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LÄÄNINHALLITUKSEN MENETTELY HALLINTOKANTELUASIAA
TUTKITTAESSA
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös
Arvostelitte kirjeessänne Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen antamaa
päätöstä kanteluunne, joka koski edesmenneen äitipuolenne hoitoa Raision
terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Olen tutkinut asianne, mutta en ole havainnut siinä oikeusasiamiehen
toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden
laiminlyöntiä.
Tätä kannanottoani perustelen seuraavasti.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on 2.12.2003 ratkaissut kantelunne
harkintavaltansa rajoissa lainmukaisesti. Oikeusasiamies ei voi puuttua siihen,
miten viranomainen on käyttänyt harkintavaltaa, jos sitä ei ole ylitetty tai
käytetty väärin. Oikeusasiamies ei voi myöskään muuttaa tai kumota
viranomaisen ratkaisuja.
Asiaa ratkaistessani minulla oli käytettävissäni Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen kantelunne johdosta 30.5.2005 antama selvitys, johon
annoitte vastineenne 24.7.2005. Käytettävissäni olivat myös
oikeusturvakeskuksen päätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat ja
äitipuoltanne koskevat potilasasiakirjat Raision terveyskeskuksesta ja Raision
aluesairaalasta.
Länsi-Suomen lääninhallituksen menettely
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle osoittamanne kantelu koski myös
Raision terveyskeskuksen johtamista ja organisaatiota. Koska
organisaatioiden valvonta ei kuulu oikeusturvakeskuksen toimivaltaan, se
antoi päätöksensä Länsi-Suomen lääninhallitukselle tiedoksi, jotta se voisi
ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin asiassa.
Arvostelitte vastineessanne Länsi-Suomen lääninhallituksen menettelyä,
koska se ei ollut ilmoittanut Teille, että se oli jättänyt oikeusturvakeskuksen
sille siirtämän em. asian käsittelemättä.

Länsi-Suomen lääninhallituksesta saadun tiedon mukaan lääninhallitus päätti
15.1.2004 olla ryhtymättä toimenpiteisiin asiassa, koska edesmenneen
äitipuolenne hoitoa koskevassa kantelussa esittämänne moite liittyi yksikön
(Raision terveyskeskuksen) johtamiseen. Tämän asian selvittäminen ei kuulu
lääninhallituksen toimivaltaan. Lääninhallituksesta saadun tiedon mukaan tätä
lääninhallituksen päätöstä ei ole annettu Teille tiedoksi.
Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Oikeus saada
perusteltu päätös ja muut hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
1.1.2004 voimaan tulleen hallintolain (434/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan
käsiteltäessä hallintokanteluasioita on noudatettava hyvän hallinnon perusteita
sekä turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.
Kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen tiedoksiantoon sovelletaan
hallintolain säännöksiä.
Hallintolain 43 §:n mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti ja se on
perusteltava siten kuin lain 45 §:ssä säädetään. Viranomaisen on lain 54 §:n
mukaan annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle.
Edellä esitetty huomioon Länsi-Suomen lääninhallituksen olisi tullut antaa
Teille tiedoksi 14.1.2004 tekemänsä päätös asian tutkimatta jättämisestä.
Saatan tämän käsitykseni lääni nhallituksen tietoon vastaisen varalle
lähettämällä sille jäljennöksen tästä päätöksestäni.
Kirjeenne liitteet palautetaan ohessa.

