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Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake		

TARKKAILULAUSUNTO
Lomake M2
(täytetään lomakkeen kielellä)

1.
Tutkitun
henkilötiedot

Sukunimi

2.
Tarkkailulausunto

Tarkkailulausunto on laadittu

Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon
esitettävästä henkilöstä

Henkilötunnus

Etunimet

hoitoon määräämisestä päättämiseksi
Otettu sairaalassa tarkkailtavaksi ____ / ____ ________
Tarkkailuun ottaneen lääkärin nimi ja virka-asema:

Edellinen hoitoonmääräämispäätös tehty ____ / ____ ________
Tarkkailuaikana tehdyt havainnot

hoidon jatkamisesta päättämiseksi
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3.
Perustelut
tahdosta
riippumattomaan
psykiatriseen
sairaalahoitoon
määräämiselle

(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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4.
Kuuleminen

Tutkitulle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla kuulluksi mielenterveyslain 11 §:n 1 momentin ja hallintolain (434/2003) 34 ja 36 §:n mukaisesti. Mahdollinen kuulematta jättäminen on perusteltava hallintolain 34 §:n 2 momentin
mukaisesti. Tutkitun lausuma kirjataan sellaisenaan tarkkailulausuntoon, minkä lisäksi tarkkailulausuntoon voidaan liittää tutkitun kirjallinen selvitys, jos tutkittu on antanut sellaisen. Jollei tutkittu ilmaise kuultuna mielipidettään, tarkkailulausuntoon
kirjataan selvitys siitä, miten tutkitulle on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi.

Tutkitun kuuleminen

Tutkitun mielipide hoitoon määräämisestä.

Liitteenä tutkitun kirjallinen selvitys, jos tutkittu on antanut sellaisen
Laillisen edustajan
ja muiden tahojen
kuuleminen

Laillisen edustajan puhevallasta ja kuulemisesta säädetään hallintolain 14, 15 ja 34–36 §:ssä. Lisäksi alaikäisen vanhemmille,
huoltajille ja henkilölle, jonka hoidossa ja kasvatuksessa alaikäinen on ollut välittömästi ennen tarkkailuun ottamista, on
mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi mielenterveyslain 11 §:n 1 momentin ja hallintolain 34 ja 36 §:n
mukaisesti. Mahdollinen kuulematta jättäminen on perusteltava hallintolain 34 §:n 2 momentin mukaisesti.
Kuultavan nimi

Kuultava on
edunvalvoja (jolla on edustusvalta henkilöä koskevissa asioissa)
huoltaja
muu laillinen edustaja (esim. edunvalvontavaltuutettu, valtuutettu,
lapsen huostaanottanut sosiaalihuollosta vastaava toimielin), kuka

vanhempi
henkilö, jonka hoidossa alaikäinen on ollut välittömästi ennen
tarkkailuun ottamista, kuka?

Mielipide

Liitteenä kuultavan kirjallinen selvitys, jos kuultava on antanut sellaisen
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Kuultavan nimi

Kuultava on
edunvalvoja (jolla on edustusvalta henkilöä koskevissa asioissa)
huoltaja
muu laillinen edustaja (esim. edunvalvontavaltuutettu, valtuutettu,
lapsen huostaanottanut sosiaalihuollosta vastaava toimielin), kuka

vanhempi
henkilö, jonka hoidossa alaikäinen on ollut välittömästi ennen
tarkkailuun ottamista, kuka?

Mielipide

Liitteenä kuultavan kirjallinen selvitys, jos kuultava on antanut sellaisen
Kuultavan nimi

Kuultava on
edunvalvoja (jolla on edustusvalta henkilöä koskevissa asioissa)
huoltaja
muu laillinen edustaja (esim. edunvalvontavaltuutettu, valtuutettu,
lapsen huostaanottanut sosiaalihuollosta vastaava toimielin), kuka

vanhempi
henkilö, jonka hoidossa alaikäinen on ollut välittömästi ennen
tarkkailuun ottamista, kuka?

