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Lag
om Institutet för hälsa och välfärd
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Verksamhetsområde
För främjande av befolkningens välfärd
och hälsa, förebyggande av sjukdomar och
sociala problem och utveckling av social- och
hälsovården och dess service finns Institutet
för hälsa och välfärd. Institutet lyder under
social- och hälsovårdsministeriet.
2§
Uppgifter
Institutet ska
1) undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa, faktorer som påverkar dem
och problem i anslutning till dem, hur utRP 124/2008
ShUB 13/2008
RSv 97/2008
116—2008

bredda problemen är och möjligheterna att
förebygga dem, samt utveckla och främja
åtgärder för att främja välfärd och hälsa och
minska problem i anslutning till dem,
2) undersöka, följa, utvärdera, utveckla
och styra verksamheten inom social- och hälsovården och ge experthjälp som behövs för
att genomföra sådan politik och tillämpa sådana tillvägagångssätt och sådan praxis som
främjar välfärd och hälsa,
3) bedriva forskning och utveckling inom
branschen och främja innovationer samt ta
initiativ och göra framställningar som behövs
för att utveckla social- och hälsovården och
dess service och främja befolkningens hälsa
och välfärd,
4) vara en statistikmyndighet enligt 2 § 2
mom. i statistiklagen (280/2004) och upprätthålla datafiler och föra register inom området
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så som föreskrivs särskilt och sörja för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde
och för nyttiggörandet av det,
5) utveckla och uppdatera centrala termer,
definitioner och klassificeringar inom socialoch hälsovården, samt
6) delta i internationell verksamhet inom
sitt område.
Institutet ska dessutom sköta de uppgifter
som det har enligt lag eller med stöd av lag
eller som social- och hälsovårdsministeriet
förelägger det. Dessutom kan institutet producera rättsmedicinska tjänster och hälsooch sjukvårdstjänster då sådan verksamhet
direkt anknyter till dess forsknings-, expertoch utvecklingsverksamhet.
3§
Ledning och beslutsfattande
Institutet leds av en generaldirektör. Generaldirektören avgör de ärenden som institutet
ska besluta om och som inte enligt bestämmelser eller arbetsordningen ska avgöras av
någon annan anställd vid institutet.
Vid institutet finns Rådet för Institutet för
hälsa och välfärd. Vid institutet kan dessutom
finnas delegationer i syfte att främja institutets uppgifter och vetenskaplig forskning
inom dess verksamhetsområde och samarbetet mellan institutet och dess intressegrupper.
Institutet tillsätter rådet och beslutar om tillsättandet av delegationerna.
Bestämmelser om institutets organisation,
interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden och övriga verksamhetsarrangemang finns i arbetsordningen, som
fastställs av generaldirektören.

statistikföring och för de riksomfattande personregister inom hälso- och sjukvården som
institutet ansvarar för och i fråga om utlämnande av och sekretessen för uppgifterna gäller vad som föreskrivs särskilt.
Institutet har rätt att avgiftsfritt och utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar i fråga om erhållande av information av Folkpensionsanstalten för statistikförings-, forsknings-, planerings- och utredningsuppgifter inom sitt verksamhetsområde
få uppgifter om förmåner som Folkpensionsanstalten enligt bestämmelserna ska verkställa och uppgifter om hur förmånerna använts.
För fullgörande av forsknings- och utredningsuppgifter enligt 2 § eller någon annan
lag får institutet samla in och behandla personuppgifter och blod- och vävnadsprov.
Om forskning och material från forskning
som bedrivs av universitet, andra forskningsinstitut, enskilda forskare, forskargrupper eller verksamhetsenheter inom social- och hälsovården är speciellt betydelsefulla för befolkningens välfärd eller hälsa och för forskning som gäller dem, får materialet utan hinder av sekretessbestämmelserna enligt avtal
överföras till Institutet för hälsa och välfärd
för att användas inom dess forskningsverksamhet. För överföring av insamlat forskningsmaterial förutsätts att den behöriga
etiska kommittén ger ett positivt utlåtande
om överlåtelsen. I fråga om användning av
överlåtet material tillämpas i övrigt vad som i
denna lag eller någon annanstans bestäms om
användning av material av detta slag.
6§

4§

Ingående av avtal

Verksamhetsställen

Institutet kan ingå avtal om genomförande
av forskningsprojekt och forskningsprogram
och om fullgörande av uppgifter och forskning i anslutning till sin verksamhet både
som uppdragsgivare och som den som utför
arbetet. Institutet får anlita utomstående experter inom ramen för sin budget. Institutet
får inte ge kommuner eller samkommuner
avgiftsbelagda konsultationstjänster som gäller sådana uppdrag för utveckling av den
kommunala social- och hälsovården som in-

