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STM - sosiaali- ja terveysministeriö

STM049:00/2019 ja STM 2103/2019
Hallituksen esityksen luonnos laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saatavuuden
parantaminen on kannatettavaa
Esitysluonnoksen mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille säädettäisiin velvoite
järjestää tuomioistuinten pyytämien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen
antaminen yhdessä muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa.
Finanssiala ry (FA) kannattaa tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten
asiantuntijalausuntojen saatavuuden parantamista. Ehdotettu toiminnan
organisointitapa vaikuttaa perustellulta ja johtanee toiminnan jatkuvuuden myötä
vakuutusratkaisuihin liittyvän erityisosaamisen paranemiseen aiemmin vallinneeseen
tilanteeseen verrattuna.
On tärkeää varmistaa se, että lausuntoja antaa tarpeellinen määrä eri alojen
asiantuntijoita ja että kaikki relevantit erityisalat ovat tarvittaessa edustettuina
ryhmässä. Esityksessä ehdotettujen erityisalojen lisäksi olisi aiheellista lisätä
asiantuntijaryhmään ainakin neuroradiologi.
FA katsoo, että myös muutoksenhakulautakunnilla olisi perusteltua olla oikeus pyytää
ehdotuksessa tarkoitettuja lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.
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Korvaustoiminnan luonteesta
FA ehdottaa, että lausuntoluonnoksessa vältettäisiin termiä ”puolueeton”, koska se
luo väärää mielikuvaa korvauksenhakijoiden ja vakuutusyhtiöiden sekä näiden
tahojen kanssa toimivien lääketieteellisten asiantuntijoiden nykyisestä toiminnasta.
Ratkaisun tekeminen korvausasiassa kuuluu ensivaiheessa vakuutusyhtiölle.
Korvausratkaisun tekeminen voi olla rajatapauksissa hyvinkin vaikeaa.
Vakuutusyhtiön ratkaisuprosessi ei kuitenkaan ole lähtökohdiltaan puolueellinen,
vaikka kaikki ratkaisut eivät olekaan korvauksenhakijoille myönteisiä. Myöskään
joidenkin ratkaisujen erityinen vaikeus ei tee toiminnasta puolueellista. Valtaosa
hakemuksista kuitenkin hyväksytään ja muutoksenhakuprosesseissa vain pieni osa
ratkaisuista muuttuu. Toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja viranomaiset valvovat sitä.
Korvausratkaisuihin voi hakea muutosta ulkopuolisista instansseista.
Jos lakiehdotuksessa halutaan käyttää objektiivisuutta erityisesti korostavaa
terminologiaa, voisi asiaa paremmin kuvaava sana olla esimerkiksi ”riippumaton”.

2

Asiantuntijaryhmän työskentelyrauhan turvaaminen
FA toteaa, että on olemassa riski siitä, että suuren yleisön silmissä ratkaisuvallan
nähdään tällaisissa, ulkopuolisia lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja vaativissa
tapauksissa ikään kuin siirtyvän näitä lausuntoja laativalle taholle Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiriin. Tämän myötä yleisön mielenkiinto saattaa kohdistua nyt
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perustettavaksi ehdotetun asiantuntijaryhmän toimintaa ja kokoonpanoa kohtaan.
Siksi tulee varmistaa tämän asiantuntijaryhmän työrauha ja kyky toimia silloinkin, kun
suuren yleisön ja median kiinnostus asiantuntijalausuntojen sisältöä ja niiden laatijoita
kohtaan osoittautuu erittäin intensiiviseksi.
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