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Suomen Lddkdriliitto ry kiittiiS tilaisuudesta kommentoida otsikon sanomaa
laalaa uudistushanketta. Se on ollut tarpeellinen; paitsi toimeksiannon sa-
nomaa eri lakien yhteen koodaamista ja muutoksenhakuasteissa vuosien
varrella syntyneen tulkintakdytdnndn sovittamista mahdollisuuksien mu-
kaan lakitekstiin, on ollut tarpeen my6s arvioida sotien jdlkeen rakennetun
eli jo melko vanhakantaisen lainsdiddnndn asettumista perustuslakiuudis-
tuksen jdlkeiseen Suomeen. MyOs kansainvdlinen tyOoikeus on otettava
huomioon, niin kuin Suomen EU-jdsenyys nykyisin edellyttiiii.

Hanke on tunnetusti vienyt paljon aikaa, kolmikantainen valmistelu on ollut
hidasta ja tehtdvd vaativa. Yleispiirteend on todettava, ettd suurista linjois-
ta on pddosin saavutettu tydeldmdn muuttunutta todellisuutta vastaava
konsensus palkkaty6n oloihin sovellettavaksi. Tyonantajien sitova vakuu-
tusvelvollisuus on tarpeen; valistusta tarvitaan kuitenkin yrittdjdehtoista
tydntekoa varten, ku n yrittdjdn tapatu rmavaku uttaminen jdd vapaaehtoisten
ratkaisujen varaan.

Altisteiden tietopohjan muuttuminen on pdivitetty asetusluonnokseen, jota
on pidettdvd pddosin nykytiedon ja -ndyton mukaisena. Valmistelu jai tiet-
tdvdsti erimieliseksi ldhinnd kosteusvaurioiden mikrobi- ja toksiinialtistuksen
kohdalla.

TyOn teettdjd kuitenkin vastaa myos toimitilojen soveltuvuudesta. Eduskun-
nan tarkastusvaliokunnan tuore selvitys antaa selvdn kuvan toimitilojen
suunnittelun ja kiinteist6npidon ep6onnistumisistakin - kliinisessd ldikirin-
tydssd kohtaa kovin usein ndin vaurioituneissa tiloissa toimivien oirehtimis-
ta, jonka syistd lddketieteellinen tutkimus on alkanut viitata mm. soluvies-
tinndn vdlittdjdaineiden homeostaasin hdiriintymiseen. Tdhdn asti suhteel-
lisen ongelmattomia ovat olleet vain ammattinuhat, ammattiastmat ja -
alveoliitit, joissa selvdd tutkimus- ja laboratorioniiytt6ii on nykymenetelmin-
kin voitu saada.

Tiedossamme on, ettd ty6n aloittaneen valmistelukoneiston alkuperdinen
johtaja, hallitusneuvos Jaakko Hannula, teki umpikujaan ratkaisuehdotuk-
sensa, jossa tarkoin mdiritellylld ja tiukasti mddrdaikaisella ty6n vaihtami-
sen tukemisella olisi saatu pahimpia tilanteita ratkotuksi. Sekddn eiolisi riit
tdnyt vaurioituneissa tiloissa hoidettujen tai opetettujen altistumisia selvit-
tdmddn, he eivdt ole palkkaty6ss6i. Pidiimme tdrkednd sekd kansantervey-
den ettd lddkirien toimintakyvyn ndk6kulmasta, ettd t6td ongelma-aluetta
ratkotaan edelleen, vaikkei se uudistuksen pddlinjauksissa toteutuisikaan.
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Vakuutusldiikdritoiminnan ympdrilld liikkuvat voimakkaat ndkemyserot tule-
vat my6s korostumaan - tapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen pyrkimys
myos odotettavissa olevien ansioiden menettdmisen kompensaatioon teke-
vdt tdstd alueesta tulkintakiistojen keskeistd kenttdd. Kun tydterveyslidkd-
rien roolia on tydurien jatkamisen keskustelussa jo muutamissa lainkohdis-
sa kfiyty kasvattamaan, sopisi Lddkdriliiton mielestd myds tdssd pohtia ky-
seisen ammattikunnan vastuiden tarkempaa mddrittdmistS. Tyoterveysldd-
kdrin ehkdisevdn ty6panoksen tdrked osa on pohtia altisteiden ja pitkdn ai-
kajdnteen riskien ja haittojen minimoimista - kuka tahansa lddkdri ei tdhdn
erityisalueeseen saa koulutusta. llmoituksen ammattitautiepdilystd voi toki
tehdd sitd epdilevd lddkdrierikoisalastaan riippumattakin, mutta tydlddketie-
teen osaaminen ja tydpaikan olojen lattiatason tuntemus on syytd kitked
kiintedsti mukaan ndihin usein monimutkaisiin selvityksiin mahdollisimman
varhain.

