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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen yhteiskunnallinen tausta 

 Perinteisesti Hallinnon tehtäväksi määritellään lainsäädännön toimeenpano – tarvittaessa 

toimeenpanovaltaa eli julkista valtaa käyttäen. Sekä hallinnon tehtävät että oikeus 

toimeenpanovallan käyttöön ja sen rajat määritellään lainsäädännössä. Hallinto-oikeuden 

tehtävänä on toimia vallan vahtikoirana suojaten yksityistä mielivaltaiselta julkisen vallan 

käytöltä, mutta myös toisaalta oikeudellisesti perustellen ja tätä kautta oikeuttaen julkisen vallan 

käyttöä.1 Hallinnon lainalaisuus on yksi oikeusvaltion keskeisistä tunnusmerkeistä.2 Marietta 

Keravuori-Rusasen mukaan oikeusvaltiolla on oikeusvaltioteorioiden perusteella kaksi 

keskeistä piirrettä: 1) yksilöiden tulee nauttia oikeudellisesti suojatusta yksityisautonomiasta ja 

2) julkinen valta saa puuttua tähän yksityisautonomiaan ainoastaan lainsäädäntöön perustuvin 

valtuuksin.3   

Oikeusvaltio ei kuitenkaan nykymuodossaan pelkisty byrokraattiseksi järjestelmäksi, jonka 

pääasiallisena tehtävänä on lakien toimeenpano hallintopäätöksin. Hallinnon pääasiallinen 

toimenkuva nykypäivänä koostuu erilaisten palvelujen tuottamisesta.4 Tuorin mukaan nykyään 

hyvinvointivaltion katsotaan nousseen eräänlaiseksi oikeusvaltion vastakohdaksi ja uhkaajaksi. 

Tulkinta on kuitenkin virheellinen, sillä käsitteillä tarkoitetaan eri asioita. Hyvinvointivaltio on 

aineellinen käsite, jolla viitataan lähinnä valtion tehtäviin koulutuksessa ja terveydenhuollossa, 

kun oikeusvaltio taas on muodollinen käsite, jolla viitataan niihin menettelyihin ja muotoihin, 

joita lakien toimeenpanossa on noudatettava. Tästä seuraa, että oikeusvaltiolliset periaatteet 

koskevat myös hallinnon hyvinvointivaltiollisia tehtäviä.5   

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen valtion – ruotsalaista esikuvaa seuraten - 

olennaisimmiksi tehtäviksi on alettu mieltään yksilöiden hyvinvointivaltiollisten 

perusoikeuksien takaaminen mm terveydenhuollon, asumisen, työllisyyden, koulutuksen ja 

 
1 Koivisto 2011, s. 120. 
2 Ks oikeusvaltion käsitteestä tarkemmin Raitio 2017. 
3 Keravuori-Rusanen 2008, s. 75-76. 
4 Halila 2016, s. 291. 
5 Tuori 2003, s. 240. 
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sosiaaliturvan alueilla. Näin ollen oikeusvaltion käsite laajeni kattamaan 

hyvinvointivaltiollisten tehtävien hoitamiseen liittyviä velvollisuuksia. Tätä kehitystä on 

edesauttanut länsimaisten valtioiden sitoutuminen kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Tämän seurauksena oikeusvaltion määrittelyksi ei enää riitä valtiollisen vallankäytön sitominen 

oikeusjärjestykseen, vaan oikeusvaltion sisäisiksi laadullisiksi määreiksi on muodostunut 

ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen valtion alueella.6 Tuorin mukaan 

hyvinvointivaltion lainsäädäntö on luonut uusia haasteita oikeusturvan toteutumiselle 

esimerkiksi julkisissa palveluissa. Hallinto-oikeuden tehtävä on tarkastella myös 

hyvinvointivaltioon liittyvää lainsäädäntöä siitä näkökulmasta, miten oikeusvaltioperiaatteen 

hallinnolle asettamat vaatimukset kyseisessä lainsäädännössä toteutuvat.7 

Julkisten palveluiden ongelmina on pidetty palvelusektorin paisumista liian suureksi ja toisaalta 

jäykkyyttä siinä mielessä, että se eivät muunnu joustavasti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.8 

Hyvinvointivaltion legitimaatio- ja kustannuskriisistä on puhuttu jo ainakin 1970-luvulta 

lähtien. Taustalla on ajatus, ettei hyvinvointivaltio enää selviä alati kasvavista tehtävistään 

tarpeeksi tehokkaasti. Vielä 1980-luvulla julkisin varoin rahoitettujen palvelujen määrä kasvoi, 

mutta 1990-alun laman seurauksena julkisia menoja jouduttiin pienentämään voimakkaasti.9 

Hyvinvointipalvelujen organisoinnissa on tapahtunut muutoksia, joita voidaan tiivistetysti 

kuvata sanalla yksityistäminen. Tämä tarkoittaa yksityisiltä markkinoilta lähtöisin olevien 

järjestelmien omaksumista julkiselle sektorille.10  

Managerialismilla tarkoitetaan taloudellisuutta ja tehokkuutta painottavaa johtamisen mallia. 

Managerialismi on niin kutsutun new public management-suuntaukseen (NPM) liittyvä 

alakäsite. NPM tarkoittaa käytännössä yritysmaalimasta tuotujen johtamisoppien ja käytäntöjen 

soveltamista julkishallintoon. NPM:n mukaiset opit ovat alkaneet vaikuttaa julkishallinnon 

uudistamiseen 1980-luvulta lähtien. Sen avulla on useissa valtioissa tavoitteena lisätä 

tehokkuutta sekä hillitä kustannusten ja byrokratian paisumista. New public management-

aatteeseen keskeisesti liittyviä käsitteitä ovat toiminta sopimuksien kautta, asiakasnäkökulman 

korostuminen, yksityistämisen ja kilpailuttamisen suosiminen, tuottavuuden ja tehokkuuden 

 
6 Heuru 2003, s. 46-47, 49. 
7 Tuori 2003, s. 243. 
8 Komulainen 2010, s. 64. 
9 Komulainen 2010, s. 53, 55. 
10 Tuori 2003, s. 244. 
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korostaminen sekä julkisten menojen kasvun hidastaminen. Taustalla on 1980-luvulta lähtien 

länsimaisissa yhteiskunnissa vaikutusvaltaa saanut neoliberalistinen talousoppi, joka nosti 

tehokkuuden länsimaisen yhteiskunnan keskeiseksi tausta-arvoksi. Neoliberalistisen ajattelussa 

keskeisiä kritiikin kohteita ovat julkisen hallinnon paisuminen ja korkea verotus. Julkista 

hallintoa pidetään tehottomana ja hyvinvointivaltion keskeisenä puutteena nähdään, ettei se 

johda uusiin innovaatioihin. Julkisen hallinnon muihin synteihin katsotaan kuuluvan työnteon 

motivaation ja yrittäjyyden tukahduttaminen. Erityisenä kritiikin kohteena neoliberalistit pitävät 

kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka katsottiin lähentyvän sosialistista ajattelua.11  

Neoliberalistisistä lähtökohdista muotoutuneesta NPM:stä ja managerialismista on tullut 

keskeinen lähtökohta kaikelle julkishallinnon uudistamiselle länsimaissa.12 Niiden mukaista 

ajattelutapaa on löydettävissä myös terveyspalvelujen uudistamispyrkimysten taustalta. 

Sittemmin rauenneen valinnanvapauslakia koskevan lakiehdotuksen mukaan diagnostiikkaan, 

hoitoon tai asiakaspalveluun voisi, yksityisten toimijoiden niihin osallistuessa, löytyä uusia 

palvelumuotoja. Lakiehdotuksen mukainen malli kannustaisi perustelujen mukaan parempaan 

tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Perustelujen mukaan suoran valinnan 

valinnanvapausmallit johtaisivat yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien 

väliseen kilpailuun. Kilpailuasetelmalla tavoiteltaisiin laatu ja tehokkuus vaikutuksia. 

Yksityisten yritysten joustavuus on lakiehdotuksen mukaan kilpailuetu.13    

Mäenpään mukaan Suomen valtiosääntöön sisältyy niin paljon hallintoa velvoittavia säädöksiä, 

että voidaan katsoa perustuslain sisältävän erillisen hallinnon valtiosäännön. Hallinnon 

valtiosääntöön sisältyy mm Suomen perustuslain 731/1999 (myöhemmin PL) 2.3 §:n mukainen 

hallinnon lainalaisuus, PL 21 §:n mukainen oikeusturvaa koskeva säädös, PL 22 § julkisen 

vallan velvollisuus varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä PL 124 § julkisen 

hallintotehtävän yksityiselle antamista koskevat edellytykset ja rajoitukset. Hallinnon 

valtiosääntö voidaan samalla nähdä toimeenpano-organisaation laadullisten tavoitteiden 

strategiana.14 Hallinnon kehittämisessä ei hallinnon valtiosäännöstä nousevat tavoitteet 

kuitenkaan vaikuta saaneen suurta painoarvoa. Sen sijaan painoarvoa ovat saaneet lähinnä 

 
11 Heuru 2003, s. 55. 
12 Heuru 2003, s. 55. 
13 HE 16/2018, s. 175, 180 ja 182. 
14 Mäenpää 2005, s. 1068. 
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tuloksellisuutta ja tehokkuutta painottavat managerialistiset tavoitteet. Vaikka näitäkin 

tavoitteita voidaan pitää merkitykseltään tärkeinä, pelkästään niihin keskittyminen johtaa 

helposti perustuslain toimeenpano-organisaatiolle asettamien tavoitteiden ja velvoitteiden 

laiminlyömiseen.15  

Tuorin mukaan markkinapohjainen ajattelu ja yksityistäminen tuovat uusia haasteita myös 

hallinto-oikeudelle. Keskeistä on kuitenkin tässäkin yhteydessä säilyttää se näkökulma, joka on 

hallinto-oikeudelle olennainen. Toisin sanoen, kuinka voidaan varmistaa demokraattisen 

oikeusvaltion periaatteiden toteutuminen yksityistetyssä hallinnossa.16 Koiviston mukaan 

perustuslain hallintoa koskevat säädökset kuten PL 21 § (oikeusturva) ja PL 124 § (julkisten 

hallintotehtävien antaminen yksityiselle) eivät täysin pysty ottamaan haltuunsa hallinnon 

yksityisoikeudellisia trendejä, mistä seuraa mm tulkintaongelmia.17  Komulaisen mukaan on 

kyseenalaista, soveltuuko managerialismi ja NPM kovin hyvin sellaiseen palvelutuotantoon, 

jossa on kysymys esimerkiksi yksilön sosiaalisista ongelmista, joita hän ei pysty itse 

ratkaisemaan.18   Legalistisen hallintonäkemyksen ja yksityisiltä markkinoilta mallinsa ottavien 

hallinnonuudistusten keskeisin ero on siinä painotetaanko oikeusturvanäkökohtia vai 

tehokkuutta.19 Perus- ja ihmisoikeuksien alati kasvavaa merkitystä korostaa Heurun näkemys 

vuodelta 2003, jonka mukaan modernin oikeusvaltion kehityksessä ihmisoikeusideologia 

nousee neoliberalismin keskeiseksi vastavoimaksi.20 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Julkisen vallan toimintojen antamisesta yksityisen hoidettavaksi on kirjoitettu 2000-luvulla 

melko runsaasti. Yksi keskeisimmistä PL 124 §:ään liittyvistä tutkimuksista on Marietta 

Keravuori-Rusasen tutkimus yksityinen julkisen vallan käyttäjänä – valtiosääntöoikeudellinen 

tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle on tarkastellut 

oikeudellisia lähtökohtia yksityistämiselle PL 124 §:n näkökulmasta. Keravuori-Rusasen 

keskeinen tutkimuskysymys on, kuinka PL 124 §:n oikeusvaltiolliset lähtökohdat ohjaavat ja 

 
15 Mäenpää 2005, s. 1068. 
16 Tuori 2003, s. 244. 
17 Koivisto 2014, s. 678. 
18 Komulainen 2010, s. 68-70. 
19 Komulainen 2010, s. 64. 
20 Heuru 2003, s. 56. 
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rajoittavat julkisten hallintotehtävien antamista yksityiselle.21 Aihetta sivuaa myös Mikko 

Komulainen tutkimuksessaan ulkoistaminen kunnissa. Komulainen tarkastelee ulkoistamisen 

ilmenemismuotoja ja vaikutuksia, sen rajoituksia ja sille asetettavia vaatimuksia palvelujen 

tuottamismuotona kuntasektorilla.22 Pasi Pölönen tarkastelee PL 124 §:n asettamia vaatimuksia 

julkishallinnon sopimuksiin perustuvalle järjestämiselle.23 Matti Muukkonen tarkastelee 

vastaavasti, mitä vaatimuksia PL 124 §:stä seuraa, kun julkisia hallintotehtäviä annetaan muulle 

kuin viranomaiselle artikkelissaan ulkoistaminen ja perustuslain säätäjän tahto.24 Omaa 

tutkimustani lähinnä on Raija Huhtasen artikkeli sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset 

ostopalvelut ja perustuslain 124 §. Huhtanen analysoi ostopalveluita julkisina hallintotehtävinä 

sekä sitä, liittyykö palveluihin merkittävää julkisen vallan käyttöä perustuslain tarkoittamassa 

mielessä. Artikkelissa tarkastellaan lähinnä sosiaalihuollon lainsäädäntöön liittyviä 

lastensuojelulakia, kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia ja päihdehuoltolakia.25  

1.3 Somaattisen terveydenhuollon käsitteiden määrittelyä 

 Käsite somaattinen sairaanhoito esiintyy potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

785/1992 (myöhemmin potilaslaki) esitöissä, mutta sitä kuitenkaan ole varsinaisesti määritelty.   

Potilaslain perustelujen mukaan terveyden- ja sairaanhoito tarkoittaa terveydenhuollon 

toimintayksikössä tai terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamia toimenpiteitä, joiden 

tarkoitus on yksilön terveyden määrittäminen, palauttaminen tai ylläpitäminen. Lain 

soveltamisalue on laaja, siten myös sosiaalihuollon laitoksissa toteutettaviin terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden toimenpiteisiin sovelletaan potilaslakia. Samoin lakia sovelletaan sekä 

yksityisissä että julkisissa laitoksissa annettuun hoitoon.26 Somaattista sairautta potilaslain 

esitöissä ei määritellä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan somaattinen tarkoittaa ruumiillista.27 

Somaattisella sairaudella tarkoitetaan siis ruumiillista sairautta. Henkilö, joka terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 (myöhemmin ammattihenkilölaki) nojalla voi toimia 

 
21 Keravuori-Rusanen 2008, s. 22. 
22 Komulainen 2010, s. 9. 
23 Pölönen 2012, s. 1167. 
24 Muukkonen 2012, s. 3. 
25 Huhtanen 2005, s. 127, 143. 
26 HE 185/1991 vp, s. 3,4. 
27 Kielitoimistonsanakirja.fi 
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laillistettuna tai nimikesuojattuna ammattihenkilönä on terveydenhuollon ammattihenkilö.28 

Potilas voidaan määritellä henkilöksi, joka käyttää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja tai on 

niiden kohteena.29 

2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tarkoituksena on selvittää, miten somaattista terveydenhuoltoa tulisi arvioida perustuslain 124 

§:n näkökulmasta. Aluksi tarkastelen somaattista terveydenhuoltoa julkisena hallintotehtävänä 

yleisellä tasolla. Tämän jälkeen selvitän julkisen vallan käyttöä somaattisessa 

terveydenhuollossa. Kolmanneksi pyrin arvioimaan, miltä osin julkisen vallan käyttö 

somaattisten sairauksien hoidossa on merkittävää 

Tutkimus keskittyy erityisesti potilaan hoitoprosessiin liittyviin toimintoihin, kuten hoidon 

aloittamiseen ja hoidon toteuttamiseen sekä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin. 

2.2 Tutkimuskysymykset 

1) Kuinka julkisen vallan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa somaattista 

terveydenhuoltoa tulisi arvioida julkisen hallintotehtävän käsitteen näkökulmasta? 

2) Käytetäänkö somaattisessa terveydenhuollossa julkista valtaa? 

3) Liittyykö somaattiseen terveydenhuoltoon merkittävää julkisen vallan käyttöä?  

 2.3 Tutkimusmetodi 

Metodologisesti tutkimus edustaa teoreettista lainoppia. Teoreettisen lainopin keskeisiin 

tehtäviin kuuluu voimassaolevan oikeuden systematisointi. Systematisoinnissa olennaista on 

oikeuden käsitteiden, teorioiden ja periaatteiden sisällön ja keskinäisten suhteiden 

määritteleminen. Päämääränä on oikeusjärjestelmän koherenssi (yhteneväisyys) ja konsistenssi 

 
28 HE 33/1994 vp, s. 1. 
29 HE 185/1991, s. 13. 
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(johdonmukaisuus).30 Tietyt oikeusjärjestelmän keskeiset periaatteet, kuten lainkäytön 

ennakoitavuus, oikeusvarmuus ja yhdenvertaisuus eivät voi toteutua ilman, että ainakin 

tavoiteltaisiin oikeusjärjestelmän koherenssia. Lainsäädäntö kuitenkin jatkuvasti lainsäätäjän 

toiminnan tuloksena muuttuu. Tästä syystä pyrkimys koherenssiin säilyy lainkäytön ja 

oikeustieteen koskaan valmiiksi tulemattomana tehtävänä.31 

 Oikeudenalan keskeiset käsitteet ja periaatteet ovat oikeudenalan yleisten oppien ydinaineksia.  

Institutionaalisen oikeusteorian mukaan yleisillä opeilla on konstitutiivis-epistemologinen 

tehtävä. Yhteiskunnallisista ja oikeudellisista tosiasioista luodaan oikeudellis-institutionaalisia 

tosiasioita oikeudellisten käsitteiden avulla. Oikeudelliset käsitteet sekä kiinnittyvät 

yhteiskuntatodellisuuteen että ovat siitä erillisiä ”oikeudellisen todellisuuden” tosiasioita, joilla 

on osittain oikeuden ulkopuolisesta todellisuudesta irtautunut olemassaolonsa. Toisaalta 

oikeudelliset käsitteet ovat silta oikeuden ja yhteiskunnallisen todellisuuden välillä, sillä niiden 

avulla tunnistetaan tosiasioitten massasta tai virrasta oikeudellisesti merkityksellinen aines.32 

Oikeustieteen ammattilaiset tunnistavat ja muotoilevat oikeudellisen ongelman käyttäen 

hyväksi yleisiin oppeihin sisältyviä oikeudellisia käsitteitä.33 Aarnion mukaan myös 

oikeudellisten ongelmien ratkaisuvaihtoehdot ovat riippuvaisia omaksutuista käsitteistä ja siitä, 

miten ne on systematisoitu.34 Tuori katsoo, että julkinen valta, julkinen hallintotehtävä ja 

hallintosopimus ovat käsitteitä, joiden sisältö ja asema oikeudellisessa systeemissä vaatii 

selventämistä ja täsmentämistä. Erityistä painetta hallinto-oikeuden yleisten oppien tarkempaan 

systematisointiin – ja myös uudistamiseen - luo yksityistäminen, joka Tuorin mukaan myös on 

selventämistä vaativa käsite. Yleisten oppien tarkentaminen ja päivittäminen on tärkeää, jotta 

hallinto-oikeus kykenee tarkastelemaan ja osaltaan varmistamaan demokraattisen oikeusvaltion 

periaatteiden toteutumisen lisääntyvän yksityistämiseen liittyvässä 

”jälkihyvinvointivaltiollisessa” lainsäädännössä.35   

 
30 Hirvonen 2011, s. 25. 
31 Tuori 2013, s. 92. 
32 Tuori 2013, s. 90, 96.  
33 Tuori 2013, s. 99. 
34 Aarnio 1997, s. 268. 
35 Tuori 2003, s. 246. 
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3. Tutkimuksen valtiosääntöoikeudellinen ja lainsäädännöllinen tausta 

3.1 Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet 

Julkisen vallan käsitettä käytetään perustuslaissa kahdessa merkityksessä. PL 2.3 §:ssä, samoin 

kuin PL 119 ja 124 §:ssä julkisen vallan käsitteellä viitataan tietyt tunnusmerkit täyttävään 

toimintaan eli sitä käytetään toimintakäsitteenä. PL 2. luvussa, jossa säädetään 

perusoikeuksissa, julkisella vallalla viitataan niihin subjekteihin, joiden velvollisuutena on 

varmistaa perusoikeuksien toteutuminen.  PL 2.3 §:ssä säädetään valtiosäännön tasolla kahdesta 

oikeusvaltion keskeisestä tunnusmerkistä. Kyseisen lainkohdan mukaan julkisen vallan käytön 

tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Oikeusvaltioperiaatteesta on säädetty samassa pykälässä kansanvaltaisuuden kanssa. 

Oikeusvaltioperiaate ilmeneekin perustuslaista osana valtiosäännön parlamentaristista perustaa. 

Toimivallan julkisen vallan käyttöön tulee aina perustua eduskunnan säätämään lakiin.   Toisin 

sanoen kansan eduskunnan välityksellä ilmaisemaan tahtoon perustumatonta toimivaltaa 

julkisen vallan käyttöön ei esimerkiksi viranomaisella voi olla.36 Velvollisuutta noudattaa lakia 

tarkoin eli lakisidonnaisuutta on tulkittava laajasti, mikä tarkoittaa kaikkien voimassaolevien 

oikeusnormien noudattamista julkisessa toiminnassa.37   

Perusoikeusuudistusta edeltänyt hallitusmuoto edusti klassista 1900-luvun alun oikeusvaltion 

ideaalia, johon kuului kansalaisvapauksien ja niihin liittyvän oikeusturvan takaaminen 

valtiosäännössä. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä oikeusvaltion tehtävänkuvaa määriteltiin 

uudelleen ja laajennettiin koskemaan myös tosiasiallista tasa-arvoa ja taloudellisia sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia.38 PL 2.1 §:n valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Julkinen valta ei 

kuitenkaan tarkoita samaa kuin valtiovalta, sillä keskeisiä julkisen vallan käyttäjiä Suomessa 

ovat valtion lisäksi mm kunnat ja kuntayhtymät, evankelisluterilainen kirkko, välillinen 

julkishallinto ja Ahvenanmaan maakunta. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen on 

varmistettava myös silloin, kun julkista valtaa käyttää jokin muu taho kuin valtio.39   

 
36 HE 1/1998, s. 74. 
37 Mäenpää 2003, s. 81. 
38 HE 309/1993, s. 5. 
39 HE 1/1998, s. 74. 
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Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet ovat kiinteässä yhteydessä, sillä valtiosäännön 

näkökulmasta julkisen vallan keskeiseksi velvollisuudeksi määrittyy perusoikeuksien 

suojaaminen ja niiden toteutumisen varmistaminen.40 PL 22 §:n mukaan julkisen vallan on 

turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Säädös velvoittaa julkisen vallan 

varmistamaan perusoikeuksien toteutumisen lisäksi myös Suomea sitovien kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten velvoitteiden toteutumisen. Perusoikeudet sitovat julkisen vallan 

kaikissa toimintamuodoissa eli hallinnon lisäksi tuomiovallan ja lainsäädäntövallan käytössä. 

Julkisella vallalla on kaksi velvoitetta suhteessa perusoikeuksiin – perusoikeuksien 

kunnioittamisvelvollisuus ja velvollisuus varmistaa niiden toteutuminen. Kunnioittamisella 

tarkoitetaan sitä, että julkisen vallan tulee pidättäytyä perusoikeuksien loukkaamisesta. 