Bestämmelser om institutets verksamhetsställen och om deras läge finns i arbetsordningen.
5§
Insamling och användning av uppgifter och
prov
I fråga om de uppgifter som samlas in för
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stitutet utför med stöd av lag, ett i 2 § 2 mom.
avsett föreläggande av ministeriet eller ett
resultatavtal.
7§
Avgifter
I fråga om de avgifter som tas ut för institutets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
8§
Mottagande av donationer
Institutet får ta emot donationer för sin
verksamhet.
Institutet får i form av donationer ta emot
även provsamlingar och sådant material och
sådana personregister som är betydelsefulla
för vetenskaplig forskning eller institutets
verksamhet. I fråga om material som fås som
donationer gäller 5 § 3 och 4 mom.
9§
Närmare bestämmelser
Närmare bestämmelser om institutets uppgifter, de ledande tjänstemännen, behörighetsvillkoren och anställningen av personal
utfärdas genom förordning av statsrådet.
10 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Genom denna lag upphävs lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981) och lagen om
forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/1992) jämte ändringar.
11 §
Övergångsbestämmelser
En

hänvisning

till

Folkhälsoinstitutet,
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Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården eller social- och hälsostyrelsen i någon annan lag eller förordning
eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium avser efter denna lags ikraftträdande en
hänvisning till Institutet för hälsa och välfärd.
De ärenden vid Folkhälsoinstitutet och
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården som är anhängiga när
denna lag träder i kraft samt ingångna avtal
och förbindelser liksom de rättigheter och
skyldigheter som följer av dem överförs på
Institutet för hälsa och välfärd. Statistik och
register samt prov- och forskningsmaterial
och övrigt material som samlats in på basis
av samtycke eller annars och som Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården förfogar
över överförs till Institutet för hälsa och välfärd.
Institutet för hälsa och välfärd kan för fullgörande av uppgifter som avses i denna lag
och för utveckling av produkter och tjänster
som främjar befolkningens välfärd eller hälsa
förvara och använda i 2 mom. avsedda uppgifter och vävnadsprov och andra prov som
Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården har förfogat över. Institutet ska förvara
och använda uppgifterna och proven på
samma villkor och med samma begränsningar som de ovan nämnda inrättningarna
har fått använda dem för sina uppgifter, om
inte något annat bestäms genom lag.
Vid Institutet för hälsa och välfärd inrättas
den 1 januari 2009 en tjänst som generaldirektör. Efter inrättandet omfattas tjänsten av
statstjänstemannalagen (750/1994). Vid
samma tidpunkt indras de i statsbudgeten
specificerade tjänsterna som generaldirektör
för Folkhälsoinstitutet och för Forskningsoch utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Indragningen av tjänsterna förutsätter inte någon särskild grund eller samtycke av tjänstemannen. När tjänsterna dras
in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.
Innan denna lag träder i kraft får socialoch hälsovårdsministeriet inrätta ledande
tjänster vid Institutet för hälsa och välfärd
direkt under generaldirektören och utnämna
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tjänstemännen när tjänsterna första gången
tillsätts.
De övriga anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid Folkhälsoinstitutet och
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt motsvarande
tjänster och uppgifter överförs vid ikraftträdandet till Institutet för hälsa och välfärd. De
visstidsanställda överförs för den tid visstidsanställningen gäller. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen
behövs inte tjänstemännens eller arbetstagar-

nas samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid
överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och
en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare,
kan den nya tjänsten tillsättas utan att den
förklaras ledig.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag
om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Ansvarsområde
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården är ett centralt ämbetsverk
under social- och hälsovårdsministeriet som
genom styrning och tillsyn ska främja tillgodoseendet av rättsskyddet och tjänsternas
kvalitet inom social- och hälsovården samt
hanteringen av hälsorisker i livsmiljön och
hos befolkningen.
2§
Uppgifter
Verket ska sköta följande:
1) den tillståndsförvaltning, styrning och
tillsyn som föreskrivs för verket i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården
(559/1994),
folkhälsolagen
(66/1972), lagen om företagshälsovård
(1383/2001), lagen om specialiserad sjukvård
(1062/1989), mentalvårdslagen (1116/1990),
lagen om privat hälso- och sjukvård
(152/1990), lagen om smittsamma sjukdomar
(583/1986), lagen om elektronisk behandling
av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), lagen om elektroniska recept
(61/2007), socialvårdslagen (710/1982), lagen om tillsyn över privat socialservice
RP 131/2008
ShUB 14/2008
RSv 98/2008

(603/1996), lagen angående specialomsorger
om utvecklingsstörda (519/1977), hälsoskyddslagen
(763/1994),
alkohollagen
(1143/1994), kemikalielagen (744/1989), lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och gentekniklagen
(377/1995),
2) de uppgifter som ankommer på verket
enligt bestämmelser i lagstiftningen om
abort, sterilisering, rättspsykiatri, assisterad
befruktning, användning av mänskliga organ,
vävnader och celler för medicinska ändamål,
medicinsk forskning och utredande av dödsorsak,
3) uppgifter som ankommer på verket enligt någon annan lag eller förordning.
Verket ska dessutom sköta de uppgifter
som med stöd av den ovan avsedda lagstiftningen hör till dess ansvarsområde och som
social- och hälsovårdsministeriet ålägger verket.
3§
Nämnder
Vid verket finns en nämnd för tillsyn över
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden. Bestämmelser om tillsättandet
av nämnderna, nämndernas sammansättning
och uppgifter samt ordnandet av verksamhe-
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ten i övrigt utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Verket leds av en överdirektör. Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på
verket, om det inte har föreskrivits eller i
arbetsordningen bestämts att en nämnd eller
en annan tjänsteman vid verket ska avgöra
dem. Överdirektören fastställer verkets arbetsordning.

