välimäen (1998) mukaan  psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työskentelevien hoitajien

ja psykiatristen potilaiden käsitykset itsemääräämisestä erosivat toisistaan. Potilaat pitivät

itsemääräämistään tärkeämpänä asiana kuin hoitajat. Potilaat olivat myös halukkaampia

sekä käyttämään itsemääräämisoikeuttaan että osallistumaan omaan hoitoonsa kuin mitä

hoitajat olettivat. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen psykiatrisilla potilailla on hyvin

monitahoista. Siihen vaikuttavat ihmisen sisäiset ja ulkopuoliset tekijät. Ihmisen sisäisiä

tekijöitä ovat hänen kykynsä, itsemääräämiselle annettu arvo ja tärkeys, käsitykset ja tieto

todellisesta mahdollisuuksistaan vaikuttaa hoitoonsa, tietotaso sekä kontrollintaju hallita

omia sisäisiä tunteitaan (sense of control). Itsemääräämiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä
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95Pietarinen 1994 s. 16-17
96Rauhala-Hayes 1993 s. 32
97ETENE-julkaisuja 1, 2001
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ovat muiden tuki, ympäristö, voimavarat ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Potilaiden

itsemääräämisoikeus voi olla laaja, jaettu tai suppea tai se voi puuttua kokonaan.98

Autonomian käsite rinnastetaan itsemääräämiseen. Autonomian kunnioittaminen merkitsee

sitä, että esimerkiksi hoitotyössä henkilökunta arvostaa potilaan valintoja ja päätöksiä,

vaikka henkilökunta olisikin asiasta eri mieltä.99 Autonominen henkilö kykenee

vapaaehtoisesti itsenäiseen päätöksentekoon, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan

pakottamalla, suostuttelemalla, tai manipuloimalla. Jos vaikuttaminen edellä mainituilla

keinoilla on onnistunut, potilas ei ole voinut tehdä päätöstään autonomisesti

Pakottamisessa henkilöä uhataan siten, että hän ei voi toimia muulla tavalla kuin

pakottajan haluamalla tavalla. Manipulaatiolla ymmärretään yksilön mielipiteeseen

vaikuttamista ja hänen itsemääräämisoikeutensa sivuuttamista. Manipulaatiota voi tapahtua

esimerkiksi informaatiotilanteessa siten, että salataan tosiasioita potilaalta, valehdellaan,

jätetään ratkaiseva informaatio kertomatta tai liioitellaan tilannetta. Manipulaatiota voi

ilmetä myös tiettyjä seikkoja korostamalla tai vähättelemällä potilaan tunnetiloja

hyväksikäyttäen ja tunteisiin vedoten.100

Potilaat ovat useasti alentuneen terveydentilansa vuoksi fyysisesti ja psyykkisesti tilassa,

johon liittyy regressiota ja he ovat siten alttiita manipuloinnille ja suostuttelulle.

Manipuloinnin ja psyykkisen pakottamisen raja on häilyvä ja se saattaa olla olematon

psyykkisesti heikoilla ja vaikutteille alttiilla henkilöillä. Erityisryhmän muodostavat

psyykkisesti sairaat potilaat, joiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen on kiinnitettävä

erityistä huomiota.101

Itsemääräämisoikeus ei ole ylittämätön, sillä ristiriitatilanteessa jokin muu periaate tai

oikeus voi saada suuremman painoarvon. Itsemääräämisoikeuden loukkaus, voi olla

oikeutettua joissakin tilanteissa, joissa yksilön valinnat ovat epätarkoituksenmukaisia ja

vaarallisia ja ne loukkaavat hänen terveyttään. Kyseessä voi olla esimerkiksi potilaan

lähettäminen tahdosta riippumattomaan hoitoon  mielenterveyslain perusteella.102
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98Välimäki 1998 s. 87-91
99Välimäki 2004a s. 126
100Beauchamp ym. 1994 s.164-165
101 Pahlman 2003 s. 177
102 Pahlman 2003 s. 171
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4.2 Tietoinen suostumus

Potilaan koskemattomuudella ja itsemääräämisoikeudella on lähtökohtansa myös

lääkintäetiikassa.103 Itsemääräämisoikeuden voidaan perustellusti sanoa olevan keskeinen

periaate länsimaisessa hoitokulttuurissa. Nürnbergin säännöstö syntyi vuonna 1947.

Oikeudenkäynnin tuomiossa lausuttiin kymmenen normia, joita lääkärin tulee noudattaa

lääketieteellisiä kokeita tehdessään ihmisille. Tärkein normi on kokeeseen osallistuvan

suostumus, tietoon perustuva suostumus eli  informed consent.104

Tietoinen suostumus perustuu itsemääräämisoikeuden eettiseen periaatteeseen, joka

tarkoittaa potilaan oikeutta päättää henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta.

Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on yksi keskeinen sekä sairaanhoitajien,

mielenterveyshoitajien että lääkärien ammattieettisten ohjeiden suositusten sisältö.105

Potilaan suostumus nojautuu lainsäädännöllisesti potilaan itsemääräämisoikeuteen106.

Beauchamp ym. (1994) kuvaavat tietoisen suostumuksen luokat ja elementit, jotka auttavat

ymmärtämään käsitteen monimuotoisen sisällön. Ensimmäiseen luokan muodostavat

ennakkoehdot (treshold elements, preconditions) johon kuuluvat kompetenssi (competence

to understand and decide) ja vapaaehtoisuus (voluntariness in deciding). Toinen luokka

muodostuu tiedosta, johon kuuluvat tiedon välittäminen (disclosure of material

information), suunnitelmaa koskevat suositukset (recommendation of a plan) sekä tiedon ja

suositusten ymmärtäminen. Kolmas luokka on suostumus ja elementteinä ovat päätös

(decision in favor of plan) ja päätöksen ilmaiseminen (authorization of the chosen plan).107

Leino-Kilven ym. (2000) mukaan on olemassa kolme edellytystä sille, että potilaan oikean

suostumuksen voidaan katsoa syntyvän. Nämä edellytykset ovat kelpoisuus, informaatio ja

vapaaehtoisuus. Potilaalla tulee olla kyky ymmärtää olemassa olevien hoitovaihtojen

sisältö, riskit ja eri vaihtoehtojen sivuvaikutukset. Potilaan tulee saada näistä informaatio ja

tehdä päätös vapaaehtoisesti ilman painostusta. Myös hoidosta kieltäytymisen

mahdollisuus ja sen seuraukset on kerrottava potilaalle.108
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103Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 113
104Pahlman 2003 s. 89
105ETENE - julkaisuja 1 2001, Kanerva 2006 s.10
106Sorvari 2004 s. 28
107Beauchamp ym. 1994 s. 145-146
108Leino-Kilpi ym. 2000 s. 111-112
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Potilaan tietoinen suostumus ilmentää potilaan itsemääräämisoikeutta, jonka mukaan

potilaalta on saatava pätevä, vapaaehtoinen ja ymmärrettyyn tietoon perustuva suostumus

kaikelle hoidolle. Potilaan päätöksentekoon vaikuttaa ratkaisevasti se informaatio, mitä

lääkäri tai terveydenhuoltohenkilöstö potilaalle antaa. Potilaan itsemääräämisoikeus on

siten erittäin merkityksellinen potilaalle  annettavan informaation sisältöä määrittävä tekijä.

Potilaslain 6 §:n lause, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan,

merkitsi  informed consent -opin  kirjaamista kansalliseen lainsäädäntöömme.109

Vaikka tietoisen suostumuksen periaatetta ei nimenomaisesti mainita laissa, voidaan

potilaslain 6.1 § ymmärtää lähtökohtaisesti kyseisenä periaatteena110. Hallituksen esityksen

(185/1991) mukaan säännöksen tarkoituksena on asettaa potilaan suostumus hoidon

luvallisuuden edellytykseksi itsemääräämisen periaatteen mukaisesti. Potilaan

nimenomaista suostumuksen pyytämistä erikseen vähäisinä pidettäviin hoidon

osatoimenpiteisiin ei kuitenkaan pidetä välttämättömänä. Esimerkiksi potilaan hoitoon

hakeutuminen voi olla potilaan hiljainen suostumus hänen terveydentilansa edellyttämään

vähäiseen hoitotoimenpiteeseen.111 On epäselvää ratkaista, milloin hoitotoimenpide on

vähäinen, milloin tarvitaan kirjallinen suostumus ja millä tavoin suostumuksen muoto on

sidoksissa toimenpiteen vakavuuteen ja riskeihin112.

Potilaslaissa ei puhuta myöskään nimenomaisesta potilaan suostumuksesta, vaan

yhteisymmärryksestä. Henkilötietolain 12 § säätää poikkeukset arkaluonteisten tietojen

käsittelystä ja nimenomaisesta rekisteröidyn suostumuksesta tietojensa käsittelyyn.

Nimenomainen suostumus voi olla kirjallinen tai suullinen. Suostumus hoitoon voi olla

myös konkludenttinen, jossa hiljaisesti suostutaan sopimukseen ja molemmat osapuolet

ryhtyvät toimiin sopimuksen toteuttamiseksi. Konkludenttisesta suostumuksesta tulee

erottaa oletetun suostumuksen tilanne.113

Voidaan ajatella, että potilaiden hoidossa potilaan suostumuksen olettaminen perustuu

usein siihen, että hoitohenkilökunnan mielestä potilaan suostuminen hoitotoimenpiteeseen

on järkevää ja potilaalle kaikin puolin edullista. Potilaan tahto ei aina tule kuitenkaan esille
__________________________________

109 Pahlman 2003 s. 139
110 Tuori 2004 s. 424, Kanerva 2006 s. 16
111 HE 185/1991 vp, s. 16-17
112 Pahlman 2003 s. 196
113 Sorvari 2004 s. 18
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ja oletettuun suostumukseen riittää periaatteessa potilaan passiivisuus. Terveydenhuollossa

konkludenttisen ja oletetun suostumisen raja ei ole käytännössä kovin selvä. Esimerkiksi

”hiljaisen suostumuksen” termiä näkee käytettävän molempien synonyyminä. Potilaslaki ei

ota kantaa tähän rajapintaan vaan potilaslain 6 § puhuu yhteisymmärryksestä potilaan

hoidossa.114

Pelkkä hoitoon hakeutuminen ei kuitenkaan vielä merkitse sitä, että potilaan ja

hoitohenkilökunnan välillä vallitsisi yhteisymmärrys hoidon suorittamisesta. Hoitoon

suostumisen pitää perustua potilaalle annettuun riittävään tietoon mahdollisesta taudista,

oireista, eri hoitovaihtoehdoista sekä hoitojen vaikutuksista.115 Näyttää siltä, että

käytännössä päivittäisen hoitotyön toteuttamisessa tietoisen suostumuksen kysyminen

potilaalta on vähäistä116.

Terveydenhuollossa potilaan suostumus nähdään ensisijaisesti hoitotoimenpiteen

sallimisena. Oikeudelliset ongelmat, joita sallimiseen perustuva hiljainen ja oletettu

suostumus aiheuttaa, tulee selkeimmin esille potilaiden tekemissä muistutuksissa ja

kanteluissa terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille. Kanteluviranomaiset joutuvat

jälkikäteen miettimään hoitotoimen laillisuutta ja suostumuksen olemassaoloa. Apuna

tulkinnassa voidaan käyttää myös ns. hyvän hoidon standardeja asiantuntijalausuntojen

lisäksi.117

Voidaan ajatella, että tietoisen suostumuksen periaate on lääkärin ja potilaan välistä,

molemminpuolista osallistumista päätöksentekoprosessiin. Terveydenhuollossa,

sairaanhoidossa ja hoitotyössä suostumus ilmenee hoitosuhteessa koko hoitoprosessin ajan

ja luottamuksellinen hoitosuhde edellyttää sekä ammattieettistä että lainsäädännöllistä

velvollisuutta antaa potilaalle ymmärrettävää tietoa ja sallia potilaan tehdä itsenäisiä

päätöksiä.118

Oikeudellisesti informed consent -periaate merkitsee päätöksentekovallan jakamista

potilaan ja lääkärin välisessä suhteessa. Perinteisesti  lääkärin ja potilaan välistä suhdetta

on luonnehdittu lähinnä paternalistiseksi, jossa lääkäri on dominoiva ja tekee ratkaisuja
__________________________________

114Sorvari 2004 s. 24
115Lehtonen 2004 s. 1686
116Leino-Kilpi ym. 2003 s.63
117Sorvari 2004 s. 22, 32
118Leino-Kilpi ym. 2000 s. 109
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passiivisen potilaan puolesta. Paternalistinen hoitoideologia on viime vuosikymmeninä

saanut runsaasti kritiikkiä ja potilaan oikeudellista asemaa vahvistavien säädösten vuoksi

terveydenhuollossa on siirrytty paternalismista autonomiaan ja potilaan

itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen.119

Pahlman (2003) käsittelee tutkimuksessaan paternalismia eri teoreetikoiden näkökulmista

ja jakaa paternalismin oikeutettuun ja ei-oikeutettuun. Oikeutetussa paternalismissa

potilaan itsemääräämisoikeus sivuutetaan ja paternalismin kohteen tulee olla jossakin

seuraavista kolmesta tilasta: potilaalla ei ole koskaan ollut potilaslaissa tarkoitettua

itsemääräämisoikeutta, itsemääräämisoikeus on häneltä poissa väliaikaisesti

(lääketieteellinen näyttö) tai potilas on menettänyt itsemääräämisoikeutensa  lopullisesti.

Edellisten lisäksi paternalismin käyttäjällä tulee olla lakiin perustuva oikeus toisen

henkilön autonomian rikkomiseen.120 Psykiatrisessa sairaanhoidossa rajan vetäminen

oikeutettuun tai ei – oikeutettuun paternalismiin saattaa olla toisinaan hyvin vaikeaa. Syynä

vaikeuteen on useimmiten potilaan heikentynyt kyky omaan päätöksentekoon.

Paternalismin tarkoitus on kuitenkin potilaan parhaaksi toimiminen.121

Monille mielenterveyden häiriöille keskeinen piirre on psyykkisten prosessien integraation

väheneminen. Tämä  voidaan ymmärtää tilanteena, jossa ihminen ei ole kontaktissa osaan

ajatuksistaan, tunteistaan ja käsityksistään, vaan hän kokee ne vieraina ja uhkaavina ja

suojautuen niitä vastaan.122 Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat potilaan ajatustoimintaan.

Potilailta voi puuttua kyky tehdä yhteistyötä ja kyky noudattaa saatuja hoito-ohjeita,

harkittujen päätösten tekeminen on vaikeaa ja mielipiteet sekä käsitykset asioista voivat

muuttua hyvinkin nopeasti. Vakaviin mielenterveyden häiriöihin liittyy myös

kyvyttömyyttä toimia jokapäiväisissä tilanteissa, kuten syöminen, hygieniasta

huolehtiminen ja työssäkäynti. Vuorovaikutus sosiaaliseen verkostoon vähenee.123

Mielenterveyspotilaiden kohtaamisessa itsemääräämisoikeuden käsitteen ymmärtäminen

on erityisen tärkeää. Potilaan mielipidettä tulee kuunnella kaikissa vuorovaikutus- ja

päätöksentekotilanteissa, koska hän on usein sairautensa vuoksi passiivinen ja herkkiä

alistumaan henkilökunnan ja lääkärin tahtoon.
__________________________________

119Paaso 2001 s. 120, Pahlman 2003 s. 139
120Pahlman 2003 s. 181
121Leino-Kilpi 2004 s. 96
122Lehtonen. ym 2001 s. 18
123Välimäki 2000 s. 96-98
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4.3 Yhteisymmärrys hoidossa

Potilaan tietoinen suostumus, yhteisymmärrys hoidossa ja potilaan tiedonsaanti kietoutuvat

toisiinsa potilaan hoidossa. Potilaslain 6.1 § itsemääräämisoikeudesta on seuraavanlainen:

  ”Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä

hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muualla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.”