Mielipide

Liitteenä kuultavan kirjallinen selvitys, jos kuultava on antanut sellaisen
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Kuultavan nimi

Kuultava on
edunvalvoja (jolla on edustusvalta henkilöä koskevissa asioissa)
huoltaja
muu laillinen edustaja (esim. edunvalvontavaltuutettu, valtuutettu,
lapsen huostaanottanut sosiaalihuollosta vastaava toimielin), kuka

vanhempi
henkilö, jonka hoidossa alaikäinen on ollut välittömästi ennen
tarkkailuun ottamista, kuka?

Mielipide

Liitteenä kuultavan kirjallinen selvitys, jos kuultava on antanut sellaisen

5.
Lisätietoja

(Esimerkiksi jos tutkittu kuultuna suostuu sairaalahoitoon)
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6.
Ulkopuolinen
arvio

Jatkettaessa tahdosta riippumatonta hoitoa (mielenterveyslaki 12 § 1 mom., 17 §, 22 § 1 mom.)
Sairaalan järjestämä hoitavan sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio. Ulkopuolisen riippumattoman lääkärin on oltava
virkasuhteessa oleva psykiatrian erikoislääkäri tai muu virkasuhteessa oleva laillistettu lääkäri, joka on perehtynyt
psykiatriaan. Sairaalan on annettava potilaalle tieto hänen mahdollisuudestaan saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio.
Sairaala on järjestänyt ulkopuolisen lääkärin arvion hoidon tarpeesta, lausunto liitteenä
(mielenterveyslaki 12 a § 1 mom.)
Tutkittu kieltäytyi sairaalan järjestämästä ulkopuolisen lääkärin arviosta (mielenterveyslaki 12 b §)
Tutkitun mahdollisesti ilmoittamat perustelut kieltäytymiselle

Tarkkailulausunnon johtopäätös poikkeaa sairaalan järjestämästä ulkopuolisen lääkärin arviosta
(mielenterveyslaki 12 a § 3 mom.)
Perustelut ulkopuolisen lääkärin arviosta poikkeamiselle
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Tutkitun valitseman lääkärin arvio. Potilaalle on annettava mahdollisuus pyytää arvio tahdosta riippumattoman hoidon
tarpeesta myös itse valitsemaltaan lääkäriltä.
Tutkittu on pyytänyt valitsemaltaan lääkäriltä arvion hoidon tarpeesta, lausunto liitteenä (mielenterveyslaki 12 c §)
Tarkkailulausunnon johtopäätös poikkeaa tutkitun valitseman lääkärin arviosta (mielenterveyslaki 12 a § 3 mom.,
12 c § 2 mom.)
Perustelut tutkitun valitseman lääkärin arviosta poikkeamiselle

7.
Johtopäätökset

Edellä selostetun perusteella katson, että mielenterveyslain 8 §:n tarkoittamat edellytykset tutkittavan tahdosta riippumattomalle psykiatriseen sairaalaan ottamiselle ovat olemassa, koska tutkittu on
1)

2)

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

3)

ja muut mielenterveyspalvelut

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

mielisairauttaan
(vain 8 § 1 mom.)
terveyttään

sairauttaan
(vain 8 § 2 mom.)

terveyttä

turvallisuutta

turvallisuuttaan

eivät sovellu käytettäväksi (8 § 1 ja 2 mom.)
ovat riittämättömiä (vain 8 § 1 mom.)

Edellä selostetun perusteella katson, ettei edellytyksiä tutkitun tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ole.

8.
Päiväys ja
allekirjoitus

Tarkkailulausunnon antavan lääkärin on oltava virkasuhteessa valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään.
Edellä esitetyn vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta

Lääkärin allekirjoitus

Sairaala, päivämäärä

Nimen selvennys, arvo, virka-asema ja yksilöintitunnus

Tallenna

Tulosta

Tyhjennä