arna samt apoteken har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att även utan begäran
från verket underrätta detta om en sådan omständighet som kan äventyra klient- eller patientsäkerheten eller sundheten eller säkerheten i livsmiljön eller hos befolkningen eller
som kan inverka på bedömningen av tillförlitligheten hos en verksamhetsidkare som står
under tillsyn.
Utan hinder av sekretessplikten har verket
och länsstyrelserna rätt att till varandra lämna
ut sådana upplysningar och utredningar som
behövs för utförandet av i 2 § avsedda uppgifter.

5§

7§

Sakkunniga

Närmare bestämmelser

Verket kan inom ramen för sin budget
anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner om utförande av enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess ansvarsområde. Närmare bestämmelser om permanenta sakkunniga utfärdas genom förordning av statsrådet.
Verket kan utan hinder av bestämmelserna
om sekretess bevilja de i 1 mom. avsedda
myndigheterna, sammanslutningarna och personerna tillstånd att få upplysningar som är
nödvändiga för att de uppgifter som avses i
bestämmelsen ska kunna utföras.
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på de sakkunniga vid verket.

Bestämmelser om ledande tjänstemän, behörighetsvillkor och nya anställningsförhållanden vid verket utfärdas genom förordning
av statsrådet.
I verkets arbetsordning bestäms om verkets organisation, interna arbetsfördelning,
behandling och avgörande av ärenden samt
om hur verksamheten i övrigt ska ordnas.

4§
Ledning och beslutanderätt

6§
Utlämnande av uppgifter
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentligrättsliga sammanslutningar,
Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, sammanslutningar eller inrättningar
som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet samt apoteken är skyldiga att på begäran avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna ge verket de upplysningar och utredningar som behövs för utförandet av de uppgifter som avses i 2 §.
De i 1 mom. avsedda myndigheterna, anstalterna, sammanslutningarna och inrättning-

8§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
När det gäller de styrnings- och tillsynsuppgifter enligt socialvårdslagen, lagen om tillsyn över privat socialservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,
vilka avses i 2 § 1 mom. 1 punkten, träder
lagen dock i kraft den 1 januari 2010.
Genom denna lag upphävs lagen av den
27 november 1992 om rättsskyddscentralen
för hälsovården (1074/1992) och lagen av
den 8 december 1994 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (1146/1994)
jämte ändringar.
9§
Övergångsbestämmelser
En hänvisning till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården i någon annan lag
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eller förordning eller i beslut av statsrådet
eller ett ministerium avser efter denna lags
ikraftträdande en hänvisning till Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården.
När denna lag träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem
till Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården.
Vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inrättas den 1 januari
2009 en tjänst som överdirektör. Efter inrättandet omfattas tjänsten av statstjänstemannalagen (750/1994). Tjänsten kan tillsättas
innan denna lag har trätt i kraft. När denna
lag träder i kraft indras de i statsbudgeten
specificerade tjänsterna som överdirektör vid
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och vid Rättsskyddscentralen för hälsovården. Det krävs inte någon särskild grund
eller tjänstemännens samtycke för indragningen. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.
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Innan lagen träder i kraft kan social- och
hälsovårdsministeriet inrätta ledande tjänster
direkt under överdirektören och utnämna
tjänstemännen när tjänsterna första gången
tillsätts.
Personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Rättsskyddscentralen för
hälsovården samt motsvarande tjänster och
uppgifter överförs vid ikraftträdandet av
denna lag till verket. De visstidsanställda
överförs för den tid visstidsanställningen gäller. För överföring av tjänster eller uppgifter
inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens eller arbetstagarnas samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter
och skyldigheter som vid överföringen gäller
enligt deras anställningsförhållande och sin
lön i euro. Om de uppgifter som hör till en
tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya
tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag
om ändring av socialvårdslagen
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 3 §, sådan den lyder i lag
93/1991, samt
fogas till lagen en ny 55 §, i stället för den 55 § som upphävts genom lag 736/1992 samt en
ny 56 och en ny 57 §, i stället för den 56 och den 57 § som upphävts genom lag 813/2000, som
följer:
3§
Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av socialvården ankommer på
social- och hälsovårdsministeriet.
Inom länen planeras, styrs och övervakas
socialvården av länsstyrelsen.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården, som lyder under social- och
hälsovårdsministeriet, styr länsstyrelsernas
verksamhet i syfte att förenhetliga deras
verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen
av socialvården. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården socialvården i synnerhet när
det är fråga om
1) principiellt viktiga eller vittsyftande
ärenden,
2) ärenden som gäller flera län eller hela
landet,
3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt
4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att
behandla.
Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården och länsstyrelserna
vid styrningen och övervakningen kan vid
behov utfärdas genom förordning av statsrådet.
RP 131/2008
ShUB 14/2008
RSv 98/2008

