
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015

L a k i

255/2015

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja
14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain

(159/2007) 14 §:n 1, 2, 3 ja 5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 1 momentti laissa
250/2014, 2 momentti laissa 1227/2010 ja 3 momentti laissa 981/2010, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1227/2010, uusi 4 momentti, jolloin
nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

10 §

Potilastietojen luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, voidaan valtakunnallisten tietojärjestel-
mäpalvelujen avulla luovuttaa lisäksi todis-
tukset ja lausunnot sille terveydenhuollon ul-
kopuoliselle toimijalle, jota varten asiakirja
on laadittu. Todistukseen ja lausuntoon lii-
tetty muu yksilöity asiakirja voidaan luovut-
taa todistuksen mukana. Luovuttaminen to-
teutetaan valtakunnalliseen tietojärjestelmä-
palveluun kuuluvan viestinvälitys- ja kysely-
palvelun avulla, ja se edellyttää potilaan in-
formoitua, yksilöityä suostumusta. Suostu-
muksen vastaanottajan on kirjattava tieto siitä
osaksi luovutettavaa asiakirjaa. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos antaa määräykset siitä,
mitkä asiakirjat saa luovuttaa viestinvälitys-
ja kyselypalvelun avulla.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Kansaneläkelaitos hoitaa terveydenhuollon
palvelujen antajien lukuun potilasasiakirjojen
säilytystä ja käyttöä varten olevaa arkistointi-
palvelua sekä sen osana potilasasiakirjojen
luovutusta varten hakemistopalvelua ja poti-
laan tiedonhallintapalvelua. Arkistointipalve-
luun voidaan tallentaa potilasasiakirjojen li-
säksi myös muita terveydenhuollon järjestä-
miseen ja tiedonhallintaan liittyviä asiakir-
joja. Kansaneläkelaitos hoitaa sosiaalihuollon
palvelunantajien lukuun arkistointipalvelua
sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytystä
varten. Lisäksi Kansaneläkelaitos hoitaa val-
takunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuu-
luvina tehtävinä luovutuslokirekisterien säily-
tyksen osana arkistointipalvelua, 19 §:ssä tar-
koitetun kansalaisen käyttöliittymän sekä pal-
velun, jonka avulla valtakunnallisia tietojär-
jestelmäpalveluja voi käyttää Internetin väli-
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tyksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä
liikutettavilla laitteilla. Kansaneläkelaitos voi
hoitaa myös muita sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tiedonhallintaan liittyviä valtakunnallisia
palveluja siten kuin niistä erikseen muualla
säädetään sekä huolehtia käyttölokirekisterien
säilytyksestä. Kansaneläkelaitos voi tarvitta-
essa antaa ohjeita edellä mainittujen valtakun-
nallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutta-
misen edellyttämistä teknisistä ja sanomalii-
kennemäärityksistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtä-
vänä on määrittää valtakunnallisten tietojär-
jestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämät
tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaproses-
seja tukevat tietorakenteet. Lisäksi se vastaa
koodistopalvelun sisällöstä. Kansaneläkelai-
tos hoitaa koodistopalvelun tietoteknistä to-
teutusta. Koodistopalvelu sisältää kaikki koo-
distot, joita tarvitaan asiakasasiakirjojen kä-
sittelyssä valtakunnallisten tietojärjestelmä-
palvelujen avulla.

Väestörekisterikeskus toimii sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja
muun henkilöstön, palvelujen antajien sekä
näiden palvelujen antamiseen osallistuvien
organisaatioiden, niiden henkilöstön ja tieto-
teknisten laitteiden vahvasta sähköisestä tun-

nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista
annetussa laissa tarkoitettuna varmentajana.
Väestörekisterikeskuksella on oikeus saada
näiden tehtäviensä hoitamiseksi Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolta sen yl-
läpitämästä terveydenhuollon ammattihenki-
löiden keskusrekisteristä varmenteen myöntä-
miseen 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 Väestörekisterikeskuk-
selta tiedot sen edellä mainituin perustein
myöntämistä varmenteista. Tiedot voidaan
luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityk-
sellä.
— — — — — — — — — — — — —

Kansaneläkelaitos ei saa antaa valtakun-
nallisten tietojärjestelmäpalvelujen järjestä-
miseen liittyvien sosiaalihuollon henkilöre-
kistereiden tai potilasrekistereiden taikka nii-
hin liittyvien lokirekistereiden käsittelyä tai
säilyttämistä toimeksiantotehtävänä ulkopuo-
lisille.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

2 255/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