Perusoikeuksien turvaamisvelvoite taas tarkoittaa, että julkisen vallan tulee aktiivisin toimin 

varmistaa perusoikeuksien aineellinen toteutuminen yhteiskunnassa. Useat perustuslain 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat pykälät on kirjoitettu sellaiseen 

muotoon, että niihin sisältyy julkisen vallan aktiivinen toimintavelvoite perusoikeuden 

toteutumisen turvaamiseksi.41 

3.2 Potilaan keskeiset perusoikeudet somaattisessa terveydenhuollossa 

 Edellä on todettu, että julkisen vallan velvollisuutena on toisaalta pidättäytyä perusoikeuksien 

loukkaamisesta ja toisaalta varmistaa perusoikeuksien toteutuminen. Mitkä sitten ovat potilaan 

hoidon kannalta keskeisiä perusoikeuksia? PL 7.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtaista vapautta 

luonnehditaan perusoikeusuudistuksen esitöissä yleisperusoikeudeksi, joka suojaa fyysisen 

vapauden lisäksi yksilön tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Henkilökohtaisen 

koskemattomuuden piiriin kuuluu muun muassa suoja pakolla tehtäviltä lääketieteellisiltä 

toimenpiteiltä. Henkilökohtainen koskemattomuus liittyy läheisesti PL 10 §:ssä säädettyyn 

yksityiselämän suojaan. Oikeudella elämään taas on tiivis yhteys PL 19.1 §:ään.42 PL 19.1 §:n 

mukaan Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on 

 
40 HE 1/1998, s. 74. 
41 HE 309/1993, s. 75. ks myös  Viljanen, Perusoikeudet > IV perusoikeuksien turvaaminen > 1. perusoikeuksien 

merkitys lainsäädäntötyössä.  
42 HE 309/1993, s. 46-47. 
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oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Huolenpidolla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluja.43  

Viimeistään perusoikeusuudistuksen myötä luovuttiin niin kutsutusta laitosvaltaopista, jonka 

sisältönä oli, että laitoksessa oleminen itsessään oikeuttaa tiettyjen ihmisryhmien 

perusoikeuksien rajoittamiseen. Ilmeisin esimerkki edellä mainitusta ihmisryhmästä on vangit.44  

Samalla tavalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös muissa laitoksissa, kuten 

kehitysvammaisten hoitolaitoksissa ja mielisairaaloissa olevien henkilöiden perusoikeuksien 

toteutumiseen.45 PL 7.3 §:n mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 

vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. PL 7.3 §:ään on siis 

säädetty kaksi ehdotonta edellytystä, joiden täytyy toteutua, jotta pykälän mukaisia 

perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Rajoituksen tulee perustua lain tasoiseen säädökseen ja 

rajoittaminen ei saa olla mielivaltaista.46 

Edellä mainittua tulee tulkita yhdessä perustusvaliokunnan linjaamien perusoikeuksien 

rajoitusedellytysten kanssa.47 Perustusvaliokunnan mietinnöstä on tulkittavissa, että 

perusoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan, jos kaikki perustusvaliokunnan linjaamat yleiset 

edellytykset perusoikeuden rajoittamiselle täyttyvät. Näin ollen perusoikeutta ei voi rajoittaa 

esimerkiksi hyväksyttävästä syystä, ellei perusoikeuden rajoittaminen perustu 

eduskuntalakiin.48 Esimerkiksi somaattisessa hoidossa potilaan itsemääräämisoikeutta ei voida 

lähtökohtaisesti rajoittaa ilman lakiin perustuvaa toimivaltaa, vaikka itsemääräämisoikeuden 

rajoitus olisi lääketieteellisesti arvioiden potilaan edun mukainen.49 

Potilaan itsemääräämisoikeuden kohdalla tulee huomioida myös Suomea sitovat kansainväliset 

sopimukset.50 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia 

yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on 

välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan 

 
43 HE 103/2013, s. 12. 
44 HE 309/1993, s. 25. 
45 Nieminen 2008, s. 872. 
46 Vidén – Kauppi 2014, s. 10. 
47 Koivisto 2018, s. 635. 
48 PeVM 25/1994, s. 5, Vidén – Kauppi 2014, s. 11. 
49 EOA 673/4/12. 
50 Vidén – Kauppi, s. 5. 
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taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden 

tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 

Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla 

tarkoituksena on, että sopimuspuolet suojaavat kaikkien ihmisarvoa ja identiteettiä ja takaavat 

ketään syrjimättä, että jokaisen koskemattomuutta ja muita oikeuksia ja perusvapauksia 

kunnioitetaan biologian ja lääketieteen sovellusten alalla.  

3.3 Perusoikeuksien rajoitusedellytykset 

 Perusoikeuksien rajoittamisedellytykset on muotoiltu perustuslakivaliokunnan 

perusoikeusuudistusta koskevassa mietinnössä. Ensinnäkin perusoikeuksien rajoittaminen tulee 

perustua eduskuntalakiin. Laista tulee ilmetä rajoitusten olennainen sisältö eli rajoitusten on 

oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Rajoitusperusteiden tulee olla painavien yhteiskunnallisten 

etujen vaativia eli niiden tulee olla hyväksyttäviä. Hyväksyttävyyttä arvioidaan kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten ihmisoikeuksien rajoitusperusteiden näkökulmasta. Perusoikeuksien 

ydinalueeseen ulottuvia rajoituksia ei voida tavallisella lainsäädännöllä säätää.51 

Suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan, että rajoitustoimenpiteet eivät saa puuttua 

perusoikeuksiin enempää kuin tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Rajoitus ei saa 

myöskään mennä pidemmälle kuin on perusteltua, kun otetaan huomioon taustalla olevan 

yhteiskunnallisen intressin painoarvo.   Rajoitukset eivät saa rikkoa Suomen kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita. Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava oikeusturvan 

riittävyydestä.52   

Julkisen vallankäytön näkökulmasta perusoikeuksien rajoitusedellytyksissä korostuu 

oikeusvaltion peruspilareihin kuuluvat julkisen vallankäytön perustuminen lakiin sekä perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus. Toisaalta niistä epäsuorasti samalla ilmaistaan, miksi 

perusoikeuksia on toisinaan rajoitettava julkista valtaa käyttäen. Julkista valtaa käytetään, koska 

painava yhteiskunnallinen etu sitä vaatii, eikä tuo etu voi toteutua ilman vallankäyttöä. Tosin 

painava yhteiskunnallinen etu ei voi olla sellainen, joka ei ole kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten kyseisiä ihmisoikeuksia koskevien rajoitusperusteiden näkökulmasta 

 
51 PeVM 25/1994, s. 5. 
52 PeVM 25/1994, s. 5. 
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hyväksyttävä. Painavassa yhteiskunnallisessa edussa itse asiassa lienee yleensä – tavalla tai 

toisella – kysymys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. 

3.4 Terveyspalvelut perusoikeutena 

PL 19.3 § on esimerkki edellä mainitusta julkiselle vallalle asetetusta toimintavelvoitteesta. 

Pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 

jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tätä perustuslainsäädöstä on tulkittava yhdessä 

monien muiden perusoikeussäännösten kanssa. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, oikeus 

elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, yksityiselämän suoja sekä 

uskonnon ja omantunnon vapaus vaikuttavat siihen, milloin sosiaali- ja terveyspalveluja 

voidaan pitää riittävinä. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista antaa osaltaan sisällöllisiä 

kriteereitä terveyspalvelujen riittävyydelle, sillä siinä säädetään potilaan oikeuksista perustuen 

edellä mainittuihin perusoikeussäädöksiin ja myös relevantteihin kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten määräyksiin.53  

Yksityistämisen näkökulmasta on olennaista, ettei PL 19.3 § kuitenkaan tarkoita sitä, että 

julkisen vallan tulisi tuottaa kyseiset palvelut itse tai että niiden tulisi olla maksuttomia eikä se 

muutenkaan rajoita palvelujen tuottamistapaa. Julkisen vallan velvollisuutena on huolehtia, että 

palveluja on riittävästi joka puolella maata, eivätkä ne käyttäjälleen ole kustannuksiltaan 

sellaisia, että maksut käytännössä estäisivät palvelujen käytön.54 Vuonna 2019 rauenneessa 

sote-uudistuksessa terveyspalveluja olisi avattu merkittävissä määrin yksityisille toimijoille. 

Rauenneen valinnanvapauslakiehdotuksen kohdalla perustuslakivaliokunta on lakiehdotuksen 

perustuslainmukaisuutta arvioidessaan kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, olisiko 

lakiuudistus voimaan tullessaan taannut riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti 

koko valtakunnan alueella, niin kuin PL 6 §:n 1. ja 2. mom, PL 19.3 § ja PL 22 § edellyttävät.55 

 
53 HE 309/1993, s. 71. 
54 PeVL 25/1994, s. 32-33. 
55 PeVL 15/2018, s. 9. 
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3.5 Kuntien järjestämisvelvollisuus ja yksityistäminen 

TSS-oikeuksiin liittyvien julkisten palveluiden toteuttamisesta vastaavat pääasiassa kunnat ja 

kuntayhtymät siten, kuin kansanterveyslaissa 66/1972 ja erikoisairaanhoitolaissa 1062/1989 

säädetään.56 Terveydenhuoltolain 1326/2010 (myöhemmin terveydenhuoltolaki) 3 §:n mukaan 

perusterveydenhuollolla tarkoitetaan mm kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, 

terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun 

terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa 

sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, 

mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai 

erikoissairaanhoidossa.   Terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidolla 

tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, 

tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia 

terveydenhuollon palveluja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 733/1992 4 §:n 

mukaan kunta tai kuntayhtymä voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat 

tehtävät:1) hoitamalla toiminnan itse; 2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien 

kanssa; 3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4) hankkimalla palveluja 

valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen 

tuottajalta; taikka 5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu 

maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta 

hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Kunta voi siis päättää 

vastuullaan olevien perusoikeuksina turvattujen terveyspalvelujen järjestämistavasta melko 

vapaasti. Kyseisestä laista kuitenkin seuraa joitain rajoituksia. Esimerkiksi hankkiessaan 

palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että 

hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 

toiminnalta.57 

 
56 Sutela 2003, s. 33. 
57 Ks STVOL 4.3 §, Huhtanen 2005, s. 126. 
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3.6 Perustuslain 124 § oikeusvaltioperiaatteen takaajana 

Ehkä keskeisin kunnan palvelujenhankintaan yksityiseltä sektorilta vaikuttava säädös on PL  

124 §, jossa säädetään hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Pykälässä 

säädetään niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta julkisia hallintotehtäviä voitaisiin antaa 

yksityisen sektorin hoidettavaksi. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei voida 

kyseisestä lainkohdasta johtuen antaa viranomaiskoneiston ulkopuolelle lainkaan.58 PL 124 §:n 

mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain 

nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

3.6.1 Virkamieshallintoperiaate 

PL 124 § on 2000-luvun vaihteessa tehdyssä perustuslakiuudistuksessa valtiosääntöön uutena 

tullut säädös.59 Se kuitenkin ilmentää jo aikaisemman hallitusmuodon aikana 

perustuslakivaliokunnan käytännössä muotoiltua valtiosääntöoikeudellista 

virkamieshallintoperiaatetta. Periaate tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti julkista valtaa saa 

Suomessa käyttää ainoastaan viranomaisen palveluksessa olevat lainmukaisesti virkoihinsa 

nimetyt virkamiehet. Virkamieshallintoperiaatteen ei kuitenkaan ole tulkittu täysin ehdottomasti 

estävän julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antamista yksityiselle. Edellytyksenä 

julkista valtaa sisältävien tehtävien antamiselle on pidetty oikeusturvanäkökohtien 

huomioimista ja rikoslain virkavastuuta koskevien säädösten soveltamista yksityiseen hänen 

käyttäessään julkista valtaa. Kolmanneksi julkista valtaa sisältävistä tehtävistä ja niihin 

liittyvistä menettelyistä on myös tullut säätää riittävän yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti. 

Virkamieshallintoperiaatteen tarkoituksena on ollut taata yhtenäisyys, objektiivisuus ja 

lainmukaisuus julkista valtaa sisältävien tehtävien suorittamisessa.60  

Koska julkisia hallintotehtäviä voidaan PL 124 §:n mukaisesti antaa yksityiselle ainoastaan 

rajoitetusti lainkohdassa lueteltujen edellytysten täyttyessä, pääsääntö on yhä julkista valtaa 

 
58 Huhtanen 2005, s. 126. 
59 HE 1/1998, s. 178. 
60 HE 196/2002, s. 6.  
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sisältävien tehtävien hoitaminen virkamiestyönä.61 Välillisellä julkishallinolla tarkoitetaan 

yksityisiä tahoja, julkisoikeudellisia yhdistyksiä tai valtion liikelaitoksia, joiden hoidettavaksi 

on annettu julkisia hallintotehtäviä. Tällaista välillistä julkishallintoa muodostui jo melko 

laajasti aiemman hallitusmuodon aikana myös sellaisten tehtävien osalta, joihin sisältyi julkisen 

vallan käyttämistä. PL 124 §:n yhtenä päämääränä on taata oikeusvaltiollisten periaatteiden 

noudattaminen myös välillisessä julkishallinnossa.62 Koska julkisia hallintotehtäviä voidaan 

antaa yksityiselle vain lailla, säilyy myös päätösvalta yksityistämisestä demokraattisella 

lainsäätäjällä. Tuori katsookin, että PL 124 §:ää: ”voi luonnehtia ilmaukseksi demokraattisen 

oikeusvaltion itsepuolustuksesta.”63 

3.6.2 Kunnalliset tehtävät ja julkisen vallan käyttö 

Kuntalain 410/2015 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan 

virkasuhteessa. Kyseisen pykälän tarkoituksena on ilmentää periaatetta, jonka mukaan 

ainoastaan julkista valtaa sisältäviä tehtäviä hoidetaan virkasuhteessa. Mikäli tehtävään ei liity 

julkisen vallan käyttöä, sitä hoidetaan työsuhteessa.64 Kuntalain esitöiden mukaan PL 124 §:ä 

seuraa, että kunnallisia palveluja, jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön tai julkisen 

hallintotehtävän hoitamiseen ei voida yksityistää, vaan niitä on hoidettava virkasuhteessa.65 PL 

124 §:stä kuitenkin seuraa, että tästä voidaan lailla säätää poikkeus, jonka nojalla myös julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä kunnan tehtäviä voidaan yksityistää. Yksityistämisen on kuitenkin 

täytettävä PL 124 §:ssä säädetyt edellytykset. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 

tehtäviä ei voida yksityistää.66 

Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaan kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava tarpeenmukainen 

henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä 

varten. Henkilön, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa 

kuntaan tai kuntayhtymään. Lainkohdan perusteluissa valtaosa esimerkeistä koskee tahdosta 

riippumatonta hoitoa, joista säädetään mielenterveyslaissa ja tartuntatautilaissa. Vakiintuneesti 

edellä mainittuja pidetään PL 124 §:n näkökulmasta merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä.    

 
61 HE 1/1998, s. 179. 
62 HE 1/1998, s. 61. 
63 Tuori 2003, s. 245. 
64 HE 268/2014, s. 33. 
65 HE 268/2014, s. 140. 
66 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:14, s.23. 
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Samoin terveydenhuoltolain 31 §:n mukaiset virka-avun antamista koskevat toimenpiteet ovat 

julkisen vallan käyttämistä.67 Lisäksi terveydenhuoltolain esitöissä esimerkkeinä julkisen vallan 

käyttöä sisältävistä tehtävistä mainitaan selkeästi hallinnolliset tehtävät, kuten julkisuuslain 

mukaista tietojen antamista koskevat ratkaisut ja maksusitoumusten antaminen julkisen vallan 

käyttöä sisältävinä tehtävinä. Myös joidenkin lääkinnällisten todistusten antamisen mainitaan 

mahdollisesti sisältävän julkisen vallan käyttöä.68 

4 Perustuslain 124 § ja keskeiset käsitteet 

4.1 Julkinen tehtävä 

Kuten oikeudellisia käsitteitä usein, myös julkisen vallan käsitettä on oikeuskirjallisuudessa 

pyritty määrittelemään lähikäsitteiden kautta.69 Julkisen vallan käytön määrittelyssä lähdetään 

oikeuskirjallisuudessa usein liikkeelle julkisen tehtävän ja julkisen hallintotehtävän kautta.70 

Julkisen tehtävän ja julkisen hallintotehtävän käsitteitä käytetään oikeuskirjallisuudessa 

toisinaan siten, että ne ovat ymmärrettävissä lähes synonyymeiksi. Esimerkiksi Tuori ja Sutela 

käyttävät muotoa julkinen (hallinto)tehtävä.71 Toisaalta Sutela jakaa julkiset tehtävät julkisiin 

hallintotehtäviin ja julkisiin palvelutehtäviin, antaen näin ymmärtää, että kaikki julkiset tehtävät 

eivät ole julkisia hallintotehtäviä.72 

 Julkisen tehtävän käsite ei ole PL 124 §:n käsitteistöä, mutta se esiintyy perustuslaissa PL 108 

§:ssa ja 109 §:ssä, jotka koskevat valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan 

oikeusasiamiehen valvontatehtäviä. Molemmissa pykälissä todetaan identtisesti 

valvontavelvollisuuteen kuuluvan, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, 

julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät 

velvollisuutensa. Keravuori-Rusasen mukaan se, että perustuslainsäätäjä nimenomaisesti 

 
67 HE 90/2010 vp, s. 150. 
68 HE 90/2010 vp, s. 150. 
69 Tuori 1998, s. 301. 
70 Ks esim Tuori 1998, 301, Sutela 2003, s. 76, Keravuori- Rusanen 139-159, Muukkonen 2012, s. 7-8. 
71 Tuori 1998, s.301, Sutela 2003, s. 76. 
72 Sutela 2003, s. 77. 
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käyttänyt eri terminologiaa PL 124 §:ssä, PL 108 §:ssä ja 109 §:ssä tarkoittaa, että näille 

käsitteille on perustuslaissa ollut tarkoitus antaa eri sisältö.73 

Tuorin mukaan julkisen tehtävän käsite viittaa siihen, että kyseinen tehtävän on eduskuntalailla 

annettu tietyn tahon hoidettavaksi ja tehtävän sisältö on myös lainsäädännössä määritelty.74 

Ollakseen julkinen, tehtävän tulee siis perustua julkiseen toimeksiantoon.75 Toisena keskeisenä 

julkisen tehtävän piirteenä on pidetty sitä, että sen tarkoituksena on toteuttaa yleistä etua. 

Aikaisemmin tehtävä on katsottu julkiseksi myös ns organisatorisella perusteella eli valtion tai 

kuntien itse hoitamia tehtäviä pidettiin julkisina. Yksityistämiskehitys ja ulkoistaminen on 

kuitenkin heikentämässä julkisen tehtävän tunnistettavuutta tällaisesta lähtökohdasta. Samasta 

syystä julkisen tehtävän tunnistaminen sillä perusteella, ettei sillä voida tavoitella taloudellista 

hyötyä on suhteellistumassa. Oikeusasiamiehen käytännössä julkisen tehtävän alaan on tulkittu 

laajasti kuuluvan kaikki tehtävän, jotka ovat ”perinteisesti kuuluneet julkisen hallinnon 

piiriin”76 

Julkisen vallan käytön ja julkisen tehtävän välinen ero on ollut joissain määrin epäselvä. Tätä 

eroa ymmärtääkseen on erotettava toisistaan tehtävä ja toimivaltuudet. Kaikki toimivaltaa 

julkisen vallan käyttöön sisältävät tehtävät ovat julkisia tehtäviä, mutta julkinen tehtävä 

itsessään ei sisällä toimivaltaa julkisen vallan käyttöön. Kaikissa julkisissa tehtävissä ei siis 

käytetä julkista valtaa.77 Julkisen tehtävän voidaan katsoa olevan laajempi käsite kuin julkinen 

hallintotehtävä.78 Toisin sanoen kaikki julkiset tehtävät eivät ole PL 124 §:n tarkoittamassa 

mielessä julkisia hallintotehtäviä. Julkisen vallan käyttö taas on suppeampi käsite kuin julkinen 

hallintotehtävä, sillä vaikka julkisen hallintotehtävän ydinaluetta ovat julkista valtaa sisältävät 

tehtävät, kaikkiin julkisiin hallintotehtäviin ei välttämättä kuulu julkisen vallan käyttöä.79 

Keravuori-Rusasen mukaan sekä julkinen tehtävä että julkinen hallintotehtävä ovat julkisen 

vallan ”funktionaalisia apukäsitteitä, joiden kautta julkisen vallan toimintapiiri määrittyy.80  

 
73 Keravuori-Rusanen 2008, s. 167. 
74 Tuori 1998, s. 301. 
75 Keravuori-Rusanen 2008, s. 149. 
76 Keravuori-Rusanen 2008, s 152, ks myös EOA 2432/4/99. 
77 Keravuori-Rusanen 2008, s. 157-158. 
78 Husa – Pohjolainen 2014, s. 75.  
79 Mäenpää 2016, s. 61. 
80 Keravuori-Rusanen 2008, s. 166. 
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4.2 Julkinen hallintotehtävä 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan julkisyhteisön lakiin perustuvaa toimintaa tehtäviensä ja 

tarkoituksensa toteuttamiseksi kutsutaan hallinnoksi. Samoin hallinnon käsite kattaa edellä 

mainitun toteuttamiseksi luodun organisaation (viranomaiskoneisto) ja siellä toimivat 

virkamiehet.81 Merikoski määrittelee hallintoon kuuluvan kaiken sen julkisen toiminnan, mikä 

ei sisälly tuomiovallan käyttöön tai lainsäätämiseen.82 Hallinnon toiminta on monin tavoin 

siirtynyt perinteisestä lakien hierarkkisesta toimeenpanosta julkista valtaa käyttäen, kohti 

julkisten palvelujen tuottamista ja etujen jakamista. Hyvinvointivaltiota on joiltain osin vaikea 

istuttaa perinteisen oikeusvaltion muodollis-käsitteelliseen viitekehykseen. Oikeusvaltiollisten 

perusperiaatteiden tulee kuitenkin säilyä myös uudistuvassa hallinnossa. Mäenpään mukaan 

esimerkiksi hyvinvointipalveluissa julkisen hallinnon ja yksityisen välistä suhdetta ei enää 

luonnehdi yksipuolinen julkisen vallan käyttö, vaan osapuolet ovat muuttuneet asemaltaan lähes 

tasaveroisiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vallankäytön piirteet olisivat julkisissa 

palveluissa hallinnon ja yksilön välillä välttämättä täysin poistuneet.83 

Perustuslain esitöissä julkinen hallintotehtävä on määritelty varsin avoimesti. Perustelujen 

mukaan ” julkisella hallintotehtävällä viitataan verraten laajaan hallinnollisten tehtävien 

kokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden 

ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.” 

Perusteluista on pääteltävissä, että myös julkiset palvelutehtävät ovat julkisia hallintotehtäviä. 

Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että julkisen hallintotehtävän käsitettä on tarkoitettu 

tulkittavan laajasti. 84 Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksen mukaan julkisia 

hallintotehtäviä ovat lakiin tai lakiin perustuvaan toimeksiantoon perustuvat tehtävät. Julkiset 

hallintotehtävien päämääränä on yleisen edun toteuttaminen tai julkisen palvelun tuottaminen, 

jotka myös tähtäävät yleiseen etuun. Julkisiin hallintotehtäviin liittyy usein julkisen vallan 

käyttämistä joko hallintopäätöksien muodossa tai välitöntä julkista valtaa käyttäen. Myös 

 
81 Kielitoimiston sanakirja.fi. 
82 Merikoski 1956, s. 5. 
83 Mäenpää 2018, Hallinto-oikeus>I hallinto-oikeus oikeudenalana>3.julkishallinnon muutosvaiheita. 
84 HE 1/1998 vp, s. 179. 
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julkisen vallan käyttöön liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotoimet ovat julkisia 

hallintotehtäviä.85 

4.3 Julkisen vallan käyttö  

4.3.1 Julkisen vallan käyttö lainsäädännössä 

Julkisen vallan käyttöä ovat lakien ja tätä alemman asteisten normien säätäminen, 

tuomioistuinratkaisut ja hallintopäätökset. Keskeisiä ominaispiirre julkisen vallan käytölle on, 

että siinä päätetään edellä mainittuihin tahoihin nähden ulkopuolisen oikeudesta, edusta tai 

velvollisuudesta yksipuolisesti. Myös välitön lakiin perustuva ja ulkopuolisiin kohdistuva 

voimatoimien käyttö tai muu perusoikeuksiin puuttuminen on julkisen vallan käyttöä. Julkisen 

vallan käytön tulee perustua lainsäädännön toimivaltasäännöksiin, joten tarkasti ei voida 

määritellä, mitä julkisen vallan käyttöä kullakin hetkellä kattaa, sillä julkisen vallan käytön ala 

riippuu voimassaolevista eduskuntalaista. Eduskunnan mahdollisuutta laajentaa julkisen vallan 

käytön alaa rajoittaa kuitenkin perustuslaki – erityisesti perusoikeussäädökset.86 

Rikoslain 39/1889 40. luvun 11.1 §:n 5. kohdan mukaan julkista valtaa käyttävällä henkilöllä 

tarkoitetaan; a) sitä, jonka tehtäviin lain tai asetuksen nojalla kuuluu antaa toista velvoittava 

määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka joka lain tai asetuksen 

nojalla tehtävässään tosiasiallisesti puuttuu toisen etuun tai oikeuteen, sekä b) sitä, jonka lain tai 

asetuksen nojalla taikka viranomaiselta lain tai asetuksen nojalla saadun toimeksiannon 

perusteella kuuluu osallistua a kohdassa tarkoitetun päätöksen valmisteluun tekemällä 

päätösesitys tai -ehdotus, laatimalla selvitys tai suunnitelma, ottamalla näyte tai suorittamalla 

tarkastus taikka muulla vastaavalla tavalla. Pykälässä ilmaistaan oikeustieteessä vakiintunut 

julkisen vallankäytön ydinalueen määritelmä. Julkisen vallan käytölle ominainen piirre on, että 

julkisen vallan käyttöön on paitsi oikeus, myös velvollisuus. Julkista valtaa käyttämällä 

yhteiskunnan elimet toteuttavat oikeusjärjestystä.87 

Vahingonkorvauslain 412/1974 2. luvun 2 §:n mukaan Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan 

julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama 

 
85 HE 72/2002, s. 48. 
86 HE 1/1998, s. 74, 156. 
87 HE 77/2001, s. 54. 
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korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuutuksen 

perusteella hoitaa julkista tehtävää. Julkisen vallan käyttöä on vahingonkorvauslain esitöissä 

määritelty ottaen lähtökohdaksi yksilönvapauden suoja perusoikeutena. Julkisen vallan käytöllä 

tarkoitetaan   lakiin perustuvaa toimivaltaa puuttua perustuslain suojaamiin oikeuksiin, kuten 

terveyteen, vapauteen ja omaisuuteen mahdollisesti jopa ilman yksilön suostumusta. Kysymys 

voi olla perusoikeuksien rajoittamisesta, mutta myös perusoikeuksiin muutoin vaikuttavista 

päätöksistä. Vahinko on tapahtunut julkista valtaa käytettäessä, jos vahingon aiheuttanut teko, 

toiminta tai päätös on perustunut säädöksiin, joilla voidaan rajoittaa yksilön perusoikeuksia.88 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/2003 (myöhemmin viranhaltijalaki) esitöissä 

lähinnä toistetaan julkisen vallan perustuslain esitöissä ja rikoslaissa sekä rikoslakia koskevassa 

hallituksen esityksessä HE 77/2001 esitettyjä julkisen vallankäytön piirteitä. Välillisellä julkisen 

vallan käytöllä tarkoitetaan päätöksenteon valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyviä toimia.89 

Kuntalain esitöissä HE 268/2014 julkisen vallan käyttöä ei ole kuitenkaan määritelty, joten 

oletettavasti määrittely on jätetty viranhaltijalain varaan. Myöskään terveydenhuoltolain 

esitöissä ei julkisen vallan käyttöä ole varsinaisesti määritelty. Perusteluissa kuitenkin luetellaan 

tehtäviä, joiden katsotaan sisältävän julkisen vallan käyttöä.90 Terveydenhuoltolain 57.2. joka 

koskee päätöstä sairaanhoidon aloittamisesta, lopettamisesta ja potilaan siirtämistä toiseen 

yksikköön ei käsitellä julkisen vallankäytön näkökulmasta lainkaan.91 Myöskään 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain esitöissä (HE 33/1994) ei käsitellä julkisen 

vallankäytön näkökulmasta kyseisen lain 22 §:ää, jossa säädetään laillistetun lääkärin päättävän 

potilaan   lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.  