Bestämmelser om skötseln av de uppgifter
som enligt denna lag hör till rikets förvaltningsmyndigheter i landskapet Åland utfärdas genom förordning av statsrådet.
55 §
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en kommuns och en samkommuns
verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid
ordnandet av verksamheten när det finns
grundad anledning att förrätta en inspektion.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan
förhandsanmälan.
En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska,
utan hinder av sekretessbestämmelserna, alla
handlingar som inspektören begär och som är
nödvändiga för inspektionen läggas fram.
Därtill ska inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är
nödvändiga för inspektionen. Inspektören har
även rätt att ta fotografier under inspektionen.
Inspektören kan biträdas av sådana experter
som behövs för inspektionen.
Polisen ska vid behov ge Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården och
länsstyrelsen handräckning för utförandet av
en inspektion.
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Det ska föras protokoll över inspektionerna.
Genom förordning av statsrådet kan det
vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt ska beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare
innehåll samt om det protokoll som ska föras
över inspektionen och om dess förvaring och
förvaringstid.
56 §
Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av socialvården eller
strider verksamheten i övrigt mot denna lag,
kan Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller länsstyrelsen förordna
att de ska avhjälpas. När förordnandet ges
ska det bestämmas en tid inom vilken de
behövliga åtgärderna ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att
verksamheten omedelbart ska avbrytas eller
att användningen av en verksamhetsenhet eller del därav eller av en anordning ska förbjudas omedelbart.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller länsstyrelsen kan förplikta kommunen eller samkommunen att
iaktta det förordnande som avses i 1 mom.
vid vite eller vid äventyr att verksamheten
avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en
anordning förbjuds.
Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller
av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av
en verksamhetsenhet eller en del därav eller
av en anordning ska iakttas trots att ändring
har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.
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Vad som bestäms i denna paragraf gäller
inte verksamhet som avses i läkemedelslagen
(395/1987) eller i lagen om produkter och
utrustning för hälso- och sjukvård
(1505/1994). Läkemedelsverket ansvarar för
övervakningen av denna verksamhet. Har
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården ska Läkemedelsverket underrättas om
dessa.
57 §
Om det vid styrningen och övervakningen
av socialvården konstateras att en kommun
eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har
förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra
sin skyldighet, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och länsstyrelsen ge kommunen eller samkommunen
eller den tjänsteman som ansvarar för den
felaktiga verksamheten en anmärkning för
framtiden.
Om ärendet inte föranleder en anmärkning
eller andra åtgärder kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och
länsstyrelsen uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska
iakttas.
I Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna
paragraf får ändring inte sökas genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
2 /116
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Nr 671

Lag
om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) 7, 7 a,
7 b, 8, 11—13, 16 och 17 §, av dem 7, 7 a, 7 b och 11 § sådana de lyder i lag 691/2005, som
följer:
7§
Register över tillhandahållare av privat
service
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården och länsstyrelserna ska för
handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten
tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över
privata socialserviceproducenter samt ett register enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) över privata producenter av
hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för informationssystemets funktion.
Länsstyrelserna för in de uppgifter som
avses i 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. i registret
över tillhandahållare av privat service samt
1) uppgifter om förändringar i verksamheten,
2) uppgifter om brott mot denna lag och
om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter
och förbud som utfärdats med stöd av den
och om de påföljder som tillsynsmyndigheten
beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa
samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,
3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och
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anmälningsärenden och som inte innehåller
uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).
Kommunerna ska meddela länsstyrelsen
uppgifter för registret.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården är registeransvarig. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och länsstyrelserna får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Länsstyrelsen ansvarar för
uppgifter som den fört in i registret och för
att de uppgifter den inom sin behörighet lämnat ut är i enlighet med lagen. Förutom denna
lag ska också personuppgiftslagen tillämpas
på behandlingen av personuppgifter. Genom
förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska
införas i registret med stöd av 2 mom.
Uppgifterna om den som är verksam som
socialserviceproducent, den ansvariga personen samt den som ansvarar för förandet av
register avförs ur registret fem år efter det att
den som införts i registret har upphört med
verksamheten som socialserviceproducent eller ansvarig person.
7a§
Utlämnande av uppgifterna ur registret över
tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra bestämmelser om användningen av
uppgifterna får Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården och länsstyrel-
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serna, utöver vad som föreskrivs på något
annat ställe i lagstiftningen, med hjälp av en
teknisk anslutning ur registret över tillhandahållare av privat service
1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de
uppgifter om privata serviceproducenter
inom socialvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner, samt
2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna
ut sådana uppgifter om serviceproducenter
enligt 5 och 6 § samt i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.
Före öppnandet av en teknisk anslutning
ska den myndighet som ber om uppgifter
lägga fram en utredning om att uppgifterna
skyddas på behörigt sätt.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården får dessutom när det gäller
tillhandahållare av privat socialservice ur registret över privata serviceproducenter i ett
allmänt datanät publicera och lämna ut namn
eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens
adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett
allmänt datanät också finnas andra offentliga
uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att
hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.
På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999). När
serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare anmält att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och
lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12
månader efter det att länsstyrelsen har tagit
emot anmälan.
7b§
Avgifter
Tillstånd att producera socialservice och
registrering av i 6 § avsedda anmälningar om
verksamheten är avgiftsbelagda. Dessutom
kan en årsavgift tas ut hos de serviceproducenter som fått ett i 5 § avsett tillstånd. När-
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mare bestämmelser om avgifterna utfärdas
genom ministerieförordning med beaktande
av vad som bestäms i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och med stöd
av den. Länsstyrelsen kan meddela närmare
föreskrifter om betalningen av avgifterna.
Av årsavgifterna enligt 1 mom. ska länsstyrelserna betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel som
täcker kostnaderna för förandet av registret
över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om andelen till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdas genom den ministerieförordning som avses i 1 mom.

