Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake
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HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS
Lomake M3
(täytetään lomakkeen kielellä)
1.
Tutkitun
henkilötiedot

2.
Tutkimusaika

Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Tarkkailulähetteen päivämäärä

Tarkkailulähetteen tehneen lääkärin nimi

Tarkkailulausunnon päivämäärä

Tarkkailulausunnon tehneen lääkärin nimi

3.
Päätös

Määrään tutkitun mielenterveyslain 8 §:n ja
11 §:n (määrääminen)
12 §:n (jatkaminen)
13 §:n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)
17 §:n (oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkaminen)
perusteella tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon.
Tahdosta riippumattoman hoidon kesto
Tahdosta riippumaton hoito on lopetettava heti, kun edellytyksiä hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta ei enää ole.
Hoitoon määrätyllä on oltava mahdollisuus saada hoidon jatkamisen edellytykset arvioitavaksi hoidon kestäessä. Kun edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta ovat olemassa hoidon aikana, hoitoon määrättyä saadaan pitää tämän
päätöksen nojalla hoidossa
enintään kolme kuukautta (hoitoon määrääminen 11 §, 13 §)
enintään kuusi kuukautta (hoidon jatkaminen 12 §, 17 §)
Katson, että mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä tutkitun tahdosta riippumattomalle psykiatriselle sairaalahoidolle ei ole olemassa.

4.
Perustelut

Päätös hoitoon määräämisestä tehdään tarkkailulähetteen, tarkkailulausunnon ja sairauskertomuksen perusteella. Päätös
hoidon jatkamisesta tehdään tarkkailulausunnon ja sairauskertomuksen perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset ulkopuoliset arviot.
Mielenterveyslain 8 §:n edellytykset täyttyvät, koska tutkittu on
1)

2)

3)

mielisairas ja mielisairautensa
vuoksi hoidon tarpeessa siten,
että (8 § 1 mom.)
hoitoon toimittamatta jättäminen
pahentaisi olennaisesti hänen

alle 18-vuotias ja vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi
hoidon tarpeessa siten, että (8 § 2 mom.)

mielisairauttaan
(vain 8 § 1 mom.)

sairauttaan
(vain 8 § 2 mom.)

vaarantaisi vakavasti hänen
vaarantaisi vakavasti muiden henkilöiden

terveyttään

turvallisuuttaan

terveyttä

turvallisuutta

ja muut mielenterveyspalvelut

eivät sovellu käytettäväksi (8 § 1 ja 2 mom.)
ovat riittämättömiä (vain 8 § 1 mom.)
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Tarkemmat perustelut (kuvailtava, miten kukin mielenterveyslain 8 §:n mukainen arvioitava seikka ilmenee tutkitun
kohdalla):
Mielisairaus (8 § 1 mom.) tai alle 18-vuotiaan henkilön vakava mielenterveyden häiriö (8 § 2 mom.)

Hoidon tarve

Perustelut sille, miksi muut mielenterveyspalvelut ovat soveltumattomia (8 § 1 ja 2 mom.) tai riittämättömiä (8 § 1 mom.)
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5.
Ulkopuolinen
arvio

Jatkettaessa tahdosta riippumatonta hoitoa (mielenterveyslaki 12 § 1 mom., 17 §, 22 § 1 mom.)
Sairaalan järjestämä hoitavan sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio
Hoitoon määräämistä koskeva päätös poikkeaa sairaalan järjestämästä ulkopuolisen lääkärin arviosta
(mielenterveyslaki 12 a § 3 mom.)
Perustelut ulkopuolisen lääkärin arviosta poikkeamiselle

Tutkitun valitseman lääkärin arvio
Hoitoon määräämistä koskeva päätös poikkeaa tutkitun valitseman lääkärin arviosta
(mielenterveyslaki 12 a § 3 mom., 12 c § 2 mom.)
Perustelut tutkitun valitseman lääkärin arviosta poikkeamiselle

6.
Päiväys ja
allekirjoitus

Päätöksen tekee sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri tai, jos hän on esteellinen tai estynyt, muu tehtävään
määrätty ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäri. Päätöksen tekevän lääkärin on oltava lisäksi virkasuhteessa valtioon,
kuntaan tai kuntayhtymään.
Lääkärin allekirjoitus

Sairaala, päivämäärä

7.
Lisätietojen
antaja

Päätöksestä antaa asianosaiselle tarvittaessa lisätietoja:
Nimi ja yhteystiedot

Nimen selvennys, arvo, virka-asema ja yksilöintitunnus
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8.
Tiedoksianto

Tämä päätös annetaan tiedoksi seuraaville (mielenterveysasetus 8 §):
Nimi

Pvm

Tutkittu
(kun täyttänyt 12 vuotta)

Tiedoksiannon vastaanottajan allekirjoitus tai Tiedoksiannon toimittajan
tiedoksiantotapa. (Jos päätös annetaan tienimi ja allekirjoitus
doksi muutoin kuin henkilökohtaisesti, merkitään allekirjoituksen sijaan tiedoksiantotapa.)
Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Edunvalvoja / muu laillinen
edustaja, kuka?