Potilaslain vaatimus, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, on

erittäin merkittävä säännös potilaan ja hoitohenkilökunnan päätöksentekotilanteiden

kehittymiselle autonomiseksi. Pykälässä ei ole kirjattu vaatimusta siitä, että hoitoon olisi

aina saatava potilaan nimenomainen suostumus.124 Kyseessä olevan säännöksen perusteella

katsotaan vakiintuneesti, että suostumus on hoidon luvallisuuden edellytys. Käytännöt

suostumuksen hankkimiseksi eri hoitotilanteissa vaihtelevat suuresti. Näkemys siitä,

milloin suostumus katsotaan annetuksi, ei ole myöskään täysin yhteneväinen eri

osapuolilla.125

Vapaaehtoisessa psykiatrisessa hoidossa olevan ja vakavaa masennusta sairastavan

potilaan eräs hoitomuoto on sähköhoito. Potilas nukutetaan ja nukutuksen aikana potilaan

kalloon johdetaan sähkövirta, joka aiheuttaa potilaalle kouristuskohtauksen.126 Koska

kyseessä on tärkeä ja merkittävä hoitopäätös, on potilaalle annettava riittävästi tietoa

toimenpiteestä ja aikaa harkita päätöstään  hoitoon suostumisesta. Tärkeä hoitopäätös on

potilaslain mukaan kyseessä silloin, kun hoitoon liittyy vaaratekijöitä ja valittavana olisi

muitakin vaihtoehtoja kuten esimerkiksi masennuksen hoidossa. Potilaan tietoisesta

suostumuksesta on varmistuttava. Potilaan vaikenemista suostumusta kysyttäessä ei voida

pitää tietoisena suostumuksena hoitoon.127 Ennen sähköhoidon aloittamista potilaalle on

annettava riittävästi tietoa hoidettavasta häiriöstä, hoidon tarkoituksesta, hoidon eduista ja

mahdollisista haittavaikutuksista, vaihtoehdoista sekä hoidosta kieltäytymisen seurauksista.

Hoitoon tarvitaan potilaan antama pätevä tietoon perustuva suostumus.128

__________________________________

124Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 114
125Lehtonen 2004 s. 1685
126Partonen ym. 2007, s.732
127Ekholm ym. 1999, s. 972
128Partonen ym.2007, s. 735
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Päätöksentekoon kykenevä potilas voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan joko suostumalla

hoitoon tai kieltäytymällä hoidosta. Potilaalle on korostettava, että hoidosta kieltäytyminen

ei merkitse hoitosuhteen katkeamista. Potilasta pyritään hoitamaan potilaslain 6 §:n

mukaan yhteisymmärryksessä muulla lääketieteellisesti perusteltavissa olevalla keinolla.

Potilaan tulee saada harkita päätöstään vailla ulkoisia vaikutteita. Rauhoittavan lääkityksen

alainen mielenterveyspotilas saattaa kokea olevansa sellaisessa vallanalaisuussuhteessa,

että se häiritsee hänen vapaaehtoista päätöksentekoaan.129

Jos täysi-ikäinen potilas ei kykene päättämään hoidostaan esim. mielenterveydenhäiriön

vuoksi, on potilaan laillista edustajaa tai lähiomaista kuultava. Jos potilas ei esimerkiksi

puutteellisten henkisten toimintavalmiuksiensa johdosta pystyisi tekemään koko hoitoaan

koskevia ratkaisuja, voi hänellä olla paljon sanottavaa hoidostaan ja siihen liittyvistä

seikoista. Potilaalla on aina oikeus hoitoaan koskevan mielipiteen ilmaisuun. Potilaan

tahdon selvittäminen ei ole mahdollista, ellei potilasta ole asianmukaisesti ja riittävästi

informoitu.130

Potilaan tahdon sisällöstä tulee kuitenkin varmistua. Potilaan tahdon selvittäminen on sitä

tärkeämpää, mitä vakavammasta puuttumisesta potilaan koskemattomuuteen on kyse.

Potilaan nimenomaisena tahdonilmauksena riittää potilaan suullinenkin suostumus ja

kirjallisen suostumuksen hankkiminen on tarpeellinen silloin, jos epäillään jälkikäteen

syntyvän näyttövaikeuksia suostumuksen olemassaolosta.131

Potilaslain 6 §:n toinen ja kolmas momentti ovat seuraavanlaiset:

 Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty

päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän

hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos

tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa

mukaisena.

 Tapauksissa, joita 2 momentissa tarkoitetaan, tulee hoitoon saada potilaan laillisen  edustajan taikka

lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. Laillisen edustajan, lähiomaisen ja muun läheisen tulee

suostumusta antaessaan ottaa huomioon potilaan aiemmin ilmaiseva tahto tai, jos hoitotahtoa ei ole ilmaistu,

hänen henkilökohtainen etunsa. Jos laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen kieltää hoidon

__________________________________

129Ekholm ym. 1999 s. 973
130Paaso 2001 s. 291-293
131HE 185/1991 vp, s. 16
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antamisen tai hoitotoimenpiteen tekemisen potilaalle, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava

yhteisymmärryksessä suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa muualla lääketieteellisesti hyväksyttävällä

tavalla. Jos laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen näkemykset hoidosta eroavat toisistaan,

potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. (9.4.1999/489)

Potilaslain 6.3 §:n lisäyksen yhteydessä ei kumottu 2 momenttia. Kolmannen momentin

lisääminen liittyi Suomen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja

biolääketiedettä koskevaan sopimukseen, jossa painotetaan ulkopuolisen henkilön antamaa

hoitoa koskevaa suostumusta vajaakykykyisen potilaan hoidon edellytyksenä.132 Potilaslain

6.2 §:ssä säädetään että jos potilas esim.  mielenterveyshäiriön tai muun syyn vuoksi ei

pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on

kuultava ennen tärkeää hoitopäätöstä. Potilaslain 9 § säätää tiedonsaantioikeuden

suostumuksen antavalle taholle potilaan terveydentilasta.133

Potilaslaissa mainitut kuultava- ja suostumuksenantajatahot ovat tasavertaisia toisiinsa

nähden tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene antamaan suostumustaan tärkeästä

hoitopäätöksestä. Potilaslaki ei anna etusijaa omaiselle ja siten esim. sukulaisuusasema ei

käy avopuolisoaseman edelle.  Periaatteessa henkilö tai läheinen, joka parhaiten tuntee

potilaan tahdon ja hänen henkilökohtaiset näkemyksensä, voidaan asettaa

suostumuksenantajan asemaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä tulee olla

mahdollisuus tehdä havaintoja ja päätelmiä siitä, kuka on läheinen, ellei potilas ole häntä

aiemmin nimennyt. Lääkäri ratkaisee, milloin täysi-ikäisellä potilaalla ei ole riittävää

ymmärrystä eikä kykyä päättää itse omista asioistaan.134

Huomionarvoista seuraavassa lääninhallituksen ratkaisussa (LSLH-2003-6598/So-38) on

potilaslain 6 §:n ajatus, että jokaisen potilaan kohtaamisessa hänen tahtoaan hoidosta on

kuultava ja kunnioitettava. Yhteisymmärrys hoitopäätöksestä ei toteudu, ellei potilasta

hoitava lääkäri ole antanut tietoa potilaalle tai hänen edustajalleen päätöksenteon  pohjaksi.

Kirjaukset potilaan tahdon ilmaisuista potilasasiakirjoihin tulee olla lainsäädännön

vaatimusten mukaisia.

__________________________________

132Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2003:25 s. 3
133Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 117, Pahlman 2003 s. 218 –219
134Pahlman 2003 s. 220
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Lääninhallituksen ratkaisussa (28.2.2005 LSLH-2003-6598/So-38) lääninhallitus kiinnitti

keskussairaalan osastonylilääkärin huomiota potilaan itsemääräämisoikeutta koskevien

säännösten asianmukaiseen soveltamiseen. Kantelija oli pyytänyt puolisonsa mukaan

hänen kanssaan lääkärin vastaanotolla. Lääkäri oli kieltänyt puolisoa tulemasta

vastaanotolle ja kantelija koki itsensä vastaanottotilanteessa alistetuksi ja aliarvioiduksi.

Kantelija oli tunnetilansa vuoksi menettänyt malttinsa, kiroillut, lyönyt pöytään ja ruvennut

itkemään. Potilas oli poistettu vastaanotolta vahtimestarin toimesta. Lääninhallitus viittasi

potilaslain 6 §:n säännökseen, jonka mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä

hänen kanssaan. Potilaan toivomukseen saada valitsemansa henkilö mukaan  vastaanotolle

tulee lähtökohtaisesti suhtautua myönteisesti. Jos potilaan pyyntöön ei voida suostua, tulee

potilasasiakirjoihin kirjata STM:n  asetuksen potilasasikirjoista 3 §:n mukaan, mihin kielto

on perustunut.135

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan (eoae 2828/2007) kiinnittänyt huomioita

puutteellisiin potilasasiakirjamerkintöihin. Hänen mukaan potilasasiakirjoista puuttuu

usein kokonaan merkinnät potilaan kanssa käydyistä keskusteluista, jotka koskevat

potilaan hoitoa. Nämä keskustelut ja potilaan ilmaisemat näkemykset hoidostaan  olisi

syytä mainita erikseen siltä varalta, että potilas ei myöhemmin pystyisi enää päättämään

hoidostaan. Myös omaisten mielipide tulisi huomioida näissä tilanteissa.136

4.4  Potilaslain 6 §:n uudistamistarve

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistiossa (STM 2003:25) esitetään  potilaslain 6

§:n tarkistamista. Ehdotuksessa arvioidaan ja selkiytetään pykälän suhdetta Euroopan

neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaan sopimukseen sekä. Muistio

lähetettiin lausunnolle muun muassa kaikille sairaanhoitopiireille. Muistiossa on laajat

yleisperustelut lainsäädännön nykytilasta potilaan itsemääräämisoikeuden kohdalla sekä

yksityiskohtaiset perustelut potilaslain 6 §:n merkityksestä sekä ehdotuksista uusista

velvoitteista ja uudesta 6 a §:stä.137

__________________________________

135Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten ratkaisut 2005 s. 50
136eoae 2828/2007
137Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2003:25 s. 3
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Projektiryhmä kuuli työnsä aikana eri alojen asiantuntijoita sekä selvitti lääninhallitusten ja

TEO:n ratkaisemien kantelutapausten pohjalta potilaiden ja omaisten kokemia

itsemääräämisoikeuksien loukkauksia. Asiantuntijoiden mukaan potilaiden luottamusta

terveydenhuoltojärjestelmään pidettiin hyvänä. Asiantuntijat nostivat esiin potilaiden

tiedonsaantioikeudessa esiin tulleita puutteita ja korostivat yhteisymmärrystä hoidossa.

Kokonaisvaltaisen hoidon onnistumisen kannalta onkin oleellista selvittää potilaan tahto  ja

antaa potilaille  riittävä informaatio.138

Työryhmän muistion (2003:25) liitteessä olevassa hallituksen esityksen yleisperustelussa

todetaan, että voimassa oleva 6 §:n säännös itsemääräämisoikeudesta on sisällöltään

tulkinnanvarainen ja vaikeaselkoinen. Säännös ei välttämättä turvaa potilaan tahdon

toteutumista. Esityksen nykytilan perusteluissa todetaan, että potilaslain 6 §:ssä  ei käytetä

termiä suostumus, vaan yhteisymmärrys.139

Säännöksen tarkoituksena on ollut painottaa terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaan

keskinäisen yksimielisyyden ja ymmärtämyksen tavoitetta. Potilaan suostumus on

terveyden- ja sairaanhoidon antamisen edellytyksenä, mutta potilaslaissa ei määritellä

tarkasti hoitoa tai tilannetta, jossa on pyydettävä potilaan suostumus. Potilaslaki korostaa

potilaan tietoon perustuvan suostumuksen merkitystä. Potilasasiakirjoista ei yleensä selviä,

miten laajasti potilasta on informoitu. Jälkikäteen tulisi voida arvioida, ovatko

hoitopäätöksessä ratkaisut kaikilta osin perustuneet potilaan  asianmukaiseen ja riittävään

tietoon sekä ymmärrykseen.140

Henkilön kyky tehdä itseään koskevia päätöksiä säilyy kauemmin kuin hänen

oikeudellinen täysivaltaisuutensa. Potilaslain 6 §:n puutteena on pidetty sitä, että siinä ei

lainkaan säännellä sitä tilannetta, jossa vajaavaltainen potilas pystyy osallistumaan itseään

koskevaan päätöksentekoon.141 Uuden ehdotetun 6 a §:n 1 momentti koskee täysi-ikäisen

potilaan hoidon toteuttamista silloin, kun henkilö ei terveydentilastaan tai esim.

mielenterveydenhäiriöstään johtuvien syiden vuoksi pysty osallistumaan hoitoaan

koskevien ratkaisujen tekemiseen. Projektiryhmän ehdotuksen mukaan olisi

tarkoituksenmukaista, että potilas hoitoon tullessaan nimeäisi puolestaan toimivan
__________________________________

138Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2003:25 liite s. 3
139ibid. 2003:25 s. 3
140ibid. 2003:25 s. 3
141ibid. 2003:25 s. 3
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henkilön, jos potilas ei sairautensa vuoksi kykenisi osallistumaan hoitoaan koskevaan

päätöksentekoon. Projektiryhmä ehdottaa myös, että potilaslakiin sisällytettäisiin

nimenomaisen suostumuksen  edellytys tärkeissä hoitopäätöksissä.142

Projektiryhmä pitää tärkeänä, että potilaan hoitoaan koskevat kannanotot, kuten

suostumukset, suostumusten peruuttamiset ja hoidosta kieltäytymiset, merkittäisiin

potilasasiakirjoihin. Suomen allekirjoittama biolääketiedesopimus painottaa tietoon

perustuvan suostumuksen periaatetta, jonka vahvistamiseksi työryhmä ehdottaa voimassa

olevan 6.1 §:n täsmentämistä siten, että merkittäviin hoitopäätöksiin olisi hankittava

potilaan nimenomainen, tietoon perustuva suostumus. Potilaslain 6.2 §:ään ehdotetaan

sisällytettäväksi potilaan vakaan hoitotahdon noudattamisen velvoite.143

Edellä esitetyt ehdotukset olisivat mielenterveyspotilaan kohdalla erittäin merkittäviä

uudistuksia. Lähin omainen ei aina välttämättä ole se henkilö, joka tuntee potilaan

elämäntilanteen ja potilaan oman tahdon. Koska mielenterveyspotilaan henkinen tila ja

mielenterveyshäiriö voi suurestikin vaihdella hoidon aikana, olisi potilaan

itsemääräämisoikeuden kannalta edullista, jos heti hoitoon tullessa  potilas nimeäisi hänen

puolestaan toimivan henkilön. Esitys ei ole vielä ollut hallituksen käsittelyssä.

