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Lähettänyt: atuubi_jonas 03.11.2010 - 21:13 
 
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälveen haastattelu vakuutuslääkärien toiminnasta. 
 
Millä puolella lääkäriliitto on? 
 
Linkki videohaastatteluun - pituus 3,20: 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-10010756 
(linkki toiminnassa 17.12.2011) 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Hoitava lääkäri ei ole potilaan asianajaja 
- purettu nauhoitteelta 5.11.2010- 17.12.2011 
 

 
- sanatarkka puhe tarkistettavissa tarvittaessa alkuperäisen Yle-nauhoitteen avulla 
 
 
Miten lääkäriliitto voi olla puuttumatta tällaiseen tilanteeseen, jossa vakuutuslääkäri antaa 
näkemättä potilasta, niin kuin vastakkaisen lausunnon taas verrattuna hoitavaan lääkäriin? 
 
Heikki Pälve (00:10): 
 
”Joo, tämä vakuutuslääkäreiden asema osana tätä potilaan hoitoketjua, silloin kun tarvitaan 
vakuutuslääkärin tietoa, niin tämä on kieltämättä asia, joka koko ajan aiheuttaa kysymyksiä, 
epätietoisuutta, huolta ja myös tänne liittoon otetaan siitä yhteyttä kohtuullisen 
säännönmukaisesti.  

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-10010756
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Ja tää on vähän vaikeasti ehkä hahmottuva, siinä mielessä, että hoitava lääkäri ei tietenkään ole 
potilaan asianajaja. Vaan asiantuntija potilaan sairaudessa. Ja häneltä edellytetään nimenomaan 
sitä, että hän tutkii potilaan tarkasti ja huolellisesti ja merkkaa ylös kaikki tutkimustulokset. Hän 
selvittää sen anamneesin, mitä on ollut ennen kuin potilas on sairastunut ja merkkaa nämä asiat 
hyvin huolellisesti ylös.  
 
Sen sijaan tämän hoitavan lääkärin ei kannata ottaa kantaa siihen, että oikeuttaako tämä 
automaattisesti joihinkin vakuutusoikeudellisiin korvauksiin. Koska se on sitten taas 
vakuutuslääkärin tehtävä, jonka… jonka keskeinen osaamisalue liittyy siihen, että täyttyykö tässä 
yksittäisessä potilastapauksessa, mitä nyt sitten käsitellään, niin ne lakipykälät, joiden perusteella, 
tämä sairaus; näillä tiedoilla oikeuttaa lainsäädännön mukaan tai vakuutussopimuksen mukaan 
korvauksiin. 
 
Täytyy sanoa, että tämän vakuutuslääkärin tehtävä ei myöskään ole olla vakuutuslaitoksen 
asianajaja. Sen enempää kun… kun… hoitavan lääkärin potilaan asianajaja.” 
 
 
Minkä takia lääkäriliitto antaa olla niin kuin kansalaisen tilanteessa, tän tilanteen näin 
ristiriitaisen näköinen? (02:04) 
 
Heikki Pälve (02:09):  
 
”Noh. Lääkäriliittohan ei tässä toimija ole, vaan tietenkin sosiaali- ja terveysministeriö. Ja… ja… ja 
lainsäätäjä ylipäätään. Että siitä kuinka korvauskäytännöt syntyvät. Kuka korvauksia maksaa ja 
millä perusteella. Jos lääkäriliitto jostain tässä asiassa on niin ku vastuullinen, niin se hoitava 
lääkäri, joka tekee tutkimukset ja diagnoosit ja merkinnät, et hän toimii ammatillisesti korkealla 
tasolla.  
 
Ja toinen mistä tietenkin lääkäriliitto haluaa pitää kiinni, että tämä vakuutuslääkäri toimii 
eettisesti oikein ja toteuttaa sitä mikä hänelle kuuluu.” 
 
Kenen puolella lääkäriliitto on tässä asiassa? (02:56) 
 
Heikki Pälve (02:59): 
 
”Kyllä me ollaan potilaan puolella. Me ollaan potilaan puolella aivan ehdottomasti. Potilaan pitää 
saada se hoito, mikä hänelle kuuluu, nopeasti. Ja potilaan on saatava ne korvaukset, jotka hänelle 
kuuluu haitasta tai vammasta. Silloin kun ne hänelle kuuluu oikeudellisesti. Ja jälleen kerran; myös 
nopeasti. 
 
