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Laki
sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentti,

24 §:n 1 momentti, 25 § ja 28 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti laissa 982/2010, 25 §

laissa 251/2014 sekä 28 §:n 2 momentti laissa 1229/2010, seuraavasti:

7 §

Lääkemääräyksen allekirjoittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Digi- ja väestötietovirasto vastaa varmennepalvelusta siten kuin sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:ssä sääde-
tään. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, mi-
ten lääkemääräyksen laatijan oikeus lääkkeen määräämiseen varmennetaan ja varmenne-
palvelu toteutetaan. Ennen asetuksen antamista sosiaali- ja terveysministeriön tulee kuulla
Digi-ja väestötietovirastoa siltä osin kuin asiassa on kysymys edellä tarkoitetusta Digi- ja
väestötietovirastolle kuuluvasta tehtävästä.

24 §

Ohjaus, seuranta ja valvonta

Sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta
kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun Digi- ja väestötietoviraston hoi-
taman varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja ter-
veysministeriölle ja valtiovarainministeriölle yhteisesti.

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

25 §

Maksut

Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta, tässä laissa tarkoi-
tetusta varmentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan tieto-
jen käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää vastaava
maksu. Maksun tulee lisäksi turvata Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuval-
mius. Maksun perii Kansaneläkelaitos. Kunnallisen terveydenhuollon maksut peritään
sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kansaneläkelaitoksen perimät
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maksut säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 10 §:n estämättä sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella sellaisiksi, että ne vastaavat palvelujen hoidosta aiheutuvien
kustannusten määrää. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelys-
tä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista Digi- ja väestötietoviraston suoritteista perittävistä
maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla.

Kansaneläkelaitoksen ja Digi- ja väestötietoviraston tulee toimittaa vuosittain sosiaali-
ja terveysministeriölle selvitys edellisen vuoden kustannuksista ja kustannuksiin vaikutta-
neista tekijöistä sekä arvio seuraavan vuoden käyttömaksujen perustana olevista koko-
naiskustannuksista.

28 §

Siirtymäsäännös

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lain 25 §:n mukaisia maksuja aletaan periä apteekeilta 1 päivästä tammikuuta 2012 lu-

kien, kuntien ja valtion terveydenhuollon toimintayksiköiltä 1 päivästä tammikuuta 2013
lukien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiltä 1 päivästä tammikuuta 2014 lu-
kien. Digi- ja väestötietovirasto voi kuitenkin periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n mukaisesti tuottamistaan suoritteista
palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavia maksuja Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolta siihen saakka kunnes terveydenhuollon palvelujen antajat
ryhtyvät suorittamaan Digi- ja väestötietovirastolle tämän lain 25 §:n mukaisia maksuja.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2019
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