Mahdollisia syitä käsittelyn viivästymiseen saattaa olla eri ministeriöiden laajat

lainsäädäntöhankkeet, jotka priorisoidaan potilaslain muutosta kiireisemmiksi.

Psykiatrisessa sairaanhoidossa lienee vaikea tarkasti määritellä, mikä on tärkeä hoitopäätös

kunkin potilaan kohdalla. Asiassa nousee esiin monia kysymyksiä kuten että olisivatko

potilaat valmiit nimeämään heti hoitoon tullessaan heidän puolestaan toimivan henkilön

sellaista tilannetta varten, jossa he eivät itse kykenisi päätöksentekoon tai jos lähiomaisia ei

ole.

Sosiaali- ja terveysministeriön projektityöryhmä valmistelee potilaslain 6 §:n

uudistamista144. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio saattaa ratkaisussaan

(Dnro 1794/2/07)  sosiaali- ja terveysministeriön tietoon käsityksensä potilaslain 6 §:n 2 ja

3  momenttien täsmentämistarpeesta. Oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota kanteluihin
__________________________________

142Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2003:25 liite s. 15-16
143ibid. 2003:25 liite s. 14-16, Lohiniva-Kerkelä 2007 s.134
144Lohiva-Kerkelä 2007 s. 134



39

antamissaan päätöksissä potilaan tiedonsaantioikeuden ja itsemääräämisoikeuden

merkitykseen sekä asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen tekemiseen. Potilaslain 6

§:n 2 ja 3 momentin säännös on osoittautunut  tulkinnanvaraiseksi. Oikeusasiamies

pyytääkin sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan marraskuun 2007 loppuun

mennessä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin hänen käsityksensä on antanut aihetta.145

4.5  Itsemääräämisoikeuden erityiskysymyksiä

4.5.1 Vapaaehtoinen psykiatrinen hoito

Psykiatriseen hoitoon potilas voidaan ottaa joko vapaaehtoisesti omasta tahdostaan tai

määrätä hoitoon tahdostaan riippumatta mielenterveyslain säätämällä tavalla.

Psykiatrisessa avo- ja sairaalahoidossa psyykkisten sairauksien erityispiirteet aiheuttavat

tilanteita, joissa terveydenhuollon henkilökunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota

potilaan itsemääräämisoikeuteen ja tiedonsaantioikeuteen. Mielenterveyspotilaat kokevat

olevansa  usein huonommassa asemassa kuin muut potilasryhmät psyykkisen sairautensa

perusteella. Mielenterveyspotilaiden hoidossa lainsäädäntöön ja ihmisoikeussopimuksiin

kirjatut potilaan itsemääräämisoikeudet eivät kaikilta osin toteudu. Potilasjärjestöön

tulevien palautteiden perusteella erityisesti tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa

hoidossa on epäkohtia.146 Mielenterveyshäiriöihin sairastuneet ihmiset kohtaavat syrjintää,

ennakkoluuloja ja leimaamista kaikkialla eri yhteisöissä.. Leimautuminen (stigma) on

vahingollista ja musertavaa. Syrjinnän kohteeksi joutunut yksilö leimataan väärillä

perusteilla Ennakkoluulot  mielenterveyshäiriöön sairastunutta kohtaan lisäävät hänen

sosiaalista eristäytymistään ja altistavat häntä häirinnän kohteeksi 147.

Suomessa Pohjalaisväestölle suunnatun  kyselytutkimuksen mukaan kolmannes vastaajista

arvelee, että ystävät ovat vaarassa kadota, jos kertoo mielenterveysongelmistaan. Moni

myös epäilee, ettei terveydenhuollon henkilökunta suhtaudu vakavasti

mielenterveysongelmiin. Sairauden arvellaan johtavan kielteisiin seurauksiin

ihmissuhteissa, työelämässä ja palvelujärjestelmässä. Moni mielenterveysongelmainen

__________________________________

145Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu Dnro 1794/2/07
146Huhta 2000 s. 121
147 Smith 2002 s. 317
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kokee häpeää ja syyllisyyttä oireistaan leimaten itse itsensä148. Stigma on syvästi hävettävä

ja ei-toivottu ominaisuus, mikä estää henkilöä saamasta osakseen täyttä sosiaalista

hyväksyntää. On mahdollista, että henkilö salaa sairauttaan ja välttää sosiaalisia tilanteita

pelätessään leimautumista. Leimautuminen on yleinen ongelma etenkin skitsofreniasta

kärsiville. Stigmakokemukset aiheuttavat kärsimystä, vihaa, masennusta ja pysyviä

vahinkoja itsearvostukselle149.

Laitoksissa hoidossa olevien potilaiden asemaan on perinteisesti kohdistunut monenlaisia

rajoituksia, jotka ovat osaksi perustuneet lakien säännöksiin tai laitoksen

ohjesääntöihin.150  Sairaaloissa hoidossa olevien potilaiden katsottiin olevan erityisessä

vallanalaissuhteessa. Suomalaisessa viranomais- ja oikeuskäytännössä sekä

oikeuskirjallisuudessa onkin vaikuttanut oppi ns. laitosvallasta, joka sittemmin hylättiin

1960 luvun lopulla ja laitoksessa olo ei enää oikeuttanut rajoittamaan potilaan

perusokeuksia.151 Mielenterveydenhäiriöt saattavat heikentää potilaan toimintakykyä, lisätä

potilaan avuttomuuden tunnetta ja johtaa heikkoon itsetuntoon. Sairaus vaikuttaa

potilaaseen siten, että hänestä tulee hyvin nopeasti alistuva, syrjäänvetäytyvä ja mieleltään

haavoittuva. Hoitavalle henkilökunnalle saattaa tulla kielteisiä asenteita

mielenterveyshäiriöstä kärsivää potilasta kohtaan. Kielteinen asenne voi tulla esille esim.

siten, että tehdään potilaan puolesta päätöksiä ilman, että potilas on niistä tietoinen.

Potilaan mielipiteitä saatetaan jättää huomioimatta, koska niitä ei pidetä tärkeänä.152

Käytännön psykiatrisessa hoitotyössä ajatus hoitoaan koskeviin päätöksiin osallistuvasta

potilaasta ei ole aina itsestään selvyys. Psykiatrisessa sairaalassa työskentelevät hoitajat

ovat myöntäneet, että potilaan sairauden luonteen lisäksi keskeisimpiä potilaan

itsemääräämisoikeutta rajoittavia tekijöitä ovat hoitokäytännöt, rutiinit ja monenlaiset

säännöt hoidossa.153

Terveydenhuollossa työntekijöillä on runsaasti tietoa ja alan koulutus. Lisäksi he ovat

auktoriteetin asemassa potilaaseen nähden päättämään, mikä on potilaan parhaaksi. Paaso

(2001) toteaakin tutkimuksessaan terveydenhuollon vallankäytöllisestä luonteesta, että
__________________________________

148Aromaa ym. 2007 s. 788
149Nordling 2007 s. 46-47
150Tuori 2004 s. 502
151Tuori 2004 s. 500-501
152Välimäki 2003 s. 216-217
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millään muulla vallankäytön kontrollin piiriin perinteisesti kuuluvalla yhteiskunnan

toimintasektorilla ei ole niin merkittäviä ja huomattavia valtaoikeuksia kuin on

terveydenhuollolla154. Yksi ulottuvuus henkilökunnan käyttämästä vallasta on kontrolli,

jota käytetään henkilöiden välisessä vuorovaikutussuhteessa. Kontrolli ilmenee

pyrkimyksenä vaikuttaa potilaan mielipiteeseen ja auktoriteettina olemiseen. Se ilmenee

myös voiman käyttönä tai manipulaationa ja esimerkiksi puutteellisten ja valikoitujen

hoitovaihtoehtojen esittämisenä.155

Vuosia psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ylihoitajana toimiessani olen havainnut että

vielä 2000 luvullakin vapaaehtoisessa hoidossa oleviin potilaisiin on kohdistettu

itsemääräämisoikeuden rajoituksia. Rajoitukset ovat perustuneet hoitokulttuuriin sekä

yksikön  omiin järjestyssääntöihin, joita potilaiden oli noudatettava.  Monet potilaat eivät

välttämättä ole  tietoisia oikeuksistaan, eivätkä siten heikon itsetunnon  ja avuttomuuden

perusteella ole kykeneväisiä puolustamaan oikeuksiaan. Latvala (1998) toteaa

tutkimuksessaan, että psykiatrinen hoitotyö toteutui useimmiten perinteisesti, jossa potilas

oli hoidon passiivinen vastaanottaja. Hoitotyö toteutui autoritaarisesti tulevien määräysten

mukaisesti. Autoritaariset menetelmät, kuten lääkehoito, pakottaminen ja eristäminen

olivat yleisiä. Kaikki hoitoon liittyvä tieto tuli potilaalle usein  valmiina tietona ilman, että

niistä olisi potilaan kanssa etukäteen keskusteltu tai kuultu hänen mielipidettään.156

Perinteinen psykiatrinen hoito on ollut laitoskeskeistä, asiantuntijalähtöistä ja potilasta

passivoivaa157. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa  vapaaehtoisessa hoidossa olleisiin

työikäisiin potilaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa, ilmeni että potilaista yli neljännes oli

joutunut pakkotoimien ja rajoitusten kohteeksi158. Myös Tuorin ym. (2004) tutkimuksen

mukaan tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämisessä ja pakkotoimissa alueelliset  ja

sairaalakohtaiset erot hoitokäytännöissä olivat suuret159.

Mielenterveyspotilaat saattavat vastustaa  vapaaehtoisessa hoidossa ollessaan erilaisia

hoitokäytäntöjä  esim. lääkityksen lisäämistä tai muuttamista. Erityisesti näissä tilanteissa
__________________________________

154Paaso 2001 s. 12
155Vuokila-Oikkonen 2002 s. 64
156Latvala 1998 s. 60
157Vuokila-Oikkonen 2002 s. 31
158Koivuranta 2002 s. 70
159Tuori ym. 2004 s.3411
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heidän mielipidettään tulee kuulla ja heille on annettava riittävästi tietoa omien

päätöksiensä ja valintojensa perusteeksi. Hoitohenkilökunnan ja potilaan erilaiset

näkemykset hoidosta saattavat poiketa suuresti ja tilanne on hoitohenkilökunnalle hyvin

haasteellinen.  Potilas voi olla  ahdistunut, epäluuloinen ja käytökseltään uhkaava.

Useimmiten yhteisymmärrys saavutetaan  keskustelemalla ja ottamalla huomioon potilaan

mielipiteet eikä minkäänlaisia rajoituksia tarvita. Käytännössä on esiintynyt tilanteita,

joissa lääkäri on luopunut esim. lääkemuutoksista potilaan tahdon mukaisesti. Kuitenkin

muutaman päivän kuluttua potilaan terveydentila voi huonontua siinä määrin, että hänet on

määrättävä tahdosta riippumattomaan sairaalahoitoon ja lääkitys voidaan aloittaa.160

Paternalistiset näkökohdat terveydenhuollossa perustuvat usein siihen, että toimenpiteen

kohteelta katsotaan puuttuvan kyky määritellä oma etunsa. Täysi-ikäinen  ihminen saattaa

olla kykenemätön käyttämään itsemääräämistään esim. mielenterveydellisistä syistä.161

Lääkäri viimekädessä ratkaisee ja harkitsee, onko täysi-ikäinen potilas kykenevä itse

päättämään hoidostaan ja onko hänellä riittävä ymmärrys asioiden päättämiseen162.

Mielenterveyspotilaan oikeudet ovat täysin samat kuin muidenkin potilasryhmien oikeudet

ja  psykiatrisessa avo- ja laitoshoidossa potilaita hoidettaessa tulee aina ottaa huomioon

potilaslain säännöt. Potilas ei ole passiivinen ja alistettu hoidon kohde, vaan häntä tulee

hoitaa omista asioistaan vastuussa olevana ja mahdollistaa yhteistyö sekä

luottamuksellinen hoitosuhde häntä hoitavien henkilöiden kanssa. Hoidon suunnittelusta  ja

toteutuksesta on annettava  etukäteen  informaatio potilaalle. Potilaan saaman selvityksen

perusteella hän voi  vapaasti ja selkeästi  ilmaista  suostumuksensa hoitoon.  Potilaalle on

kerrottava riittävästi, millaisen arvion lääkäri tai mielenterveysalan asiantuntija on tehnyt

potilaan tilanteesta. Potilaan suostumusta hoitoon tulee hakea aktiivisesti kaikissa

olosuhteissa, vaikeasti häiriytyneenkin potilaan kohdalla. Näissä tilanteissa ei potilaan

tiedonsaanti toteudu aina lain hengen mukaisesti. Erityisesti epäkohtia on tullut esille

tarkkailun ja tahdosta riippumatta toteutettavan hoidon kohdalla.163 Seuraavassa

lääninhallituksen ratkaisussa (ESLH-2004-03031/So-38) tulee esille mielenterveyspotilaan

itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen sivuuttaminen sekä avohoidossa olevan potilaan

velvoittaminen injektiomuotoiseen lääkehoitoon vastoin potilaan omaa tahtoa.
__________________________________

160Haastattelu, M. Koski
161Tuori 2004 s. 418
162Pahlman 2003 s. 220
163Lehtonen ym. 2001 s. 18-19, Bärlund-Toivonen 2000 s. 172



43

Lääninhallituksen ratkaisussa (ESLH-2004-03031/So-38, 21.12.2004)
lääninhallitus kiinnitti  kaupungin psykiatrista sairaalaa ylläpitävän
terveyskeskuksen huomiota siihen, että psykiatriseen potilaaseen saa kohdistaa
hänen perusoikeuksiaan rajoittavia toimenpiteitä vain hänen sairaalahoitonsa
aikana ja mielenterveyslain edellyttämällä tavalla. Potilas oli kannellut siitä,
että hänet oli velvoitettu voimassa pidetyllä tahdosta riippumattoman hoidon
päätöksellä tulemaan osastohoidon päätyttyä sairaalaan kahden viikon välein
injektiomuotoista lääkitystä varten. Lääninhallitus katsoi, että potilasta ei voida
velvoittaa avohoidon toimenpiteisiin vastoin hänen omaa tahtoaan. Potilaan
pitäminen sairaalan kirjoilla tahdosta riippumattoman hoidon statuksella hänen
avohoitonsa varmistamiseksi ei ole voimassaolevan lainsäädännön mukaista144.