4.3.2 Julkisen vallan käyttö oikeuskirjallisuudessa 

Julkisen vallan käyttö voidaan erottaa toisesta toimivallan lajista eli yksityisautonomiasta. 

Näiden kahden välille voidaan nähdä vastakkaisuuksia. 1) Julkista valtaa käytetään yleisen edun 

edistämiseksi, eikä yksilön omien intressien saavuttamiseksi. 2) Yksityisautonomiaan liittyvä 

vallankäyttö perustuu lähtökohtaisesti tasavertaisten osapuolten väliseen sopimukseen. Julkista 

valtaa käytettäessä yksityisen oikeusasemaan puututaan yksipuolisesti. Julkisen vallan käyttö 

 
88 Ståhlberg – Karhu 2013, s. 234. 
89 HE 196/2002, s. 7. 
90 HE 90/2010, s. 150. 
91 HE 90/2010, s. 150. 
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on siis heteronomista. 3) Julkista valtaa voivat käyttää ainoastaan ne tahot, joille toimivalta 

julkisen vallan käyttöön on lainsäädännössä osoitettu ja jotka täyttävät laissa asetetut kriteerit. 

4) Taho, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä, on paitsi oikeus, myös velvollisuus 

käyttää julkista valtaa tehtävien hoidon sitä vaatiessa. 5) Taho, jolla on toimivalta julkisen vallan 

käyttöön ei lähtökohtaisesti voi luovuttaa sitä toiselle.92 Yksityisautonomian ja julkisen vallan 

käytön eroa voidaan tiivistetysti luonnehtia siten, että julkista valtaa voi käyttää ainoastaan 

siihen laissa erikseen säädetyn toimivallan nojalla, kun taas yksityisautonomiaan kuuluu oikeus 

tehdä kaikkea, mikä ei ole lainsäädännössä erikseen kielletty tai säädetty luvanvaraiseksi.93    

Mäenpää on eritellyt julkisen vallan käyttöä vallan käytön intensiteettiin ja hallintotoiminnan 

muotojen jaotteluun perustuen seuraavasti:  

1) Tosiasiallinen julkisen vallan käyttö, vallankäytön muotona välitön pakko. Tällaista valtaa 

käyttää esimerkiksi poliisi.  

2) Määrämuotoiset yksipuoliset hallintopäätökset muodollisesti säännellyssä 

hallintoprosessissa. Myös tässä kategoriassa julkisen vallan käytölle on tyypillistä, että sillä 

puututaan yksilön oikeusasemaan velvoittavasti.  

3) Erilaisten hyvinvointivaltiollisista oikeuksista päättäminen tai etujen jakaminen. 

Vallankäyttö ei ole niin suoraa ja välitöntä kuin kahdessa edellisessä kategoriassa. Julkisen 

vallan käyttö saattaa kuitenkin liittyä etua koskevaan päätökseen, koska etua ei välttämättä 

myönnetä tai se saatetaan peruuttaa. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen jakamisen, jonka Mäenpää 

luokittelee suorittavaksi hallintotoiminnaksi, kuuluu tähän luokkaan.  

4) Hallinnollisen mikrovallan käyttäminen mm avustamisen ammatillistuminen.   

5) Tosiasiallinen hallintotoiminta, johon Mäenpää katsoo sisältyvän mm suorittavan hallinnon 

kuitenkaan tässä yhteydessä sen sisältöä erittelemättä. Tosiasiallinen hallintotoiminta ei 

pääsääntöisesti sisällä julkisen vallan käyttöä.94   

Tuorin mukaan julkisen vallan käytön olennainen tunnusmerkki on epäsymmetria julkisen 

vallan käyttäjän ja yksityisen välillä. Tämä epäsymmetria (heteronomisuus) ei kuitenkaan 

 
92 Tuori 1998, s. 302, ks myös Holopainen 1969, s. 33. 
93 Mäenpää 2018, s. 101. 
94 Mäenpää 1989, s. 128-129. 
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välttämättä ilmene suoraviivaisena lakiin perustuvana toimeenpanovallan käyttönä joko 

hallintopäätöksin tai tosiasiallisin toimin, kuten esimerkiksi Holopaisen analyysissa. Tuorin 

mukaan myös muu riippuvuus tai epäsymmetria osapuolten välillä tulisi joissain tapauksissa 

tulkita julkisen vallan käytöksi.95 Tuori ei valitettavasti avaa eritellymmin millaista 

heteronomisuutta hän tässä yhteydessä tarkoittaa, mutta joka tapauksessa kannanotto 

mahdollistaa julkisen vallan käsitteen laajemman tulkinnan käsitteen rajapinnoilla esimerkiksi 

terveydenhuollossa. 

Myös Tuori analysoi julkisen vallan käyttöä vallan käytön intensiteetin näkökulmasta. 

Vallankäytön intensiteettiä voidaan arvioida seuraavien tekijöiden kautta; 1) julkisen vallan 

käyttö koskee nimenomaan perusoikeuksia. Julkisen vallan käyttö on sitä merkittävämpää, mitä 

syvemmin tai välittömämmin vallankäytöllä puututaan perustuslaissa suojattuihin 

perusoikeuksiin.   2) Edelliseen liittyen tulee huomioida, onko kyse välittömästä vai välillisestä 

julkisen vallan käytöstä. Välitön vallankäyttö realisoituu joko hallintopäätöksen muodossa tai 

tosiasiallisena julkisen vallan käyttämisenä. Valmistelu- ja täytäntöönpanotoimet ovat välillistä 

julkisen vallan käyttöä. 4) Vallankäytön intensiteetin arviointiin vaikuttaa, onko kyse 

oikeuksien tai etujen myöntämisestä vai perusoikeuksiin puuttumisesta joko velvollisuuksia 

asettamalla tai perusoikeuksia muuten rajoittamalla. 4) Vallankäytön intensiteettiin vaikuttaa 

myös se, onko kyse määrämuotoisesta päätöksenteosta vai puututaanko yksilön vapauspiiriin 

tosiasiallisen julkisen vallankäytön keinoin esimerkiksi kajoten perustuslain 7 §:ssä turvattuun 

henkilökohtaiseen vapauteen.96   

4.4 Merkittävä julkisen vallan käyttö 

PL 124 §:n viimeisen lauseen mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä voidaan antaa vain 

viranomaisille. Perustuslakiuudistuksessa merkittävä julkisen vallan käyttö määritellään melko 

lyhyesti olennaisena puuttumisena yksilön perusoikeuksiin. Tällaista puuttumista on 

esimerkiksi lakiin perustuva oikeus voimakeinojen käyttöön itsenäisen harkinnan perusteella.97 

Kovin tarkkaa määritelmää siitä, millaiset julkisen vallan perusoikeuksiin kohdentamat toimet 

ovat merkittävää julkisen vallan käyttöä, ei perustuslain esityöt tarjoa. Puuttua termiä on 

 
95 Tuori 1998, s. 317. 
96 Tuori 1998, s. 317-318. 
97 HE 1/1998, s.  
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kuitenkin pääsääntöisesti tulkittu niin, että kysymys on perusoikeuksien rajoittamisesta vastoin 

yksilön tahtoa.98 Julkisen vallan käyttö on merkittävää, kun toimivaltanormi antaa 

mahdollisuuden itsenäiseen harkintaan perustuen kohdistaa yksilöön huomattavasti jokamiehen 

oikeuksia voimakkaampia pakko- ja rajoitustoimia.99 Kaikki perusoikeuksiin puuttuva julkisen 

vallan käyttö ei kuitenkaan ole merkittävää. Merkittävässä julkisen vallan käytössä on kysymys 

vallankäytön intensiteetistä. Mitä voimakkaammin toimivaltanormi antaa oikeuden puuttua 

olennaisiin perusoikeuksiin, sitä todennäköisemmin vallankäyttö määrittyy merkittäväksi.100 

5 Terveydenhuolto julkisena hallintotehtävänä   

5.1 Yhteys lakien toimeenpanoon 

Keravuori-Rusasen mukaan keskeinen tekijä, joka erottaa julkiset hallintotehtävät muista 

julkisista tehtävistä, kuten myös yksityisoikeudellisesta lakien noudattamisvelvollisuudesta on 

se, että julkisissa hallintotehtävissä on kysymys hallinnollisesta lakien toimeenpanosta. 

Julkisessa hallintotehtävässä on yleensä kysymys julkisen vallan lakiin perustuvasta 

toimintavelvoitteesta. Valtuus toimeenpanovallan käyttöön on lähtökohtaisesti laissa tarkasti 

määritelty. Keskeistä julkisissa hallintotehtävissä on yleisesti ottaen hallintoa velvoittavan 

lainsäädännön noudattamisen lisäksi lakien toimeenpano hallintopäätöksin tai yksilön 

vapauspiirin rajoittaminen tai siihen puuttuminen toimivallan perustavien säädöksien nojalla.101 

Mäenpään mukaan toimeenpanovallalla on perinteisesti tarkoitettu: ”yleisen lain soveltamista 

yksittäistapaukseen, tarvittaessa julkista valtaa yksipuolisesti käyttäen”.102   

Julkisten palvelujen toteuttamisessa voidaan erottaa toisistaan lakiin perustuva 

järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen ja toteuttaminen. Rasimäen mukaan ainoastaan 

järjestämisvastuuseen sisältyy viranomaistehtäviksi luonnehdittavaa päätöksentekoa ja julkisen 

vallan käyttöä. Rasimäen jaottelun perusteella palvelujen tuottaminen ei kuuluisi julkisen 

hallintotehtävän alaan. Näistä Rasimäki erottaa vielä ns puhtaat täytäntöönpanopalvelut, kuten 

 
98 Keravuori-Rusanen 2008, s. 418. 
99 Keravuori-Rusanen 2008, s. 424. 
100 Keravuori-Rusanen 2008, s. 419. 
101 Keravuori-Rusanen 2008, s. 168-170. 
102 Mäenpää 2005, s. 1069. 
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siivouksen ruokailun ja kiinteistönhoidon, jotka voidaan hankkia yksityiseltä hyvin vapaasti.103 

Keravuori-Rusasen mukaan myös laissa nimenomaisesti asetettu julkisen vallan 

järjestämisvastuu tehtävän taustalla voi olla perustana tehtävän tulkitsemiseksi julkiseksi 

hallintotehtäväksi. Julkisten hallintotehtävien tulkinnanvarainen raja-alue on juuri julkiset 

palvelutehtävät, joihin ei välttämättä ole katsottu liittyvän suoraa lain toimeenpanoa 

yksittäistapaukseen hallintopäätöksin tai julkisen vallan käyttämistä.104 

KKO:n ratkaisussa 2013:19 yksityiseltä tilattuja skopia-tutkimuksia ei pidetty julkisen 

hallintotehtävän hoitamisena. Rasimäen näkemystä vastaavasti erotettiin terveydenhuollon 

järjestämisvastuu, joka katsottiin julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi siitä palvelusta, jonka 

kunta on hankkinut yksityiseltä kyseisen järjestämisvastuun toteuttamiseksi käytännössä. 

Jälkimmäistä ei katsottu julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi. Kysymyksessä katsottiin olevan 

terveyskeskuksen toiminnan avuksi hankitusta tutkimustoiminnasta, johon ei katsottu liittyvän 

julkisen vallan käyttämistä tai muutakaan hallinnollista päätöksentekoa. Tällaiseksi ei katsottu 

sitä, että tutkimuksen tekevä lääkäri saattoi lähettää potilaan tutkimuksen perusteella 

jatkohoitoon, koska tämä päätös tehtiin lääketieteellisin perustein. Julkisen hallintotehtävän 

käsitettä tulkittaisiin siis suppeasti terveyspalvelujen käytännön toteuttamisen osalta. 

Laajemmin julkisen hallintotehtävän käsitettä tulkittiin KHO:n ratkaisussa 2014:98, jossa myös 

käytännön toteuttamisen katsottiin olevan osa järjestämisvastuuta ja näin ollen siihen tulee 

soveltaa PL 124 §:ä. 

PL 124 §:n perusteluja voidaan tulkita niin, että on riittävää, että julkisella hallintotehtävillä on 

kytkentä lain toimeenpanoon, vaikka niissä ei käytettäisi toimeenpanovaltaa välittömänä 

yksilön oikeusasemaan puuttumisena.105 Huhtanen katsoo, että sosiaali- ja terveyspalvelut on 

tulkittava julkisiksi hallintotehtäviksi, silloin kun kysymyksessä on lakisääteiset palvelut 

riippumatta siitä, tuottaako kunta ne itse vai ostaako kunta palvelut yksityiseltä tuottajalta. 

Perusteena on terveyspalvelujen toteuttamisen kiinteä yhteys lakien toimeenpanoon. Vaikka 

terveyspalvelujen tuottaminen ei sinänsä sisältäisi päätöksentekoa yksilön oikeuksista, eduista 

tai velvollisuuksista, kysymyksessä on kuitenkin tällaisiin päätöksiin kiinteästi liittyvästä 

toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siis Huhtasen mukaan julkisia hallintotehtäviä, 

 
103 Rasinmäki 1997, s. 167.  
104 Keravuori-Rusanen 2008, s. 169. 
105 Keravuori-Rusanen 2008, s. 170-171. 
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koska ne liittyvät kiinteästi sekä lakien toimeenpanoon että yksilön etuja, oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskevaan päätöksentekoon perustuslain esitöissä tarkoitetulla tavalla.106  

Mäenpään mukaan julkisen hallintotehtävän ydinalueen muodostavat tehtävät, joihin sisältyy 

julkisen vallan käyttöä. Tästä näkökulmasta terveydenhuoltopalvelut ovat hallintotehtävien 

reuna-alueilla. Mäenpää katsoo kuitenkin, että terveyspalvelut ovat julkisia hallintotehtäviä, jos 

ne perustuvat julkisen vallan lakisääteiseen järjestämisvelvollisuuteen. Näin ollen esimerkiksi 

yksityisen terveydenhuollon piirissä tapahtuva sairaanhoito on julkinen hallintotehtävä, jos siinä 

on kysymys kunnan ostopalveluna toteuttamasta lakisääteisen järjestämisvelvollisuutensa 

täyttämisestä. Myös terveydenhuoltopalvelujen piirissä voi esiintyä julkisen vallan 

käyttämistä.107 

Julkisen hallintotehtävän tunnusmerkkinä on, että se kohdistuu hallinnon ulkopuolisiin 

vaikuttaen niiden toimintamahdollisuuksiin tai oikeudelliseen asemaan. Julkisien 

hallintotehtäville luonteenomaista on tietynlainen epäsymmetrisyys tai valta asema suhteessa 

yksityiseen. Selkeimmin tämä valta-asema on esillä käytettäessä julkista valtaa ja julkisen vallan 

käyttöä sisältävä tehtävä onkin yleensä kiistattomasti julkinen hallintotehtävä. Julkisen ja 

yksityisen välinen epäsymmetrisyys voi kuitenkin ilmetä muillakin tavoilla kuin julkisen vallan 

käyttämisenä. Esimerkiksi juuri julkisien palveluiden kohdalla epäsymmetrisyys ei välttämättä 

ilmene yksityisen oikeuksiin etuihin tai velvollisuuksiin puuttumisena hallintopäätöksin tai 

välitöntä julkista valtaa käyttäen, vaan yksityisen riippuvuutena palveluntuottajasta näiden 

palvelujen kohdalla. Tämä riippuvuus ilmenee monin tavoin. Ensinnäkin yksityisellä ei ole 

välttämättä ole taloudellista mahdollisuutta hankkia vastaavia palveluita yksityisiltä 

markkinoilta, eikä hän voi vaikuttaa kyseisten palvelujen sisältöön, vaikka palveluiden 

vastaanottaminen sisällään olisi vapaaehtoista. Myös palvelujen perustuminen valtiosäännössä 

tai tavanomaisessa lainsäädännössä määriteltyyn järjestämisvelvollisuuteen tai yksilön 

subjektiiviseen oikeuteen on omiaan korostamaan julkiselle hallintotehtävälle tyypillistä 

valtasuhdetta julkishallinnon ja yksityisen välillä.108 

 
106 Huhtanen 2005, s. 133, 142. 
107 Mäenpää 2016, s. 61. 
108 Keravuori-Rusanen 2008, s. 175-179. 
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Rauenneen valinnanvapauslain esitöiden mukaan julkisista hallintotehtävistä olisi kysymys 

hoidon tarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa sekä päätöksissä koskien sitä, mitä tutkimuksia 

edellä mainitut edellyttävät ja lopulta annettavaa hoitoa koskevassa päätöksessä. Julkisen 

hallintotehtävän käsitteen näkökulmasta olennaiseksi katsottiin, että palvelutarpeen arviointi on 

terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillista harkintaa, jonka perusteista on säädetty 

terveydenhuollon erityislainsäädännössä. Hoidon tarpeen ensiarviointi mainitaan julkisena 

hallintotehtävänä, sillä siinä terveydenhuollon ammattihenkilön laissa annetuin toimivaltuuksin 

päätetään asiakkaaksi ottamisesta. Samoja toimivaltuuksia käytetään myös diagnostiikassa, 

toimenpiteissä ja reseptien kirjoittamisessa. Näihin toimivaltuuksiin ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön koulutukseen perustuvaa harkintaa ja päätöksentekoja tarvitaan hoitoprosessin 

kaikissa vaiheissa.109 

5.2 Hallinnon toimintamuodot ja somaattiset terveyspalvelut 

5.2.1 Somaattiset terveyspalvelut tosiasiallisina hallintotehtävinä 

Hallinnon toimintamuotoja ovat hallinnollinen päätöksenteko, tosiasiallinen hallintotoiminta, 

hallinnon sisäinen toiminta ja hallinnon yksityisoikeudellinen toiminta.110 Hallintotoimintaa, 

jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä kutsutaan tavanomaisesti tosiasialliseksi 

hallintotoiminnaksi. Tällaista hallintotoimintaa sisältyy erityisen paljon julkisten lakisääteisten 

palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen.111 Tosiasiallista hallintotoimintaa määrittää myös 

hallinnollisen muutoksenhakumahdollisuuden puuttuminen.112 Tosiasiallista hallintotoimintaa 

ovat esimerkiksi potilaan hoito, vammaisten hoito ja opetustoimi. Tosiasialliseen 

hallintotoimintaan voi myös sisältyä julkisen vallan käyttöä, josta ilmeisin esimerkki on poliisin 

lakiin perustuva välitön voimakeinojen käyttäminen, jota voidaan kutsua välittömäksi julkisen 

vallan käytöksi tai tosiasialliseksi julkisen vallan käytöksi.113 

Hallintolakia 434/2003 on Mäenpään mukaan aiemmin tulkittu niin, että hallinnon 

toimintamuodoista ainoastaan kirjallisten hallintopäätösten tekeminen kuuluisi julkisen 

 
109 HE 16/2018, s. 334-335. 
110 Keravuori-Rusanen 2008, s. 71. 
111 Mäenpää 2016, s. 42. 
112 HE 108/2014 vp, s. 29. 
113 Mäenpää 2016, s. 34.   
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hallintotehtävän alaan ja täten tosiasialliset hallintotehtävät jäisivät sen soveltamisen 

ulkopuolelle. Mäenpään mukaan näin suppea määritelmä saattaa olla lain tarkoituksen vastainen 

ja käytännössä turha. Yksilön kannalta tärkeintä on, että hallinnon kanssa asioidessaan 

hallintolain asettamat menettelylliset oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat riippumatta siitä, 

miten hallinnon toiminnot oikeudellisesti käsitteellistetään.114 Nähdäkseni myös välitön julkisen 

vallan käyttö, olisi myös aiemmin tulkittu julkiseksi hallintotehtäväksi, mutta olennaista on 

kuitenkin julkisen hallintotehtävän laajan tulkinnan keskeisyys oikeusturvan näkökulmasta.  

Tuorin mukaan julkisen vallan käyttö, julkinen hallintotehtävä ja tosiasiallinen palvelu- tai 

hallintotoiminta eivät ole käsitteellisesti erotettavissa toisistaan. Hallinnon tehtävät, jotka 

sisältävät julkisen vallan käyttöä, ovat aina julkisia hallintotehtäviä. Julkisen hallintotehtävän 

toteuttaminen saattaa edellyttää tosiasiallista palvelu- tai hallintotoimintaa. Nämä eivät Tuorin 

mukaan välttämättä ole julkisia hallintotehtäviä. Julkinen hallintotehtävä on yläkäsite, joka 

saattaa pitää sisällään julkisen vallan käyttöä ja merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien 

tehtävien lisäksi myös tosiasiallista palvelu- ja hallintotoimintaa. Rajanveto viimeksi 

mainittujen kohdalla saattaa yksittäistapauksissa osoittautua hankalaksi.115 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

muuttamisesta erotetaan toisistaan tosiasiallinen hallintotoiminta ja suorittava tosiasiallinen 

toiminta. Tosiasiallista hallintotoimintaa koskevat hallintolain mukaiset hallinto-oikeudelliset 

periaatteet ja muut hyvän hallinnon vaatimukset. Hallinnollista muutoksenhakua ei 

tosiasialliseen hallintotoimintaan kuitenkaan liity. Suorittava tosiasiallinen toiminta sen sijaan 

ei kuulu hallintolain soveltamisen piiriin. Suorittavaa tosiasiallista toimintaa on hallituksen 

esityksen mukaan esimerkiksi ruuanlaitto ja pyykinpesu sosiaalihuollon yksiköissä.116 

Samanlainen jako julkiseksi hallintotehtäväksi tulkittavaan tosiasialliseen hallintotoimintaan ja 

sen ulkopuolelle jäävään suorittavaan tosiasialliseen toimintaan on tehty myös rauenneen 

itsemääräämisoikeuslain esitöissä. Suorittavaksi tosiasialliseksi toiminnaksi terveydenhuollossa 

katsottaisiin esimerkiksi varsinaiset hoitotoimenpiteet, kuten leikkaus tai verinäytteet 

ottaminen.117 Samaan tapaan hallituksen esityksessä 16/2018, joka koskee rauennutta 

 
114 Mäenpää 2016, s. 34.   
115 Tuori 2018, s. 4. 
116 HE 96/2015 vp, s. 20. 
117 HE 108/2014 vp, s. 29. 
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valinnanvapauslakia, PL 19 §:n mukaiseen järjestämisvelvollisuuteen perustuvat sosiaali- ja 

terveydenhuollon tehtävät jaettiin PL 124 §:n näkökulmasta julkisiin hallintotehtäviin sekä 

julkisia hallintotehtäviä täydentävään palvelutoimintaan, jotka eivät siis kuitenkaan ole julkisia 

hallintotehtäviä. Täydentäviä palvelutehtäviä olisivat esimerkiksi varsinaiset hoitotoimenpiteet 

ja lääkärin lähetteeseen perustuvat tutkimukset, kuten verinäytteen otto. Esitöissä kuitenkin 

todettiin, että myös varsinaisissa hoitotoimenpiteissä ja tutkimuksissa on kyse perusoikeuksien 

toteuttamisesta.118  

HE 16/2018 mukaan ei ole kuitenkaan lain tasolla mahdollista tarkasti määritellä, mitkä 

terveydenhuollon toiminnot on luokiteltava julkisen vallan käytöksi, julkiseksi 

hallintotehtäväksi, jälkimmäiseen sisältyväksi tosiasialliseksi hallintotoiminnaksi ja mikä taas 

julkisen hallintotehtävän alaan kuulumattomaksi julkista hallintotehtävää täydentäväksi 

julkiseksi palvelutoiminnaksi. Tästä syystä lakialoitteen lähtökohtana oli, että koko sen 

tehtäväkokonaisuuden, mikä lakiehdotuksen nojalla olisi voitu antaa yksityisen hoidettavaksi, 

olisi tullut täyttää PL 124 §:n julkisen hallintotehtävän antamista koskeva kriteeristö. Tätä 

ratkaisua puolsi myös se, että myös täydentävien palvelutehtävin katsottiin olevan PL 19.3 §:n 

mukaisen perusoikeuden toteuttamista.119 

Koivisto katsoo yksiselitteisesti, että tosiasiallinen hallintotoiminta on julkisen hallintotehtävän 

hoitamista. Tosiasiallista hallintotoimintaa määrittää se, ettei sen piirissä tehdä varsinaisia 

hallintopäätöksiä. Näiden kahden termin vastakkainasettelu on kahden eri käsitteistön 

sekoittamista keskenään. Tosiasiallisen hallintotoiminnan kuuluu hallinnon toimintamuotoja 

määrittävään käsitteistöön, kun taas julkinen hallintotehtävä kuuluu PL 124 §:n käsitteistöön.  