8§
Tillsynsmyndigheter
Den allmänna styrningen och övervakningen av verksamhet som baserar sig på
denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.
Tillsynen över de tjänster som avses i
denna lag ankommer på behörig länsstyrelse
samt på den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Tillsynsmyndighet i kommunen är det
organ som ansvarar för socialvården eller den
tjänsteinnehavare som organet utsett.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården, som lyder under social- och
hälsovårdsministeriet, styr länsstyrelsernas
verksamhet i syfte att förenhetliga deras
verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid övervakningen av tjänsterna.
Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården
tjänsterna i synnerhet när det är fråga om
1) principiellt viktiga eller vittsyftande
ärenden,
2) ärenden som gäller flera län eller hela
landet,
3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt
4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att
behandla.
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Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården och länsstyrelserna
vid styrningen och övervakningen kan vid
behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Det kommunala organet ska omedelbart
meddela länsstyrelsen om bristfälligheter eller missförhållanden som det fått kännedom
om.

11 §

Handräckning

Rätt att få upplysningar

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för genomförandet av tillsynsuppgifter som avses i 11 och 12 § samt
för verkställigheten av avbrytande av verksamhet eller förbud mot användning som avses i 16 §.

Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården, länsstyrelserna och kommunerna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift rätt att av socialserviceproducenterna få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra
sina uppgifter.

13 §

16 §

12 §

Föreskrifter och tvångsmedel

Inspektionsrätt

Om en privat socialserviceproducent inte
har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller
skyldighet att ansöka om tillstånd eller om
brister eller andra missförhållanden som
äventyrar klientsäkerheten upptäcks i ordnandet eller genomförandet av socialservice eller
om verksamheten i övrigt strider mot denna
lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller länsstyrelsen förordna att de ska avhjälpas. När förordnandet
ges ska det bestämmas en tid inom vilken de
behövliga åtgärderna ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att
verksamheten omedelbart ska avbrytas eller
att användningen av en verksamhetsenhet eller del därav eller av en anordning ska förbjudas omedelbart.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller länsstyrelsen kan förplikta serviceproducenten att iaktta det förordnande som avses i 1 mom. vid vite eller
vid äventyr att verksamheten avbryts eller att
användningen av en verksamhetsenhet eller
en del därav eller av en anordning förbjuds.
Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller
av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av
en verksamhetsenhet eller en del därav eller
av en anordning ska iakttas trots att ändring
har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en tjänsteproducents verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter
och lokaler som används vid ordnandet av
verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården kan
av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att
förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller
länsstyrelsen kan dessutom be det kommunala organ som ansvarar för socialvården att
av grundad anledning inspektera verksamhetsenheten. En inspektion kan förrättas utan
förhandsanmälan.
En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska,
utan hinder av sekretessbestämmelserna, alla
handlingar som inspektören begär och som är
nödvändiga för inspektionen läggas fram.
Därtill ska inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är
nödvändiga för inspektionen. Inspektören har
även rätt att ta fotografier under inspektionen.
Inspektören kan biträdas av sådana experter
som behövs för inspektionen.
Det ska föras protokoll över inspektionerna.
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Vad som bestäms i denna paragraf gäller
inte verksamhet som avses i läkemedelslagen
(395/1987) eller i lagen om produkter och
utrustning för hälso- och sjukvård
(1505/1994). Läkemedelsverket ansvarar för
övervakningen av denna verksamhet. Har
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården ska Läkemedelsverket underrättas om
dessa.
17 §
Anmärkning och uppmärksamgörande
Om det vid styrningen och övervakningen
av privat socialservice konstateras att serviceproducenten vid ordnandet eller genomföran-
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det av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin
skyldighet, och ärendet inte föranleder andra
åtgärder, kan Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården eller länsstyrelsen
ge serviceproducenten eller den person som
är ansvarig för dess socialservice en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra den
övervakade på att verksamheten ska ordnas
på behörigt sätt och med iakttagande av god
förvaltningssed.
I Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna
paragraf får ändring inte sökas genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Lag
om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda
(519/1977) 3 §, sådan den lyder i lagarna 96/1991, 1369/1996 och 414/2001, samt
fogas till lagen en ny 75 §, i stället för den 75 § som upphävts genom lag 26/1984 samt en ny
76 och en ny 77 §, i stället för den 76 och den 77 § som upphävts genom lag 702/1982, som
följer:
3§
Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av specialomsorgerna ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.
Inom länet ankommer planeringen, styrningen och övervakningen av specialomsorgerna på länsstyrelsen. Hör ett specialomsorgsdistrikt till två eller flera län, ska länsstyrelserna samarbeta med varandra.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården, som lyder under social- och
hälsovårdsministeriet, styr länsstyrelsernas
verksamhet i syfte att förenhetliga deras
verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen
av specialomsorgerna. Dessutom styr och
övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården specialomsorgerna i
synnerhet när det är fråga om
1) principiellt viktiga eller vittsyftande
ärenden,
2) ärenden som gäller flera län eller hela
landet,
3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt
4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att
behandla.
Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården och länsstyrelserna
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vid styrningen och övervakningen kan vid
behov utfärdas genom förordning av statsrådet.
Sakkunnigt ämbetsverk för specialomsorgerna om utvecklingsstörda är Institutet för
hälsa och välfärd, om vilket föreskrivs i lagen
om Institutet för hälsa och välfärd
(668/2008).
75 §
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en kommuns och en samkommuns
verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid
ordnandet av verksamheten när det finns
grundad anledning att förrätta en inspektion.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan
förhandsanmälan.
En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Alla handlingar som
inspektören begär och som är nödvändiga för
inspektionen ska utan hinder av sekretessbestämmelserna läggas fram vid inspektionen.
Därtill ska inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är
nödvändiga för inspektionen. Inspektören har
även rätt att ta fotografier under inspektionen.
Inspektören kan biträdas av sådana experter
som behövs för inspektionen.