Ilman pitkiä oikeuskäsittelyjä. Ilman pitkiä riitoja.” 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Onko vakuutusyhtiöillä liikaa valtaa riippumattomassa vakuutusoikeudessa? 
Mitä on tehtävissä vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkärien erilaisille tulkinnoille? 
 
Osallistu keskusteluun A-tuubissa 
Silminäkijä: Tuntematon potilas YLE Areenassa 
 
 
Lähetä sivu kaverille 
Katso muita aiheeseen liittyviä videoita ja kuvia:  
Kotimaa, Henkilöt, Rikos ja oikeus, Heikki Pälve, Silminäkijä, vakuutuslääkäri, Terveys ja hyvinvointi 

 
Katsottu 68 kertaa 
Lähetä uusi kommentti 
Katso kommentit (1) 
 
 

Suomen ihmisoikeustilanne ja petosvakuuttaminen? 
Kirjoittanut: Salon Petri 04.11.2010 - 11:49 
 
 

Hyvä haastattelu. Kiitokset siitä. 
 
Aivan kuten Suomen ihmisoikeustilanteesta, niin vakuutuslääkäriasiassa on kaksi kantaa. Virallinen 
ja todellinen. 
 
Toivottavasti Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve antaa viimein vastaukset myös tähän 
tiedusteluun. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TIEDUSTELU JA ASIAKIRJAPYYNTÖ: 
 
 
Suomen Lääkäriliitolle 
 
Suomen Lääkäriliitto myöntää vakuutuslääketieteen erityispätevyyden. 
 
Pyydän kohteliaimmin kaikkien potilaiden ja hoitavien lääkärien käyttöön Suomen Lääkäriliitolta 
avoimesti tietoa vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen liittyvistä perusteista. 
 
Seuraavat yksilöidyt asiakirjakokonaisuudet halutaan nähtäväksi ja asiasta kiinnostuneiden 
suomalaisten käyttöön asiakirjakopioina. Esimerkiksi .pdf-tiedostoina Lääkäriliiton kautta. 
 
1. Esitys, mihin perustuu päätös perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 
- Kyseinen esitys. 

http://atuubi.yle.fi/keskustelu/id-20010710
http://atuubi.yle.fi/keskustelu/id-20010710
http://areena.yle.fi/video/1408957
http://atuubi.yle.fi/forward/10756
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Kotimaa
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Henkil%C3%B6t
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Rikos%20ja%20oikeus
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Heikki%20P%C3%A4lve
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Silmin%C3%A4kij%C3%A4
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=vakuutusl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat?jarjesta=katsotuimmat&tyyppi=kaikki&aihe=Terveys%20ja%20hyvinvointi
http://atuubi.yle.fi/comment/reply/10756#comment-form
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-10010756
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- Milloin ja missä esitys on tehty. 
- Tiedot esityksen tehneistä henkilöistä. 
- Ketä tai mitä tahoa kukin kyseinen henkilö edusti/edustaa. 
 
2. Päätös, jossa päätetään perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 
 
Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös sekä vastaavat tiedot päätöksen tekijöistä kuin mitä 
kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 
 
3. Esitys, mihin perustuu päätös siitä, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään 
vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 
 
Halutaan nähtäväksi kyseinen esitys asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot esityksen tekijöistä 
kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 
 
4. Päätös, jossa päätetään, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään 
vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 
 
Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot päätöksen tekijöistä 
kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 
 
5. Selvitys siitä kuka maksaa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden vaatiman koulutuksen, minkä 
hintainen koulutus on ja saako kuka tahansa Suomessa laillistettu lääkäri osallistua 
vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään koulutukseen? 
 
Mikäli pyytämiemme tietojen saaminen käyttöömme ei ole jostain syystä mahdollista, niin pyydän 
Teitä antamaan asiasta tiedon kirjallisena ja voimassa olevine lainkohtineen Suomessa ja Euroopan 
Unionin alueella. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Asiaa yritettin selvittää epäonnistuneesti vuonna 2008, joten toivottavasti nyt onnistuu. 
 
Tiesittekp, että muun muassa viime eduskuntakaudella 2003-2007, luotu suomalainen kahden 
lääkärin loukku on lakiemme vastainen. 
 
HE 62/2004 tapaturmalain 17 § ja 41 § d muuttamisesta 
HE 47/2005 tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 
HE 12/2006 oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 
 
Noissa hallituksen esityksissä pedattiin vakuutuslääkäreille ja vakuutuslääketieteelle ylivertainen 
asema suhteessa potilaisiin ja hoitaviin lääkäreihin nähden! 
 
 