Julkisen hallintotehtävän käsite, samoin kuin muut PL 124 §:n käsitteet on pidettävä erillään 

hallinnon toimintamuotoja koskevasta käsitteistöstä.120 Julkisen hallintotehtävän käsite ei ole 

kytketty tiettyyn hallinnon toimintamuotoon, vaan se saattaa pitää sisällään sekä 

määrämuotoista hallintopäätösten tekemistä että tosiasiallista hallintotoimintaa. Nykäsen 

mukaan julkisen hallintotehtävän käsite kattaa kaikki hallinnon toimintamuodot.121 

 
118 HE 16/2018, s. 334-335. 
119 HE 16/2018, s. 335-336. 
120 Koivisto 2018, s. 4. 
121 Nykänen 2020, s. 438. 
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5.2.2 Julkisen vallan käyttö tosiasiallisessa hallintotoiminnassa 

Julkisen vallankäytön määrittely on lainsäädännön valmistelumateriaaleissa usein sidottu melko 

suppeasti perustuslain esitöihin. Julkisen vallan käytöksi on siis kategorisoitu määrämuotoisten 

valituskelpoisten hallintopäätösten tekeminen sekä tosiasiallinen julkisen vallan käyttö, jolla 

tarkoitetaan lähinnä perusoikeuksien rajoittamista esimerkiksi poliisitoimessa lakiin perustuvin 

valtuuksin. Perustuslain esitöissä korostuu nimenomaan julkisen vallan käytön rajoittava 

ulottuvuus.122 PL 2.3 §:n mukainen lakisidonnaisuuden periaatteen näkökulmasta jokin toiminta 

voidaan tunnistaa julkisen vallan käytöksi sillä perusteella, että se perustuu julkisen vallan 

käyttöön oikeuttavaan toimivaltanormiin.123 Terveydenhuollon lainsäädännön kohdalla tämä on 

saattaa johtaa siihen, että ainoastaan rajoitustoimenpiteitä sisältävien toimivaltanormien kautta 

toimenpide tunnistetaan julkisen vallan käytöksi. Esimerkiksi mielenterveyslain 

toimivaltasäännösten kautta niiden antamat oikeudet tunnistetaan merkittäväksi julkisen vallan 

käytöksi.124  

Vakiintuneena lähtökohtana on joka tapauksessa usein pidetty, että toisin kuin kirjallisissa 

hallintopäätöksissä, tosiasiallisessa hallintotoiminnassa ei olisi kysymys yksilön etua, oikeutta 

tai velvollisuutta koskevasta päätöksenteosta. Mäenpään mukaan tilanne ei kuitenkaan ole 

yksiselitteinen. Esimerkiksi päätöksellä siitä, mitä hoitoa potilas saa, on todennäköisesti suuri 

merkitys potilaalle. Myös hoitoon liittyvillä toimenpiteillä saattaa olla merkittävä vaikutus 

potilaan asemaan ja lisäksi hoitotoimenpide saattaa rajoittaa potilaan itsemääräämisoikeutta.125 

Terveyspalveluja toteutettaessa tehdään päätöksiä, joita voidaan pitää hallintopäätöksinä. Niitä 

ei vain tehdä kirjallisessa muodossa. Kyseiset päätökset tulee kuitenkin kirjata valvonnan ja 

potilaan oikeusturvan varmistamiseksi.126   

Rikoslain uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä HE 6/1997 eriteltiin virkatehtäviä 

julkisen vallan käytön näkökulmasta. Viranhoitoon katsottiin myös liittyvän tehtäviä, joissa ei 

käytetä julkista valtaa. Julkisen vallan käyttöä ei katsottu sisältyvän tehtäviin, jotka luokiteltiin 

tosiasialliseksi toiminnaksi viranhoidossa. Tällaisia tehtäviä katsottiin olevan mm yleisen tien 

 
122 HE 1/1998, s. 74, HE 196/2002, s. 77. 
123 Koivisto 5/2014, s. 684. 
124 HE 16/2018, s. 18. 
125 Mäenpää 2016, s. 42. 
126 Mäenpää 2018, s. 513. 
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tai rakennuksen rakentaminen, poliisiauton ajaminen tai potilaan hoitaminen julkisessa 

sairaalassa.127 Esitöissä erilaisia tehtäviä ei ollut tässä vaiheessa eritelty esimerkiksi käsitteiden 

julkinen tehtävä/julkinen hallintotehtävä alle, mikä onkin ymmärrettävää, koska lakiehdotus on 

perustuslakiuudistusta edeltävältä ajalta. Myöskään potilaan hoitoprosessiin liittyvää 

päätöksentekoa ei eritelty tarkemmin. Huhtanen toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten 

ostopalvelujen suhdetta perustuslain 124 §:ään käsittelevässä artikkelissaan, että kyseisissä 

ostopalveluissa on pääsääntöisesti kysymys tosiasiallisesta toiminnasta, jossa ei käytetä julkista 

valtaa. Julkista valtaa käytetään terveydenhuollossa siltä osin, kun laissa on säädetty 

toimivaltaperuste perusoikeuksien rajoittamiseen. Tällaisia säädöksiä on esimerkiksi 

mielenterveyslaissa ja tartuntatautilaissa.128 

Viranhaltijalakia ja kuntalain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä julkisen vallan 

käyttöä ei katsottu sisältyvän virkamiehen tosiasialliseen hallintotoimintaan. Tehtäviä, joihin ei 

sisälly julkisen vallan käyttöä määriteltiin perusteluissa seuraavasti; julkisen vallan käyttöä ei 

katsota lähtökohtaisesti sisältyvän yksilön lakisääteistä oikeutta toteuttaviin tehtäviin, ellei 

niissä tehdä määrämuotoisia valituskelpoisia hallintopäätöksiä tai rajoiteta lakiin perustuen 

perusoikeuksia tosiasiallisen julkisen vallankäytön muodossa. Lakisääteistä oikeutta toteuttavia 

tehtäviä katsottiin olevan esimerkiksi juuri terveydenhuollon tehtävät. Näitä tehtäviä kuvattiin 

myös palvelun tuottamiseksi ja toimeenpanotyyppisiksi tehtäviksi. Lääkärin tehtäviin liittyvät 

pakkohoitopäätökset ja organisatoris-hallinnollinen päätöksenteko sisältäisivät julkisen vallan 

käyttöä, mutta tavanomaisen potilashoidon ei julkisen vallan käyttöä katsottu sisältävän.129  

 Komulaisen mukaan tosiasialliseen hallintotoimintaan ei välittömästi liity julkisen vallan 

käyttöä. Välillisesti kuitenkin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa liittyy julkisen vallan 

käytön elementtejä. Edellä mainittuja elementtejä terveydenhuoltoon liittyy, koska siihen 

sisältyy ”yksilön näkökulmasta merkittävää vallankäyttöä” esimerkiksi silloin, kun päätetään 

hoitoon pääsystä hoidon siirtämisestä tai hoitotoimenpiteistä.130 Julkisen vallankäytön 

elementtejä näyttäisi hoitotyöhön muodostuvan myös siihen liittyvän erityisen vastuun johdosta. 

Hallintovaliokunnan viranhaltijalakia ja kuntalakia koskevassa mietinnössä tästä erityisestä 

 
127 HE 6/1997, s. 61. 
128 Huhtanen 2005, s. 136. 
129 HE 196/2002, s. 77. 
130 Komulainen 2011, s. 202. 
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vastuusta seuraa, että hoitotyöhön saattaa liittyä sellaisia toimintoja, jotka sisältävät julkisen 

vallan käyttöä ja jotka näin ollen edellyttäisivät virkasuhdetta. Tässä yhteydessä on 

huomioitava, että virkasuhdetta tulee käyttää, vaikka tehtävään liittyisi julkisen vallan käyttöä 

vain vähän tai vaikka julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä saattaisi toimintaan sisältyä vain 

teoriassa.131   

Se näkemys, että potilaan hoitaminen ei sisällä julkisen vallan käyttöä otetaan usein annettuna. 

Vastakkaisiakin lähtökohtia löytyy. Hallintovaliokunta on lausunnossaan katsonut, että 

julkisyhteisön lääkärintointa on luontevinta hoitaa virkasuhteessa, koska lääkärin potilaan 

hoitoa koskeva päätös on erityisen merkityksellinen potilaan oikeuksien ja etujen kannalta. 

Hoidosta päättäessään lääkäri siis käyttää julkista valtaa. Muun hoitohenkilökunnan tehtäviin 

saattaa liittyä päätöksentekoa ja toimenpiteiden suorittamista, jolla on liityntä potilaan etuja ja 

oikeuksia koskevaan päätöksentekoon. Esimerkkinä tällaisesta toimenpiteestä mainitaan 

näytteen ottaminen132 Rauenneen itsemääräämisoikeuslain esitöiden mukaan julkisen vallan 

käyttöä tosiasialliseen hallintotoimintaan sisältyy silloin, kun viranomaisen käytännön 

toimenpitein vaikutetaan suoraan yksilön oikeuksiin tai velvollisuuksiin.133 Tällä perusteella 

lääkärin hoitoa koskeva päätös on julkisen vallan käyttöä. Hoitopäätös ja sen toteuttaminen ovat 

kuitenkin kokonaisuus, jonka kautta yksilön oikeus tai etu tosiasiallisesti toteutuu. 

6 Hoitoon liittyvät päätökset hallintopäätöksinä 

Hallintolain esitöiden mukaan julkisen vallan käyttöä on hallintopäätösten tekeminen sekä 

niihin välittömästi liittyvä valmistelu ja toimeenpanotoimet. Myös käskyt ja kiellot, jotka 

kohdistuvat yksityisiin määritellään julkisen vallan käytöksi.134 Hallintopäätösten ydinryhmään 

kuuluvat sellaiset ratkaisut, joilla välittömästi päätetään yksilön oikeudesta, edusta tai 

velvollisuudesta. Yleisemmällä tasolla hallintopäätöksillä voi olla monenlaisia piirteitä. 

Hallintopäätökset voivat olla suullisia tai kirjallisia, yleisiä tai yksittäistapauksia koskevia, etuja 

suovia tai rajoituksia asettavia. Hallintopäätöksillä on erilaisia oikeusvaikutuksia ja niiden 

pysyvyys vaihtelee.135 Hallintopäätökseen liittyvän päätösvallan taustalla on laissa säädetty 

 
131 HaVM 31/2002, s. 5. 
132 HaVL 2/2002, s. 3. 
133 HE 108/2014 vp, s. 29. 
134 HE 72/2002 vp, s. 52-53. 
135 Mäenpää 2018, s. 193. 
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toimivaltanormi.136 Terveydenhuoltolaissa ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 

laissa säädetään lääkärin potilaan hoitoon liittyvistä keskeisistä päätöksistä. 

Terveydenhuoltolain 57.2 §:n mukaan potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta 

sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen 

antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n mukaan Laillistettu lääkäri päättää 

potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. 

Vastaavasti laillistettu hammaslääkäri päättää potilaan hammaslääketieteellisestä 

tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.  

Lainkohtien perusteella keskeisiä potilaan hoitoon liittyviä päätöksiä ovat potilaan hoidon 

aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen sekä muut taudinmääritystä ja hoitoa koskevat 

päätökset. Esimerkiksi hoitoon ottamisesta ei kuitenkaan tehdä kirjallista hallintopäätöstä. Sen 

sijaan päätös tulee kirjata potilaskertomukseen.137 Potilaskertomukseen merkittyä päätöstä ei 

välttämättä pidetä varsinaisena hallintopäätöksenä. Myös toisenlaiselle näkemykselle on 

olemassa painavat perusteet. Hoidon aloittamista koskeva päätös, esimerkiksi 

ohitusleikkausjonoon asettaminen, saattaa olla potilaan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan 

tärkeä päätös. Kysymys on siis mitä ilmeisimmin potilaan edusta ja oikeudesta päättämisestä.138 

Hannuniemen mukaan keskeistä ratkaisun tulkitsemisessa julkisen vallan käytöksi ei ole se, 

onko kyseessä kirjallinen hallintopäätös, vaan olennaista on se, päätetäänkö – tavalla tai toisella 

– henkilön oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta.139 

Mäenpää tarkastelee terveydenhuoltoa koskevia päätöksiä hallinnon toimintamuotojen kautta. 

Hallinnolliset tehtävät voidaan jakaa hallinnolliseen ratkaisutoimintaan ja tosiasialliseen 

hallintotoimintaan. Tosiasiallista hallintotoimintaa on julkisten palvelujen, kuten esimerkiksi 

terveydenhuollon toteuttaminen käytännössä. Myös julkisia palveluja toteutettaessa tehdään 

yksilön oikeutta ja etua koskevia merkittäviä päätöksiä. Sekä hoitoon ottamista koskeva päätös 

että hoidon sisältöä koskevat päätökset ovat hallintopäätöksiä, joiden kohdalla tulee soveltaa 

hallintolakia. Mäenpää kuitenkin huomauttaa, että tosiasiallisesta hallintotoiminnasta suurin osa 

 
136 Mäenpää 2018, s. 505. 
137 Tuori – Kotkas 2016, s. 439, Pahlman 2008, s. 186. 
138 Tuori – Kotkas 2016, s. 439. 
139 Hannuniemi 1999, s. 295. 
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on toimintaa, ei päätöksentekoa.140 Myös potilaslain esitöissä on todettu vastaavasti, että 

terveydenhuollossa ei yleensä ole kysymys hallintopäätöksistä, vaan potilaan hoidossa ja 

huollossa toteutettavista tosiasiallisista toimista.141  

Edellä mainitut kannanotot jättävät hoitotoimenpiteiden ja niissä tehtävän päätöksenteon 

oikeudellisen aseman epäselväksi. Mikäli hoitoa koskevat päätökset ovat julkisen vallan käyttöä 

sisältäviä hallintopäätöksiä, mielestäni olisi luontevaa systematisoida varsinaiset 

hoitotoimenpiteet hallintopäätöksiin kiinteästi liittyviksi valmistelu- ja täytäntöönpanotoimiksi 

ja siten myös julkisen vallan käytöksi. Tätä näkemystä tukee se, että hoitoon liittyvän 

päätöksenteon ja varsinaisten toimenpiteiden välinen raja on usein vaikeasti hahmotettavissa. 

Lavapuron mukaan julkisen vallan käytön näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

erityisesti keskiöön nousevat hoitoon ottamista ja hoidon sisältöä koskevat päätökset. 

Palvelujen, hoitotilanteiden ja niihin liittyvien päätösten moninaisuudesta johtuen 

terveydenhuollon erittely esimerkiksi julkisen vallankäytön ja sitä sisältämättömän toiminnan 

osalta ei ole mahdollista.142   

5.1 Hoitoon ottaminen, priorisointi ja tarveperiaate 

Potilaan hoitoon ottamisella on yhteys priorisointiin sekä laajemmin yhteiskunnan tasolla että 

yksittäisen hoitoon ottamista koskevan päätöksen kohdalla. Yhteiskunnan tasolla priorisointi 

tarkoittaa terveydenhuollon voimavarojen suuntaamista ja sisällön suunnittelua siten, että 

kansalaisille saataisiin tuotettua olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman suuri 

terveyshyöty. Tällaista priorisointia on myös tutkimusten, terveyttä edistävien ja sairautta 

ehkäisevien menetelmien ja hoitomenetelmien asettaminen tärkeysjärjestykseen, koska kaikkea 

ei voida järjestää samanaikaisesti.143 

Potilaslain 4 §:n mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu 

ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi. 

Tässä pykälässä on kysymys potilaan jonoon asettamisesta eli potilaskohtaisesta priorisoinnista, 

 
140 Mäenpää 2017, s. 308. 
141 HE 185/1991, s. 18. 
142 Lavapuro 3.4.2018. 
143 Liljeström 2003, s. 91. 
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joka liittyy hoitoon ottamista koskevaan päätökseen.144 Hoitoon ottamista koskevan päätöksen 

tulee ilmentää ns tarveperiaatetta eli sen tulee perustua lääketieteelliseen arvioon potilaan 

hoidon tarpeesta ja tämän tarpeen kiireellisyydestä. Erikoisairaanhoitolain 3.1 §:n mukaan 

kunnan, joka on kotikuntalain mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että tämä saa 

tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Terveydenhuoltolaki 24.2 §:n 

perusteella sairaanhoito on toteutettava potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen 

tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti.  

Myös potilaslaissa on tarveperiaatteeseen viittaava säädös. Potilaslain 3.1 §:n mukaan jokaisella 

Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa 

edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat 

terveydenhuollon käytettävissä.145 Kuntien terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuteen, siihen 

liittyvään priorisointiin ja tarveperiaatteeseen liittyy jonkin verran oikeuskäytäntöä.146 Tästä 

oikeuskäytännöstä voidaan johtaa kaksi edellytystä, joiden vallitessa erilaisissa 

terveydenhuollon toiminnoissa voidaan soveltaa etusijajärjestystä. Toimintojen laittamiseen 

toisensa edelle tulee olla hyväksyttävä syy ja palvelujen tarvitsijan yksilöllinen tarve on tullut 

huomioida.147 Erityisesti ratkaisussa KHO 21:2002 on luettavissa, että potilaan yksilöllinen 

lääketieteellinen tarveharkinta on ensisijainen kriteeri kunnan järjestämisvastuulla olevia 

palveluita myönnettäessä. Kyseinen tapaus liittyi kiireelliseen ohitusleikkauksen tarpeeseen.  

Järjestämisvastuu, priorisointi ja tarveperiaate kytkeytyvät valtiosääntöoikeudellisella tasolla 

PL 19.3 §:ään, mutta erityisesti KHO:n käytännössä on annettu merkitystä PL 6 §:ssä säädetylle 

yhdenvertaisuudelle ja syrjinnän kiellolle148 PL 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintäsäädöksissä mainitun hyväksyttävän syyn 

potilaiden laittamiseen etusijajärjestykseen muodostaa juuri lääketieteellinen hoidon tarve eli 

tarvearviointi.  Etusijajärjestystä voidaan kunnissa ohjata esimerkiksi yleisillä ohjeistuksilla, 

nämä eivät kuitenkaan saa johtaa sellaiseen kaavamaiseen soveltamiseen, että potilaan hoidon 

 
144 Liljeström 2003, s. 91. 
145 Tuori-Kotkas 2016, s. 207. 
146 Ks esim KHO 63:2000  KHO 61:2002, KHO 43:2002 ja KHO 21:2002. 
147 Kotkas 2013, s. 229. 
148 Kotkas 2013, s. 229. 



 35 

tarve jätetään selvittämättä. Ohjeistukset eivät myöskään saa olla syrjiviä.149 Tarveperiaatteen 

soveltaminen ei ole pelkästään lääketieteelliseen asiantuntemukseen perustuvaa arviointia, vaan 

siihen liittyy myös laajemmin oikeudellisen harkinnan kannalta merkityksellisiä piirteitä, kuten 

KHO:n oikeuskäytäntö osoittaa. Tästä syystä hoitoon ottamisesta olisi ehkä perusteltua tehdä 

valituskelpoinen hallintopäätös.150   

5.2 lääketieteellinen arviointi julkisen vallan käyttönä  

KHO:n päätös 24.4.1997/984 on mielenkiintoinen ammattihenkilölain 22 §:n mukaisen 

päätöksenteon ja lääketieteelliseen asiantuntemukseen perustuvan ratkaisun arvioimisessa 

julkisen vallan käytön näkökulmasta. Tapauksessa kaupunki oli tehnyt päätöksen ostopalveluina 

myönnettävien lääketieteellisten apuvälineiden myöntämisen periaatteista, edellytyksistä ja 

rajoituksista. Päätöksen mukaan omalla kustannuksella hankittuja apuvälineitä ei 

lähtökohtaisesti korvata jälkikäteen. Ylilääkäri oli evännyt ortopedisten jalkineiden 

korvaamisen jälkikäteen perustuen kaupungin päätökseen. KHO:n mukaan ylilääkärin päätös 

oli kansanterveyslain mukainen sairaanhoitoa koskeva päätös ja ylilääkäri oli tehnyt päätöksen 

ammattihenkilölain 22 §:n mukaisin toimivaltuuksin, joten siihen ei voinut hakea muutosta 

valittamalla.151  

Julkisen vallankäytön näkökulmasta olennaista edellä mainitussa päätöksessä on, että sen 

mukaan puhtaasti lääketieteelliseen harkintaan perustuva lääkärin päätös, joka ei sisällä 

oikeudellista harkintaa on virkakäskyyn rinnastettava, lääkärin ammattitoimintaan kuuluva 

päätös, jonka lääkäri tekee mm ammattihenkilölain 22 §:n antamin toimivaltuuksin. Tällainen 

päätös ei KHO:n mukaan sisällä varsinaista julkisen vallan käyttöä ja näin ollen siihen ei liity 

muutoksenhakuoikeutta.152 Hannuniemi katsoo, että myös lääkärien toiminta voitaisiin saattaa 

oikeudellisen arvioinnin kohteeksi. Oikeudellisessa arvioinnissa on usein kysymys tietyn 

erityisalan toiminnan arvioinnista. Tietoa hankitaan tällöin kuulemalla asiantuntijoita ja 

punnitsemalla eri asiantuntijoiden kannanottoja keskenään. Joutuvathan juristit esimerkiksi 

arvioimaan mahdollisia rakentamiseen liittyviä puutteita olematta rakennusalan 

 
149 Huhtanen 2002, s. 660-661. 
150 Tuori – Kotkas 2016, s. 440. 
151 Ks KHO 24.4.1997, Hannuniemi 1999, s. 297. 
152 Hannuniemi 1999, 297-298. 
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ammattilaisia.153 Myös lääketieteelliseen asiantuntemukseen perustuen tehdään valituskelpoisia 

hallintopäätöksiä. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen on valituskelpoinen 

päätös ja se perustuu lääketieteelliseen asiantuntemukseen.154 Ratkaisevaa tässäkin kohdin on, 

koskeeko päätös jonkun oikeutta, etua tai velvollisuutta. Jos koskee, kysymys lähtökohtaisesti 

on julkisen vallan käytöstä.155 

Liljeströmin mukaan valitusoikeuden liittäminen hoitoon-ottamispäätökseen tekisi lääkäristä ja 

potilaasta vastapuolia, kun potilaan ja lääkärin välinen suhde – hoitosuhde – on pyritty 

rakentamaan niin, että lääkäri on potilaan etujen ajaja ja turva eli potilaan myötäpuoli. 

Muutoksenhakuoikeus siis merkittävällä tavalla rapauttaisi mahdollisuuksia luottamuksellisen 

hoitosuhteen syntymiselle. Samoin lääkärin aikaa kuluisi valituskelpoisten hoitopäätösten 

tekemiseen ja oikeudenkäynteihin ja kaikki tämä olisi pois potilaan hoidosta.156 Tämä 

käytännön kysymys ei kuitenkaan vaikuta siihen, miten toimintaa tulisi analysoida julkisen 

vallan käytön tunnusmerkistön valossa. 

6 Potilaan itsemääräämisoikeus 

6.1 Hoidon lähtökohtana potilaan suostumus 

Potilaslaissa säädetään potilaan keskeisistä oikeuksista ja asemasta. Potilaslain tarkoituksena on 

varmistaa erityisesti hoitosuhteen kannalta merkittävien perusoikeuksien suoja hoitosuhteessa. 