Mielenterveyslakiin tulleet muutokset 1.6.2002 pyrkivät selkeyttämään, turvamaan ja

yhdenmukaistamaan potilaiden perusoikeuksia entistä paremmin sekä vähentämään

laitosvaltaa. Potilaan oikeusturvaa laajennettiin ja lääninhallitusten  valvonta edellytyksiä

tehostettiin. Säännökset hoitoon määräämisestä pysyivät ennallaan.145 Hallituksen

esityksen mukaan (96/1998) aikaisemmin 28 §:ssä säädetty itsemääräämisoikeuden

rajoittaminen ei vastannut enää perustuslain ja ihmisoikeussopimusten asettamia

vaatimuksia. Rajoitustoimenpiteet eivät ilmenneet suoraan laista ja käytäntö vaihteli

alueellisesti suuresti päätöksenteossa146. Edellä esitettyihin seikkoihin kiinnitti huomiota

myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Liisa Paunio kannanotoissaan.147

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 35/2001 vp) lausuu kannanottonaan hallituksen

esitykseen, että säännösten peruslähtökohtana on taata potilaalle hyvä hoito. Ihmisarvon ja

perusoikeuksien toteutumisen laatuindikaattoreita tulee kehittää ja seurata siten kuin

mielenterveyspalveluiden laatusuosituksessa on esitetty.148 Mielenterveyspalvelujen

laatusuosituksessa (2001) painotetaan muun muassa kuntalaisten oikeutta hyvään hoitoon

ja tiedonsaantiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla tulee huomioida, että

keskeiset hoidon eettiset periaatteet ja potilaan oikeudet toteutuvat. Henkilökunnan tulee

tietää etenkin tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat määräykset ja säädökset.149

__________________________________

144Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen ratkaisuja 2004 s. 99
145HE 113/2001 vp. s. 1-2
146HE 96/1998 vp  s. 2
147Paunio 2000 s. 3462
148 StVM 35/2001 vp. s. 2
149Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:9 s. 8, 33
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4.5.2  Tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset

Potilaslain 6.4 §:ssä on viittaus mielenterveyslain säännöksiin potilaan tahdosta

riippumatta annettavasta hoidosta. Mielenterveyslain 8 § säätää, milloin henkilö voidaan

määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon. Edellytyksiä on kolme; jos

henkilön todetaan olevan mielisairas, jos henkilö mielisairautensa vuoksi on hoidon

tarpeessa ja hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan

tai vakavasti vaarantaisi henkilön terveyttä tai turvallisuutta tai muiden henkilöiden

terveyttä tai turvallisuutta ja kolmantena, jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät

sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.

Henkilö voidaan ottaa tarkkailuun sairaalaan ja selvittää, ovatko edellytykset hänen

hoitoon määräämiseen hänen tahdostaan riippumatta olemassa. Mielenterveyslain 9 § ja 10

§ säätelevät tarkkailuun ottamisen vaatimuksia. Lääkärin on laadittava potilaasta kirjallinen

ja perusteltu tarkkailulähete. Viimeistään neljäntenä päivänä tarkkailuun ottamispäivän

jälkeen tarkkailusta vastaavan lääkärin on tehtävä potilaasta kirjallinen tarkkailulausunto,

jonka tulee sisältää perusteltu kannanotto siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen

tahdosta riippumatta olemassa.

Lain 11 § normeeraa potilaan kuulemista ja hoitoon määräämistä siten, että aina ennen

potilaan hoitoon määräämistä on selvitettävä tarkkailuun otetun oma mielipide. Päätöksen

tarkkailuun otetun potilaan hoitoon määräämiseksi hänen tahdostaan riippumatta tekee

psykiatrisesta sairaalahoidosta vastaava ylilääkäri. Hän tekee päätöksen tarkkailulähetteen,

tarkkailulausunnon ja sairauskertomuksen perusteella.
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5  MIELENTERVEYSPOTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS

5.1  Hoitoon pääsy

Potilaan tiedonsaantioikeuden kannalta eräiden lakien säännösmuutokset olivat merkittäviä

hoidon saatavuuden  turvaamiselle. Potilaslain 4.1 § (857/2004) muutettiin ja lisättiin 4 a §

(857/2004), kansanterveyslakiin lisättiin 15 b § (855/2004) ja erikoissairaanhoitolain 10 §

(856/2004) ja  31 § (856/2004) muutettiin sekä lisättiin 31 a § (865/2004).

Potilaslain 4.1 § säätää, että potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos

hoitoon pääsy jostain syystä viivästyy tai ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta

ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle

potilaalle on aina annettava hoito. Tyypillisimmillään 4 §:ssä tarkoitetussa odottamisessa

on tilanne, kun potilas jonottaa erikoissairaanhoidon palvelua esimerkiksi psykiatrian

poliklinikalle lääkärin vastaanotolle. Informaatiovelvollisuutta voidaan pitää perusteltuna,

vaikka olisi kyse lyhyestäkin odotusajasta150.

STM:n asetus potilasasiakirjoista säätää 18.1 §:ssä, että mikäli potilas ei pääse

terveydenhuollon ammattihenkilön hänelle tarpeelliseksi katsomaansa hoitoon ja potilas

joutuu odottamaan hoitoon pääsyä, niin potilasasiakirjoihin tulee tehdä merkinnät hoidon

viivytyksen syystä, arvioidusta hoitoon pääsy ajasta  sekä maininta potilaalle tehdystä

ilmoituksesta151. Eduskunnan oikeusasiamies (eoae 2828/2007) on ratkaisussaan

kiinnittänyt huomioita puutteellisista potilasasiakirjamerkinnöistä hoitoon pääsyn

ajankohdan siirtymisestä. Potilaalle ilmoitetusta hoitoonpääsyn ajankohdasta ei ole tehty

merkintöjä ajankohdan siirtyessä.152

Psykiatrisessa avohoidossa saattaa tulla esille tilanne, jossa potilaalle joudutaan

perustelemaan pitkää jonotusaikaa esim. psykiatrian poliklinikan lääkärin vastaanotolle.

Vaikka näissä tilanteissa terveydenhuoltohenkilökunta kokee usein ristiriitaisena potilaan

hoidon tarpeen ja käytettävissä olevat hoidon resurssit, on hyvä muistaa potilaslain 3 § ja

varauma, jossa säädetään, että hoitoa annetaan terveydenhuollon käytettävissä olevien

__________________________________

150Paaso 2001 s. 135, 126
151Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:3 s. 35
152Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut 2828/2007
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voimavarojen rajoissa. Potilaslaki ja STM:n asetus potilasasiakirjoista asettavat

terveydenhuoltohenkilöstölle informaatio- ja kirjaamisvelvollisuuden hoitoonpääsyn

viivästymisen syystä. Näissä tilanteissa on muistettava salassapitosäännökset, että ei esim.

ilmaise toisten potilaiden jonotilannetta. Kansanterveyslain 15 b § velvoittaa

terveyskeskuksen järjestämään toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-

aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee

tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti

yhteyden terveyskeskukseen.

Erikoissairaanhoitolain 31 § säätää, että hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen

viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai sen

yksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottu

hoito on järjestettävä ja aloitettava hoidon kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa

ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Muutettu 10 §

velvoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastaamaan alueellaan erikoissairaanhoitolaissa

säädetyn sairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin perustein. STM onkin

käynnistänyt yhtenäisten kiireettömän hoidon perusteiden laatimisen. Hoidon perusteiden

laatiminen on jaettu erikoisaloittain erityisvastuualueille. Työryhmät laativat hoidon

perusteita, joita korjataan ja kehitellään kokoajan saatujen kokemusten perusteella.153

Lainsäädäntömuutosten  tavoitteena on hallituksen esityksen (HE 77/2004) mukaan muun

muassa alueellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteen toteutuminen, kansalaisten

terveyden edistäminen, potilaan aseman parantaminen, potilaan välittömän

yhteydensaannin ja hoidon tarpeen arvioinnin turvaaminen ja terveydenhuollon

voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö154. Näitä tavoitteita voitaneen tulkita siten, että

ne vahvistavat potilaan tiedonsaantioikeutta ja itsemääräämisoikeutta nimenomaan

tiedonsaantioikeuden näkökulmasta. Potilaiden informoinnilla ja neuvonnalla lisätään

heidän omaehtoista terveyden edistämistään ja vähennetään turhaa ahdistusta ja pelkoa,

jota erityisesti epäselvä ja pitkä jonotusaika hoitoon pääsyyn aiheuttaa. Hallituksen

esityksessä korostetaan erikoissairaanhoidossa tehtävän hoidon tarpeen arviointia. Lain

31.5 §  säätää, että jos potilaalla todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa

terveyskeskuksessa, on potilas ohjattava perusterveydenhuoltoon mukanaan tarpeelliset
__________________________________

153Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:5 s. 3
154HE 77/2004
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hoito-ohjeet. Kiinteä yhteistyö erikoissairaanhoidon hoitotahojen ja perusterveydenhuollon

kesken sekä hoidosta keskustelu potilaan, lääkärin ja omahoitajan kesken auttaisi

erikoissairaanhoidon erikoislääkäriä entistä täsmällisempään hoidon tarpeen arviointiin.155

5.2  Tiedonsaantioikeuden sisältö ja laajuus

Jokaisella potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon potilaslain 3

§:n mukaan. Ammattihenkilölain lain 15 §:ssä säädetään, että terveydenhuollon

ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja

perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa perusteella sekä otettavaa huomioon

toiminnassaan potilaslain säädökset. Hyvän hoidon standardit ovatkin keskeiset periaatteet

arvioitaessa ammattihenkilöiden toiminnan oikeellisuutta. Riittävän tiedon antaminen

potilaalle on osa hyvää hoitoa ja parantaa potilaan hoitomyöntyvyyttä.156

Hotti Aira (2004) on tutkinut, mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää. Tutkimuksessa on

haastateltu sataa skitsofreniaa sairastavaa avohoitopotilasta ja kolmeakymmentä

masennuspotilasta sekä analysoitu 96:n kyselylomakkeen vastaukset, joihin oli saatu

vastaukset psykiatriassa työskenteleviltä lääkäreiltä. Tulosten mukaan molempien

sairausryhmien potilaat olisivat halunneet saada enemmän tietoa viimeistään diagnoosin

varmistuttua kuin mitä heille oli kerrottu. Skitsofreniapotilailla oli masennuspotilaisiin

verrattuna suurempi tiedontarve ja he olivat masennuspotilaita huonommin selvillä

sairaudestaan. Potilaiden mielestä tietoa sairaudesta ja hoidosta tulee antaa potilaille

monipuolisesti, varhain ja toistuvasti, jopa sairautta epäiltäessä.  Lääkärien mielestä  tietoa

tulee antaa varsinkin skitsofreniapotilaille vasta diagnoosin varmistuttua, joko myöhemmin

tai ei lainkaan. Lääkärit suhtautuivat molempien sairausryhmien  diagnoosin kertomiseen

potilaita pidättyvämmin. Vielä diagnoosin varmistumisen jälkeenkin jotkut lääkärit

epäröivät diagnoosin kertomista potilaalle, vaikka potilas tiedustelisi sairautensa nimeä.

Tutkimuksen mukaan sekä lääkäreiden että potilaiden mielestä potilaalle oli hyötyä

sairauttaan koskevasta tiedosta.157

__________________________________

155HE 77/2004
156Lehtonen 2001 s. 172, 178
157Hotti 2004 s. 48-50, 161, 171-173
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Potilaslain 5.1 § normeeraa potilaan tiedonsaantioikeutta ja sen sisältöä seuraavasti:

     ”Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri

hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista,

joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa

vastoin potilaan tahtoa tai silloin kun on ilmeistä ,että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa

vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.”

Hallituksen esityksen (185/1991)  mukaan potilaslain 5 § ja 6 §  ovat yhteydessä toisiinsa.

Kun potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, lähtökohtana on informed

consent -periaate. Potilaalle on annettava riittävästi tietoja hoidon merkityksestä ja

vaikutuksista siten, että hän ymmärtää  suostumuksensa tai suostumuksesta kieltäytymisen

kannalta merkityksellisen tiedon. Potilaalle tulee antaa selvitys hänen terveydentilastaan,

hoidon laajuudesta, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hoitoon

liittyvistä seikoista, jotka ovat merkityksellisiä päätettäessä  hänen hoidostaan. Myöskin

hoitojen riskitekijät, haitat ja hyödyt, hoidon epäonnistumisen mahdollisuudet ja

komplikaatiot tulee selvittää.158

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään (StVM15/1992) korostanut potilaslain

ensisijaisena tehtävänä edistää luottamuksellista hoitosuhteen syntymistä potilaan ja

ammattihenkilöstön välille. Potilaan vakaumuksen kunnioittaminen, hänen etujen,

tietämyksensä ja päätösvaltansa huomioiminen johtaa entistä parempiin hoitotuloksiin159.

Hallituksen esityksessä (185/1991) potilaslaiksi todetaan, että henkilökunnan tulisi  antaa

oma-aloitteisesti potilaalle selvitykset hänen hoidostaan ja niihin liittyvistä seikoista.

Potilaslain 5 § on selkeästi kirjoitettu siten, että kysymys on oma-aloitteisesta

tiedonantamisesta eikä vain potilaan pyytämästä tai vaatimasta tiedon tarpeesta.160

Lehtonen (2001) toteaa, että potilaan oikeudet ja terveydenhuollon ammattihenkilön

velvollisuudet potilaasta huolehtimiseen eivät ole symmetrisiä myöskään hoitosuhteessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudet ovat laajat ja heidän on aina pyrittävä

antamaan potilaalle hyvää hoitoa. Arvioitaessa hoitosuhteeseen liittyviä velvoitteita

voidaan todeta, että julkisen vallan ja potilasta hoitavan henkilökunnan velvollisuudet
__________________________________

158HE 185/1991
159StVM 15/1992 vp s. 1
160 Ilveskivi 1997 s. 79,  Tuori 2004 s. 425, Pahlman 2003 s. 200
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edistää potilaan oikeuksia ovat suuremmat kuin potilaan oikeudet saada oikeutensa

toteutetuksi.161

Voidaan ajatella, että erityisesti mielenterveyspotilaan kohtaamisessa ja

vuorovaikutussuhteessa on tärkeää, että hoitoon osallistuva henkilökunta huomioi potilaan

tiedonsaantioikeuden ja luo oma-aloitteisesti kaikille potilaille mahdollisuuden tietojen

saamiseen. Vuorovaikutuksessa esiin tulleiden seikkojen kirjaaminen on merkityksellistä ja

niiden avulla voidaan myös jälkikäteen arvioida tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Iäkkäille potilaille kohdistetussa tutkimuksessa potilaat tiesivät saamiensa lääkkeiden

tarkoituksesta, mutta eivät niiden haittavaikutuksista eikä hoitojaksoilla tehdyistä

muutoksista. Potilaat eivät tienneet hoitonsa tavoitteista. Hei eivät olleet keskustelleet

omista tavoitteistaan hoitohenkilökunnan kanssa ja osalla potilaista ei ollut tietoa

kotiutussuunnitelmasta. Potilaat toivoivat, että he saisivat tietoa pyytämättä. Osa potilaista

luuli, että saavat tietoa hoitoon liittyvistä asioista ja hoidon tavoitteista vain lääkäriltä.

Hoidon suunnittelu ja kotiutuksen suunnittelu  olisikin hyvin tärkeä tehdä potilaan kanssa

yhdessä ja potilaan omia elämänarvoja ymmärtäen.162

Käytännössä psykiatrisessa hoitotyössä sairaalahoidossa saattaa tulla tilanteita, että lääkäri

tekee potilaalle lääkemuutoksen keskustelematta potilaan kanssa. Joskus ei hoitajakaan

tiedä perusteita lääkemuutokselle. Potilaan kysyessä hoitajalta perusteita lääkemuutokseen

on pyydettävä potilasta odottamaan perusteellisempaa vastausta lääkäriltä, ellei perustetta

ole kirjattu potilasasiakirjoihin.163

Terveydenhuoltohenkilöstön velvollisuus on selvittää ja antaa täsmentävä kannanotto,

mikä on potilaan sairaus ja mitkä ovat diagnostiset tiedot. Potilaan tiedonsaantioikeus

puoltaa näkökulmaa, jonka mukaan aina, kun potilaan diagnostisissa arvoissa havaitaan

informoitavaa, potilaalla on oikeus saada siitä tieto. Terveydentilaa koskeva

informointivelvoite käsittää selvityksen hoitotuloksista, hoitosuunnitelman tavoitteiden

saavuttamisesta, muuttuneesta terveydentilasta ja sen seurantatarpeesta hoidon jälkeen sekä
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161Lehtonen 2001 s. 81
162Laapotti-Salo ym. 2004 s. 23-27
163Haastattelu,  M. Koski
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neuvoja jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen muuttuneen terveydentilan tai sairaudesta

johtuvien rajoitusten vuoksi.164

Pollock ym. (2004) tulivat tutkimuksissaan siihen tulokseen, että henkilökunta suhtautui

usein kaksijakoisesti siihen, onko potilaiden päästävä osallisiksi tiedoista. Henkilökunta

korosti tiedon saannin mahdollisia kielteisiä seurauksia hoitomyöntyvyydelle.