Nr 672
Polisen ska vid behov ge Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården och
länsstyrelsen handräckning för utförandet av
en inspektion.
Det ska föras protokoll över inspektionerna.
Genom förordning av statsrådet kan det
vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt ska beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare
innehåll samt om det protokoll som ska föras
över inspektionen och om dess förvaring och
förvaringstid.
76 §
Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av specialomsorgerna om utvecklingsstörda eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller länsstyrelsen förordna att de
ska avhjälpas. När förordnandet ges ska det
bestämmas en tid inom vilken de behövliga
åtgärderna ska vidtas. Om klientsäkerheten så
kräver kan det bestämmas att verksamheten
omedelbart ska avbrytas eller användningen
av en verksamhetsenhet eller del därav eller
av en anordning ska förbjudas omedelbart.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller länsstyrelsen kan förplikta kommunen eller samkommunen att
iaktta det förordnande som avses i 1 mom.
vid vite eller vid äventyr att verksamheten
avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en
anordning förbjuds.
Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller
av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av
en verksamhetsenhet eller en del därav eller
av en anordning ska iakttas trots att ändring
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har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.
Vad som bestäms i denna paragraf gäller
inte verksamhet som avses i läkemedelslagen
(395/1987) eller i lagen om produkter och
utrustning för hälso- och sjukvård
(1505/1994). Läkemedelsverket ansvarar för
övervakningen av denna verksamhet. Har
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården ska Läkemedelsverket underrättas om
dessa.
77 §
Om det vid styrningen och övervakningen
av specialomsorgerna om utvecklingsstörda
konstateras att en kommun eller samkommun
vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt
eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården och länsstyrelsen ge kommunen
eller samkommunen eller den tjänsteman som
ansvarar för den felaktiga verksamheten en
anmärkning för framtiden.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården och länsstyrelsen kan, om
ärendet inte föranleder en anmärkning eller
andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska
iakttas.
I Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna
paragraf får ändring inte sökas genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN
Omsorgsminister Paula Risikko
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Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av den europeiska konventionen om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i konventionen
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av migrations- och
Europaministern, föreskrivs:
1§
Den i Strasbourg den 6 november 1997
ingångna europeiska konventionen om medborgarskap, som riksdagen godkänt den 13
maj 2008 och som republikens president godkänt den 18 juli 2008 och beträffande vilken
godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 6 augusti
2008, träder i kraft den 1 december 2008 så
som därom har överenskommits.
2§
I samband med deponerandet av godkännandeinstrumentet har Finland gjort följande
reservationer och lämnat följande meddelande:
I enlighet med artikel 29 stycke 1 i konventionen har Finland mot artikel 21 stycke 3
punkt g gjort en reservation, enligt vilken
förpliktelserna enligt artikel 21 inte är bindande för Finland när trupper beordras till
extra tjänstgöring med stöd av värnpliktslagen, med vilket avses förordnande till tjänstgöring vid ett svårt störningstillstånd under

normala förhållanden eller vid undantagsförhållanden med avsikt att höja och upprätthålla försvarsberedskapen och att öva trupphelheterna i den sammansättning som planerats för dem så att truppen vid behov kan
förordnas till tjänstgöring under mobilisering.
I enlighet med artikel 29 stycke 1 i konventionen har Finland mot artikel 22 punkt a
gjort en reservation, enligt vilken den som
befriats från beväringstjänst i en annan konventionsstat inte anses ha fullgjort beväringstjänst i Finland. En person kan dock befrias
från beväringstjänst med stöd av 74 eller 76 §
i värnpliktslagen.
Finland meddelar att den åldersgräns som
nämns i artikel 22 punkt b i konventionen är
30 år.
3§
Lagen av den 18 juli 2008 om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om medborgarskap (492/2008) träder i kraft den 1 december 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 94/2008)