Näitä keskeisiä perusoikeuksia ovat itsemääräämisoikeus ja henkilökohtainen 

koskemattomuus.157 Osittain edelliseen liittyen potilaslain tavoitteeksi asetettiin muuttaa 

potilaan alisteista asemaa passiivisesta hoidon vastaanottajasta aktiiviseksi hoitoon 

osallistujaksi, parantaa edellytyksiä luottamuksellisen hoitosuhteen syntymiselle ja välttää 

ristiriitojen syntymistä.158 Lain tavoitteena on myös vahvistaa potilaan oikeusturvaa.159 

Potilaslaissa potilaan hoitosuhteen lähtökohta on potilaan itsemääräämisoikeus, joka on 
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johdettavissa PL 7 §:stä.160 Potilaan itsemääräämisoikeudesta säädetään potilaslain 6 §:ssä, 

jonka mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas 

kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan 

hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä 

tavalla.161 Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että potilaan hoitoon on oltava potilaan 

suostumus. Perusoikeuksien näkökulmasta potilaan itsensä tulee voida päättää hänen 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta.162 

Oikeudellisesti pätevän suostumuksen potilas voi antaa neljän edellytyksen täyttyessä; 1) Potilas 

voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan ainoastaan, jos potilas on saanut hoitonsa kannalta 

keskeiset tiedot. Potilaslain 5 §:n mukaisella tiedonsaantioikeudella ja potilaan 

itsemääräämisoikeudella onkin tämän vuoksi kiinteä yhteys. 163 2) Potilaan tulee voida tehdä 

päätöksensä vapaana kaikesta pakosta. 3) Itsemääräämisoikeuden käyttäminen edellyttää myös 

riittävää ymmärryskykyä. Potilaan tulee kyetä ymmärtämään hoidon tai siitä kieltäytymisen 

merkitys. Olennaista on, että potilas ymmärtää miten hoito tai hoitamattomuus vaikuttaa hänen 

terveydentilaansa.164 4) Lisäksi oikeudellisesti pätevän suostumuksen edellytys on, että potilas 

on riittävästi harkinnut päätöstään. Oikeudellisesti pätevä suostumus edellyttää siis 

päätöksentekokykyä (kelpoisuutta), tietoa, vapaaehtoisuutta sekä riittävää harkintaa. 165 Mitä 

syvimmin potilaan koskemattomuuteen hoitotoimenpiteellä kajotaan, sitä tärkeänpää on 

nimenomaisesti varmistaa potilaan suostumus. Vähäisten hoitotoimenpiteiden kohdalla jo 

potilaan hakeutumista hoitoon voidaan pitää hiljaisena suostumuksena.166 

Oikeustoimikelpoisuus ja itsemääräämisoikeus eivät tarkoita samaa asiaa. Myös 

oikeustoimikelpoisuutta vailla olevan potilaan suostumus vaaditaan, jos hän ymmärtää asian 

merkityksen. Alaikäisyys, vanhuus tai esimerkiksi se, että potilas on tahdosta riippumattomassa 

psykiatrisessa hoidossa ei poista potilaan oikeutta päättää hoidostaan, mikäli hän ymmärtää 

asian merkityksen.167 Suostumus voi olla joko negatiivinen tai positiivinen. Negatiivisella 

 
160 HE 185/1991, s. 16. 
161 EOA 70/4/14. 
162 HE 185/1991, s. 15-16. 
163 HE 185/1991, s. 15-16. 
164 Pahlman 1997, s. 821-822. 
165 Pahlman 2003, s. 186-187. 
166 HE 85/1991, s. 16. 
167 Pahlman 2003, s. 191, 214-215. 
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suostumuksella tarkoitetaan hoidosta tai tutkimuksesta kieltäytymistä.168 Potilaan vakaata, 

oikeudellisesti pätevää tahtoa tulee aina kunnioittaa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä kaikista 

hoidoista, joita hänelle on suunniteltu tai jo aloitettu.169 Potilaan kieltäytymisoikeus koskee 

myös kaikkia sellaisia hoitoja, joiden suorittamatta jättäminen saattaa johtaa vakavan sairauden 

pahenemiseen, vakavaan ruumiinvammaan tai kuolemaan.170 Potilaan itsemääräämisoikeudella 

on keskeinen asema hoitosuhteessa. Potilaan vakaata tahtoa tulee kunnioittaa myös sellaisissa 

tilanteissa, joissa potilaan hoidosta kieltäytyminen on lääketieteellisesti arvioiden hänen etunsa 

vastaista.171 

 Potilaan itsemääräämisoikeutta ja suostumusta on käsitelty Eduskunnan oikeusasiamiehen 

ratkaisussa EOA 673/4/12 seuraavasti. Kantelun perusteena oli, että potilaalle oli laitettu stentti 

virtsateihin alateitse munuaiskiviongelman vuoksi ilman hänen suostumustaan. 

Asiantuntijalausuntojen mukaan stentin asettaminen oli lääketieteellisesti erittäin perusteltu, 

sillä hoitamattomana virtsatukos saattaa johtaa esimerkiksi bakteeriperäiseen yleisinfektioon tai 

munuaisen vioittumiseen. Ylilääkärin antaman selvityksen mukaan potilaan hoitaminen 

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan potilaslain 6 §:n mukaisesti ei tule johtaa tilanteeseen – 

huomioiden hoitoa koskevan lainsäädännön kokonaisuuden – jossa potilaan hoitamatta 

jättäminen johtaisi terveydelliseen haittaan. Eduskunnan oikeusasiamies katsoi PL 7 §:ää, 10 

§:ää ja EIS 8 artiklaa loukatun ja potilaan hoidossa toimitun potilaslain 6 §:n vastaisesti. 

Ratkaisussa oikeusasiamies toteaa, että lainsäädäntöömme ei sisälly toimivaltaa hoitaa 

somaattisia sairauksia potilaan suostumuksesta riippumatta, vaikka hoito olisi lääketieteellisesti 

katsoen potilaan edun mukainen.172 

6.2 Potilaan suostumus, hoitopäätös ja julkisen vallan käyttö 

Lähtökohdaksi voitaneen ottaa, että valituskelpoisessa hallintopäätöksessä on pääsääntöisesti 

kysymys julkisen vallan käyttämisestä. Suostumuksen ja julkisen vallan käytön välisestä 

suhteesta voidaan siis tehdä johtopäätöksiä valitusoikeutta koskevien argumenttien pohjalta. 

Liljeström on perustellut valitusoikeuden tarpeettomuutta sillä, että hoitopäätös ei sido potilasta. 

 
168 Pahlman 2003, s. 186-187. 
169 HE 85/1991, s. 16. 
170 Pahlman 2003, s. 215. 
171 HE 185/1991, s. 16, Pahlman 2003, s. 214-215. 
172 EOA 673/4/12. 
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Myös Kielteinen hoitopäätös on ainoastaan lääkärin oma lääketieteellinen arvio potilaan 

tarvitsemasta hoidosta. Lisäksi Liljeström katsoo, että hoitopäätöksen voi potilaslain 10 §:n 

mukaisen muistutuksen kautta saada uudelleen arvioitavaksi ja alkuperäinen hoitoratkaisu on 

muutettavissa tässä muistutusmenettelyssä yksikön johtavan lääkärin päätöksellä.173 Muistutus 

on kuitenkin tarkoitettu koetuista epäkohdista ilmoittamista varten sekä havaittujen epäkohtien 

korjaamiseksi.174 Muistutuksella saattaa olla vaikutusta potilaan hoitoon, mutta se ei ole 

varsinainen muutoksenhakujärjestelmä. Muistutusmenettelyn avulla ei siis voi saada 

aikaisempaa lääkärin hoitopäätöstä kumotuksi.175   

Potilaan itsemääräämisoikeudesta vaikuttaisi seuraavan, että hoitopäätöstä voidaan pitää 

eräänlaisena asiantuntija arviona, eikä yksipuolisena päätöksenä potilaan edusta, oikeudesta tai 

velvollisuudesta, jossa käytettäisiin julkista valtaa. Myös Pahlman katsoo, että suostumukseen 

perustuva hoitopäätös muotoaa hoitosuhteen vahvasti sopimusoikeudellisia piirteitä 

sisältäväksi. Kysymys olisi siis ennen kaikkea tasaveroisten osapuolien välisestä sopimuksesta, 

vaikka julkisessa terveydenhuollossa potilaan ja lääkärin välinen suhde onkin 

julkisoikeudellinen.176 Joka tapauksessa silloin, kun on korostettu päätöksenteon 

yksipuolisuutta julkisen vallan käytön tunnusmerkkinä, itsemääräämisoikeuden on katsottu 

tarkoittavan sitä, ettei vapaaehtoisuuteen perustuvassa hoitosuhteessa käytetä julkista valtaa.177   

Lääkärin oikeutta päättää ammattihenkilölain 22 §:n nojalla potilaan lääketieteellisestä 

tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta kutsutaan lääkärin kliiniseksi 

autonomiaksi. Potilaan itsemääräämisoikeus rajoittaa lääkärin kliinistä autonomiaa.178 Lääkärin 

ja potilaan välistä suhdetta ei voida kuitenkaan kuvata symmetriseksi, vaikka hoitotoimenpiteen 

suorittaminen perustuisikin potilaan suostumukseen. Ammattihenkilölaissa potilaan 

tutkimuksesta ja hoidosta päättäminen on määritelty yksinomaisesti lääkärin oikeudeksi. 

Potilaalla ei siis ole lakiin perustuvaa oikeutta vaatia tiettyä hoitoa tai tutkimusta. Potilaan 

itsemääräämisoikeus rajoittuu hoidosta tai tutkimuksesta kieltäytymiseen.179 Tätä 

 
173 Liljeström 2003, s. 94. 
174 HE 185/2014, s. 27. 
175 Lötjönen 2002, s. 251. 
176 Pahlman 2003, s. 186. 
177 Lötjönen, s. 249. 
178 EOA 70/4/14. 
179 Pahlman 2003, s. 215. 
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havainnollistaa se, että potilas ei voi hakea muutosta lääkärin päätökseen, mikäli lääkäri 

kieltäytyy antamasta potilaan haluamaa hoitoa.180  

Lääkärin ja potilaan välinen suhde ei ole tasavertainen, sillä lääkärillä on asiantuntijuuteen 

perustuvaa asiantuntijavaltaa. Lääkärillä on koulutukseensa perustuvaa tietoa ja 

työkokemukseensa perustuvaa kliinistä asiantuntemusta, joka potilaalta puuttuu. Lääkäri on siis 

valta-asemassa ja potilas on hoitosuhteessa väistämättä heikompi osapuoli.181 Potilaslain 5 §:ssä 

säädetään potilaan tiedonsaantioikeudesta, jolla on kiinteä yhteys potilaan 

itsemääräämisoikeuteen. Suurimmalla osalla potilaista ei kuitenkaan ole edellytyksiä arvioida 

annettuja tietoja tai lääkärin suosituksia tutkimuksista ja hoidoista, joiden lääkäri katsoo olevan 

potilaan edun mukaisia. Potilaat oletettavasti pääsääntöisesti toimivat ”rationaalisesti” lääkärin 

suosituksen mukaisesti. Suostumuksen vapaaehtoisuudesta voi myös joissain tapauksissa olla 

vaikea saada varmuutta.182 

6.3 Korkeimman oikeuden ratkaisu 2008:78 

Ratkaisussa oli kysymys siitä, onko henkilö syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen 

vastustamiseen, kun hän on väkivallalla uhkaamalla vaatinut lääkäriä uusimaan reseptinsä. 

Henkilön ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, 

koska lääkkeen määräämistä ei pidetty rikoslain 16.luvun 1 §:n mukaisena julkisen vallan 

käyttämistä sisältävänä virkatoimena. Ammattihenkilölain 22.2. §:n mukaan laillistetulla 

lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä, lääkärillä lääkinnällistä tarkoitusta varten, 

noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään. Sosiaali ja terveysministeriön 

asetuksessa lääkkeen määräämisestä 1088/2010 on lääkkeen määräämiseen liittyviä tarkentavia 

säädöksiä. Kyseisen asetuksen 8 §:n mukaan lääkehoidosta tulee päättää yhteisymmärryksessä 

potilaan kanssa. Ammattihenkilölain 15.2 §:n mukaan Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 

velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään. 

Korkein oikeus katsoi ensinnäkin, että lääkkeen määrääminen ja lääkereseptin uusimiseen on 

toimivalta laissa osoitettu yksinomaisesti lääkärille. Lääkkeen määrääminen yleisesti ottaen on 

 
180 Tuori – Kotkas, s. 443. 
181 Pahlman 2003, s. 172. 
182 Nieminen 2008, s. 874, ks esim Pahlman 2003, s. 176-177. 
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laissa ja asetuksessa säädeltyä toimintaa.  On siis perusteita katsoa, että lääkkeen määräämisessä 

on kysymys sellaisesta yksilön oikeudesta päättämisestä, jota rikoslain 16. luvun 1 §:ssä 

tarkoitetaan. Merkittävää mielestäni on, että korkeimman oikeuden tuomiossa tunnustettiin 

lääkkeen määräämiseen liittyvät julkisen vallan käyttöön viittaavat ominaispiirteet. Korkein 

oikeus kuitenkin päätyi korostamaan hoitosuhteen - jonka osaksi myös lääkkeen määrääminen 

voidaan tulkita -  perustana olevaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja katsoi, että lääkkeen 

määräämiseen ei liity sellaista yksipuolisuuden elementtiä, joka yleensä on olennaista julkisen 

vallan käytössä. Ratkaisun perusteluissa mainittiin lisäksi potilaan hakeutuvan hoitosuhteeseen 

vapaaehtoisesti. Perusteluissa myös vedotaan vakiintuneeseen näkemykseen, jonka mukaan 

potilaan hoitaminen on tosiasiallista toimintaa, johon ei liity julkisen vallan käyttöä.183 KKO:n 

ratkaisun mukaan julkisen vallan käyttönä hoidossa olisi perusteltua pitää ainoastaan 

toimenpiteitä, joilla rajoitetaan yksilön vapautta. 

Kaksi viidestä asian ratkaisseesta korkeimman oikeuden oikeusneuvoksesta oli kuitenkin 

ratkaisusta erimielisiä. Vähemmistö hyväksyi esittelijän mietinnön, jossa nojauduttiin rikoslain 

40 luvun 11 §:n 5. kohdan, lääkeasetuksen 693/1987 9.1 §:n sekä lakiin sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen lääkkeen 

määräämisestä 726/2003. Lääkkeen määräämisestä ja uusimisesta on tarkasti laissa ja 

asetuksessa säädetty.   Lääkkeen määräämiseen on lääkärillä lakiin ja asetukseen perustuva 

toimivalta. Lääkemääräyksen tarvitsemia lääkkeitä apteekki voi myydä ja luovuttaa ainoastaan 

lääkemääräyksen perusteella. Samoin lääkärin lakiin ja asetukseen perustuvan toimivallan 

nojalla antama lääkemääräys antaa yksilölle oikeuden saada kyseinen lääke käyttöönsä. Näin 

ollen lääkemääräyksen antaminen on päättämistä yksilön oikeudesta rikoslaissa tarkoitetulla 

tavalla. Julkisen vallan käytön kriteerien täyttymiseen liittyvät tulkintaongelmat tulevat 

ratkaisussa hyvin esille.184 Arvioitaessa sitä, käytetäänkö hoitosuhteessa julkista valtaa, 

johtopäätös riippuu olennaisilta osin siitä, tehdäänkö tulkintaa lääkärin päätöksenteon vai 

itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. 

Viljasen johtopäätös ratkaisusta on, että lääkkeen määrääminen on nähtävissä tosiasialliseen 

hoitotyöhön liittyväksi tarpeellisuusharkinnaksi, jota ei ole syytä tarkastella vallankäytön 

 
183 Ks HE 6/1997, s. 60-61. 
184 KKO 2008:78, ks myös; Frände – Matikkala – Tapani – Tolvanen – Viljanen – Wahlberg 2018, s. 77-78. 
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näkökulmasta.185 Lähtöoletuksena on jälleen, ettei tosiasiallisessa hallintotoiminnassa käytetä 

julkista valtaa. Keskeinen punninta julkisen vallan käyttöä tunnusmerkkejä sisältävän päätöksen 

ja suostumuksen välillä ohitetaan. On myös huomioitava rikos-oikeudellisen arvioinnin eroavan 

hallinto-oikeudellisesta yksityistämiseen liittyvästä arvioinnista. Rikosoikeudessa ei riitä, että 

henkilön toimenkuvaan saattaa ylipäätään kuulua julkisen vallan käyttöä, sillä rikosoikeudelliset 

vastuuperusteet on oltava yksilöitävissä ja täsmällisiä. Toisin sanoen tässä tapauksessa on 

kyettävä yksilöimään, onko juuri lääkkeen määrääminen julkisen vallan käyttöä.186   

Nykänen katsoo, että vähemmistöön jääneiden oikeusneuvosten näkemyksellä on hyvät 

perusteet. Nykänen korostaa päätöksen julkisen vallankäyttöön liittyviä piirteitä. Esimerkiksi 

lääkärin päättäessä terveydenhuoltolain 57 §:n nojalla hoidon aloittamisesta tai lopettamisesta, 

on tosiasiallisesti kyse yksilön oikeuksien toteutumisen kannalta merkittävästä vallankäytöstä. 

Nykänen korostaa lääkärin lakiin perustuvaa yksipuolista päätäntäoikeutta, vaikka myös 

tunnistaa hoitotoimenpiteiden suostumukseen perustumisen ja hoitosuhteen yhteistyöluonteen. 

Nykäsen mukaan myöskään se, että lääkärin päätös perustuu lääketieteelliseen harkintaan, ei 

poista päätöksen julkisen vallankäytön omaista luonnetta.187 Saattaa olla, että vastaavaa tapausta 

arvioitaisiin nyt tuomioistuimessa toisin, sillä mielestäni potilaan hoitoon liittyviä julkisen 

vallan käytön elementtejä tunnistetaan ja painotetaan enemmän kuin aiemmin. Esimerkiksi 

rauenneessa   valinnanvapauslakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 47/2017 katsotaan, 

että myös terveydenhuollossa käytetään tosiasiallisesti julkista valtaa päätettäessä hoidon 

tarpeesta, hoitotoimenpiteistä, arvioidaan potilaan terveydentilaa, tehdään diagnooseja ja 

määrätään terveydentilan ja diagnosoinnin edellyttämiä tutkimuksia. Näistä päätöksistä riippuu 

saako ihminen hoitoa vai ei. Tämä on tulkintatavan muutos suhteessa vakiintuneeseen 

lähtökohtaan, jonka mukaan   terveydenhuolto on tosiasiallista hallintotoimintaa, jossa ei tehdä 

hallintopäätöksiä ja käytetä julkista valtaa.188  

 
185 Viljanen, Pekka 2008,  KKO:n ratkaisut kommentein 2008 II > KKO 2008:78 Onko lääkemääräyksen antaminen 

julkisen vallan käyttämistä? 
186 Matikkala 2019, s. 329. 
187 Nykänen 2020, s. 442.  
188 HE 47/2017, s. 256-257. 
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6.4 Potilaat, jotka eivät pysty päättämään hoidostaan   

On tilanteita, joissa potilas ei pysty pätevästi antamaan suostumustaan hoitoon. Esimerkiksi 

pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä hoidon ja tutkimuksen merkitystä, samoin aikuinen on voinut 

menettää kyvyn ymmärtää hoidon ja tutkimuksen merkityksen ja tehdä sen suhteen rationaalisia 

päätöksiä esimerkiksi etenevästä muistisairaudesta johtuen. Oikeustoimikelpoisuus ja oikeus 

päättää omasta hoidostaan ei ole kuitenkaan sama asia. Mikäli esimerkiksi alaikäinen ymmärtää 

hoidon merkityksen, on potilasta hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.189 

Itsemääräämisoikeus voidaan ulottaa jossain määrin myös potilaisiin, joilla ei enää ole 

kompetenssia päättää hoidostaan. Jos potilaalla on esimerkiksi hoitotahto, joka on tehty hänen 

vielä ollessaan itsemääräämiskykyinen, tulee tuota hoitotahtoa noudattaa. Ellei hoitotahtoa ole 

tehtynä tulee esimerkiksi omaisten ja läheisten kautta pyrkiä selvittämään, miten potilas olisi 

hoidostaan päättänyt vielä ollessaan itsemääräämiskykyinen. Tämä ajattelutapa luonnollisesti 

edellyttää, että potilaalla on aikaisemmassa elämänsä vaiheessa ollut kyseinen 

päätöksentekokyky. Ihmiset voidaan luokitella päättämiskykyisiksi ja toisaalta esimerkiksi 

lapsiksi, dementoituneiksi tai mielisairaiksi, joilta itsemääräämisen kyky puuttuu. On ilmeistä, 

että itsemääräämiskykyä koskevaan päätökseen liittyy merkittävää vallankäyttöä.190 

Somaattisen sairauden osalta tätä vallankäyttöä ei kuitenkaan lainsäädännössä tunnisteta. 

 Potilaslain 6.2 § mukaan, 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. Kolmannen 

momentin mukaan näissä tapauksissa tulee hoitoon saada potilaan laillisen edustajan taikka 

lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. Potilaan, joka on pitkäkestoisesti tai pysyvästi 

kykenemätön päättämään hoidostaan, hoidon ensisijainen lähtökohta on kuitenkin potilaan 

tahto, mikäli se on selvitettävissä.191 Alaikäisen potilaan asemasta säädetään potilaslain 7.1. 

§:ssä seuraavasti: Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, 

kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja 

 
189 Pahlman 2003, s. 2014. 
190 Lagerspetz 1993, s. 64. 
191 HE 185/1991 vp, s. 16-17. 
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kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava 

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä 

on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. 

Kiireellisissä tilanteissa Potilaalle on potilaslain 8 §:n nojalla annettava hänen henkeään tai 

terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei 

tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti 

ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista 

hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. 

Alun perin potilaslaissa säädettiin ainoastaan laillisen edustajan lähiomaisen tai muun läheisen 

tahon kuulemisesta potilaan tahdon selvittämiseksi. Vuosituhannen vaihteessa potilaslain 

kuudenteen pykälään lisättiin kolmas momentti, jossa hoidon edellytykseksi säädettiin edellä 

mainittujen tahojen suostumus. Syynä muutokseen oli, ettei pelkkä kuulemisen katsottu 

täyttävän Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja biolääketiedesopimuksen 

vaatimuksia koskien vajaavaltaisen potilaan fyysiseen koskemattomuuteen kajoamista.192 

Potilaslain 6.2 ja 6.3 §:n mukaan, ellei potilaan tahdosta saada selvitystä tai laillisen edustajan 

tai muiden laissa määriteltyjen tahojen näkemykset hoidosta eroavat toisistaan, potilasta on 

hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. 

Huoltajan tai muun edunvalvojan oikeutta päättää potilaan hoidosta on kuitenkin rajoitettu.  

Potilaslain 9.4 §:n mukaan alaikäisen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun potilaan huoltajalla tai 

muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran 

torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa. Milloin kysymys on henkeä tai terveyttä uhkaavan 

vaaran torjumiseksi annettavasta tarpeellisesta hoidosta, on lääketieteellistä arviointia ja 

päätöksentekoa.193 Kyseinen säädös lisättiin potilaslakiin sosiaali-ja terveysvaliokunnan 

ehdotuksesta samassa yhteydessä, kuin säädös laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen 

suostumuksesta.194 

Potilaslain 9.4 §:n perusteella annettava hoito voi olla hyvin pitkäkestoista kestäen useita vuosia. 

Tämä käy ilmi KHO:n ratkaisusta 10.3.2000 Dnro 2385/3/99. Tapauksessa oli kysymys jehovan 

 
192 HE 229/1998 vp, s. 22. 
193 Pahlman 2003, s. 227. 
194 StVM 39/1998, s. 5. 
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todistajien lapsesta, jonka imusolmukesyövän hoidossa verituotteiden käyttö oli välttämätöntä. 

Lapsen vanhemmat halusivat lasta hoidettavan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla 

ilman verituotteita. Lapsen hoito olisi kestänyt kaksi vuotta. Sairaalajakson jälkeen lapsen 

hoidon oli tarkoitus jatkua kotoa käsin. Lapsi otettiin lastensuojelulain 40 §:n nojalla huostaan, 

koska epäiltiin, että verivalmisteiden käyttöön kielteisesti suhtautuvat vanhemmat eivät 

toimittaisi lasta hoitoon kotoa käsin. Hoitotoimenpiteisiin potilaslain 9.4. § antoi käsittääkseni 

toimivallan. Esimerkiksi edunvalvojan määrääminen tilanteessa, jossa potilaalla ei ole 

potilaslain 6.2 §:n mukaista edustajaa, ei ole tarpeellista, mikäli lääkäri voi hoitaa potilasta 

potilaslain 9.4 §:n nojalla. Näin ainakin siinä tapauksessa, ettei valittavissa ole kuin yksi 

hoitovaihtoehto.195 Todennäköisesti potilaslain 9.4 § korostuu erityisesti pienten lasten ja 

sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole koskaan kyenneet antamaan oikeudellisesti 

pätevää suostumustaan.  

Erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa potilaan tahto ei ole tiedossa, hoidostaan päättämään 

kykenemättömän potilaan hoitoprosessin aikana tehtäviin ratkaisuihin liittyy merkittävää 

yksipuolista vallan käyttöä. Potilaan asemaan keskeisesti vaikuttaa ratkaisu, jonka perusteella 

hän joko kykenee tai ei kykene päättämään hoidostaan. Potilaan aseman kannalta olennainen on 

myös päätös siitä, onko kysymyksessä potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran 

torjumiseksi tarpeellinen hoito. Erityisesti jälkimmäisessä tilanteessa potilaalla tai hänen 

edustajallaan tai läheisillään ei ole mahdollisuutta rajoittaa lääkärin lakiin perustuvaa kliinistä 

autonomiaa. Tällaisilla potilaan asemaa koskevat ratkaisut liittyvät olennaisesti yksilön 

perusoikeuksiin, kuten oikeuteen välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin 

sekä potilaan itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Tällaisen 

potilaan asemaan saattaa liittyä myös merkittävä riski mielivaltaiseen vallankäyttöön. Näillä 

perusteilla mielestäni erityisesti potilaslain 9.4 §:n mukaiseen toimivaltaan liittyy niin 

merkittävää julkisen vallan käyttöä, että siihen liittyvät päätökset tulee tehdä virkasuhteessa.    

7 Somaattisen potilaan tahdosta riippumaton hoito   

 Rauenneeseen itsemääräämisoikeuslakiin olisi tullut toimivaltasäädöksiä somaattisen potilaan 

hoidosta tämän tahdosta riippumatta. Itsemääräämisoikeuslain esitöissä potilaan 

 
195 HE 113/2001, s. 25. 
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perusoikeuksien rajoittamista perusteltiin toisten perusoikeuksien suojaamisella. 

Perusoikeuksien rajoittamisen valtiosääntöoikeudellisena perusteena katsottiin olevan PL 19.1 

§:n mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon, silloin, kun henkilö ei ole itse sitä 

kykenevä turvaamaan ja 7 §:n mukainen oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 

Kysymys voisi olla myös toisten henkilöiden 7 §:n mukaisten oikeuksien turvaamisesta.196 

Oikeusperiaatteiden tasolla kysymys on itsemääräämisen ja suojaamisen periaatteiden välisestä 

kollisiosta, joka tulee ratkaista niin, että molemmat periaatteet toteutuvat mahdollisimman 

täysimääräisesti.197  

Itsemääräämisoikeutta koskevassa oikeuskirjallisuudessa on aiemminkin esitetty näkökantoja, 

joiden mukaan itsemääräämisoikeus on ainoastaan yksi periaate muiden joukossa ja 

yksittäistapauksissa jokin toinen periaate, kuten elämän arvostamisen periaate saattaisi 

syrjäyttää itsemääräämisoikeuden. Täten esimerkiksi itsemurha tulisi estää henkilön tahdon 

vastaisesti tarvittaessa rajoitustoimenpitein myös siinä tapauksessa, että se perustuisi henkilön 

vakaaseen harkintaan. Samoin mikäli henkilön itsemääräämisoikeuden perusteella tekemät 

valinnat tuottaisivat vakavaa haittaa muille, voi itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle olla 

vahvat perusteet.198 Itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen liittyy kiinteästi PL 1.1 §:ään, 

jonka mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja 

oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.199  

Potilaslain 6.4 §:n mukaan potilaan tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta on voimassa, 

mitä siitä mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa (41/86), tartuntatautilaissa ja 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) säädetään. Laki potilaan 

asemasta- ja oikeudesta on potilaan asemaa koskeva yleislaki, jota noudatetaan kaikissa 

potilassuhteissa, ellei jostain erityislaista muuta johdu. Rajoitustoimenpiteellä tarkoitetaan 

potilaan perusoikeuksien rajoittamista, sillä perusteella, että potilaan käyttäytyminen aiheuttaa 

vaaraa potilaalle itselleen, muille henkilöille tai omaisuudelle.200 Potilaslain esitöiden mukaan 

potilaslaissa ei ole säädöksiä, jotka oikeuttaisivat potilaan oikeuksien rajoittamiseen ja tahdosta 

 
196 HE 108/2014, s. 131. 
197 Vidén – Kauppi 2014, s. 17. 
198  Backman 2004, s. 399, Pietarinen 1993, s. 120-121,  
199 HE 108/2014, s. 131. 
200 EOA 5485/2018, s. 8. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
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riippumattoman hoitoon.201 Lähtökohtaisesti siis lainsäädännössämme ei ole 

toimivaltaperustetta hoitaa somaattisesti sairasta potilasta tämän tahdosta riippumatta. 

Toisinaan rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan myös somaattiseen hoitoon 

erikoistuneissa yksiköissä, koska se on välttämätöntä joko potilaan oman tai jonkun toisen 

henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi.202 Tällöin oikeuttamisperusteena on 

yleensä käytetty rikoslain pakkotila ja hätävarjelu pykäliä täsmällisemmän lainsäädännön 

puutteessa. Eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt oikeustilaa tältä osin puutteellisena ja 

esittänyt tästä johtuen sosiaali- ja terveysministeriölle tilanteen korjaamista.203 

Eduskunnan oikeusasiamies ei kuitenkaan 4.3.2010 antamassaan päätöksessä lausunut, ettei 

potilaslaissa ole toimivaltasäädöksiä tahdosta riippumattomaan hoitoon. Hänen mukaansa 

potilaslain säädökset eivät täytä niitä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia, joita 

perusoikeuksia rajoittavalta lainsäädännöltä edellytetään.204 Oikeusasiamies näin lausuessaan 

nähdäkseni tunnistaa sen tahdosta riippumattomuuden elementin, joka on luettavissa erityisesti 

potilaslain 8 §:stä ja 9.4 §:stä. Voidaan myös ajatella niin, että kysymys voi olla 

itsemääräämisoikeuden rajoituksesta ainoastaan siinä tapauksessa, että potilaalla on kykyä 

itsemääräämiseen ainakin jossain määrin.205 Lähtökohta lienee, että potilaiden tahdosta 

riippumaton hoito tapahtuu pääosin siitä syystä, että potilas ei pysty oikeudellisesti pätevällä 

tavalla antamaan suostumustaan hoitoon. Myös potilaslain nojalla voidaan hoitaa edellä 

mainittuja potilaita. Potilaslaissa ei kuitenkaan ole toimivaltasäädöksiä rajoitustoimenpiteisiin 

tai ainakaan edellä mainitut pykälät eivät ole tässä mielessä riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. 

Tätä tulkitsen oikeusasiamiehen tarkoittaneen. 

Oikeudellisia perusteita potilaan perusoikeuksien rajoittamiselle somaattisessa 

terveydenhuollossa on tavallisen lain tasolla haettu esimerkiksi ammattihenkilölaissa 

säädetyistä terveydenhuollon ammattihenkilön eettisitä velvollisuuksista. Lain 15.1. §:n 

mukaan Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden 

ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän 

kärsimystensä lievittäminen. Kolmannessa momentissa säädetään terveydenhuollon 

 
201 HE 185/1991, s. 13. 
202 Ks EOA 711/2/09, s. 27, Nieminen 2008, s. 885.  
203 EOA 711/2/09. 
204 EOA 711/2/09. 
205 Lagerspetz 1993, s. 64. 
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ammattihenkilön velvollisuudesta antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. 

Rajoitustoimenpiteiden perusteena on terveyshaitta, joka potilaalle aiheutuu, jos 

rajoitustoimenpiteestä pidättäytyminen johtaa potilaan hoitamatta jättämiseen. Samoin 

kiireellisen hoidon antamiseksi voi myös olla välttämätöntä turvautua rajoitustoimenpiteisiin.206 

Potilaslain 8 ja 9.4 §:stä on mahdollisesti saatavissa tälle näkemykselle lisätukea.   

Rajoitustoimenpiteiden kohdalla on pohdittu myös suostumuksen merkitystä. Voivatko 

rajoitustoimenpiteet perustua potilaan etukäteen antamaan suostumukseen? Voidaanko 

sairaalaan vapaaehtoisesti tuleminen tulkita suostumukseksi perusoikeuksien rajoittamiseen? 

Voivatko omaiset antaa suostumuksen potilaslain 6.2 §:n ja 6.3 §:n nojalla?207 Suostumukseen 

rajoitustoimenpiteiden oikeuttamisperusteena on suhtauduttava pidättyvästi. Ongelma 

suostumuksen kohdalla on esimerkiksi se, miten varmistutaan, että suostumus perusoikeuksien 

rajoittamiseen varmasti perustuu potilaan vapaaseen tahtoon.208 Perustuslakivaliokunnan 

käytännöstä myös seuraa, että perusoikeuksiin kajoavat toimenpiteet ovat julkisen vallan 

käyttöä siitä huolimatta, että niihin on henkilön suostumus. Näin ollen toimivallan tulee perustua 

lakiin, jonka tulee täyttää perustuslakivaliokunnan käytännössä muotoillut perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset. 209 Näin ollen myöskään omaisen suostumus hoitoon ei ole riittävä, mikäli 

potilas hoitoa vastustaa.210 

7.1 Hätävarjelu ja pakkotila  

Hätävarjelussa ja pakkotilassa on kysymys siitä, että tietty teko täyttää rikosoikeudellisen 

rangaistavuuden tunnusmerkistön, mutta lainkohdissa säädettyjen edellytysten täyttyessä teko 

ei ole oikeudenvastainen tunnusmerkistön täyttymisestä huolimatta.211 Rikoslain 4:4 §:n 

mukaan aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi 

tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on 

pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu 

ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Rikoslain 4:5 §:n 

 
206 Vidén – Kauppi 2014, s. 12. 
207 Nieminen 2008, s. 873. 
208 PeVL 27/1998, s. 2.  
209 PeVL 19/2000, s. 3. 
210 EOA 1706/2019, s. 5. 
211 HE 108/2014, s. 54. 
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mukaan muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän 

ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on 

kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla 

aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. 

Hätävarjelun tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää intressivertailua. Arvioinnissa on otettava 

huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja puolustuksessa käytetyn väkivallan määrä sekä 

puolustettavan edun suuruus suhteutettuna puolustamalla aiheutettuun edun loukkaukseen. 

Esimerkiksi vakavaa hengen ja terveyden vaaraa ei saa aiheuttaa vähäarvoisen omaisuuden 

puolustamiseksi. Sinänsä kaikkia merkittäviä oikeudellisesti suojattuja etuja voidaan 

hätävarjeluna puolustaa.212 Pakkotilassa on kysymys tilanteesta, jossa jotakin oikeudellisesti 

suojattua etua koskevasta välittömästä pakottavasta vaarasta johtuen joudutaan uhraamaan jokin 

toinen oikeudellisesti suojattu etu. Pakkotilassa välitön vaara johtuu jostain muusta syystä kuin 

oikeudettomasta hyökkäyksestä. Pakkotilana voi tulla kysymykseen sekä yksityisten että 

yleisten intressien suojaaminen. Samoin kuin hätävarjelu myös pakkotilasäädöksen 

tunnusmerkistön täyttymisessä on kysymys intressivertailusta. Suurempi etu on asetettava 

pienemmän edelle. Käytettyjen keinojen tulee olla välttämättömiä eli lievemmät keinot edun 

suojaamiseksi eivät olisi olleet riittäviä.213 Pakkotilassa tehdyn teon on oltava sekä tarpeellinen 

että puolustettava. Puolustettavuudella tarkoitetaan sitä, että puolustajan loukkaama etu on 

olennaisesti vähäisempi kuin etu, jonka puolustamiseksi pakkotilassa tehtävä teko 

suoritetaan.214 Sekä pakkotilassa että hätävarjelussa puolustautujan on oltava tietoinen siitä, että 

hän toimii pakkotilassa. Minimissään pakkotilan käsillä oloa on pidettävä yhtä todennäköisenä 

kuin sitä että kyse ei ole pakkotilasta.215 

Terveydenhuollossa perusoikeuksia on yksittäistapauksissa katsottu voitavan rajoittaa 

hätävarjelu ja pakkotila säännöstön nojalla silloin, kun soveltuvaa säädöstä perusoikeuksien 

rajoittamiseen ei terveydenhuollon lainsäädännöstä ole löytynyt, mutta rajoitustoimenpiteet on 

kuitenkin kyseisessä tilanteessa arvioitu välttämättömiksi. Tämä on kuitenkin ongelmallista, 

koska hätävarjelua ja pakkotilaa koskevia rikoslain säädöksiä ei ole tarkoitettu 

 
212 HE 44/2002, s. 18. 
213 HE 44/2002 vp, s. 18. 
214 HE 108/2014 vp, s. 55. 
215 Frände 2005, s. 170. 
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toimivaltaperusteiksi perusoikeuksien rajoittamiseen. Terveydenhuollossa niitä voidaan 

soveltaa ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ja kriteerit niiden soveltamiseen ovat 

tiukat.216  

Oikeusasiamiehen ratkaisuissa on tarkennettu niitä vaatimuksia, joiden tulee täyttyä, kun 

potilaan perusoikeuksia rajoitetaan pakkotilan perusteella. Kaksoisstandardi vaatimuksella 

tarkoitetaan, että terveydenhuollossa ko. tilanteissa on otettava huomioon sekä 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö että eettinen normisto. 

Kaksoistandardivaatimuksesta seuraa lisävaatimuksia teon hyväksyttävyydelle mm 

pakkotilassa tehdyn toimenpiteen on oltava sekä lääketieteellisesti että terveydenhuollon etiikan 

näkökulmasta perusteltu ja rajoitustoimenpiteet eivät saa olla ihmisarvoa loukkaavia.217 Tämän 

lisäksi potilasta tai muuta edustajaa on potilaslain 6 §:n mukaisesti mahdollisuuksien mukaan 

kuultava ennen toimenpidettä ja potilaan tahtoa on kunnioitettava mahdollisimman pitkälle, 

rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vasta viimesijaisena keinona ja ne on lopetettava heti, kun ne 

eivät enää ole välttämättömiä, rajoitustoimenpiteistä päättää lähtökohtaisesti lääkäri ja ne on 

kirjattava asianmukaisesti. Kun arvioidaan rajoitusten hyväksyttävyyttä, voidaan tukeutua myös 

mielenterveyslaista ilmeneviin periaatteisiin ja Valviran rajoitustoimenpiteitä koskeviin 

ohjeisiin.218  

Pakkotila oikeuttamisperusteena on ollut käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa potilasta on 

lääkitty tämän tahdon vastaisesti (EOA 85/2004). Samoin pakkotilan käsillä oloa on arvioitu 

potilaan eristämisen (EOA 1319/2011) kohdalla. Ratkaisussa EOA 4318/2015 pakkotilan 

katsottiin oikeuttavan potilaan sitomisen. Ratkaisun EOA 1768/2015 perusteella pakkotila 

saattaa oikeuttaa potilaan päivystyksestä poistumisen estämisen ennen lääkärin tapaamista ja 

potilaan noutamisen takaisin päivystykseen tämän tahdon vastaisesti poliisin virka-apua 

hyväksikäyttäen. Mielenterveyslaki kuitenkin edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön 

mukana oloa kuljetuksen aikana. Myös vartioiden oikeudet terveydenhuollossa sekä hoidon että 

kuljetuksen aikana rajoittuvat jokamiehen oikeuksiin. Toisin sanoen vartijat voivat kohdistaa 

 
216 HE 108/2014, s. 54. 
217 EOA 5485/2018, s.14, EOA 1319/2/2011. 
218 EOA 5485/2018, s. 14. 
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potilaisiin rajoitustoimenpiteitä ainoastaan hätävarjelun tai pakkotilan ollessa käsillä (ks EOA 

1706/2019 ja EOA 3445/2016).  

Riitta-Liisa Paunio tuo päätöksessään julkisen vallan käytöstä kunnallisessa terveydenhuollossa 

esille huolensa siitä, että toimivaltanormien puuttuessa potilaan itsemääräämisoikeutta 

joudutaan rajoittamaan hätävarjelu ja pakkotilasäädösten perusteella. Edellisessä kappaleessa 

mainitun kaltaisilla rajoitustoimenpiteillä puututaan voimakkaasti potilaan 

itsemääräämisoikeuteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Paunion mukaan myös tässä 

tilanteessa on kyse julkisen vallan käytöstä, vaikka potilaslain säännökset eivät täytäkään niitä 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia, joita henkilökohtaista koskemattomuutta ja 

vapautta rajoittavalta lainsäädännöltä edellytetään.219 Fyysistä rajoittamista ja estämistä voidaan 

pitää vallankäytön muodoista ilmeisimpänä.220 Yleisesti ottaen rajoitustoimenpiteet saattavat 

sisältää merkittävää julkisen vallan käyttämistä, jota ei voida antaa lainkaan yksityiselle.221 

7.2 Somaattisen potilaan hoito mielenterveyslain näkökulmasta 

2000-luvun alussa mielenterveyslakiin 116/1990 (myöhemmin mielenterveyslaki) säädettiin 

uusi tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista 

koskeva luku 4a, koska aikaisempi 28 §, johon rajoitustoimenpiteet olivat aiemmin perustuneet, 

ei vastannut perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksia.222 Aiemmin 

katsottiin, että mielenterveyslain itsemääräämisoikeuden rajoituksia koskeva 28 § mahdollistaa 

mielenterveyslain nojalla hoitoon määrätyn tahdosta riippumattomat toimenpiteet myös myös 

somaattisen sairauden osalta. Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan 

sopimuksen mukaan vain vakava mielenterveyden häiriö on peruste potilaan hoidolle tahdosta 

riippumatta. Somaattinen hoito vaatii aina joko potilaan, hänen laillisen edustajansa, laissa 

määrätyn viranomaisen tai muun laissa yksilöidyn tahon tai henkilön suostumuksen.223  

Psyykkisestä sairaudesta kärsivän potilaan somaattisen eli ruumiillisen sairauden hoidosta on 

oma säädöksensä mielenterveyslain 4a luvussa. Lain 22a.1 §:n mukaan Potilaalla tarkoitetaan 

 
219 EOA 711/2009, s. 27. 
220 Lagerspetz 1993, s. 33. 
221 EOA 3445/2016. 
222 HE 113/2001, s. 4. 
223 HE 113/2001, s. 24., biolääketiedesopimus 6. artikla 3. kohta. 



 52 

tässä luvussa edellä 2–4 luvuissa säädetyllä tavalla tarkkailuun otettua taikka tutkimukseen tai 

hoitoon määrättyä henkilöä. Toisin sanoen tämän luvun psykiatrisen potilaan somaattista 

sairaanhoitoa koskevia säädöksiä ei voida soveltaa esimerkiksi potilaisiin, jotka ovat hoidossa 

omasta tahdostaan, ellei häntä sittemmin ole määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon 

mielenterveyslain 13 §:n nojalla. Tällaiseen potilaaseen rajoitustoimenpiteitä voidaan kohdistaa 

ainoastaan rikoslain 3. luvun 10 §:n pakkotilaa koskevan säädöksen nojalla.224 Omasta 

tahdostaan hoidossa olevan oikeudellinen asema määräytyy siis potilaslain ja muun 

terveydenhuollon lainsäädännön perusteella samoin kuin yleisesti kaikilla muillakin potilailla 

somaattisessa sairaanhoidossa. 

Rajoitustoimenpiteiden käytön yleisistä edellytyksistä säädetään 22a.2 §:ssä. Lainkohdan 

mukaan Potilaan itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia saa tämän luvun säännösten 

nojalla rajoittaa vain siinä määrin kuin sairauden hoito, hänen turvallisuutensa tai toisen 

henkilön turvallisuus taikka muun tässä luvussa säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii. 

Toimenpiteet on suoritettava mahdollisimman turvallisesti ja potilaan ihmisarvoa kunnioittaen. 

Itsemääräämisoikeuden rajoitusta valittaessa ja mitoitettaessa on erityistä huomiota 

kiinnitettävä potilaan sairaalassa olon perusteeseen. Lainkohta ilmentää mm 

tarkoitussidonnaisuuden periaatetta sekä suhteellisuusperiaatetta, josta terveydenhuollossa 

käytetään myös nimeä lievimmän puuttumisen periaate. Suhteellisuusperiaatteesta seuraa 

ensinnäkin, että mahdollisista vaihtoehdoista on aina valittava se, joka puuttuu potilaan 

itsemääräämisoikeuteen mahdollisimman vähän. Toiseksi valittujen keinojen on oltava 

oikeasuhtaisia valittuun päämäärään nähden.225 Perustuslakivaliokunta on korostanut 

lakiehdotusta koskevassa lausunnossaan, suhteellisuusperiaatteen rajoitustoimenpiteiden 

edellytyksenä tarkoittavan, että toimenpide on laissa säädetyn päämäärän saavuttamiseksi 

välttämätön.226 

Mielenterveyslain nojalla tarkkailuun, tutkimukseen tai hoitoon määrätyn potilaan somaattisesta 

sairaanhoidosta säädetään lain 22c §:ssä, jonka 1. momentissa potilaslaki asetetaan myös 

tällaisen potilaan hoidon lähtökohdaksi. Lainkohdan mukaan potilaalla on oikeus ruumiillisen 

sairautensa hoitoon siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 3 

 
224 HE 113/2001, s. 21. 
225 HE 113/2001, s. 21. 
226 PeVL 34/2001, s. 2. 
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§:ssä säädetään. Sairautta on hoidettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa siten kuin 

mainitun lain 6–9 §:ssä säädetään. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään suostumuksen hankkimisesta 

potilaan hoitoon. Siinä ei ole säädöksiä, jotka oikeuttaisivat rajoitustoimenpiteiden käyttöön 

edes siinä tapauksessa, että potilas ei esimerkiksi mielenterveyshäiriön vuoksi pysty päättämään 

hoidostaan.227 Mielenterveyslaissa on somaattisen potilaan osalta tästä merkittävä poikkeus, 

sillä siinä annetaan toimivaltaa somaattisen sairauden hoitoon potilaan vastustuksesta 

huolimatta ja tarvittavista rajoitustoimenpiteistä. Mielenterveyslain 22c.2 §:n mukaan potilas, 

joka ei kykene päättämään hoidostaan, vastustaa ruumiillisen sairautensa hoitoa, hoitoa saa 

antaa vain, jos se on tarpeen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. 

Hoidosta päättää potilasta hoitava lääkäri, joka saa myös päättää muista hoidon suorittamisen 

kannalta välttämättömistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä.  

Sanamuoto henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi on sama kuin potilaslain 8 §:ssä 

ja 9.4 §:ssä, mikä tarkoittaa sitä, että tällaista hoitoa ei potilaan huoltajalla tai muulla laillisella 

edustajalla ole oikeutta kieltää. Laillista edustajaa tulee kuitenkin potilaslain 6.2. §:n mukaisesti 

kuulla potilaan hoitoa koskevan tahdon selvittämiseksi. Kiireellisissä tilanteissa potilaan tahdon 

selvittäminen ei 6.2 §:ssä mainituilta tahoilta ei ole tarpeen, mutta, mutta mikäli potilaan 

vakaasti ja pätevästi ilmaistun hoitotahdon vastaisesti potilasta ei tule hoitaa. Toisin kuin 

potilaslaissa mielenterveyslain esitöissä mainitaan myös konkreettisia esimerkkejä sairauksista, 

jotka uhkaavat potilaan henkeä ja terveyttä siten, että niiden kohdalla voidaan soveltaa 

mielenterveyslain 22c.2 §:ää. Tällaisia sairauksia esitöiden mukaan ovat mm diabetes, syöpä ja 

vaikeat verisuoni- ja sydänsairaudet.228  

Mielenterveyslain 22c.3 §:ssä säädetään vielä erikseen tilanteista, joissa potilaan somaattista 

sairautta on hoidettava muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin psykiatrisessa 

sairaalassa.229 Kyseisen pykälän mukaan Edellä 2 momentissa tarkoitettua hoitoa voidaan antaa 

myös muussa kuin psykiatrista hoitoa antavassa terveydenhuollon toimintayksikössä. Tällöin 

hoidosta ja sen suorittamisen kannalta välttämättömistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä 

 
227 HE 113/2001, vp, s. 25, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6.2. §. 
228 HE 113/2001, s. 25.  
229 HE 113/2001, s. 25.  
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päättää potilaan hoidosta tässä yksikössä vastaava lääkäri, jonka tulee toimia yhteistyössä 

potilasta psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä hoitavan lääkärin kanssa. Tämä lienee edellä 

mainittujen sairauksien kohdalla pääsääntö. 

Mielenterveyslain 22c.2 § nojalla tehdään kahdenlaisia toisiinsa kiinteästä liittyviä päätöksiä. 

