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Tehy ry:n lausunto luonnoksista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 
muuttamisesta 
 
 
Tehy ry:n näkemyksen mukaan esitetyt laki ja asetusmuutokset tarpeellisia ja parantavat osaltaan 
potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden omaa oikeusturvaa.  
 
Tutkintotodistusten ja kielitaidon tarkistaminen 
 
Työvoiman liikkuvuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa, siksi Tehy ry pitää perusteltuna esityksiä 
laillistamismenettelyn yhteydessä esitettävien asiakirjojen oikeellisuuden varmistamiseksi. 
Potilasturvallisuuden ja ammattihenkilöiden keskinäisen luottamuksen osalta on tärkeää, että 
laillistamisen perusteena oleva tutkintotodistus ja muut asiakirjat voidaan luotettavasti todistaa 
oikeiksi. Samoin henkilöllisyyden ja kansallisuuden vahvistavat asiakirjat on perusteltua vaatia 
tehdyn esityksen mukaisesti. 
 
Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on riittävä 
suomen tai ruotsinkielen taito. Riittävän kielitaidon määrittämin saattaa olla haasteellista. Tehy ry 
pitää hyvänä täsmennyksenä sitä, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on 
mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä ammattihenkilöiltä vaadittavasta kielitaidosta, silloin 
kun on kyse kolmannen maan kansalaisesta.  
 
Tehy ry pitää ehdotusta lääkäreiden laillistamisprosessin osalta on kannatettava. Haluamme 
kuitenkin kiinnittää STM:n huomiota siihen, että myös muiden laillistettavien ammattiryhmien 
laillistamisprosesseja ja osaamisen tunnistamisprosesseja tulee yhdenmukaistaa. 
 
Ammattitoiminnan asianmukaisuus ja keskusrekisteri 
 
Tehy ry pitää kannatettavana, että Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 
lisättäisiin sellaisen terveydenhuollon laillistettuun ammattiin opiskelevan henkilön tiedot, johon 
Valvira tai aluehallintovirasto on kohdistanut valvontatoimenpiteitä. Tällaisia henkilöitä on vähän, 
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mutta on tärkeää, että viranomaisella on mahdollisuus varmistaa, että laillistamisen perusteet 
täyttyvät. Tehy ry pitääkin hyvänä lakiin ehdotettua mahdollisuutta Valviralle selvittää laillistettua 
ammattioikeutta hakevalta henkilöltä hänen ammatillisen toimintakyvyn, terveydentilan ja 
ammattitaidon selvittämistä, mikäli niissä epäillään olevan puutteita.  
 
Esityksen mukaan nimikesuojatun ammattihenkilön oikeus käyttää asianomaista 
ammattinimikettä voitaisiin poistaa nimikesuojatun ammattihenkilön omasta pyynnöstä. Alan 
vaihtajien kannalta asia on varmasti hyvä, mutta hankalaksi asian tekee se, että nimikesuojattuun 
ammattiin johtavan koulutuksen käyneiden ei ole tällä hetkellä pakollista rekisteröityä 
terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Lisäksi nimikesuojatun ammattihenkilön ammatissa 
voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tehy ry:n 
mielestä tulisikin harkita kaikkien nimikesuojattujen ammattihenkilöinä pakollista 
rekisteröitymistä Terhikkiin. 
 
Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtava koulutus  
 
Esityksen mukaan Valvirassa on asetuksen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti muodostunut 
hallinnollinen käytäntö, jonka mukaisesti on edellytetty kahden vuoden työkokemusta 
mielenterveyspalveluiden piirissä ennen psykoterapiakoulutukseen hakeutumista. Pidämme 
esitystä perusteltuna, koska momentin nykyinen muotoilu on aiheuttanut epäselvyyttä (voiko 
työkokemuksen suorittaa koulutuksen aikana) ja esitys vahvistaa nykykäytännön. Tehy ry pitää 
tärkeänä, että psykoterapeuttikoulutukseen voidaan edelleen hakeutua eri terveydenhuoltoalan 
laillistetuista ammattiryhmistä (esim. fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lääkärit).  
 
Lopuksi 
 
Tehy on pyytänyt yhteisyöjäsenjärjestöiltään niiden näkemykset tämän lausunnon valmistelua 
varten. Näkemykset on sisällytetty osaksi tätä lausuntoa. Valmisteluun ovat osallistuneet: Suomen 
Bioanalyytikkoliitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen sairaanhoitajaliitto ja Suun 
Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry. 
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