Nr 673
4§
De bestämmelser i konventionen som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

2141

5§
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors

3 /116
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Nr 674

Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i konventionen
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av migrations- och
Europaministern, föreskrivs:
1§
Den i New York den 30 augusti 1961
ingångna konventionen om begränsning av
statslöshet, som riksdagen godkänt den 13
maj 2008 och som republikens president godkänt den 18 juli 2008 och beträffande vilken
godkännandeinstrumentet deponerats hos
Förenta Nationernas generalsekreterare den 7
augusti 2008, träder i kraft den 5 november
2008 så som därom har överenskommits.
2§
Lagen av den 18 juli 2008 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om begränsning av statslöshet (493/2008) träder i
kraft den 5 november 2008.
3§
De bestämmelser i konventionen som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 5 november 2008.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 97/2008)
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Statsrådets förordning
om Institutet för hälsa och välfärd
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den 31 oktober 2008 (668/2008) om Institutet för
hälsa och välfärd:
1§

2§

Institutets uppgifter

Institutets ledning och personal

Institutet för hälsa och välfärd har utöver
vad som bestäms i lagen om Institutet för
hälsa och välfärd (668/2008), till uppgift att
1) vara sakkunnigmyndighet i frågor som
har samband med socialvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, folkhälsoarbete,
specialiserad sjukvård, mentalvårdsarbete,
smittsamma sjukdomar, miljö- och hälsoskydd och genteknik och andra frågor i anslutning till institutets ansvarsområde
2) ansvara för frågor som gäller statliga
sinnessjukhus och statliga socialvårdsenheter
samt för beviljande av understöd enligt förordningen om de krigsförflyttades sociala
omvårdnad (376/1942) så som det föreskrivs
särskilt
3) ha hand om Finlands vaccinförsörjning
och ha tillsyn över kvaliteten på de vacciner
och motsvarande preparat som används i landet.
Institutet ska komma överens med den behöriga myndighet som ansvarar för läkemedelsövervakningen om hur den i 1 mom. 3
punkten föreskrivna kvalitetskontrollen av
vacciner ska utföras och om arbetsfördelningen och samarbetet i anslutning till den, så
att övervakningen av vaccinerna i sin helhet
blir ordnad på det sätt som förutsätts i läkemedelslagen (395/1987).

Institutet leds av generaldirektören. Vid
institutet finns dessutom överdirektörer, en
förvaltningsdirektör, en strategidirektör samt
annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Vid institutet kan finnas forskningsprofessorer.
Generaldirektören och överdirektören har
professorstitel.
3§
Behörighetsvillkor
Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är
1) för generaldirektören doktorsexamen,
god förtrogenhet med institutets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,
2) för överdirektören doktorsexamen, god
förtrogenhet med sitt ansvarsområde samt i
praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,
3) för förvaltningsdirektören och strategidirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och i
praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.
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4§
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören leder institutets verksamhet och ansvarar för att institutets resultatmål uppnås och för att institutets uppgifter
sköts ekonomiskt och effektivt. Generaldirektören ska följa utvecklingen på institutets
verksamhetsområde och sörja för den allmänna utvecklingen och förnyandet av institutets verksamhet.

tycke ta emot utomstående forskare och praktikanter som utan arvode från institutet utför
forskningsarbete eller deltar i arbetspraktik
och då får använda institutets lokaler och
förnödenheter.
I arbetsordningen föreskrivs det om villkoren för mottagande av forskare och praktikanter och om deras ställning.
8§

5§

Företrädande av staten

Överdirektörens uppgifter

Institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid
domstolar och andra myndigheter i ärenden
som institutet ska sköta.

Överdirektören leder sitt verksamhetsområde och ansvarar för uppfyllandet av de mål
som uppställts för verksamhetsområdet i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och institutet samt i institutets verksamhetsplan. Överdirektören ska följa utvecklingen på sitt verksamhetsområde och
svara för om forsknings- och utvecklingsverksamheten i anslutning till det.
6§
Utnämning och anställning av personal
Generaldirektören utnämns av statsrådet.
Annan personal utses eller anställs av generaldirektören eller någon annan till personalen hörande så som föreskrivs i arbetsordningen.
En forskningsprofessorstjänst kan besättas
genom kallelse.
7§
Forskare och praktikanter

9§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
Genom denna förordning upphävs förordningen om Folkhälsoinstitutet (374/1998) och
förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
(1120/1992) jämte ändringar.
När överdirektörernas tjänster är verksamhetsområdena följande tillsätts första gången:
1) välfärds- och hälsopolik,
2) främjande av välfärd och hälsa,
3) hälsoskydd, och
4) social- och hälsovårdsservice.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Institutet kan med generaldirektörens samHelsingfors den 31 oktober 2008
Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Heidi Manns-Haatanen
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Statsrådets förordning
om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 §, 5 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i lagen av den 31 oktober 2008
(669/2008) om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården:
1§

område samt i praktiken visad ledarförmåga
och ledarerfarenhet.