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Seuraavat koskevat vain alle 18-vuotiaita
Vanhemmat

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Huoltajat

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:
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Henkilö, jonka hoidossa ja
kasvatuksessa alaikäinen
on välittömästi ennen hoitoon määräämistä ollut

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Tiedoksiantotapa:

Allekirjoituksellani vahvistan, että olen saanut
tänään tiedoksi tämän päätöksen:

Päätös annettiin tiedoksi yllä mainittuna päivänä, mutta tutkittu kieltäytyi allekirjoittamasta tiedoksiantoa.
Todistavat:

Allekirjoitus ja nimenselvennys
9.
Muutoksenhaku

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoitus päätöksen valituskelvottomuudesta
Päätökseen, jonka mukaan mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä tutkitun tahdosta riippumattomalle psykiatriselle sairaalahoidolle ei ole olemassa, ei saa hakea muutosta valittamalla (mielenterveyslaki 24 § 1 mom.).

Valitusosoitus
Päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta saa hakea
muutosta seuraavalta valitusviranomaiselta:
Helsingin hallinto-oikeus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Turun hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin
Valitusviranomaisen osoite ja sähköisen asioinnin yhteystiedot (faksi ja sähköpostiosoite)
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Muutoksenhakuohje
Muutosta tähän päätökseen saa hakea kirjallisella valituksella yllä mainitulta hallinto-oikeudelta.Valitusaika on
neljätoista (14) päivää tiedoksisaantipäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Kun päätös on annettu tiedoksi kirjeitse ilman saantitodistusta, katsotaan vastaanottajan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä, ellei muuta näytetä.Viranomaiselle
tiedoksi annetun päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Milloin
kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan oikeuteen käyttää muutoksenhakuasiassa vajaavaltaisen puolesta puhevaltaa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.Alaikäistä tutkittavaa koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta 12 vuotta täyttänyt alaikäinen itse, hänen vanhempansa ja huoltajansa sekä henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa alaikäinen on välittömästi ennen hoitoon määräämistä ollut.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta,
mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.Asiamiehen on esitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi,
jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitusasiakirjelmään on liitettävä: 1) tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä päivästä, jolloin
päätös on annettu tiedoksi, ellei se käy ilmi tästä päätöksestä, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faksina, sähköpostitse tai Iähetin välityksellä. Postitse, faksina tai sähköpostitse valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä. Faksina tai sähköpostitse lähetetty valituskirjelmä on oltava ennen valitusajan päättymistä
hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että hallinto-oikeus pystyy teknisesti käsittelemään asiakirjaa.
Valituskirjelmä hallinto-oikeudelle osoitettuna voidaan antaa valitusajan kuluessa myös sairaalaan sen psykiatrisesta hoidosta vastaavalle ylilääkärille tai muulle tehtävään määrätylle henkilölle.Ylilääkäri toimittaa valituskirjelmän hallinto-oikeudelle ja liittää siihen oman lausuntonsa sekä valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat
asiakirjat.
Valitus voidaan sairaalassa toimittaa:
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10.
Valituksen vastaanottaja, nimi ja virka-asema tai tehtävänimike
Valituksen
vastaanottaminen

Valituksen jättöaika, pvm, klo:

Valituskirjelmän vastaanottamisesta on annettava todistus ja valituskirjelmään on tehtävä merkintä valituskirjelmän antajasta
ja antamisajasta.Ylilääkärin on viipymättä lähetettävä valituskirjelmä, valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat
ja valituksen johdosta antamansa lausunto edelleen valitusviranomaiselle.
11.
Alistus

a) Hoitoonmääräämispäätöstä ei alisteta
b) Hoitoonmääräämis- tai hoidon jatkamispäätös alistetaan
Hallinto-oikeus, jolle päätös alistetaan
Helsingin hallinto-oikeus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Turun hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin
Päätöksen alistaminen perustuu mielenterveyslain
11 §:n 3 mom:iin (alaikäisen hoitoon määrääminen)
12 §:n 1 mom:iin (hoidon jatkaminen)
13 §:n 3 mom:iin (alaikäisen omasta tahdostaan hoitoon otetun hoitoon määrääminen)
17 §:ään (oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkaminen)
c) Oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon lopettamista koskeva päätös alistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistettavaksi (mielenterveyslaki 17 §, 22 § 1 mom.)

12.
Päätöksen
täytäntöönpano

Päätös tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä tai hoidon jatkamisesta pannaan täytäntöön heti alistuksesta tai
muutoksenhausta huolimatta.

13.
Päätöksen
voimassaolon
päättyminen

Ei täytetä, jos potilaan tahdosta riippumattoman hoidon tarve päättyy sairaalasta uloskirjoitukseen.

Kun päätös on alistettu tai päätökseen on haettu muutosta, alistus- tai muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen
täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.

Potilaan tahdosta riippumattoman hoidon tarve on päättynyt. Potilas jää sairaalaan hoitoon omasta tahdostaan.
Lääkärin allekirjoitus

Sairaala, päiväys

Nimen selvennys, arvo, virka-asema ja yksilöintitunnus

Edellä olevan olen saanut tiedoksi
Paikka, päiväys

Asianomaisen allekirjoitus ja nimenselvennys

Tallenna

Tulosta

Tyhjennä

