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Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-

tun lain (159/2007) 2 §:n 3 momentti, 9 § ja 14 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 250/2014, 9 § laissa 619/2009 ja 14 §:n

3 momentti laissa 255/2015, seuraavasti: 

2 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jollei tästä tai muusta laista muuta johdu, asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä

potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki,
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000), jäljempä-

nä asiakaslaki, henkilötietolaissa (523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003), vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista anne-
tussa laissa (617/2009), väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmenne-
palveluista annetussa laissa (661/2009) sekä arkistolaissa (831/1994) tai näiden nojalla
säädetään. Lisäksi asiakastietojen käsittelyssä ja tämän lain mukaisia palveluja ja toimin-
toja järjestettäessä on noudatettava, mitä kielilaissa (423/2003) ja sen nojalla säädetään.
Jos terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja käsittelevä tietojärjestelmä on terveyden-
huollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettu terveydenhuollon
laite, tietojärjestelmään sovelletaan myös mainittua lakia ja sen mukaisia vaatimuksia. 

9 §

Asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen

Asiakastietojen eheys, muuttumattomuus ja kiistämättömyys tulee varmistaa sähköisel-
lä allekirjoituksella tietojen sähköisessä käsittelyssä, tiedonsiirrossa ja säilytyksessä.
Luonnollisen henkilön sähköisessä allekirjoittamisessa tulee käyttää kehittynyttä sähköis-
tä allekirjoitusta, josta säädetään sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin
liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014. Organisaa-
tion ja tietoteknisten laitteiden allekirjoituksessa on käytettävä luotettavuudeltaan vastaa-
vaa sähköistä allekirjoitusta.
HE 74/2016
LiVM 18/2016
EV 103/2016
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 14 §

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Väestörekisterikeskus toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muun

henkilöstön, palvelujen antajien sekä näiden palvelujen antamiseen osallistuvien organi-
saatioiden, niiden henkilöstön ja tietoteknisten laitteiden vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa tarkoitettuna varmentajana.
Väestörekisterikeskuksella on oikeus saada näiden tehtäviensä hoitamiseksi Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolta sen ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenki-
löiden keskusrekisteristä varmenteen myöntämiseen ja peruuttamiseen, varmenteeseen,
varmenteen tekniseen alustaan ja varmenteen toimittamiseen tarvittavat tiedot. Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on vastaavasti oikeus saada lakisääteisten tehtä-
viensä hoitamiseksi Väestörekisterikeskukselta tiedot sen edellä mainituin perustein
myöntämistä varmenteista. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityksel-
lä. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.
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