Verkets ledning och personal
Överdirektören leder verkets verksamhet
och svarar för att verkets resultatmål uppnås
och för att verkets uppgifter sköts ekonomiskt och effektivt. Överdirektören ska följa
utvecklingen på verkets ansvarsområde och
sörja för den allmänna utvecklingen och förnyandet av dess verksamhet.
Vid verket finns utöver överdirektören
dessutom direktörer, en förvaltningsdirektör,
en kunskapsdirektör samt annan personal i
tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Direktörerna leder verksamheten inom sitt ansvarsområde och ansvarar för uppfyllandet av de
mål som uppställts i resultatavtalet mellan
social- och hälsovårdsministeriet och verket
samt i verkets verksamhetsplan.
2§
Behörighetskrav
Behörighetskrav för verkets tjänster är:
1) för överdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verkets ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga
och erfarenhet av ledarskap, och
2) för direktörerna, förvaltningsdirektören
och kunskapsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens ansvars-

3§
Utnämning och anställning av personal
Statsrådet utnämner överdirektören.
Annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan som hör till verkets personal så som föreskrivs i arbetsordningen.
4§
Tillsättande av nämnder, deras sammansättning och arbete
På föredragning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillsätter
social- och hälsovårdsministeriet en nämnd
för tillsyn över yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården, en nämnd för abortoch steriliseringsärenden samt en nämnd för
rättspsykiatriska ärenden för fyra år åt
gången. Varje medlem i nämnderna ska ha en
eller flera personliga suppleanter. En nämnd
är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande.
I nämnderna föredras ärenden av tjänstemän som överdirektören har förordnat därtill.
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Sekreterare vid nämnderna är personer som
överdirektören har förordnat därtill.
5§
Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården behandlar och avgör andra ärenden än sådana som
en yrkesutbildad person själv har ansökt om,
och som gäller begränsning och förverkande
av en yrkesutbildad persons rätt att utöva
hälsovårdsyrken, återkallande av tillstånd att
utöva hälsovårdsyrken samt förbud att använda en yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person i den mån det bestäms ankomma
på Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården att utöva tillsyn över dessa
rättigheter, liksom även ärenden som gäller
återfående av rätt att utöva hälsovårdsyrken,
tillstånd att utöva hälsovårdsyrken och rätt att
använda en yrkesbeteckning samt disciplinära ärenden.
Den nämnd som nämns i 1 mom. ska ha en
ordförande som är tjänsteman vid Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda medicinsk och en
juridisk sakkunskap och en den bransch inom
vilken yrkesutövaren är verksam.
6§
Nämnden för abort- och steriliseringsärenden
Nämnden för abort- och steriliseringsärenden behandlar och avgör ansökningar om avbrytande av havandeskap och sterilisering.
Den nämnd som nämns i 1 mom. ska ha en
ordförande som är tjänsteman vid Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda juridisk, en medicinsk
sakkunskap och en sakkunskap inom socialvården. Nämnden ska vid behov höra sakkunniga i psykiatri, obstetrik och ärftlighetslära.

7§
Nämnden för rättspsykiatriska ärenden
Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör utlåtandeärenden som avses i 17 kap. 45 § i rättegångsbalken och som
gäller en persons sinnestillstånd eller frågan
huruvida en person är farlig, ärenden som
gäller förordnande av en person som åtalats
eller misstänks för brott eller som på grund
av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff, till
psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalt samt ärenden som gäller
avslutande av sådan vård.
Nämnden för rättspsykiatriska ärenden ska
ha en ordförande som är tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av
medlemmarna ska en företräda juridisk och
två psykiatrisk sakkunskap. Av de medlemmar som företräder psykiatrisk sakkunskap
ska den ena dessutom företräda den kommunala hälso- och sjukvården. Dessutom ska en
medlem som företräder sakkunskapen inom
vården av utvecklingsstörda delta i behandlingen av ärenden som gäller intagning på en
specialomsorgsanstalt.
8§
Sakkunniga
Verket kan för högst fyra år åt gången till
permanenta sakkunniga kalla erkänt skickliga
och erfarna personer, som företräder vetenskaplig eller annan sakkunskap som är betydelsefull för verkets uppgifter. Den som samtycker till att vara permanent sakkunnig är
skyldig att ge sakkunnighjälp på sitt område
till verket och länsstyrelserna.
9§
Nämndernas medlemmars och sakkunnigas
arvode och ersättande av kostnader
Medlemmarna i nämnderna samt permanenta sakkunniga får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de
grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.
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10 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Då direktörstjänsterna besätts första
gången är tjänsternas ansvarsområden:
1) processerna inom tillståndsförvaltningen,
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2 processerna inom tillsynen och
3) tillsynsmyndigheternas styrprocesser.
Utan hinder av vad som föreskrivs i denna
förordning fortsätter rättsskyddscentralens
för hälsovården nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt nämnd för rättspsykiatriska ärenden
sin verksamhet efter att denna förordning har
trätt i kraft som nämnder vid Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården till
utgången av den mandatperiod som anges i
beslutet om tillsättande av nämnden.

Helsingfors den 31 oktober 2008
Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringsråd Ismo Tuominen
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