
Hallinnon kuulustelun kirjallisuusvaatimukset 

 

Kela 

 Sairaanhoitokorvaukset (löydettävissä: https://www.kela.fi/sairaanhoitokorvaukset) 

 Hammashoidon korvaaminen (löydettävissä: https://www.kela.fi/hammashoidon-korvaaminen1) 

 Kelan tilastollinen vuosikirja 2018. (löydettävissä 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/308555/Kelan_tilastollinen_vuosikirja_2018.pdf 

Seuraavat kappaleet (ei taulukoita eikä kuvioita) 

 1 Suomen sosiaaliturva ja Kela 

 4 Kelan sairausvakuutusetuudet 

 10 Kelan perustoimeentulotuki 

 12 Kelan talous ja hallinto 
 
Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 
2012:4. Huom.! Henkilötietolaki kumottu, tilalla EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietosuojalaki.  
(löydettävissä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3337-8) 

Suomen Lääkäriliitto: Lääkärin etiikka 8. painos 2021. Painettu kirja tai verkkojulkaisu. (löydettävissä: 
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/29259/laakarin-etiikka-2021.pdf), seuraavat kappaleet: 

LÄÄKÄRIN ETIIKAN FILOSOFISET PERUSTEET (koko luku) 

POTILAS-LÄÄKÄRISUHDE (koko luku) 

LAPSET JA NUORET (vain seuraavat kappaleet):  

 Lapsi ja nuori potilaana 

 Lapsen kaltoinkohtelu 

MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA MUISTISAIRAAT POTILAAT (vain seuraavat kappaleet):  
 

 Potilaan päihdeongelma  

 Muistisairaan potilaan hoito  

 Oikeudellinen toimintakyky ja edunvalvonta  

HOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (vain seuraavat kappaleet):  
  

 Vaaralliset tartuntataudit  

 Kehitysvammaisen potilaan hoito  

 Etälääketiede  

SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA KOROSTUVIA KYSYMYKSIÄ (koko luku) 

LÄÄKÄRI JA YHTEISKUNTA (koko luku) 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY (vain seuraavat kappaleet):  
 

 Terveyden edistäminen ja terveysneuvonta  

 Rokotusten etiikka  

LÄÄKÄRI JA PROFESSIO (koko luku) 

LÄÄKÄRI, POTILAS JA KOLMAS OSAPUOLI (vain seuraavat kappaleet):  

https://www.kela.fi/sairaanhoitokorvaukset
https://www.kela.fi/hammashoidon-korvaaminen1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/308555/Kelan_tilastollinen_vuosikirja_2018.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3337-8
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/29259/laakarin-etiikka-2021.pdf


 

 Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto  

 Lääkärin esteellisyys  

 Lääkäri lausunnonantajana  

 Lääkäri ja teollisuus  

 Lääkäripalvelujen markkinointi  

 Vakuutuslääketiede  

KOULUTUS JA TUTKIMUS (koko luku) 
 
 
Hammaslääkäriliiton eettiset ohjeet.  
(löydettävissä: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/hammaslaakarin-etiikka/eettiset-
ohjeet#.X34ImpCP42w) 
 
 
Hammaslääkärin vala. 
(löydettävissä: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/hammaslaakarin-etiikka/eettiset-
ohjeet#Hammaslääkärin vala) 
 
 
Lääkäriliiton ohjeet: 

 Sosiaalinen media. (löydettävissä https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-
laakarina/sosiaalinen-media/) 

 Sähköinen viestinvaihto potilas-lääkärisuhteessa.(löydettävissä 
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/sahkoinen-viestinvaihto-
potilas-laakari-suhteessa/) 

 Lääkärintodistuksen kirjoittaminen pois lukien laajat todistukset, 3. Terveyttä, toimintakykyä ja 
soveltuvuutta koskevat todistukset, 4. Työkykyä koskevat todistukset.(löydettävissä: 
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-
kirjoittaminen/) 

 
 
Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M, Pahlman I. Terveysoikeus. Talentum Pro, Helsinki 2015  
Luvut: 

Johdanto 
1 Julkinen terveydenhuolto (ei Mielenterveyslaki) 
2 Yksityinen terveydenhuolto (ei Työterveyshuoltolaki) 
3 Terveydenhuollon ammattihenkilöt  
4 Potilaan oikeudet 
5 Potilasasiakirjat 
6 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 
7 Lääketieteelliset erityiskysymykset (ei Kudoslaki, Biopankkilaki, Hedelmöityshoitolaki) 
8 Potilaan oikeusturva  
9 Tulevaisuuden näkymiä 

 
Lait ja asetukset (löydettävissä: http://www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö) 

 Suomen perustuslaki (731/1999). Luku 2 Perusoikeudet. 

 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

 Kansanterveyslaki (66/1972) 
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 Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 

 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöistä (559/1994) 

 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (5654/1994) 

 Potilasvakuutuslaki (948/2019)  

 Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

 Terveydensuojelulaki ja -asetus (763/1994, 1280/1994) 

 Tartuntatautilaki ja –asetus (1227/2016, 146/2017) 

 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010) 

 Tietosuojalaki (1050/2018) 
 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (2016/679) (EUR-Lex). Artiklat 1-9, 12-17, 20, 24-26, 28,31, 37-39. 
(löydettävissä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 
 
 
Resepti-palvelu terveydenhuollolle (löydettävissä: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/resepti-
terveydenhuollolle) 

 Lääkkeen määrääminen 

 Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti 

 Reseptin uudistaminen 

 Resepti ulkomailla 
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