Ensinnäkin pykälän nojalla potilasta hoitavat lääkärit päättävät terveydenhuoltolain 57 §:n 

mukaisesti potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä 

toiseen toimintayksikköön siirtämisestä. Samoin hoitovastuussa olevat lääkärit päättävät 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n mukaisesti potilaan lääketieteellisestä 

tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Toinen päätösluokka ovat 

lyhytaikaiset rajoitustoimenpiteet, jos ne ovat välttämättömiä terveydenhuoltolain 57 §:n ja 

ammattihenkilölain 22 §:n mukaisten päätösten toteuttamiseksi. Mielenterveyslain esitöiden 

mukaan hoidon kannalta välttämättömillä rajoitustoimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi kiinni 

pitämistä lääkittäessä tai anestesiaa annettaessa.230 

Mielenterveyslain 23a §:n mukaan tarkkailuun ottavan ja tarkkailulausunnon antavan lääkärin, 

hoitoon määräämisestä, hoidon jatkamisesta ja 4 a luvussa tarkoitetuista rajoitustoimenpiteistä 

päättävän lääkärin, 12 a §:ssä tarkoitetun ulkopuolisen lääkärin, sekä poliisin virka-apua 

pyytävän lääkärin on oltava virkasuhteessa valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään. Toisin kuin 

tarkkailulähetteen laatiminen, jota voidaan pitää lähinnä lääketieteellisenä arviona potilaan 

hoidon tarpeesta, nämä tehtävät niihin liittyvine voimankäyttö ja vapaudenriistovaltuuksineen 

sisältävät niin olennaista itsenäiseen harkintaan perustuvaa perusoikeuksiin puuttumista, että 

niitä on pidettävä merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä.231 2000-luvun alussa, kun 4a luku 

lisättiin mielenterveyslakiin, lakiuudistusta arvioitiin lähinnä perustuslain rajoitusedellytysten, 

ei julkisen vallankäytön näkökulmasta. Näillä kahdella on kuitenkin välttämätön yhteys. 

Lähtökohtaisesti, kun perusoikeuksia rajoitetaan lakiin perustuvan toimivallan nojalla, 

käytetään julkista valtaa. Kysymys on ainoastaan siitä, kuinka merkittävää.  

 
230 HE 113/2001, s. 25. 
231 PeVL 5/2014, s. 2-3. 
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7.3 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

Vuonna 2016 lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 (myöhemmin 

kehitysvammalaki) lisättiin itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä koskeva luku 3a. Muutos liittyi siihen, että Suomi oli aiemmin ratifioinut Yhdistyneiden 

kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen.232 Toiseksi 

uudistuksen tarve syntyi rajoitustoimenpiteiden säätämisestä perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävällä tavalla. Lakimuutoksen ensisijaisena tarkoituksena oli vahvistaa 

kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista arjen 

toiminnoista sekä vähentää pakon käyttöä. Toisaalta kehitysvammaisen henkilön itsensä tai 

toisen henkilön suojaamiseksi vakavalta vaaralta joudutaan toisinaan turvautumaan 

kehitysvammaisen henkilön perusoikeuksiin kajoaviin rajoitustoimenpiteisiin.233 

Uuteen 3a luvun 42j §:ssä säädetään välttämättömän terveydenhuollon antamisesta 

vastustuksesta riippumatta. Lähtökohtana on luonnollisesti jälleen potilaslain potilaan 

itsemääräämisoikeutta koskevat säädökset. Koska potilaslaki ei kuitenkaan anna toimivaltaa 

hoitaa potilasta, joka ei pysty päättämään hoidostaan, jos potilas vastustaa hoitoa, on 

kehitysvammalaissa tätä koskeva erillinen toimivaltasäädös. 42j.2 §:n mukaan, jos 

erityishuollossa oleva henkilö, joka ei kykene päättämään hoidostaan, vastustaa 

terveydenhuollon antamista, henkilöä hoitava lääkäri tai lääkärin ohjeiden mukaan 

toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö voi antaa henkilölle 

lääketieteellisesti välttämättömän terveydenhuollon henkilön vastustuksesta riippumatta, jos 

hoitamatta jättäminen uhkaisi vaarantaa vakavasti henkilön terveyden.  

Lain sanamuoto poikkeaa jonkin verran mielenterveyslaista ja potilaslaista, joissa käytetään 

ilmausta: ”on tarpeen henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi”. Sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan mietinnön mukaa lääketieteellisesti välttämätön terveydenhuolto tarkoittaa 

esimerkiksi nesteytyksen tai lääkityksen antamista, ravinnon antamista tai pakonomaisen 

suomisen tai juomisen rajoittamista, jos toimenpiteiden toteuttamatta jättämisestä seuraisi 

vakava vaara henkilön terveydelle. Lista ei ole tyhjentävä, mutta se kuitenkin tukee sellaista lain 

sanamuodon mukaista tulkintaa, että toimivalta tahdosta riippumattomaan somaattiseen hoitoon 

 
232 StVM 4/2016, s. 4. 
233 HE 96/2015 vp, s 52. 
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kehitysvammalain nojalla olisi suppeampi kuin mielenterveyslain nojalla, eikä kattaisi kaikkea 

potilaslain 9.4 §:n alaan kuuluvien sairauksien hoitoa. Toisaalta, lähilakien kontekstissa tehtävä 

systemaattinen tulkinta puoltaisi ratkaisua, jonka mukaan 42j.2 §:n tulkinnalliseksi 

lähtökohdaksi otettaisiin potilaslain 8 § ja 9.4 §.234 Lain sanamuodossa on ehkä haluttu korostaa 

perusoikeusrajoitusten välttämättömyyttä rajoittamisen edellytyksenä. Sama korostus on 

luettavissa myös esimerkiksi mielenterveyslain esitöistä. 

Kuten mielenterveyslaissa, myös kehitysvammalaissa rajoittavien toimenpiteiden käytöstä 

säädetään erikseen. Kehitysvammalain 42j.3 §:n mukaan edellä 2 momentissa tarkoitettua hoito- 

ja tutkimustoimenpidettä suoritettaessa erityishuollossa olevasta henkilöstä voidaan pitää 

lyhytaikaisesti kiinni tai hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa rajoittavan välineen avulla 

lyhytaikaisesti enintään niin kauan kuin toimenpiteen suorittaminen välttämättä edellyttää, 

kuitenkin enintään tunnin ajan. Kehitysvammalain 42j.4 §:n mukaan Ratkaisun välttämättömän 

terveydenhuollon antamisesta erityishuollossa olevan henkilön vastustuksesta riippumatta ja 3 

momentissa tarkoitetuista lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä tekee virkasuhteessa oleva 

lääkäri. Kyseinen pykälä ilmentää sitä lähtökohtaa, että 42j pykälän mukaiset hoidolliset 

toimenpiteet on luokiteltu merkittäväksi julkisen vallan käytöksi.235 

7.4 Lastensuojelulaki 

Lastensuojelulain 417/2007 40 §:n perusteella lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, siinä tapauksessa, että puutteet lapsen 

huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai 

kehitystä. LSL:n 45.1. §:n mukaan, un lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla 

toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta 

sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi 

tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. LSL:n 45.1 § antaa huostaanottotilanteissa 

lastensuojeluviranomaisille kokonaisvaltaisen oikeuden päättää esimerkiksi lapsen 

tarvitsemasta terveydenhuollosta ilman, että huostaanottopäätöksessä terveydenhuollon tarve 

huostaanoton perusteena olisi erikseen yksilöity. Viranomaisen on toki myös terveydenhuollon 

 
234 Ks kontekstuaalis-harmonisoivasta tulkinnasta; Huovila, s. 63. 
235 StVM 4/2016, s. 6. 
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toimenpiteiden kohdalla pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa ja 

ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu lastensuojelulain 45.3 §:n mukaisesti.236 

Lastensuojelulain säännöksestä huolimatta lapsen itsemääräämisoikeus on ja lapsen suostumus 

on lapsen somaattisen hoidon perustana siten, kuin potilaslain 7 §:ssä säädetään. Lasta tulee siis 

potilaslain mukaisesti kuulla hänen mielipiteensä selvittämiseksi, jos se on lapsen ikään ja 

kehitystasoon nähden mahdollista. Jos lapsi ymmärtää hoidon merkityksen, lapsen hoitamisen 

edellytyksenä on lapsen suostumus.237 Viime kädessä lasta hoitavat terveydenhuollon 

ammattihenkilöt, käytännössä lopullisesti luultavasti lääkäri, arvioi lapsen kypsyyden tehdä 

hoitoaan koskevia päätöksiä.238 Ellei alaikäinen pysty päättämään hoidostaan, häntä on 

hoidettava yhteisymmärryksessä lastensuojeluviranomaisen kanssa potilaslain 7.2. §:n 

mukaisesti, paitsi potilaslain 8 §:n ja 9.4 §:n mukaisissa tilanteissa, joiden mukaista alaikäisen 

hoitoa sosiaaliviranomainen, sen enempää kuin lapsen huoltajatkaan eivät voi kieltää. Hoito on 

kuitenkin tässäkin tapauksessa aina pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä sekä lasten 

huoltajien että sosiaaliviranomaisten kanssa.239 Vaikka huoltajilla ei ole oikeutta kieltää lapsen 

potilaslain 9.4 §:n mukaista hoitoa, toisinaan lapsen somaattisen hoidon toteutumisen 

turvaaminen saattaa edellyttää lastensuojelulain mukaista huostaanottopäätöstä, kuten edellä 

KHO:n 10.3.2000/530 käsittelyn yhteydessä on esitetty.  

Lapsen somaattista sairautta hoidettaessa terveydenhuollon toimintayksikössä ei sovelleta 

lastensuojelulakia vaan terveydenhuollon lainsäädäntöä. Näin ollen lastensuojelulaissa olevia 

rajoitustoimenpiteitä ei voida soveltaa hoidettaessa alaikäisen somaattista sairautta. Koska 

potilaslakiin ei sisälly toimivaltaa rajoitustoimenpiteisiin, voidaan alaikäisenkin kohdalla 

perusoikeuksia rajoittaa lähtökohtaisesti ainoastaan pakkotilan tunnusmerkistön täyttyessä. 

Korostettakoon, että myöskään lapsen perusoikeuksia ei saa rajoittaa laitosvallan perusteella.240 

Mahdollista on kuitenkin tahdosta riippumaton somaattisen sairauden hoito mielenterveyslain 

tai kehitysvammalain nojalla. Tilanne on siis tältä osin sama kuin muidenkin sellaisten 

potilaiden kohdalla, jotka eivät kykene päättämään hoidostaan. 

 
236 HE 252/2006 vp, s.170-171.  
237 HE 252/2006, s. 171. 
238 HE 185/1991, s. 18. 
239 HE 252/2006, s. 171. 
240 EOA 2598/4/12. 
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Alaikäisen, jo lähtökohtaisesti vajaavaltaisena, itsemääräämisoikeus tosiasiallisesti on kuitenkin 

aina ehdollisempaa kuin täysi-ikäisellä, koska siihen sisältyy ennakkoarvioinnin elementti. 

Esimerkiksi lapsen kieltäytyessä verensiirrosta, viime kädessä lääkäri arvioi, ilmentääkö lapsen 

esittämät perusteet ja ajattelu ylipäätään sellaista kypsyyttä ja johdonmukaisuutta, että hänen 

voidaan katsoa ymmärtävän asian merkityksen. Koska lapsioikeuden keskeinen periaate on 

lapsen etu, saattaa lapsen edun arvioinnilla olla oma merkityksensä tässä päätöksenteossa241 

Julkisen vallan käytön näkökulmasta päätöksenteon yksipuolisuus ja oikeussuhteen 

epäsymmetrisyys kasvaa ja oikeussuhde saa enemmän julkisen vallankäytön piirteitä.    

7.5 Päihdehuoltolaki 

Päihdehuoltolain 41/1986 (myöhemmin PHL) nojalla henkilö voidaan määrätä tahdosta 

riippumattomaan hoitoon joko siksi, että päihteidenkäyttö vaarantaa henkilön oman 

turvallisuuden tai koska päihteidenkäytöstä seuraa muiden turvallisuutta vaarantavaa 

väkivaltaista käyttäytymistä.242 PHL 10 §:ssä asetettu edellytys tahdosta riippumattomaan 

hoitoon on, että hoidon ja huollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen perustuvat ratkaisut ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi. Tällaisessa tilanteessa henkilöä voidaan hoitaa PHL 10.1 §:n 

1.kohdan mukaan tahdosta riippumatta, jos ilman päihteiden käytön keskeyttämistä ja 

asianmukaista hoitoa on hänellä olevan tai hänelle päihteiden käytöstä välittömästi 

aiheutumassa olevan sairauden tai vamman johdosta välittömässä hengenvaarassa tai saamassa 

vakavan, kiireellistä hoitoa vaativan terveydellisen vaurion (terveysvaara). 

Päihdehuoltolain perusteella tahdosta riippumattomaan hoitoon voidaan määrätä ainoastaan 

terveysvaaran johtuessa päihteiden käytöstä. Välittömällä hengenvaaralla tarkoitetaan 

esimerkiksi tilannetta, jossa henkilöllä on vaikea alkoholimyrkytys, perustarpeista 

huolehtimatta jättäminen uhkaa vaarantaa keskeiset elintoiminnot tai henkilö on 

päihteidenkäytön seurauksena paleltumisvaarassa. Vakavalla, kiireellistä hoitoa vaativalla 

terveydellisellä vauriolla tarkoitetaan hengenvaaran lisäksi tilannetta, jossa henkilö on vaarassa 

vammautua pysyvästi tai saamassa parannettavissa olevan, mutta huomattavaa kärsimystä 

aiheuttavan sairauden. Joskus saattaa olla välttämätöntä keskeyttää henkilön päihteidenkäyttö 

 
241 Pahlman 2018, s.297.  
242 HE 246/1984, s. 9.  
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siitä syystä, että se pahentaa henkilön muuta sairautta siten, että tästä aiheutuu vakavan 

terveydellisen vaurion vaara. Tällöin tulee arvioida sitä, aiheutuuko päihteidenkäytöstä niin 

suuri riski henkilön terveydelle, että päihteidenkäyttö on keskeytettävä henkilön tahdosta 

riippumatta.243 

Terveysvaaran perusteella potilasta on voitu hoitaa hänen tahdostaan riippumatta siitä syystä, 

ettei potilaan tahtoa ole saatu selville.244 Tällaisessa tilanteessa potilasta olisi voitu hoitaa myös 

potilaslain kiireellistä hoitoa koskevan 8 §:n perusteella. Päihdehuoltolaki mahdollistaa 

kuitenkin potilaan hoitamisen päihteidenkäytöstä johtuvan terveysvaaran perusteella myös 

sellaisessa tapauksessa, että potilas vastustaa hoitoa eli potilasta voidaan hoitaa potilaslaista 

ilmenevän suostumusperiaatteen vastaisesti. Oikeuskirjallisuuden mukaan potilaslain 

säätämisestä on seurannut, että päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta 

on tarpeen tehdä päätös vasta, jos potilas pystyy kieltäytymään hoidosta.245 Potilaslain 

näkökulmasta tämä näyttäisi tarkoittavan, että myös potilasta, joka ymmärtää asian merkityksen, 

voidaan hoitaa hänen tahtonsa vastaisesti. 

PHL:n 11.1 §:n mukaan terveyskeskuksen vastaava lääkäri tai sairaalan asianomainen ylilääkäri 

voi toisen lääkärin antaman lääkärinlausunnon nojalla määrätä henkilön tahdostaan riippumatta 

hoitoon terveysvaaran perusteella. Potilaslain 8 §:n mukaisen kiireellisen hoidon ja PHL:n 

nojalla tehtävän päätöksen yhteys korostuu myös siinä, että päätöksen tahdosta 

riippumattomasta hoidosta tekee lääkäri.246 PHL 11.1 §:n mukaan tahdosta riippumattomaan 

hoitoon voidaan          enintään viideksi vuorokaudeksi. Pidempiaikainen tahdosta riippumaton 

hoito terveysvaaran perusteella vaatisi mielenterveyslain mukaista menettelyä, jonka 

käyttöedellytykset täyttyvät ainoastaan hyvin poikkeuksellisesti. Hoidon sisältö koostuu siis 

lähinnä katkaisuhoidosta ja ensiaputyyppisestä hoidosta.247 

Päihdehuoltolaki on ajalta ennen perusoikeus ja perustuslakiuudistuksia, eikä 

valmisteluasiakirjoissa lainsäädäntöä ole arvioitu perusoikeuksien tai PL 124 §:n näkökulmasta. 

Lienee kuitenkin selvää, että laissa PL 7.1 §:n mukaisille oikeuksille elämään ja turvallisuuteen, 

 
243 HE 246/1984, s. 20. 
244 HE 246/1984, s. 9. 
245 Tuori – Kotkas 2016, s. 589-590. 
246 Tuori – Kotkas 2016, s. 590. 
247 Tuori – Kotkas 2016, s. 590. 
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PL 19.1 §:n oikeudelle välttämättömään huolenpitoon ja PL 19.3 §:n mukaiselle oikeudelle 

riittäviin terveyspalveluihin annetaan päihdehuoltolain systematiikassa enemmän painoarvoa 

kuin PL 7.1 §:n vapaudelle, koskemattomuudelle ja niistä johdetulle itsemääräämisoikeudelle. 

Suojelun periaatteen nojalla henkilöä voidaan hoitaa hänen vastustuksestaan huolimatta jopa 

siinä tapauksessa, että henkilö ymmärtää asian merkityksen. Näin pitkälle muussa 

terveydenhuollon lainsäädännössä ei mennä. Päihdehuoltolain nojalla tehty päätös potilaan 

tahdosta riippumattomasta hoidosta antaa toimivallan puuttua itsenäisesti niin olennaisesti 

henkilön perusoikeuksiin, että kysymys on merkittävän julkisen vallan käytöstä. 

Päihdehuoltolaki on vuodelta 1986, eikä se lakiteknisesti täytä niitä täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimuksia, joita perusoikeusrajoituksilta edellytetään. Sallituista 

rajoitustoimenpiteistä ei esimerkiksi säädetä tahdosta riippumattoman hoidon kohdalla 

lainkaan.  

7.6 Tartuntatautilaki 

Tartuntatautilain 1227/2016 esitöissä julkisen vallan käyttöön viitataan lakihanketta 

perusoikeuksien rajoittamisen kannalta arvioitaessa. Esitöiden mukaan julkinen valta voi 

rajoittaa yksilön perustuslaissa suojattuja perusoikeuksia silloin, kun perusoikeuden 

rajoittamisesta on säädetty perustuslain edellyttämällä tavalla ja perustuslain sallimissa rajoissa. 

Perusoikeuksien rajoituksista säätäminen edellyttää punnintaratkaisua, jonka päämääränä on 

kaikkien asian kannalta merkittävien perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräinen 

toteutuminen. Perusoikeutta voidaan rajoittaa yksilön toisen perusoikeuden suojaamiseksi, 

muiden henkilöiden perusoikeuksien turvaamiseksi tai koska painava yhteiskunnallinen etu sitä 

vaatii. Perusoikeuspunninnassa perustuslain 7 §:n mukaisilla oikeuksilla on erityinen 

painoarvo.248 Perustusvaliokunnan mietinnön mukaan tartuntatautilain mukaisilla 

perusoikeusrajoituksilla on perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta painavat ja 

hyväksyttävät perusteet. Lailla pyritään toteuttamaan PL 19.3 §:n mukaista julkisen vallan 

velvollisuutta edistää väestön terveyttä ja viime kädessä suojelemaan yksilöiden PL 7 §:n 

mukaista oikeutta elämään.249 

 
248 HE 13/2016, s. 71. 
249 PeVL 11/2016, s. 2. 
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Tartuntatautilain 61 §:n nojalla henkilö voidaan määrätä karanteeniin ja 63 §:n nojalla eristää 

myös kyseisen henkilön tahdosta riippumatta. Edellytyksenä on, että taudin leviämisen vaara on 

ilmeinen, eikä taudin leviämistä voida muilla toimenpiteillä estää. Perustuslakivaliokunnan 

mukaan kyseisillä toimenpiteillä puututaan perustuslain 7.3 §:n ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 5 §:n mukaisesta vapaudenriistosta, joten kysymyksessä on merkittävä 

perusoikeuteen kajoaminen. Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen 

itsenäisesti.250 On ilmeistä, että kysymys näiden toimenpiteiden kohdalla on merkittävästä 

julkisen vallan käytöstä. 

Somaattisesta sairaanhoidosta eli tässä tapauksessa kyseisen tartuntataudin tahdosta 

riippumattomasta hoidosta on tartuntatautilaissa oma säädöksensä. Tahdosta riippumaton 

somaattinen hoito on tartuntatautilain mukaan mahdollista vain eristämisen aikana. Lähtökohta 

on luonnollisesti myös tartuntatautilaissa (64.1 §) potilaan hoitaminen yhteisymmärryksessä 

potilaan kanssa potilaslain 6-9 §:n pykälien mukaisesti. Tartuntatautilain 64.2 §:n mukaan 

Yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneelle 

voidaan eristämispaikassa antaa taudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätön hoito hänen 

tahdostaan riippumatta. Tartuntatautilain 65.1 §:ssä on oma säädöksensä koskien tahdosta 

riippumatonta lääkintää. Sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö saa potilasta hoitavan 

lääkärin ohjeiden mukaan antaa potilaalle määrätyt lääkkeet potilaan vastustuksesta huolimatta, 

jos se on yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen 

estämiseksi välttämätöntä. 

Pakolla tehtävät lääketieteelliset toimenpiteet puuttuvat henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 

ja yksityiselämän suojaan.251 Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan karanteenin lisäksi 

myös muilla tartuntatautilain mukaisilla rajoitustoimenpiteillä saatetaan puuttua merkittävästi 

perusoikeuksiin.252 Tartuntatautilain 64 §:n 65 §:n mukaisista rajoitustoimenpiteistä päättää 

virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

Mikäli tartuntatautilain nojalla lääkitään tai muuten hoidetaan potilaan sairautta tahdon 

vastaisesti, puututaan merkittävällä tavalla keskeisiin perusoikeuksiin. Perustuslain 124 §:n 

 
250 PeVL 11/2016, s 5. 
251 HE 13/2016, s. 74. 
252 PeVL 11/2016, s. 5. 
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näkökulmasta kyseessä on merkittävä julkisen vallan käyttö ja tartuntatautilain mukaan 

toimenpiteistä voikin päättää ainoastaan virkasuhteessa oleva lääkäri. 

Laissa asetettu edellytys tahdosta riippumattomalle lääkinnälle ja muulle hoidolle on niiden 

välttämättömyys yleisvaarallisen tartuntataudin tai sellaiseksi perustellusti epäillyn estämiseksi. 

Lain esitöiden mukaan tartuntatautia voitaisiin eristyksen aikana hoitaa tahdosta riippumatta 

myös, mikäli sairaus uhkaisi eristetyn henkeä tai terveyttä.253 Kysymys olisi siis potilaslain 8 

§:n ja 9.4 §:n mukaisista sairauksista. Perustuslaki valiokunta ei kuitenkaan tätä hyväksynyt, 

vaan katsoi, että tahdonmuodostukseen kykenevää potilasta ei voida hoitaa tartuntatautilain 

nojalla hänen suostumuksensa vastaisesti, jos sairaus vaarantaa ainoastaan hänen oman 

henkensä ja terveytensä. Taustalla on luonnollisesti potilaslain mukainen potilaan 

itsemääräämisoikeus, joka perustuu perusoikeuksina suojattuihin henkilökohtaiseen vapauteen 

ja yksityisyyden suojaan.254 Jälkimmäinen sisältää myös oikeuden määrätä itsestään ja 

ruumiistaan.255  

7.7 Esitys Itsemääräämisoikeuslaiksi  

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 

vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä valmistui vuonna 2014, mutta 

lakihanke raukesi vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.256 Lain tarkoituksena olisi ollut 

sosiaalihuollon asiakkaan- ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja 

rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen. Lakia ei olisi sovellettu mielenterveyslain, 

päihdehuoltolain, lastensuojelulain, tartuntatautilain eikä kehitysvammaisten erityishuollosta 

annetun lain mukaisissa tilanteissa, sillä rajoitustoimenpiteistä näiden lakien soveltamisalalla 

säädetään kyseisissä laeissa.257 Yleisesti ottaen lakiluonnoksessa on kaksi keskeistä toisilleen 

vastakkaista piirrettä. Toisaalta sen tarkoituksena on vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan ja 

potilaan itsemääräämisoikeutta, toisaalta laissa säädetään toimivallasta perusoikeuksien 

rajoittamiseen.258 2015 alkaneella hallituskaudella aloitettiin lakihanke asiakas- ja potilaslain 

 
253 HE 13/2016, s. 74.  
254 PeVL 11/2016, s. 3. 
255 PeVL 15/2015, s. 3. 
256 Mäki-Petäjä-Leinonen  - Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 238. 
257 HE 108/2014, s. 1. 
258 Mäki-Petäjä-Leinonen  - Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 238. 
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säätämiseksi, joka jäi myös kesken. Työssäni tarkastelen ainoastaan 

itsemääräämisoikeuslakihanketta. Tarkoituksenani on selvittää millaisen näkökulman julkisen 

vallan käyttöön somaattisessa terveydenhuollossa itsemääräämisoikeuslakihanke antaa. 