Pddosin onnistuneeseen uudistus- ja koodaustydh6n on ts. jaanyt edelld
sanottuja ongelmakohtia, jotka asettavat sekd hoitavia ettd vakuutuslddkd-
reitd vaikeisiin tilanteisiin ja tarpeettoman syyttelyn kohteeksi. Kovinkaan
harvinaista ei ole kalliiden korjausten viivyttely jatkotutkimuksia vaatimalla,
ja tdmd menettely johtaa helposti sijaissyyllisten osoitteluun.

Liitdmme lausuntoomme ty6terveyslddkdrien alaosastomme ndkemykset ja
ilmoitamme niihin yhtyvdmme.
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Ltiiikiiriliitto on pyy,ttinyt alaosastolta lausuntoa Sosiaali- ja Terveysministeridn esityksestii
ty6tapaturma- ja ammattitautilaiksija erliksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksess?i ehdotetaan
uudistettavaksi nykyinen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilains2iiidiintd niin, ettii se vastaa
tydeliimiin muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsiiiidiinndlle asettamia vaatimuksia.
Uudistuksen jfllkeen tydtapaturma- ja ammattitautiturvan sisiill6st?i sliiidettiiisiin yhdessli laissa.
Nykyisin tiistii siiiidetiiiin tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa ja tapaturmavakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa.

Alaosasto pitiiii uudistusta tarpeellisena. Toteutuessaan esitetty laki helpottaa lain vaatimusten

hahmottamista ja on niiin sekii potilaan ettii ty6tapaturrna- ja ammattitautipotilaita hoitavien
liiiikiireiden etu.

Joidenkin pykllien muotoilut heriitt[vdt kuitenkin alaosastossa huolta.

$26:ssii todetaan, ettd sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttaa sellaista liiiiketieteellist6
tutkimusta, jossa on kayteftavissa riittava tieto tydntekijiin tyoolosuhteista sekii tydssii olevasta

altistuksesta. Toisin kuin nykyisin voimassa olevassa ammattitautilaissa ei tiiss[ pykiiliissii eikii
lakiesityksessd muuallakaan sii5detii ammattitautidiagnostiikkaa tekevien liiiikiireiden
piitevyysvaatimuksista. Nykyinen laki edellyttiiii ettii diagnoosin tekee asianomaisen alan

erikoisl?iiikiiri. Tiim[ muotoilu on taannut sen, ett6 liiiikiirillii on riittava asiantuntemus ja osaaminen

ammattitautitutkimusten tekemiseen. Ehdotettu lain uusi muotoilu sallii myds muun kuin
erikoislii?ik[rin tekemiit ammattitautidiagnoosit. T2imii on ongelmatonta sellaisissa tapauksissa, jossa

altistuminen on selkeii ja syy-yhteys ilmeinen. Klytiinndssii altistumisen selvittely ja s1y-yhteyden

osoittaminen vaatii syviillistii tydliiiiketieteellistii osaamista ja yhteistyOta monien eri erikoisalojen

kanssa. Lakitekstissii olisi hyvii tuoda esiin, ett?i sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttaa
paitsi tietoa tydstii ja altistumisesta myds riittAv[6 tydlI[ketieteellistii osaamista.

$ 262:ssii miiiiritelliiEn terveydentilatiedoista maksettavista tiedoista. Lakiteksti vaikuttaa

ristiriitaiselta, kun aluksi todetaan, ettii vakuutusyhtidll[ on oikeus saada tiedot maksutta, mutta

mydhemmin kerrotaan ettii luovuttajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus luovuttamisesta

aiheutuneesta tydstii ja kuluista sekii lausunnosta. Kun laissa niiin yksityiskohtaisesti miiiiritelliiiin
korvausasioita, olisi hyvii jossain mAAritellA myds millii foorumilla ja mill2i menettelyllii
kohtuullinen korvaus sovitaan. Alaosastoa huolettaa, ettii tiillti siiiinndksellti kavennetaan

esimerkiksi itsenliisen ammatinharjoittajan oikeutta miiiiriitti omista palkkioistaan.



Alaosastoa huolettaa my6s, ettl $ 264:ssd mflEritelty teknisen keyttdyhteyden avaamisoikeus sallii
tulevaisuudessa muillekin kuin terveydenhuollon ammattilaisille peesyn kansallisiin
terveystietoarkistoihin.

Turussa 17.12.2013
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