Organisaation monimutkaisuus ja ammatillinen hierarkia rajoittivat jonkin verran

potilaiden  omaan hoitoonsa osallistumista sekä tiedon saantia.165 Potilaiden informointia

ei tulisi nähdä vain juridisena pakkona, vaan keinona solmia sekä lisätä hoitomyöntyvyyttä

ja luottamuksellisuutta hoitosuhteessa. Lääkärin ei pidä odottaa, että potilas kysyy, vaan

jokaiselle potilaalle tulee antaa monipuolisesti tietoa sairaudesta ja sen hoidosta.166

Potilaslain 4 a § säätää että terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa

laadittava tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma. Hallituksen

esityksessä (HE 77/2004) korostetaan, että yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan

kanssa laadittu suunnitelma auttaa molempia osapuolia ymmärtämään hoidon tavoitteet.

Potilaan ja hoitotiimin yhteisissä keskusteluissa laaditut kuntoutusta koskevat suunnitelmat

auttavat potilasta tiedostamaan, mitkä vaihtoehdot parhaiten tulevat kysymykseen hoito- ja

kuntoutussuunnitemassa, mihin hoidossa pyritään  ja miten tavoitteen saavuttamiseksi

edetään.167

Psykiatrisessa avo-hoidossa potilaslain 4 a §:n sääntöön sisältyvä maininta tarvittaessa on

haasteellinen. Laadukkaan ja tuloksia tuottavan hoitosuhdetyöskentelyn edistämiseen olisi

hyvä lähes aina sisällyttää hoito- ja kuntoutussunnitelma, joka on laadittu omahoitajan,

lääkärin, potilaan, lähiomaisen ja mahdollisen jatkohoitopaikan edustajan kanssa

yhteistyössä. Lainsäätäjä ei sitä ehdottomasti vaadi. Henkilökunnan runsaan työmäärän

vuoksi potilaan hoito- ja kuntoutussuunitelman laatii usein lääkäri yksin, joten suunnitelma

saattaa jäädä pinnalliseksi ja vaille potilaan ja moniammatillisen työryhmän näkemystä.168

Tämä sama asia on havaittavissa myös laitoshoidossa. Ristaniemi (2005) toteaa

tutkimuksessaan, että psykiatrisen laitoskuntoutuksen toteuttaminen näyttää olevan vielä
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164Paaso 2001 s. 299-233
165Pollock ym. 2004 s. 389
166Hotti 2004 s. 149, 159
167HE 77/2004 vp s. 42-46, 55-59
168Haastattelu, M-T Isoaho
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asiantuntijalähtöistä, jäsentymätöntä ja vailla selkeää struktuuria. Kuntoutujan osuus

suunnittelussa on vähäinen. He olivat lähinnä kysymyksiin vastaajan ja tiedonantajan

roolissa sekä passiivisia tiedon vastaanottajia.169

Potilaslain 5.2 § säätää terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta antaa selvitys

potilaalle hänen sairaudestaan ja hoidostaan siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen

sisällön.  Jos  terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas

ei aistivian tai kuulovian vuoksi ymmärrä selvitystä, on huolehdittava tulkitsemisesta.

Potilaan on saatava riittävät tiedot sairaudestaan, hoitosuunnitelmasta, hoidostaan,

hoitotoimenpiteistä ja lääkehoidosta omalla äidinkielellään siten, että potilas ymmärtää

tiedon sisällön. Tarvittaessa tulee käyttää apuna tulkkia.170

Kansanterveyslain 28 § (248/1997) sekä erikoissairaanhoitolain 33 § (432/2003) säätää

lisäksi, että kaksikielisten kuntien ja kuntayhtymien sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tulee

potilaan hoito järjestää niin, että hän saa palvelun valitsemallaan äidinkielellä, suomeksi tai

ruotsiksi. Lakien säännösten mukaan potilaan käyttämä kieli on mahdollisuuksien mukaan

otettava huomioon vaikka se olisi mikä tahansa. Käytännössä äidinkielen huomioiminen

vaatii ajoittain tulkkauksen järjestämisen. Tulkki on järjestettävä myös viittomakielisille.171

5.3   Informaatiostandardit

Informaatiostandardit ilmentävät pyrkimystä hallita potilaan tiedonsaantioikeutta koskevien

oikeusnormien tulkintaa teoreettisin välinein. Perusteltuna lähtökohtana tietojen

antamisessa voidaan pitää vaatimusta, jonka mukaan varsinaisten tiedonsaantioikeuden

rajoitusperusteiden soveltamisalan ulkopuolella potilaalla on rajoittamaton oikeus kaikkiin

hoidon kannalta relevantteihin tietoihin. Koska se ei käytännössä potilaan hoidossa ole

kuitenkaan mahdollista, on kehitelty kriteeristö, jonka avulla potilaan tiedonsaantioikeuden

laajuutta koskevaa kysymystä käytännön terveydenhuollon tilanteissa yritetään ratkaista.

Kriteerejä ovat subjektiivinen ammattistandardi, objektiivinen ammattistandardi,

subjektiivinen potilasstandardi ja objektiivinen potilasstandardi.172
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169Ristaniemi 2005 s.1, 98, 117
170HE 185/1991 s. 15, Pahlman 2003 s. 211, Tuori 2004 s. 427
171Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 109
172Paaso 2001 s. 119-120, Ilveskivi 1997 s.81, Pahlman 2003 s. 205
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Subjektiiviselle ammattistandardille on ominaista terveydenhuollon ammattihenkilön

paternalistinen asenne, joka on henkilökunnan päätösvaltaa korostava. Objektiiviselle

lääkäri-ammattistandardi perustuu sellaisen tiedon antamiseen, mikä on lääketieteellisen ja

hyvän lääkintäkäytännön mukaista. Objektiivinen  potilasstandardi perustuu käsitykseen

siitä tiedontarpeesta ja tietomäärästä, jonka keskimääräinen, huolellinen potilas haluaisi.

Subjektiivisessa potilasstandardissa on kyse potilaan yksilöllisestä tiedon tarpeesta ja siitä

miten paljon ja millaista tietoa hän omasta tilanteestaan haluaa.173

Objektiivinen ammatti- ja objektiivinen potilasstandardi eivät sisällä eivätkä ota huomioon

potilaan itsemääräämisoikeutta. Objektiivinen potilas- ja subjektiivinen potilasstandardi

taas sivuuttavat muiden potilaiden oikeudet ja  terveydenhuollon kokonaistoimivuuden.

Pahlman esittääkin väitöskirjassaan yhdistelmämallin, joka toteutuessaan olisi

lainsäädäntömme mukainen ihannetila ja jossa lähtökohtina ovat objektiivinen

lääkäristandardi ja subjektiivinen potilasstandardi. Yhdistelmämalli on nimeltään

vuorovaikutusmalli, jolle on ominaista läpinäkyvyys ja se  mahdollistaa potilaan

itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Potilaan informointiin vuorovaikutustilanteessa

vaikuttavat monet tekijät, kuten informaation antaja ja informaation vastaanottaja.

Merkityksellistä on hyväksyvän sekä myönteisen  ilmapiirin luominen keskustelulle ja

kysymyksille. Pyritään antamaan tietoja potilaalle siten, että hän ymmärtää annetun tiedon

terveydentilastaan ja hoidosta. Adekvaatit tiedot (riittävät tiedot) on se tietomäärä, jonka

yksittäinen potilas haluaa tietää. Potilaalla ei ole mitään yleistä oikeutta vaatia kaikkia

mahdollista relevanttia tietoa, jolla ei ole merkitystä hänen hoitonsa tai sairautensa

kannalta.174

Subjektiivisen potilasstandardin mukaan yksittäisen potilaan tiedontarve  hoitotilanteessa

on määräävä  tekijä. Potilaslain 5 §:ssä lähtökohdaksi tiedonsaantioikeudessa on omaksuttu

se,  että tiedon määrää, laatua ja ymmärrettävyyttä tulee arvioida yksilöllisesti potilaan

kannalta ja siten subjektiivisen potilasstandardin näkökulmasta.175 Tiedon antamisessa on

tärkeää, että me todella kuulemme potilaan yksilöllistä tilannetta ja ymmärrämme erilaisia

merkityksiä, mitä hän hoitosuhteessa tuo esille oman kokemuksensa perusteella.176

Yhteistoiminnallisessa psykiatrisessa hoitotyössä vuorovaikutusta kuvataan osallistuvana
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173Ilveskivi 1997 s. 82, Pahlman 2003 s. 205, Paaso 2001 s. 122
174Pahlman 2003 s. 206-207
175Lohiniva-Kerkelä 2004 s. 110
176Kilkku ym. 2003 s. 63
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vuoropuheluna eli dialogina. Osallistuvassa vuoropuhelussa olennaista on potilaan hoitoon

osallistuvien osapuolten kuunteleminen ja heidän näkemystensä ymmärtäminen. Jaettu

vastuu merkitsee, että jokaisella on aktiivinen osa hoidon onnistumisessa.177

Psykiatrisen hoitotyön kulttuuri koetaan asiantuntijalähtöisenä, jolloin potilaan hoidon

tavoitteet määrittyvät henkilökunnan toimesta. Potilaalle jää passiivisen vastaanottajan

rooli.178 Asiantuntijalähtöisessä yhteistyöneuvottelussa lääkäri kontrolloi ja määrittelee

keskustelun laajuutta, jakaa puheenvuoroja ja kyselee potilaalta pääasiassa tietoja. Potilaan

omia kokemuksia, näkemyksiä ja kertomuksia kuunnellaan vähän tai ne saatetaan jättää

kysymättä. Kontrolli vuorovaikutuksessa ja hoitoneuvottelussa vähentää potilaan

osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun ja vähentää terapeuttista ilmapiiriä.179

Kilkku ym.(2003) ovat tutkineet potilaan kokemusta tiedon saamisen  merkityksestä ensi

kertaa psykoosiin sairastuneiden hoidossa. Tutkimuksessa on haastateltu  seitsemää

psykoedukatiiviseen hoitoon osallistunutta potilasta. Psykoedukatiivisessa hoidossa

korostuu  tiedonantaminen potilaalle ja perheelle, kommunikaatiotaitojen kehittäminen

sekä ongelmanratkaisutaitojen opettaminen. Hoidon tavoitteena on, että potilas oppisi

selviytymään arkipäivän  elämässään itsenäisesti. Tulokset osoittivat, että  potilaan

kokemus omasta sairaudestaan ja sairauden hoidosta saatu tieto yhdessä muodostivat

hyvin erilaisia merkityksiä potilaille. Potilaat kokivat helpotusta, arvottomuuden tunnetta,

hämmennystä tai luottamusta ja selviytymisen tunnetta. Tutkimus osoittaa, että on erittäin

merkityksellistä huomioida potilaan oma kokemus vuorovaikutustilanteessa, jossa tietoa

hänen sairaudestaan annetaan. Tiedonantamisen tulee olla potilaan omista kokemuksista ja

arvostuksista lähtevää,  että se tukee potilasta tulevaisuudessa psykoosikokemuksen

jälkeen.180

On välttämätöntä, että mielenterveyspotilaita hoitava henkilökunta tiedostaa, miten potilaat

kokevat ja ymmärtävät sairautensa ja miten  potilaiden kokemukset ovat yhteydessä heidän

elämänongelmiinsa ja tavoitteisiinsa.181 Fry (1997) tulkitsee sairaanhoitajan ja potilaan

välistä vuorovaikutusta arvoihin perustuvana päätöksentekomallina. Siinä hoitajan rooli on
__________________________________

177Latvala 1998 s. 55, 63
178Ristaniemi s. 111
179Vuokila-Oikkon 2002 s. 65
180 Kilkku ym. 2003 s. 57-58, 63
181Pollock 2004 s. 389
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olla potilaan puolestapuhujana, auttaa potilasta puhumaan hänen omista tarpeistaan,

kiinnostuksistaan ja valinnoistaan, jotka ovat osa potilaan elämäntapaa. Hoitaja ei päätä

potilaan puolesta, vaan auttaa potilasta tarkastelemaan terveyteen liittyvien eri

valinnanmahdollisuuksien hyötyjä ja haittoja, jotta potilas voisi tehdä päätöksensä omia

arvojaan noudattaen.182

5.4    Potilaan tiedonsaantioikeus itseään koskevista potilasasiakirjoista

5.4.1   Informointi tietojen käsittelystä

Henkilötietolain 11 § määrää arkaluonteisten tietojen käsittelykiellon. Henkilörekisterilain

3 §:n 3 kohta määrittelee, että henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi

yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa. Tätä

tietojoukkoa käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan myös tietojoukkoa, joka on järjestetty kortistoksi,

luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot

voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Terveydenhuollossa potilastietoja sisältävän potilasrekisterin tai sen osan muodostavat

muun muassa ATK:lla ylläpidetyt potilastiedot, manuaaliset aakkosjärjestykseen järjestetyt

potilaskansiot- ja kortistot sekä muutkin tiedot, joiden käyttötarkoitus on potilaan hoito,

eri teknologioilla tuotetut asiakirjat kuten esimerkiksi digitaaliset röntgen- ja

ultraäänikuvat, CT- kuvat ja EKG- käyrät sekä ATK-rekisteristä tai potilaskansioista

erilliset manuaaliset päiväkirjatyyppiset asiakirjavihot, jos tietoja käytetään samaan

käyttötarkoitukseen ja tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti (ns.

looginen rekisteri). Terveydenhuollon toimintayksikön, joka on rekisterinpitäjä

henkilötietolain 3 §:n mukaan, hallussa olevat potilasasiakirjat muodostavat loogisen

henkilörekisterin.183

Potilasasiakirjoista muodostuu potilasrekisteri/henkilörekisteri. Potilaslain 5 § säätää

potilasrekisterin pitäjän informaatiovelvollisuudesta. Henkilötietolain 2 luku säätää
__________________________________

182Fry 1997 s. 56
183Ylipartanen 2004 s. 18, 43
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henkilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita, joita ovat huolellisuusvelvoite,

suunnitelmallisuus henkilötietojen käsittelyssä, käyttötarkoitussidonnaisuus, käsittelyn

yleiset edellytykset, tietojen laatua koskevat periaatteet sekä rekisteriseloste.

Henkilötietolain 10 § säätää rekisterinpitäjän velvollisuudesta laatia henkilörekisteristä

rekisteriseloste, jossa ilmenee henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja joka tulee olla jokaisen

saatavilla.

