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HALLITUSOHJELMAA TEKEVILLE, LAILLISUUSVALVOJILLE JA OPPOSITIOLLE 

Suomen valtion, eduskunnan ja hallituksen ei tarvitse välittää seuraavista ratifioimiensa 

sopimusten velvoitteista: 

Perustuslaki 

Euroopan ihmisoikeussopimus 

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 

 

Pikakatsauksen väittämiini saatte halutessanne katsomalla lopussa olevat nettilinkit aiheesta. 

Vakuutuslääkärit, vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääketiede on nostettu tehtyjen lakimuutosten kautta 

asemaan, jossa ne voivat halutessaan tehdä ihan mitä vaan. 

Tässä seuraavaksi auki revittynä yksi esimerkki, jonka perustana on perustuslain vastainen 

nelikantainen lainsäädäntömalli ja nelikantainen toimintamalli. Ensin ison harmaan hallinnon alue. 

Sitä pyörittävät nelikannan muodostavat osapuolet. Kolmikannasta tutut työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöt sekä valtio + vakuutusalan toimijat. Yhdessä työelämään tai siihen kytkettävissä 

olevat lait valmistellaan ja toimeenpannaan näiden samojen toimijoiden kesken. 

Nelikannassa toimivan vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä käyttää sitten samojen 

toimijoiden kesken tuomiovaltaa. Harmaa hallinto takaa näin toimien järjestelmän sisäisen harmaan 

talouden, jossa vakuutetuille kuuluvia korvausrahoja ohjataan osakeyhtiömuotoisten 

vahinkovakuutusosakeyhtiöiden osakkaille. Kuten yksityisille työeläkeyhtiöille. 

 

- Nelikantainen harmaa hallinto takaa harmaan talouden - 

Tässä konkreettisia sormenjälkiä todisteeksi vuosilta 2003 – 2007. Olkaa hyvät. 

 

http://suomi2017.files.wordpress.com/2010/09/2010_maan-tapa_vaaliliiton-avainkohteita.jpg


2 
 

PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA – OSA FINNGATE SKANDAALIA 

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa 

lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 

2007 entisestään. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. 

Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. 

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi. 

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset: 

1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta 

 

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin. 

- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta 

oikeiksi. 

- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla 

”ei”.  

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua 

koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä 

 

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen 

tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.  

 

3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun 

lain muuttamisesta 

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen 

tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.  

 

4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta 

hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää. 

- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia 

myös asianomaiselta itseltään. 

- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä. 

- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti. 

 

KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI 

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html
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Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html 

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html 

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html 

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html 

NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI JA SEN VAIKUTTAVUUS POTILAISIIN 

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html 

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html 

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html 

YHTEENVETOA JA POHDINTAA VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALLASTA 

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen? 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html 

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html 

 
 

Tullaanhan Suomessa vaatimaan hallitusohjelmaan, että uuden hallituksen ohjelmaan 

kirjataan seuraavat asiakokonaisuudet: 

 

1. Edellä kerrotut epäkohdat korjataan ja korvataan  vuodesta 1980 alkaen. 

2. Perustuslakia aletaan noudattamaan Suomessa vuodessa 2011 alkaen. 

3. Lakien vastaiseen toimintaan syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen vuodesta 2011 alkaen. 

http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html
http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