Potilaslain esitöiden mukaan potilaan itsemääräämiskyky voi olla pysyvästi tai pitkäaikaisesti 

alentunut kehitysvammaisuuden, mielisairauden tai esimerkiksi pysyvän tajuttomuuden tai 

vanhuuteen liittyvien seurausten vuoksi. Itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja siitä päättämisestä, 

ettei potilaalla ole itsemääräämiskykyä ei potilaslaissa kuitenkaan ole säädöksiä, eikä sitä ole 

avattu juurikaan myöskään esitöissä. Alaikäisen itsemääräämiskyvyn arvioi potilaslain 

esitöiden mukaan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.259  

Tästä arviointiprosessista itsemääräämisoikeuslaissa olisi ollut omat säädöksensä. Ehdotetun 

itsemääräämisoikeuslain 3. luvussa olisi ollut säädökset itsemääräämiskyvyn arvioinnista, 

toteamisesta ja yksilöllisestä itsemääräämissuunnitelmasta. Itsemääräämisoikeuslain 9 §:n 

mukaan itsemääräämiskyky tulee arvioida, mikäli saatavissa olevan selvityksen perusteella on 

syytä epäillä, että itsemääräämiskyky on alentunut pysyvästi, pitkäaikaisesti tai toistuvasti. 

Itsemääräämisoikeuslain 9.2 §:n mukaan edellytykset itsemääräämiskyvyn alentuneeksi 

toteamiseen ovat seuraavat; potilas sairaudesta, vammasta tai muusta vastaavasta syystä johtuen 

ole kykenevä tekemään sosiaali- ja terveydenhoitoaan koskevia ratkaisuja, eikä ymmärtämään 

käyttäytymisensä seurauksia. Näistä syistä johtuen henkilö todennäköisesti vaarantaa oman 

terveytensä tai turvallisuutensa, muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden tai aiheuttaa 

merkittävää vahinkoa omaisuudelle. Tarkemmat säädökset arvioinnin sisällöstä olisi säädetty 

itsemääräämisoikeuslain 10 §:ssä ja potilaan ja potilaan edustajan osallistumisoikeudesta 

arviointiin 11 §:ssä. Potilaalle, jonka itsemääräämisoikeus todettaisiin itsemääräämisoikeuslain 

mukaisesti alentuneeksi, olisi tullut lain 13 §:n mukaisesti laatia itsemääräämisoikeutta 

vahvistava itsemääräämisoikeussuunnitelma.260  

Mikäli oletus itsemääräämiskyvyn alentumisesta olisi ollut olemassa, itsemääräämiskyvyn 

arvioinnista olisi tullut tehdä kirjallinen hallintopäätös, jossa olisi todettu, onko potilaan 

itsemääräämiskyky alentunut itsemääräämisoikeuslain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla vai ei. 

Päätöksen olisi tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 57 §:n mukainen 

 
259 HE 185/1991, s. 16, 18. 
260 HE 108/2014, s. 170. 
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vastaava lääkäri, päätökseen olisi saanut hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Muutoksenhaku olisi ollut mahdollista myös siinä tapauksessa, että potilas tai hänen edustajansa 

katsoo itsemääräämiskyvyn alentuneen vastakkaisesta päätöksestä huolimatta ja vaatii 

itsemääräämisoikeussuunnitelman laatimista. Päätökseen olisi sovellettu hallintolakia ainakin 

soveltuvin osin esimerkiksi potilaan kuulemisen ja päätöksen perustelemisen osalta.261 Julkisen 

vallankäytön näkökulmasta kysymyksessä olisi itsenäisesti tehtävästä määrämuotoisesta 

hallintopäätöksestä, joka koskee syvällisesti keskeisen perusoikeuden eli 

itsemääräämisoikeuden käyttämistä. Kysymys on siis merkittävästä julkisen vallan 

käyttämisestä. Riippumatta siitä, pidetäänkö lakiluonnoksen ratkaisuja onnistuneena, siinä 

tunnistetaan tähän päätökseen liittyvä julkisen vallankäytön luonne, joka voimassaolevasta 

potilaslaista on tulkittavissa korkeintaan välillisesti.  

Itsemääräämisoikeuslain 15 §:ssä olisi ollut oma säädöksensä itsemääräämisoikeuden 

arvioimisesta kiireellisissä tilanteissa. Säädöstä olisi ollut tarkoitus soveltaa kiire ja 

päivystystilanteissa, joissa terveydenhuollon toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, eikä 10 

ja 11 §:n mukaiseen arviointimenettelyyn olisi ollut mahdollisuutta ryhtyä. Kysymys saattaisi 

olla esimerkiksi päihteiden käytöstä tai leikkauksen jälkeisestä sekavuudesta, josta johtuen 

potilaan itsemääräämiskyky olisi ollut lain 9 §:n tarkoittamalla tavalla alentunut tai henkilöstä, 

jonka itsemääräämiskyky on alentunut pitkäaikaisesti, pysyvästi tai toistuvasti, mutta jonka 

itsemääräämiskykyä ei aiemmin ole lain 10 ja 11 §:n mukaisesti arvioitu. Arvion tekisi potilaan 

hoitoon akuuttitilanteessa osallistuva henkilö. Esitöiden mukaan rajoitustoimenpiteisiin 

saatetaan kiireellisissä somaattisen sairaanhoidon tilanteissa joutua turvautumaan tilanteissa, 

joissa ei ole mahdollista arvioida potilaan itsemääräämiskykyä lain 10 ja 11 §:n mukaisesti. 

Esitöissä viitataan myös ammattihenkilölain 15.3 §:ään, joka velvoittaa terveydenhuollon 

ammattihenkilön antamaan apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle.262 Säädös on kiinteässä 

yhteydessä rajoitustoimenpiteisiin. Tällaisella päätöksellä olisi puututtu lain suomin valtuuksin 

tosiasiallisin toimin yksilön perusoikeuksiin, joten kysymyksessä olisi ollut tosiasiallinen 

julkisen vallan käyttö. Vakiintuneen tulkinnan mukaan tällaiset päätökset ja niihin liittyvät 

 
261 HE 108/2014, s. 100-101. 
262 HE 108/2014, s. 104-105. 
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rajoitustoimenpiteet ovat hyväksyttäviä ovat hyväksyttäviä, jos pakkotilan tai hätävarjelun 

tunnusmerkistö toteutuu.  

Päätös itsemääräämiskyvyn alentumisesta ei kuitenkaan pelkästään oikeuttaisi 

rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen. Itsemääräämisoikeuslaissa olisi säädetty erikseen yleisistä 

edellytyksistä, joiden tulee täyttyä sellaisessa tilanteessa, että potilaan itsemääräämiskyky olisi 

arvioitu alentuneeksi. Tämän lisäksi yksittäisten rajoitustoimenpiteiden kohdalla olisi säädetty 

erikseen rajoitustoimenpiteen käyttämisen erityisistä edellytyksistä. Kolmanneksi 

rajoitustoimenpiteen käyttämisestä olisi tullut päättää lain edellyttämällä tavalla.263 Yleisinä 

edellytyksinä olisivat olleet esimerkiksi toimenpiteen välttämättömyys sekä 

tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen.264 Itsemääräämisoikeuslain 

30 § olisi säädetty terveydenhuollon ammattihenkilön toimivallasta antaa lääkärin määräämät 

lääkkeet vastustuksesta riippumatta, jos niiden antamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti 

potilaan hengen tai terveyden. Itsemääräämisoikeuslain 32 §:ssä olisi säädetty terveydenhuollon 

ammattihenkilön oikeudesta antaa potilaalle välttämätön terveydenhuolto tämän vastustuksesta 

huolimatta lääkärin päätöksen mukaisesti, mikäli terveydenhuollon antamatta jättäminen 

vakavasti vaarantaisi potilaan hengen tai terveydenhuollon antamatta jättämisestä saattaisi 

seurata potilaan terveydelle vakava tai pysyvä haitta. Säädös olisi tullut sovellettavaksi 

esimerkiksi somaattisen hoidon akuuteissa tilanteissa, kuten päivystyksessä. Kysymys olisi ollut 

siis lähinnä nykyisen potilaslain 8 §:n mukaisesta hoidosta. Lähtökohtana myös 

itsemääräämisoikeuslaissa olisi ollut potilaslain noudattaminen ensisijaisesti.265  

Lakiluonnos sisältää suuren määrän toimivaltasäännöksiä rajoitustoimenpiteisiin. Tämä herätti 

kritiikkiä valmisteluvaiheessa ja lakiluonnosta nimitettiin pakkokeinolaiksi, jonka 

lähtökohdaksi harhaanjohtavasti asetettiin itsemääräämisoikeuden vahvistaminen.266 

Riippumatta siitä, miten lakiluonnosta tulisi tästä näkökulmasta arvioida, se kuitenkin nostaa 

esille rajoitustoimenpiteiden käytön todellisuutta terveydenhuollossa. Somaattisessa 

terveydenhuollossa, kuten muillakin terveydenhuollon sektoreilla rajoitustoimenpiteiden 

välttämättömyys kytkeytyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden terveydenhuollon 

 
263 HE 108/2014, s. 100. 
264 HE 108/2014, s. 105. 
265 HE 108/2014, s. 116. 
266 Mäki-Petäjä-Leinonen  - Karvonen-Kälkäjä 2017, s. 242. 
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lainsäädännöstä kumpuaviin velvollisuuksiin. Vaikka lainsäädäntö on vaillinaista, se ei tarkoita 

sitä, etteikö rajoitustoimenpiteitä tällaisessa tilanteessa tulisi pitää julkisen vallan käyttönä. 

Täsmällisen ja tarkkarajaisen lainsäädännön puuttuessa toimenpiteiden hyväksyttävyyttä 

voidaan arvioida pakkotilan tunnusmerkistön kautta.   

8 Johtopäätökset 

8.1 Somaattinen terveydenhuolto julkisena hallintotehtävänä 

 Riittävien terveyspalveluiden järjestäminen on julkisen vallan perustuslaillinen velvollisuus ja 

keskeinen osa modernia julkista hallintoa. Julkishallin painopiste on siirtynyt lakien 

toimeenpanosta yksipuolisesti julkista valtaa käyttäen julkisten palvelujen toteuttamiseen ja 

tuottamiseen. Oikeusvaltiollisten periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi 

perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslakiin lisättiin uusi 124 §, joka rajoittaa julkisten 

hallintotehtävien antamista yksityisen hoidettavaksi. Siitä, onko somaattinen terveydenhuolto 

katsottava PL 124 §:n mukaiseksi julkiseksi hallintotehtäväksi, on esitetty osittain toisistaan 

eriäviä näkemyksiä. On esimerkiksi katsottu, että ainoastaan julkisen vallan 

järjestämisvelvollisuuteen liittyvä päätöksenteko kuuluu julkisen hallintotehtävän piiriin ja 

varsinainen terveyspalveluiden tuottaminen jäisi PL 124 §:n soveltamisen ulkopuolelle. 

Laajemmassa tulkinnassa hoitoon ottamista, hoitotoimenpiteitä, diagnostiikkaa ja reseptin 

kirjoittamista koskevien päätösten on katsottu olevan julkisia hallintotehtäviä. 

Hoitotoimenpiteet on kuitenkin määritelty suorittavaksi tosiasialliseksi toiminnaksi tai julkisia 

hallintotehtäviä täydentäväksi palvelutoiminnaksi, jotka eivät ole julkisia hallintotehtäviä. 

On olemassa painavia perusteita tulkita hoitoprosessi kokonaisuudessaan julkisen 

hallintotehtävän hoitamiseksi. Lähtökohdaksi on otettava perustuslain esitöistä ilmenevä 

tarkoitus tulkita julkisen hallintotehtävän käsitettä laajasti. Tästä lähtökohdasta julkiset 

terveyspalvelut tulee tulkita julkisiksi hallintotehtäviksi, mikäli ne perustuvat julkisen vallan 

järjestämisvelvollisuuteen. Riippumatta siitä sisältävätkö lakisääteiset terveyspalvelut julkisen 

vallan käyttämistä, niillä on kiinteä yhteys lakien toimeenpanoon ja yksilön edusta tai 

oikeudesta päättämiseen. Terveydenhuollon erityislainsäädäntöön liittyvää päätöksentekoa 

liittyy myös hoitoprosessin kaikkiin vaiheisiin siten, että on hyvin vaikea tehdä yksiselitteistä 
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eroa terveydenhuollossa julkisen vallan käytön julkisen hallintotehtävän ja siihen mahdollisesti 

kuulumattomien toimintojen välillä. Myös tämä erottelun vaikeus tukee terveyspalvelujen 

tulkitsemista julkisiksi hallintotehtäviksi kokonaisuudessaan erityisesti ottaen huomioon 

somaattisten terveyspalvelujen merkittävän perusoikeuskytkennän. Rajapinta kuitenkin on aina 

olemassa. Ovatko esimerkiksi siivous tai välinehuolto terveydenhuollossa julkisia 

hallintotehtäviä? Koska edellä mainittujen toimintojen liityntä potilaan oikeutta ja etua 

koskevaan päätöksentekoon on melko etäinen, eikä niissä käytetä julkista valtaa, katson, että 

nämä toiminnot eivät välttämättä ole julkisia hallintotehtäviä.  

  

  

 

8.2 Julkisen vallan käyttö somaattisen potilaan hoidossa 

Vakiintuneena lähtökohtana on pidetty, ettei tosiasiallisessa hallintotoiminnassa, kuten 

somaattisen potilaan hoidossa, tehdä hallintopäätöksiä, eikä muutenkaan käytetä julkista valtaa. 

Usein perustelu on ollut suoraviivainen. Terveydenhuolto on tosiasiallista hallintotoimintaa, 

eikä tosiasiallisessa hallintotoiminnassa käytetä julkista valtaa, joten somaattisessa 

terveydenhuollossa ei käytetä julkista valtaa. Tosiasiallista hallintotoimintaa sen enempää kuin 

somaattista terveydenhuoltoakaan ei ole analysoitu julkisen vallankäytön tunnusmerkkien 

kautta. 

Somaattisessa terveydenhuollossa tehdään kuitenkin potilaan aseman kannalta merkittäviä 

päätöksiä. Lääkäri päättää lakiin perustuen muun muassa hoidon aloittamisesta, tutkimuksista 

ja hoitotoimenpiteistä. Lääkärillä on siis lakiin perustuva oikeus ja myös velvollisuus päättää 

potilaan oikeudesta ja edusta. Päätökset koskevat merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksia, 

kuten oikeutta riittäviin terveyspalveluihin ja mahdollisesti oikeutta elämään. Erityisesti hoitoon 

ottamista koskevalla päätöksellä on priorisoinnin kautta yhteys myös muihin perusoikeuksiin, 

kuten yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän kieltoon. Se, että nämä päätökset perustuvat 

lääketieteelliseen erityisasiantuntemukseen eivät poista niiden julkiseen vallan käyttöön 

viittaavia piirteitä.  
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 Vaikka somaattisen potilaan hoitoon ottamisesta ja muista hoitotoimenpiteistä päättäminen on 

potilaan edusta ja oikeudesta päättämistä lain suomin toimivaltuuksin, potilaan 

itsemääräämisoikeuden on katsottu poistavan näistä päätöksistä sellaisen yksipuolisuuden 

elementin, joka on olennaista julkisen vallan käyttämiselle. Lähtökohdaksi voidaan siis ottaa, 

että hoidostaan päättämään kykenevän potilaan hoidossa ei käytetä julkista valtaa. Tosin vastaus 

riippuu siitä, korostetaanko hoitopäätösten julkisen vallankäytön piirteitä vai 

itsemääräämisoikeutta ja hoitosuhteen symmetrisyyttä. Hoitoon ottamista koskevalla 

päätöksellä on potilaiden etusijajärjestykseen asettamisen kautta sellaisia oikeudellisia 

kytkentöjä, että hoitoon ottamista koskevan päätöksen tulkitseminen julkisen vallan 

käyttämiseksi olisi perusteltua julkisen vallan järjestämisvastuulla olevassa terveydenhuollossa. 

Somaattisessa terveydenhuollossa hoidetaan kuitenkin säännönmukaisesti potilaita, jotka eivät 

pysty päättämään hoidostaan. Tällaista potilasta on ensisijaisesti hoidettava tiedossa olevan tai 

selvitetyn potilaan tahdon mukaisesti. Ellei potilaan tahto ole tiedossa, potilaan hoitoon 

vaaditaan potilaan edustajan, omaisen tai muun läheisen suostumus. Henkeä tai terveyttä 

uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellista hoitoa potilasta edustavilla ei kuitenkaan ole oikeutta 

kieltää. Tällaisen potilaan kohdalla on tehty merkittävä päätös silloin, kun on päätetty hänen 

itsemääräämiskyvystään eli mahdollisuudestaan käyttää keskeistä perusoikeuttaa. 

Itsemääräämisoikeuslain perusteella, joka tosin ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, 

itsemääräämiskyvystä olisi tehty valituskelpoinen hallintopäätös. On hämmästyttävää, ettei tätä 

päätöstä ole huomioitu mitenkään voimassa olevassa lainsäädännössä. Toinen päätös koskee 

sitä, onko kysymyksessä potilaan hengen ja terveyden kannalta niin merkittävä päätös, etteivät 

läheiset voi sitä kieltää. Jos tällainen arvio tehdään, lääkäri käytännössä lakiin perustuvan 

kliinisen autonomiansa nojalla päättää potilaan hoidosta. Itsemääräämiskyvyttömän potilaan 

hoitoon liittyy – ainakin mahdollisesti – sellaista yksipuolista päätöksentekoa, että tällaisen 

potilaan hoitoon koskevissa päätöksissä käytetään julkista valtaa. Julkisen vallan käyttöön 

välittömästi liittyvä valmistelu ja toimeenpano on myös katsottava julkisen vallan käytöksi. 

Tällä perusteella myös julkista valtaa käyttäen tehtäviin hoitopäätöksiin liittyvät 

hoitotoimenpiteet ovat julkisen vallan käyttöä. Tosin välillisenä julkisen vallan käyttönä 

intensiteetiltään varsinaisia päätöksiä vähäisempää. 
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8.3 Merkittävän julkisen vallan käyttö somaattisen potilaan hoidossa 

Merkittävää julkisen vallan käyttö potilaan somaattisten sairauksien hoidossa on aina silloin, 

kun hoitoa voidaan antaa tahdosta riippumatta lain toimivaltasäännöksen perusteella. 

Mielenterveyslain nojalla tahdosta riippumattomaan hoitoon otetun potilaan somaattista 

sairautta voidaan hoitaa tahdosta riippumatta, mikäli potilas ei pysty päättämään hoidostaan ja 

hoito on tarpeen henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tällaisia sairauksia ovat 

esimerkiksi, syöpä ja vaikeat sydän- ja verisuonisairaudet. Tartuntatautilain nojalla eristettyä 

potilasta voidaan hoitaa hänen tahdostaan riippumatta. Tahdosta riippumatta voidaan tosin 

tartuntatautilain tapauksessa hoitaa sitä yleisvaarallista tartuntatautia, jonka vuoksi potilas on 

eristettynä. Päihdehuoltolain nojalla henkilöä voidaan hoitaa tahdosta riippumatta päihteiden 

käytöstä aiheutuvan terveysvaaran perusteella, jos vapaaehtoisuuteen perustuvat 

hoitovaihtoehdot ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tahdosta riippumaton somaattinen hoito 

rajoittuu ensiaputyyppiseen hoitoon. Kehitysvammalain nojalla erityishuollossa olevalle 

henkilölle voidaan antaa välttämätön terveydenhuolto tahdosta riippumatta. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi välttämättömän lääkityksen ja nesteytyksen antamista. Kehitysvammalain 

mukainen toimivalta ei nähdäkseni mahdollista yhtä laajaa somaattisten sairauksien tahdosta 

riippumatonta hoitamista kuin mielenterveyslaki. Edellä esitellyt lait eivät ole yhteismitallisia. 

Tahdosta riippumattoman somaattisen hoidon osalta niiden soveltamisedellytykset ja 

toimivallan laajuus poikkeavat toisistaan.  

Toisin kuin edellä mainittuihin lakeihin, potilaslakiin ei sisälly toimivaltasäädöksiä 

rajoitustoimenpiteisiin. Katson kuitenkin, että itsemääräämiskyvyttömän potilaan somaattisen 

hoidon päätökset ovat julkisen vallan käyttämistä, joka saattaa myös olla merkittävää. 

Ensinnäkin itsemääräämiskyvystä tehtävä päätös tosiasiallisesti puuttuu olennaisella tavalla 

potilaan perusoikeuksiin, sekä itsemääräämisoikeuteen että henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen. Mikäli kysymyksessä on henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi 

annettava tarpeellinen hoito, itsemääräämisoikeuden keskeinen elementti, oikeus kieltäytyä 

hoidosta, ei ole potilaan eikä omaisten käytettävissä. Tällöin hoitoratkaisut tekee viime kädessä 

lääkäri yksipuolisesti kliinisen autonomiansa nojalla. Vakavien sairauksien hoito saattaa sisältää 

myös merkittäviä riskejä, mikä osaltaan lisää henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 

puuttumisen olennaisuutta. Toiselta puolen myös muiden perusoikeusien, kuten oikeuden 
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riittäviin terveyspalveluihin, oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja ihmisarvon 

loukkaamattomuuden turvaaminen korostuvat hoidostaan päättämään kykenemättömän potilaan 

kohdalla. Myös riski mielivaltaiseen vallankäyttöön on huomioitava. 

Erityisesti, jos potilaan hoidossa on välttämätöntä turvautua rajoitustoimenpiteisiin, katson, että 

kyse on merkittävän julkisen vallan käytöstä, eikä tällaisesta hoitokokonaisuudesta voida 

päättää kuin virkasuhteessa. Vaikka rajoitustoimenpiteet tällaisessa tilanteessa ovat mahdollisia 

ainoastaan pakkotilassa, tuovat ne hoitosuhteeseen välittömän pakon elementin, joka 

toimivaltanormiin perustuessaan on intensiteetiltään niin olennaista perusoikeuksiin 

puuttumista, että se katsotaan merkittäväksi julkisen vallan käytöksi. Terveydenhuollon 

lainsäädäntö saattaa oikeuttaa ja ennen kaikkea velvoittaa hoitamaan potilasta poikkeuksellisesti 

myös tahdosta riippumatta, vaikka potilaslain säädökset eivät täytäkään niitä täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimuksia, joita toimivaltasäädöksiltä rajoitustoimenpiteisiin edellytetään. 

Silloinkin, kun hoitoon ottamista ja hoitoa koskevat päätökset ylittävät merkittävän julkisen 

vallan käytön rajan, voitaisiin varsinaiset hoitotoimenpiteet ehkä välillisenä julkisen vallan 

käyttämisenä tulkita jäävän kyseisen rajan alle. Tämä saattaa kuitenkin vaatia tapauskohtaista 

arviointia. 
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ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PeVL 27/1998 vp. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi 

PeVM 10/1998 vp. 
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Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta PeVL 25/1994 vp. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laiksi potilaan asemasta 

ja oikeuksista StVM 15/1992. 

Muut 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. Sosiaali- ja terveysministeriön 

raportteja ja muistioita. Työryhmän loppuraportti 14/2014. 

Oikeuskäytäntö 

KHO 2014:98 

KKO 2013:19 

KKO 2008:78 

KHO 10.03.2000/530 

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut ja päätökset 

EOA 1706/2019 

EOA 5485/2018 

EOA 3445/2016 

EOA 4318/4/15 

EOA 1768/4/15 

EOA 1418/4/15 

EOA 2598/4/12 

EOA 673/4/12 

EOA 711/2/09 

EOA 1073/2/07 
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EOA 1147/2/04 

Asiantuntijalausunnnot 

Koivisto, Ida, Asiantuntijalausunto asiassa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. Lausunto päivätty 4.4.2018 

Lavapuro, Juha, Asiantuntijalausunto asiassa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi 

Suksi, Markku, Asiantuntijalausunto asiassa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. Lausunto päivätty 29.3.2018. 

Tuori, Kaarlo, Asiantuntijalausunto asiassa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. Lausunto päivätty 4.4.2018. 

Tietoverkko 

Kielitoimiston sanakirja.fi, katsottu 22.1.2020. 

Lainsäädäntö 

Hallintolaki (434/2003) 

erikoisairaanhoitolaki (1062/1989) 

kansanterveyslaki (66/1972) 

Kuntalaki (410/2015) 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1997) 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)     

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992) 
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Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 

Lastensuojelulaki (417/2007) 

Mielenterveyslaki (116/1990) 

Päihdehuoltolaki (41/1986) 

Rikoslaki (39/1889)   

Suomen perustuslaki (731/1999)    

Tartuntatautilaki (1227/2016)     

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 
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