Potilasrekisterinpitäjälle säädetyt velvollisuudet ovat toisaalta potilaan/rekisteröidyn

oikeuksia ja vastaavasti potilaalle säädetyt oikeudet luovat potilasrekisterinpitäjälle

velvoitteita.184 Potilasrekisteritietojen käsittelyn avoimuus suhteessa potilaaseen on

rekisterinpitäjän avoimuutta, joka lisää potilaan luottamusta rekisterinpitäjään ja palvelun

tuottajaan. Avoimuuden näkökulmasta rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta

voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta: passiivinen ja aktiivinen informointivelvoite.185

Rekisterinpitäjän passiivisella informointivelvoitteella tarkoitetaan henkilötietolain 10 §:n

mukaista rekisterinpitäjän velvollisuutta laatia henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka

tulee olla  jokaisen nähtävillä. 186

Henkilötietolain 24 § velvoittaa rekisterinpitäjää huolehtimaan siitä, että rekisteröity

henkilö voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja henkilötietojen käsittelyn keskeisistä

seikoista. Potilasrekisterin rekisteriselosteen avulla potilas saa luontevimmin selvityksen

rekisterinpitäjästä, henkilötietojen tarkoituksesta sekä siitä, mihin säännönmukaisesti

tietoja luovutetaan.187 Informointivelvoitteesta on säännökset myös EY:n artikloissa 10-11.

Tämän rekisterinpitäjän aktiivisen ja oma-aloitteisen informointivelvollisuuden avulla

pyritään turvaamaan potilaan tietoisuutta itseään koskevin henkilötietojen käsittelystä.

Potilas voi myös tarvittaessa arvioida henkilötietojensa käsittelyn laillisuutta ja

asianmukaisuutta.188

Potilaan informointi henkilötietojen käsittelystä on osa potilaan palvelutapahtumaa.

Käytännössä on useita menettelytapoja, joilla rekisterinpitäjä huolehtii potilaiden

informoinnista. Informointi on hyvä toteuttaa esim. potilaan ilmoittautuessa vastaanotolle
__________________________________

184Ylipartanen 2004 s. 117
185Ylipartanen 2004 s. 117
186Ylipartanen 2004 s. 117, 120
187Pahlman 2005 s. 56, HE 96/1998 vp s. 59
188Ylipartanen 2004 s. 146
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ja potilaan täyttäessä perustietolomakkeen. Potilasrekisterin rekisteriseloste voidaan laittaa

sairaaloissa joko yleiselle ilmoitustaululle, osastoilla ja vastaanottoyksiköissä

ilmoitustaululle tai esim. potilashuoneissa oleviin potilastiedote- kansioihin189.

Henkilötietolain 24.2 § säätää, milloin tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa. Jos

esim. potilas  informoidaan aina ensimmäisen vastaanotolla käynnin yhteydessä tai jollakin

muulla tavalla varmistetaan rekisteröidyn tiedon saanti, ei potilasta tarvitse enää uudelleen

informoida. Tiedottamisvelvollisuudesta voidaan myös poiketa, jos se on välttämätöntä

valtion turvallisuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi. Samoin voidaan tiedottamisesta

kieltäytyä, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta

vaivaa.

5.4.2  Potilasrekisteritietojen tarkastusoikeus ja oikeus  virheellisen tiedon korjaamiseen.

Potilaan tarkastusoikeudesta itseään koskeviin potilasasiakirjatietoihin säädetään

potilaslain 5.3 §:ssä, jossa on myös viittaus henkilötietolain 26-28 §:ssä sekä julkisuuslain

11-12 §:ssä oleviin säännöksiin potilaan tiedonsaantioikeudesta. Potilaalla on

salassapitosäännösten estämättä aina oikeus tarkastaa itseään koskevat

potilasrekisterimerkinnät henkilötietolain 26  §:n mukaan sekä oikeus saada tieto itseään

koskevista viranomaisen asiakirjoista julkisuuslain 12 §:n mukaan. Tarkastusoikeutta

koskeva pyyntö on henkilötietolain 28 §:n mukaan esitettävä rekisterinpitäjälle

omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Käytännössä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti lääkärille tai

pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle, lääkärille tai muulle

terveydenhuollon ammattihenkilölle,  joka huolehtii tietojen hankkimisesta potilaalle sekä

potilaan suostumuksen. Tarkastusoikeutta pyytävän potilaan ei tarvitse esittää mitään

erityisiä  perusteluja pyynnölleen. Itseään koskevien potilasrekisteritietojen tarkastusoikeus

on jokaiselle kuuluva perusoikeus ja sitä voidaan perustella rekisteröidyn yksityiselämän

suojan, oikeusturvan ja rekisteröidyn tietojen luotettavuuden varmistamisen kannalta190.

__________________________________

189Ylipartanen 2004 s. 120, 147
190Ylipartanen 2004 s. 122-123
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Henkilötietolain 28 §:n mukaan tiedot potilaalle tulee antaa pyydettäessä kirjallisesti ja

tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyllä on siis oikeus valita,

haluaako hän tutustua ja tarkastaa tietojaan rekisterinpitäjän luona vai haluaako hän ne

kopioina kirjallisena. Potilasasiakirjojen tarkastaminen on suositeltavaa toteuttaa

henkilökohtaisella käynnillä, jolloin potilaalle olisi joustavasti saatavilla apua tietojen

tulkitsemiseksi hänelle ymmärrettävässä muodossa. Henkilötietolain mukainen

tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa 191.

Henkilötietolain 29 § säätää potilaan oikeudesta vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Potilasrekisterin pitäjän on joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn potilaan vaatimuksesta

oikaistava, poistettava tai täydennettävä sisällöltään virheellinen, tarpeeton, puutteellinen

tai vanhentunut henkilötieto. Vaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Vaatimuksen kielteisestä päätöksestä on annettava potilaalle kirjallinen todistus, jossa on

mainittava syyt vaatimuksen hylkäämiseen.

5.4.3   Tiedonsaantioikeuden rajoittaminen ja oikeus kieltäytyä tiedon vastaanottamisesta

Potilaalla ei ole ehdotonta velvollisuutta tiedon vastaanottamiseen ja hänellä on aina oikeus

kieltäytyä vastaanottamasta tietoa potilaslain 5.1 §:n mukaan. Tiedonsaantioikeuden

rajoittamismahdollisuutta harkittaessa on olennaista ottaa huomioon, että normaaliin

tahdonmuodostukseen kykenevä potilas nauttii potilaslain mukaisesti huomattavan laajaa

itsemääräämisoikeutta192. Jos on epäily tiedon antamisen ja selvityksen kielteisistä

vaikutuksista potilaan terveydelle, tilanne ei ole ongelmaton. Hallituksen esityksessä (HE

185/1991) todetaan, että pelkästään epäily selvityksen mahdollisesta vaarallisuudesta ei

riitä perusteeksi tiedonsaantioikeuden rajoittamiseen, vaan pitäisi olla ilmeistä, että

selvityksen antaminen potilaalle aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle193. Tällainen

tilanne voisi olla esimerkiksi itsemurhavaarassa oleva potilas tai vaikeasti masentunut

potilas. Lain pykälä ei tarkoita sitä että kaikenlainen tieto esimerkiksi edellä mainituissa

tapauksissa tulisi jättää kertomatta. Lääkäri viime kädessä päättää ja harkitsee, milloin joku

tieto on potilaan kannalta niin merkittävä, että sen voi jättää kertomatta.194

__________________________________

191Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:3, s. 20-21
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193HE 185/1991 vp, s. 15
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Potilaslain 5 §:n mukaan vaaran on oltava ”ilmeistä”. Henkilötietolain 27 §:n mukaan

tiedonsaantia tulee rajoittaa, jos tiedon antamisesta ”saattaisi” aiheutua vakavaa vaaraa ja

julkisuuslain 11 §:n mukaan, jos tiedon antaminen ”olisi” vastoin erittäin tärkeää yksityistä

etua. Kyseessä olevien lainkohtien ja ilmaisujen tulkinnassa merkityksellistä on se, että

niissä säännellään poikkeus pääsääntönä olevasta potilaan tiedonsaantioikeudesta. Tämän

vuoksi säännöksissä käytettyjä ilmaisuja on tulkittava tavalla, joka johtaa rajoittamaan

potilaan tiedonsaantioikeutta mahdollisimman vähän.195 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

toteaa mietinnössään (StVM 15/1992), että jos on lainmukainen peruste estää potilasta

saamaan itseään koskevista asiakirjoista tietoja, on sellaisissa tapauksissa noudatettava

suppeaa tulkintaa196.

Potilaan tiedonsaantioikeuden rajoitusperuste on tärkeä ymmärtää potilaan terveyttä ja

henkeä suojaavaksi keinoksi vain silloin, kun potilas ei itse pysty ottamaan kantaa

itsemääräämisoikeutensa ja terveyttään vaarantavan tiedonsaannin väliseen ristiriitaan.

Kyseisessä tilanteessa terveyttä pidetään tärkeämpänä etuna, jonka nimissä syrjäytetään

vähemmän tärkeäksi oletettu etu esimerkiksi informaatio tai itsemääräämisen etu. Kyseessä

on väistämättömän paternalismin tilanne, jossa toimitaan potilaan parhaaksi.197

Potilaslain 5 §:n mukaan potilaalle annettavaa selvitystä hänen terveydentilastaan ei tule

antaa vastoin potilaan tahtoa tai kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi

vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Potilaslain 5.1 §:n ideana. on, että

potilaan tulee voida itse ratkaista, missä laajuudessa hän tiedon haluaa. Käytännössä

potilaan oma määräysvalta saattaa olla ongelmallinen. Potilaan käyttäessä

kieltäytymisvaltaansa, hän ei voi koskaan tietää, mistä tiedoista hän luopuu ja millä

seurauksilla.198 Potilaalla ei ole velvollisuutta osallistua terveydenhuoltohenkilöstön

opetuksen ja koulutuksen kohteena opetustilanteissa niin sanottuna opetuspotilaana.

Opetuksen kohteena oleminen edellyttää potilaan suostumusta. Opetusta antavan henkilön

tulee varmistua potilaan tietoisesta suostumuksesta, jonka edellytyksenä on potilaalle

annettu riittävä informaatio opetustilanteen tapahtumista.199

__________________________________

195Paaso 2001 s. 306
196StVM 15/1992 vp s. 2
197Pahlman 2005 s. 64-65, Paaso 2001 s. 311
198Paaso 2001 s. 175, Pahlman 2003 s. 200
199HE 185/1991 vp. s. 16, Lohiniva-Kerkelä 2007 s.115, Kokkonen ym. 2004 s. 51
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Itseään koskevien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain 27 §:n

mukaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn

terveydelle tai hoidolle tai joissakin erityistilanteissa jonkun muun oikeuksien

vaarantumisen vuoksi. Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on jätettävä

tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä

tallennetut tiedot. Joissakin yksiköissä on ollut tapana, että mielenterveyspotilaille ei ole

näytetty heidän sairauskertomustietojaan ennen uloskirjoitusta.200

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa (29.3.2007 Dnro 1783/4/05)
oikeusasiamies katsoo terveyskeskuslääkärin menetelleen lainvastaisesti siinä,
että hän jätti, vastoin henkilötietolain 28 §:ää, antamatta kantelijalle kirjallista
kieltäytymistodistusta potilasasiakirjojen tarkastusoikeuden epäämisestä.
Kantelija arvosteli 8.6.2005 päivätyssä kirjeessään terveyskeskuksen
menettelyä tietojen saamisessa häntä koskevista potilasasiakirjoista. Kantelija
oli pyytänyt huhtikuussa valokopioita hoitoonsa liittyvistä asiakirjoista, mutta
niitä ei lähetetty. Tiedusteltuaan asiaa terveysasemalta, hänelle vastattiin, että
hoitajat eivät voi määrätä lääkäriä lähettämään niitä.

Oikeusasiamiehelle lähetetyssä vastineessa tapahtumien kulusta
terveyskeskuslääkäri perustelee, että hän on laatinut ja lähettänyt  kantelijalle E-
lausunnon, mutta  on kieltäytynyt luovuttamasta kantelijalle tämän
mielenterveyttä ja psykiatrista oireilua koskevia asiakirjoja, koska arvioi niistä
olevan vaaraa kantelijan mielenterveydelle ja hoidolle. Terveyskeskuslääkäri
kirjasi potilasasiakirjoihin  4.3.2005 seuraavasti:  "Yhden kopion liitteineen
olen ottanut potilasta varten hänen pyynnöstään saada Effica-
sairauskertomustiedot itselleen. HUOM: Effica -sairauskertomuksessa on
tietoja  potilaan mielenterveyteen ja psykiatriseen oireiluun liittyen, näistä ei
voi antaa tietoa kenellekään eikä potilaalle. SYY = Lakiperusteinen, yleinen
käytäntö mielenterveysongelmia koskien, perusteena potilaan terveyden
suojaaminen. Tähän on hoitava lääkäri velvoitettu lain perusteella. Potilaalle
annetaan tämän päivän merkinnästä kopio. Jos potilas on tyytymätön asiaan,
potilasta kehotetaan mahdollisesti jatkossa kääntymään hallinnollisen
ylilääkärin puoleen. Tämä merkintä korvaa potilaalle annettuna potilaan
mahdollisesti haluaman kirjallisen selvityksen siitä, miksi potilaalle ei voi antaa
kaikkia sairauskertomustietoja sellaisenaan.” 201

Edellä esitetyssä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa oli siis kyse

terveyskeskuslääkärin menettelystä, jossa hän kieltäytyi luovuttamasta  kantelijalle tämän

mielenterveyteen ja psyykkiseen oireiluun liittyviä tietoja potilasasiakirjoista, koska lääkäri

arvioi niistä olevan vaaraa potilaan mielenterveydelle ja hoidolle. Ratkaisun perusteluissa

oikeusasiamies viittaa henkilötietolain 26 §:n mukaiseen ehdottomaan tarkastusoikeuteen,
__________________________________

200Bärlund-Toivonen 2000 s. 173
201Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu, Dnro 1784/4/05
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lain 27 §:ään tarkastusoikeuden rajoittamisesta sekä lain 28 §:n mukaiseen rekisterinpitäjän

velvollisuuteen antaa kirjallinen kieltäytymistodistus rekisteröidylle tarkastusoikeuden

epäämisestä. Terveyskeskuslääkäri ei antanut kantelijalle kirjallista kieltäytymistodistusta.

Lääkäri teki potilasasiakirjoihin merkinnän kieltäytymisestä, arvio sen korvaavan

kieltäytymistodistuksen ja antoi kyseisen päivän merkinnöistä potilaalle kopion.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan menettely ei vastannut henkilötietolain

tarkoitusta. Myös hallintolain (434/2003) 8 §:n viranomaisen neuvontavelvollisuus

edellyttää, että pyynnön epäämisen yhteydessä kieltäytymistodistuksessa mainitaan myös

rekisteröidyn oikeudesta saattaa asia halutessaan ilman määräaikaa tietosuojavaltuutetun

käsiteltäväksi. Oikeusasiamiehen vastauksen ja perustelun mukaan hänellä ei ollut

asiakirjoista ilmenneen selvityksen perusteella mahdollisuutta arvioida, oliko

tarkastusoikeuden rajoitusperuste kantelijan kohdalla lainmukainen.

Potilaan tarkastusoikeutta tai tutustumisoikeutta itseään koskeviin potilasasiakirjoihin ja

tietoihin voidaan siis rajoittaa henkilötietolain 27 §:n mukaan esimerkiksi silloin, jos tiedon

antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai hoidolle. Vakavan

vaaran aiheutumisen tulisi olla jokseenkin konkreettinen ja ilmeinen potilaan terveydelle

tai hengelle. Olennaista on, voidaanko tiedon antamista ja tiedon antamisen tilannetta

kokonaisuutena pitää asianomaisen sietokyvyn ylittävänä ja psyykettä vaurioittavana

ylikuormituksena202.  Potilaan aseman kehittämisen tärkeä osa on hänen oikeutensa saada

itseään koskevat asiakirjat. Mikäli on lainmukaisia perusteita estää potilaasta saamasta

selvitystä itseään koskevista seikoista tai oikeudesta tarkastaa itseään koskevat asiakirjat,

on tällaisissa tapauksissa noudatettava suppeaa tulkintaa.203

STM:n asetuksessa  potilasasiakirjoista   määrätään sen 18 §:ssä, että potilaan kieltäytyessä

tutkimuksesta tai hoidosta siitä tulee tehdä luotettavalla tavalla vahvistettu merkintä

potilasasiakirjoihin204. Potilaan kieltäytyessä hoitotoimenpiteestä häntä tulee hoitaa muulla

lääketieteellisesti hyväksyttävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla yhteisymmärryksessä

hänen kanssaan205.

__________________________________

202Paaso 2001 s. 310-311
203StVM 15/1992 vp s. 2
204Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:3 s. 35
205HE 185/1991 vp. s. 16,  Lohiniva-Kerkelä 2007 s. 114,
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5.4.4  Potilaan tiedonsaantioikeus potilasasiakirjoistaan hoidon aikana

Potilaan ollessa hoidossa  potilaslain 5 § säätää potilaalle tiedonsaantioikeuden itseään

koskeviin potilasasiakirjatietoihin. Potilasasiakirjat ovat tärkeitä potilaan

tiedonsaantioikeuden kannalta. Riittävät, asianmukaiset ja virheettömät merkinnät

selkiyttävät ja vahvistavat potilaan oikeusturvaa ja edistävät luottamuksellisten

hoitosuhteiden syntymistä. Potilasasiakirjatietojen perusteella arvioidaan muun muassa

hoitoon osallistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan

asianmukaisuutta.206

Mielenterveyspotilaan hoidossa joko sairaalassa tai avohoidossa potilaan tutustuminen

potilasasiakirjoihinsa ei ole aivan mutkatonta. Kun potilas pyytää nähdä

potilasasiakirjojaan, luvan hänelle antaa hänen hoidostaan vastuussa oleva lääkäri. Lääkäri

ei aina ole saatavilla, joten potilasta pyydetään odottamaan, että kyseinen lupa saadaan.

Osastohoidossa siihen voi mennä jopa päivä. Joskus potilaan terveydentila voi olla niin

psykoottinen, että lääkäri toteaa potilasasiakirjoihin tutustumisen vaarantavan potilaan

terveyttä. Siinä tilanteessa keskustellaan mahdollisuuksien mukaan potilaan kanssa.

Hänelle kerrotaan, että hänellä on oikeus tutustua asiakirjoihin, mutta vähän myöhemmin,

kun hänen tilanteensa tulee paremmaksi.207

Potilaille ei koskaan anneta alkuperäisiä potilaspapereita itselleen, vaan potilas lukee ja

tutustuu niihin aina hoitajan tai lääkärin läsnä ollessa. Samalla potilaalla on mahdollisuus

keskustella merkinnöistä, jotka potilaan mielestä ovat epäselviä tai hän haluaa niihin

lisäselvitystä. Potilasasiakirjoista voidaan ottaa kopioita potilaalle, jos hän niitä pyytää ja

lääkäri antaa siihen luvan. On myös huomioitava, että salassapitosäännösten mukaan

potilaalla on oikeus vain itseään koskevaan tietoon. Psykiatrisessa hoidossa käsitellään

usein hyvin arkaluonteisia asioita, jotka koskevat usein koko perhettä. Joissakin tilanteissa

lääkäri joutuu rajoittamaan tiedonsaantioikeutta siten, että peitetään osa tiedoista tai ne

jätetään antamatta. Alkuperäisiä potilaspapereita ei saa missään vaiheessa antaa potilaalle

tutustumista varten ilman hoitohenkilökunnan valvontaa. Joskus potilas on poistanut jotain

tärkeitä tietoja papereistaan tutustuessaan potilasasiakirjoihin ilman hoitajan läsnäoloa.208

__________________________________

206Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu, 2828/2007
207Haastattelu, M. Koski
208Haastattelu, M. Koski
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Lääninhallitus on ratkaisussaan (LSLH-2002-2982/So-38, 15.9.2004)
kiinnittänyt mielenterveyskeskuksen apulaisylilääkärin huomion
lääkärinlausunnon toimittamismenettelyyn. Lääninhallitus katsoi, että
apulaisylilääkärin olisi ollut asianmukaista toimittaa B-lääkärinlausunto suoraan
potilaalle, jolloin potilas olisi voinut itse ratkaista, lähettääkö hän todistuksen
edelleen Kansaneläkelaitokselle etuuskäsittelyä varten.209

Joissakin toimintayksiköissä on käytäntönä lähettää potilaan erilaiset lääkärinlausunnot

suoraan Kansaneläkelaitokselle tai muille tahoille kuten maistraatti, työvoimatoimistot ja

työeläkelaitos. Potilas ei yleensä näe lausuntoa, koska  lähete sanellaan ja kirjoitetaan usein

potilaan poistuttua. Lääkäri voi mainita potilaalle, että käytäntönä on lähettää

lausuntosuoraan edellä luetelluille tahoille ja potilas pitää itsestään selvänä, että lausuntoa

ei anneta potilaalle. Joissakin tilanteissa lääkäri saattaa kysyä, haluaako potilas saada

lausunnosta kopion itselleen.210

Tilanne on joskus ongelmallinen esim. B-lääkärilausunnon suhteen. Lausunto tarvitaan

tilanteissa, joissa haetaan jotain etuutta, esim. eläkettä tai kuntoutustukea. Lääkärin on

kirjattava rehellisesti lääkärinlausuntoon potilaan terveydentilaan vaikuttavat ja potilaan

itsensä kertomat seikat. Mielenterveyspotilaan kohdalla lääkärinlausunnoissa käsitellään

hyvin arkaluonteisia ja henkilökohtaisia asioita. Joidenkin potilaiden on vaikea hyväksyä

perusteluita, jos ne ovat heille epäedullisia joissakin tilanteissa. Potilas saattaa kiittää

lääkäriä, kun potilas on saanut eläkkeen lausunnon perusteella, mutta moittii samaa

lääkäriä kyseisen lääkärinlausunnon sisällöstä, joka potilaan mielestä on valheellinen ja

antaa  hänestä virheellisen kuvan jossakin toisessa tilanteessa. Potilaan pitää nähdä

lääkärinlausunto,  ennen kuin lausunto lähetetään  muihin viranomaistahoihin. Lausunnon

nähdessään potilas voi itse harkita ja päättää, toimitetaanko lausunto eteenpäin ja

keskustelu epäselvyyksistä on mahdollista.211

Psykiatristen potilaiden kohdalla on erityisesti huomioitava, mitä potilasasiakirjapapereihin

vastaanottotilanteessa kirjataan. Hoitosuhteessa käsitellään hyvin arkaluontoisia asioita,

jotka liittyvät esimerkiksi potilaan pelkoihin, taloudelliseen tilanteeseen, perhesuhteisiin ja

seksuaalisuhteisiin. Asiat tulee olla todenperäisiä, potilaan itsensä kertomia ja kuvaamia.

__________________________________

209Terveydenhuollonoikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten ratkaisuja 2004 s. 77
210Haastattelu M-T.Isoaho
211Haastattelu M-T.Isoaho
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Potilas saa tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjoihin lääkärin tai hoitajan läsnä ollessa

lääkärin luvalla. Yleisesti ottaen potilaat ovat luottavaisia hoitosuhteessa eivätkä usein edes

pyydä nähdä potilasasiakirjojaan. Heille riittää useimmiten, kun heille kerrotaan

sairaudesta, hoitovaihtoehdoista, lääkkeistä ja hoitoon liittyvistä asioista. Loppulausuntoa

ei lähetetä automaattisesti potilaalle. Potilas saa kopion esim. loppulausunnosta, jos hän

pyytää ja lausunnon voi hänelle antaa. Periaatteessa olisi hyvä lähettää esimerkiksi

lääkärinlausunnot ja hoidon loppulausunto potilaalle suoraan. Samalla potilas tulisi

tietoiseksi tilanteestaan.212

6  POTILAAN TIEDONSAANTIOIKEUS SÄHKÖISISTÄ POTILASASIAKIRJOISTA

6.1 Lakiuudistuksen yleiset periaatteet terveydenhuollon asiakastietojen sähköisessä

      käsittelyssä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  tuli

voimaan 1.1.2007. Hallituksen esityksen (253/2006) mukaan lain tarkoituksena olisi

edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä

sekä toteuttaa yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä.

Tämän arkistointijärjestelmän avulla turvattaisiin potilaan hoidon laatua sekä edistettäisiin

ja turvattaisiin potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia. Täysi-ikäiselle potilaalle

annettaisiin sähköinen katseluyhteys eräisiin potilastietoihin ja niiden luovutukseen

liittyviin lokitietoihin. Laki säätää asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lisäksi

potilastietojen käsittelyssä tulee huomioida potilaslain, henkilötietolain, julkisuuslain,

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003), sähköisistä

allekirjoituksista annetun lain (14/2003) STM:n asetuksen potilasasiakirjoista sekä

arkistolain säännöt.

Lain 14 § säätää Kansaneläkelaitoksen (KELA) hoitamaan terveydenhuollon palvelujen

antajien lukuun potilasasiakirjojen säilytystä ja käyttöä varten olevaa arkistointipalvelua.

KELA hoitaa myös arkistointipalvelun osana potilasasiakirjojen luovutusta varten olevaa

hakemistopalvelua, suostumuksenhallintapalvelua sekä luovutusrekisterien säilytyksen.
__________________________________

212Haastattelu M-T Isoaho
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Lain 15 § velvoittaa julkisen terveydenhuollon antajan liittymään edellä esitetyn 14 §:ssä

tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Kunnallisten

toimijoiden kohdalla lain säätämiseen velvoittaa perustuslain 121 §:n säännökset.

Liittymisvelvollisuuden ei siten voida katsoa rajoittavan kunnallista itsehallintoa.213

Kyseessä olevan  lain 15 § on  merkityksellinen lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksien

suhteen. Lain 25 § säätää lain voimaantulosta poiketen, että 15 § tulee voimaan neljän

vuoden kuluttua lain voimaantulosta ja lain 14 §:ssä tarkoitetut valtakunnalliset

tietojärjestelmäpalvelut voidaan ottaa käyttöön vaiheittain jo ennen liittymisvelvollisuuden

voimaantuloa. Jos joku terveydenhuollon palvelujen antaja on liittynyt tässä laissa

tarkoitetun tietojärjestelmän käyttäjäksi ennen 15 §:n voimaantuloa, koskevat tämän lain

säännökset niitä terveydenhuollonpalvelujen antajan asiakirjoja, jotka on liitetty edellä

mainittuihin tietojärjestelmäpalveluihin.

Hallituksen esityksessä (253/2006) ehdotetaan säännöksille neljän vuoden siirtymäaikaa,

jonka kuluessa laaja valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu olisi mahdollista käynnistää.

Kustannuksia aiheutuisi muun muassa tietojärjestelmien ja ohjelmien uusimisesta sekä

henkilökunnan kouluttamisesta. Lain 16 §:n mukaan valtakunnallisten

tietojärjestelmäpalvelujen ja potilastietojen tulee olla käytettävissä ympärivuorokautisesti

siten, että potilastiedot ovat aina saatavilla potilasturvallisuutta ja tietosuojaa

vaarantamatta. Voitaneen ajatella että tietojärjestelmien teknisen kehityksen ja lain

säännöksien edellyttämän erityisasiantuntemuksen vuoksi julkisen terveydenhuollon

palvelujen antajalla on monenlaatuisia haasteita vuoteen 2011 mennessä. Lain

siirtymäsäännöksien jälkeen vuonna 2011 säännöksillä lisätään  merkittävästi potilaan

oikeuksia tiedonsaantiin, yksityisyyden suojaan sekä tietoturvaan palveluja annettaessa.214

Hallituksen esityksen (253/2006) mukaan lain yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää

potilaan tiedonsaantia omista potilastiedoistaan ja niiden käsittelyyn liittyvistä

lokitiedoista. Täysi-ikäiselle potilaalle luotaisiin sähköinen katseluyhteys tiettyihin laissa

erikseen säädettyihin potilastietoihin sekä niiden luovutukseen liittyviin tietoihin.

Katseluyhteys toteutettaisiin valtakunnallisesti keskitettynä palveluna.215

__________________________________

213HE 253/2006 vp. s. 66-67
214HE 253/2006 vp. s.
215HE 253/2006 vp. s. 30
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Koska lain siirtymäsäännökset ovat vuosia ja STM:n asetustoimikunnan sekä sosiaali- ja

terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan toiminta ovat alkaneet lain

voimaantulovuonna, ei ole tarkoituksenmukaista tutkielman puitteissa selvittää

perusteellisesti muita säännöksiä kuin   potilaan tiedonsaantioikeutta säätävät säännökset.

Seuraavissa kappaleissa selvitetään lyhyesti asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

annetun lain merkittävimpiä sääntöjä, jotka normeeraavat potilaan tiedonsaantioikeutta ja

suostumusmenettelyä.

6.2   Suostumusmenettely

Lain (159/2007) 3 luku säätää potilastietojen sähköisestä luovuttamisesta valtakunnallisten

tietojärjestelmäpalvelujen avulla. Tietojen luovutus tulee perustua joko potilaan

suostumukseen tai luovutuksen oikeuttavaan lain säännökseen. Lain 11 § säätää, että

potilaan hakutiedot ovat potilasasiakirjojen sähköisessä hakemisessa käytettäviä asiakirjan

yksilöiviä tietoja ja hakutiedot ovat osa potilasrekisteriä. Hakutietojen käyttötarkoituksena

on mahdollistaa lain 14 §:ssä tarkoitetun hakemistopalvelun avulla tapahtuva

potilasasiakirjojen hallittu luovutus potilaan hoidon toteuttamiseksi. Hakutiedot on

liitettävä sähköiseen potilasasiakirjaan ja potilaan suostumusta koskevat tiedot sisältävään

asiakirjaan, ns. suostumusasiakirjaan. Suostumusasiakirjaan tallennetaan hakutiedot sekä

hakutietoihin kuuluvana myös tieto potilaan suostumuksen olemassaolosta, suostumuksen

antamisen aika sekä suostumukseen liittyvä palvelukokonaisuustunnus.

Hallituksen esityksen (253/2006) valmistelun yhteydessä on ollut esillä sekä

suostumusmenettely että kielto-oikeuden varaan rakentuva menettely.

Suostumusmenettelyä pidetään kuitenkin parempana, koska suostumusmenettelystä jää

arkistoitavaksi potilaan suostumusasiakirja esimerkiksi mahdollisia kanteluita tai muita

valvonta-asioiden käsittelyä varten. Suostumusmenettelyllä on siten tärkeä merkitys

oikeusturvan kannalta.216

Lain 12 § säätää potilaalle hakutietojen luovutuskiellosta ja 13 § potilaan suostumuksesta.

Potilaalla on  oikeus kieltää hakutietojensa luovutus tietyn terveydenhuollon palvelujen

__________________________________

216HE 253/2006 vp. s. 58
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antajan osalta tai potilasrekisterin osalta. Kiellon voi tehdä myös yksittäisen

palvelutapahtuman osalta tai palvelujen antajan palvelukokonaisuuden osalta. Potilas voisi

kieltää esimerkiksi tietyn poliklinikan vastaanottokäynnin tai tietyn osastojakson

potilasasiakirjojen hakutietojen luovutuksen. Potilaalla on myös oikeus peruuttaa

hakutietojen luovutuskielto tai tehdä siihen muutoksia. Kiellon, peruutuksen tai muutoksen

tulee olla potilaan omakätisesti allekirjoitettu tai turvallisuudeltaan kehittynyttä sähköistä

allekirjoitusta vastaavalla sähköisellä allekirjoituksella todistettu. Potilaan suostumus

tietojen luovutukseen tulee olla myös allekirjoitettu kuten luovutuskiellon kohdalla.217

Lain 13 § viittaa suullisen suostumuksen osalta potilaslain 13.3 §:än. Suullisesta

suostumuksesta tulee aina tehdä kirjaus potilasrekisteriin. Kirjallisesta suostumuksesta

tulee laatia suostumusasiakirja, josta tulee suostumuksen yhteydessä tulostaa jäljennös

potilaalle. Hallituksen esityksessä (253/2006) pidetään hyvänä, että lakiin valittiin tietojen

tallentamisesta vaihtoehto, jossa potilaan hakutiedot ovat hakemistopalvelussa, mutta eivät

potilaan kiellon johdosta näy muille rekisterinpitäjille. Se mahdollistaa teknisesti

hakutietojen luovutuksen, jos potilas myöhemmässä vaiheessa muuttaa mielensä. Potilaan

oikeus kieltää hakutietojensa luovuttaminen vastaa käytännössä nykyistä tilannetta siltä

osin, että potilasta hoitava yksikkö ei saa ilman potilaan suostumusta tietää potilaan

hoidosta toisessa yksikössä.218

Lain 12.2 § säätää, että hakutietojen luovutuskiellosta huolimatta hakutiedot saadaan

luovuttaa hakemistopalvelun kautta allekirjoitetun suostumuksen perusteella niin kuin 12.1

§ säätää. Tämä  tarkoittaisi käytännössä sitä, että vaikka potilas olisi kieltänyt esimerkiksi

tietyn osastohoitojakson hakutietojen luovutuksen, voisi hän myöhemmin toisen palvelujen

antajan luona hoidossa ollessaan sallia kieltämiensä hakutietojen luovutuksen.

Hakukiellosta huolimatta potilastietoja voitaisiin luovuttaa myös potilaslain 13.3 §:n 3

kohdassa tarkoitetussa tilanteessa. Kyseessä voi olla esimerkiksi mielenterveyspotilas, jolla

ei sairautensa vuoksi ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä.

Potilaslain säännöksellä on tarkoitus turvata välttämättömien tietojen saanti näissä

tilanteissa.

__________________________________
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6.3  Potilaan informointi ja tiedonsaantioikeus lokitiedoistaan.

Lain 17 § säätää, että valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyneen

terveydenhuollon palvelujen antajan on annettava potilaalle  KELA:n  laatima kirjallinen

seloste, josta ilmenee tiedot ja yleiset toimintaperiaatteet valtakunnallisista

tietojärjestelmäpalveluista sekä potilaan oikeuksista vaikuttaa potilastietojen käsittelyyn.

Palvelujen antaja velvoitetaan palvelutapahtuman yhteydessä ilmoittamaan potilaalle

hänen oikeudestaan kieltää hakutietojen luovutus. Tietojen antamisesta tulee tehdä

merkintä potilasrekisteriin. Tietojenantovelvollisuudesta voidaan poiketa siten kuin

henkilötietolain 24 §:ssä säädetään.

Hallituksen esityksessä (253/2006) korostetaan, että potilaan suostumusta kysyttäessä

suostumusmenettelyn yhteydessä potilaan informaation tarve konkretisoituu. Uuteen

valtakunnalliseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen siirtymisen yhteydessä on ensisijaisen

tärkeää, että potilasta informoidaan aina tarvittaessa hänen potilastietojensa käsittelystä.

Jälkeenpäin sen tilanteen selvittäminen, onko potilas saanut riittävästi ja asiallista

informaatioita, on helpompaa kun  potilaan suostumusta koskevat tiedot on kirjattu

suostumusasiakirjaan.219

Lain 18 § säätää asiakkaan oikeudesta tarkastaa asiakasrekisterin tietoja ja viittaa

henkilötietolain 26-28 §:ssä säädettyihin säännöksiin. Potilaalla on säännöksen mukaan

oikeus saada palvelujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä viivytyksettä lokirekisterin

perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu hänelle

koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Hallituksen esityksessä korostetaan, että

potilaan oikeus lokitietoihin on keskeinen oikeus, jonka perusteella potilas voi arvioida,

onko hänen tietojaan käsitelty laillisesti ja asianmukaisesti. Tiedonsaantioikeus koskee

sekä käyttölokin että luovutuslokin tietoja. Lokitietoja koskevan tiedonsaantioikeuden

perusteella potilaalla on oikeus pyytää ja  saada palvelun antajalta selvitys hänen tietojensa

käytön ja luovuttamisen perusteista, jos hän katsoo, että hänen potilastietojaan on käytetty

väärin.220

__________________________________

219HE 253/2006 vp. s. 38, 48
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Lain 18.3 § säätää, että potilaalla ei ole kuitenkaan tiedonsaantioikeutta lokitietoihin

henkilötietolain 27.1 §:n 1-4 tarkoitetuissa tilanteissa. Käytännössä tämä tilanne voi tulla

esille esimerkiksi mielenterveyspotilaan kohdalla. Tiedoista saattaisi aiheutua vakavaa

vaaraa hänen omalle terveydelleen tai jonkun muun oikeuksille.

Lokitietoja haluavan  potilaan tulee täyttää kirjallinen pyyntö, jossa potilas perustelee syyn

tietojen  saantiin   Pyynnössä  tulee  olla   yksilöitynä   hoitoaika   ja  hoitojakso,  jolta  tietoja

halutaan. Pyyntö osoitetaan johtavalle lääkärille, joka antaa luvan tiedonsaantiin ja

toimittaa pyynnön arkistoon. ATK:n henkilökunta tarkastaa atk-ohjelman avulla, kuka on

käyttänyt tai kenelle on luovutettu potilasta koskevia tietoja. Sen jälkeen lista viitetiedoista

lähetetään johtavalle lääkärille, joka tarkistaa, onko listassa nimiä sellaisista ulkopuolisista

henkilöistä, joilla ei ole mitään tekemistä potilaan hoitosuhteen kanssa ja joilla ei ole

oikeutta potilaan potilasrekisteritietoihin. Tämän jälkeen johtava lääkäri lähettää

vastauksen ja yhteenvedon potilaalle lokitietojen tarkastuspyynnöstä. Potilaalle ei lähetetä

viitetietolistaa, jossa on kaikkien potilasasiakirjatietoja käyttäneiden nimet. Joskus lista on

niin pitkä, että se ei ole tarkoituksenmukaista. On katsottu, että johtavan lääkärin

yhteenveto lokitiedoista on riittävä ja tarkoituksenmukainen potilaan tiedonsaantioikeuden

näkökulmasta. 221

6.4  Potilaan katseluyhteys

Lain 19 §:ssä säädetään niistä tiedoista, joita täysi-ikäiselle potilaalle annetaan sähköisen

katseluyhteyden avulla. Katseluyhteys edistää potilaan tiedonsaantia omista

potilastiedoistaan ja lokitiedoista. Potilaalla ei ole kuitenkaan oikeutta käsitellä tai muokata

tietoja, vaan kyse on vain sähköisestä katseluyhteydestä. Katseluyhteyden avulla potilas

voi nähdä potilastietonsa ja voi ottaa niistä kopioita.222 Täysi-ikäiselle potilaalle annetaan

sähköisen katseluyhteyden avulla 19.1 §:n  1 kohdan mukaan suostumusta koskevat tiedot

sekä luovutuslokitiedot lukuun ottamatta luovuttajan ja luovutuksensaajan henkilötietoja

sekä niitä luovutuslokitietoja, joihin potilaalla ei henkilötietolain 27 §:n mukaan ole

tiedonsaantioikeutta. Potilaalla on katseluyhteys potilasasiakirjojen hakutietoihin, tietoihin

palvelutapahtumien paikasta ja ajasta, lääkemääräystietoihin ja hoito-ohjeisiin.
__________________________________

221Haastattelu  H.Vainio
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Lain 19.1 § säätää, että katseluyhteyden lähetteisiin, yhteenvetoihin annetusta hoidosta,

hoidon loppulausuntoon, laboratoriotuloksiin sekä lääkärinlausuntoihin ja -todistuksiin

saisi vasta sen jälkeen kun, kun potilasta hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö on

hyväksynyt tietojen antamisen katseluyhteyden kautta. Hallituksen esityksessä tuodaan

esille terveydenhuollon ammattihenkilön mahdollisuus harkita, voidaanko laissa mainitut

tiedot hyväksyä katseluyhteyteen vai olisiko ennen katseluyhteyttä suullisesti

vastaanottotilanteessa keskusteltava potilaan kanssa tietyistä tiedoista.223 Katseluyhteys

tulee toteuttaa 19.4 §:n  mukaan niin, että potilaan yksityisyyden suoja ei vaarannu.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää, miten tiedot annetaan

katseluyhteyden kautta.

__________________________________
223HE 253/2006 vp. s. 62
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja perustuslain perusoikeuksien vaikutukset

potilaan itsemääräämisoikeutta koskeviin säädöksiin ovat erittäin merkittäviä.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset korostavat yksilön oikeutta vaatia ihmisarvonsa ja

itsemääräämisoikeutensa kunnioittamista. Erityisesti biolääketiedesopimus korostaa myös

potilaan  oikeutta riittävään ja ymmärrettävään  tiedonsaantiin, jonka edellytys on potilaan

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä potilaan tietoinen suostumus

hoitotoimenpiteisiin. Biolääketiedesopimuksen merkitys oikeuslähteenä  on vahvasti

velvoittava ja sopimuksen tulkintavaikutus on merkittävä.

Perustuslain 7 §:stä ilmenevä itsemääräämisoikeus on täsmennetty potilaslain 6 §:ssä.

Jokaisella potilaalla on oikeus vaatia ihmisarvonsa ja autonomiansa kunnioittamista.

Potilaslain säännös yhteisymmärryksen toteutumisesta potilaan hoidossa edellyttää

terveydenhuollon ammattilaisilta huolellista potilaan kuuntelua, potilaan  mielipiteen

huomioimista ja hänen tahtonsa selvittämistä. Potilaalla on oikeus saada tietoa

ymmärrettävästi ja omalla äidinkielellään.  Riittävien  tietojen antaminen potilaalle  on

edellytys, että potilas voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan suostumuksensa perusteena

hoitoaan koskevissa päätöksissä. Potilaan mielipiteen, ilmaisujen ja hänen päätösvallan

huomioonottaminen hoitosuhteessa on havaittu lisäävän  potilaan luottamusta hoitoon ja

siten vaikuttavan myös parempaan hoitoyhteistyöhön ja hoidon vaikuttavuuteen.

Täysi-ikäisen ja vapaaehtoisessa hoidossa olevan mielenterveyspotilaan tiedonsaantioikeus

ja itsemääräämisoikeus ovat aivan yhdenvertaiset kuin muillakin potilailla. Potilaslaki ja

mielenterveyslaki korostavat  potilaan oikeutta itsemääräämiseen ja  mielenterveyspotilaan

itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa mielenterveyslain perusteella. Paternalistinen

hoitoideologia on viime vuosikymmeninä saanut runsaasti kritiikkiä ja potilaan

oikeudellista asemaa vahvistavien säädösten vuoksi terveydenhuollossa on siirrytty

paternalismista autonomiaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen.

Terveydenhuollon eri ammattikuntien omat eettiset ohjeet ovat merkityksellisiä potilaan

hoidossa. Niiden avulla pyritään säilyttämään eettinen tapa toimia potilaan parhaaksi

tilanteissa, joissa kansallinen lainsäädäntö on tulkinnallinen. Lainsäädäntö on vahva

oikeuslähde ja ammattieettiset ohjeet asettuvat sallittujen oikeuslähteiden asemaan ja

voivat olla tulkinta-apuna ristiriitatilanteissa.
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Mielenterveyspotilaan kohtaamisessa luottamuksellisen hoitosuhteen luominen potilaaseen

jokaisessa vuorovaikutustilanteessa on erittäin tärkeää. Mielenterveyspotilaat ovat usein

pelokkaita, avuttomia, ahdistuneita ja väsyneitä eivätkä rohkene tuomaan esiin omia

mielipiteitään. Potilaslain 5 §:n sääntöä voidaan tulkita siten, että potilaan hoitoon

osallistuvan terveydenhuoltohenkilökunnan tulee antaa oma-aloitteisesti potilaalle tietoa

hänen hoidostaan eikä vain potilaan pyytämästä tai vaatimasta tiedon tarpeesta. Käytännön

hoitotyössä alistuvan ja syrjäänvetäytyvän potilaan mielipiteen  huomioon ottaminen on

vaarassa jäädä toisarvoiseksi.

Psykiatrinen hoitotyö näyttää toteutuvan vielä useimmiten perinteisesti, laitoskeskeisesti ja

asiantuntijalähtöisesti. Potilas on usein hoidossa  passiviinen vastaanottaja. Potilaslain 5 §

tiedonsaantioikeudesta ilmentää selkeästi potilaan ehdottoman tiedonsaantioikeuden

kaikkiin potilasta koskeviin tietoihin terveydentilasta, hoidosta, hoitovaihtoehdoista ja

muista potilaan hoitoon liittyvistä potilasasiakirjatiedoista. Tiedonsaantioikeutta voidaan

rajoittaa ainoastaan, kun on ilmeistä, että tiedon antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa

potilaan terveydelle. Näissäkin tapauksissa tulisi noudattaa suppeaa tulkintaa. Voimassa

olevan lainsäädännön, terveydenhuollon valvontaviranomaisten ratkaisujen,

oikeustieteellisen kirjallisuuden, hoito- ja lääketieteen kirjallisuuden sekä haastattelujen

perusteella voidaan sanoa, että potilaan tiedonsaantioikeus itseään koskeviin

potilasasiakirjoihin on selkeä, mutta käytännössä esimerkiksi mielenterveyspotilaan

tiedonsaantioikeuden toteuttaminen lain hengen mukaisesti ei täysin toteudu.

Tiedonsaannin rajoittamisessa tulisi noudattaa suppeaa tulkintaa.

Henkilötietolain 24 § velvoittaa potilasrekisterinpitäjää oma-aloitteisesti huolehtimaan

siitä, että potilas saa tiedon potilasrekisterinpitäjästä sekä potilaan rekisteritietojen

käsittelyn keskeisistä seikoista. Käytännössä potilaan tiedonsaantioikeus henkilötietojen

rekisteröinnistä toteutuu parhaiten esimerkiksi siten, että potilasrekisterin rekisteriseloste

sijoitetaan sairaaloiden tai vastaanottotilojen ilmoitustauluille. Lain sosiaali- ja

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tavoitteena on tulevaisuudessa

turvata potilaan hoidon laatua ja edistää potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä

mahdollistaa täysi-ikäiselle potilaalle sähköinen katseluyhteys eräisiin potilastietoihin ja

niiden luovutukseen liittyviin lokitietoihin.
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