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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården, lagen om
elektroniska recept samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen överförs på Befolkningsregistercentralen som
om elektronisk behandling av klientuppgifter dess lagstadgade uppgifter. Befolkningsregisinom social- och hälsovården, lagen om elek- tercentralen ska producera hälso- och sjuktroniska recept och lagen om befolkningsda- vårdens certifikattjänster för beställaren som
tasystemet och Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer i enlighet med
certifikattjänster ändras. Genom propositio- lagen om grunderna för avgifter till staten.
nen ändras de bestämmelser som gäller sköt- Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar,
seln av hälso- och sjukvårdens certifikat- som beror på ikraftträdandet av lagen om
tjänster. Avsikten är att Tillstånds- och till- stark autentisering och elektroniska signatusynsverket för social- och hälsovårdens upp- rer.
gifter som certifikatutfärdare och producent
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 decemav certifikattjänster för hälso- och sjukvården ber 2010.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården (Valvira) är certifikatutfärdare enligt lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009) för yrkesutbildade personer och annan personal inom
hälso- och sjukvården inom den offentliga
och privata hälso- och sjukvården och vid
apoteken, för tillhandahållare av hälso- och
sjukvårdstjänster och för apotek samt för organisationer som deltar i tillhandahållandet
av dessa tjänster, för dessa organisationers
personal och datatekniska enheter. På initiativ från social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde föreslår social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet att
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovårdens uppgifter som hälso- och sjukvårdens certifikatutfärdare och producent av
hälso- och sjukvårdens certifikattjänster
överförs på Befolkningsregistercentralen.
Överföringen av uppgifterna genomförs så
att Befolkningsregistercentralen blir hälsooch sjukvårdens lagstadgade certifikatutfärdare, som även svarar för registreringen av
personalen inom hälso- och sjukvården och
vid apoteken.
Till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens verksamhetsområde ska
fortfarande höra ansvaret för den roll- och attributdatatjänst som används i de nationella
informationssystemen inom hälso- och sjukvården samt för de s.k. Valvira-kodsystemen.
Tillstånds- och tillsynsverket ska även svara
för att Befolkningsregistercentralen ges de
sakkunnigtjänster som hänförs till verksamheten och yrkesutövningen inom hälso- och
sjukvården och som behövs vid genomförandet av certifikattjänsterna. Styrningen och
övervakningen av de olika funktionerna inom
hälso- och sjukvården och dess system samt
annan sådan verksamhet som tydligt hänförs
till s.k. substanskompetens ska fortfarande
vara tillstånds- och tillsynsverkets uppgift.
2

Nuläge

Som bäst håller man på att bygga upp ett
riksomfattande elektroniskt patientarkiv och

receptförskrivningssystem för hälso- och
sjukvården, och en motsvarande nationell
lösning är att vänta även inom socialvården.
Dessa system är en väsentlig del av socialoch hälsovårdens verksamhet och de erbjuder
en möjlighet att utveckla såväl verksamheten
som strukturerna. Genomförandet av dataskydd och datasäkerhet för den information
som förs in i systemen förutsätter att de organisationer som ansluter sig till systemet
och de personer som behandlar patientuppgifter kan identifieras på ett tillförlitligt sätt
och att personernas behörighet och giltiga
rätt att utöva yrket kan kontrolleras på ett
tidsenligt sätt. Dessutom ska patientuppgifterna kunna undertecknas elektroniskt. Det är
certifikatutfärdarens uppgift att tillhandahålla
elektroniska autentiserings- och signeringstjänster, och denna verksamhet styrs av såväl
gemenskapslagstiftning som nationell lagstiftning.
De mest betydande producenterna av certifikattjänster inom statsförvaltningen är Befolkningsregistercentralen, som har producerat certifikattjänster sedan 1999 för medborgarna, förvaltningen och företagen, samt
Tillstånds– och tillsynsverket för social- och
hälsovården, som har till uppgift att ordna
certifikattjänster för hälso- och sjukvårdens
nationella informationssystemtjänster (eRecept och eArkiv). Före år 2009, då Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
inledde sin verksamhet, hade Rättsskyddscentralen för hälsovården hand om certifikattjänsterna.
Det av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utvecklade och uppbyggda certifikatsystemet för hälso- och
sjukvården, som möjliggör elektronisk autentisering och signering, har kunnat utnyttjas
från år 2008 vid uppbyggnaden av ovan avsedda riksomfattande informationssystemtjänster för hälso- och sjukvården. Av hälsooch sjukvårdens nationella informationssystemlösningar började pilotanvändningen av
elektroniska recept i maj 2010, och det innebär att ibruktagandet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens certifikattjänster för egentlig produktion fortfarande är i initialskedet.
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Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården är certifikatutfärdare enligt
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer (617/2009) för yrkesutbildade personer och annan personal inom hälso- och
sjukvården inom den offentliga och privata
hälso- och sjukvården och vid apoteken, för
tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster och för apotek samt för organisationer
som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal och datatekniska enheter.
Det uppskattas att det totala antalet innehavare av personcertifikat som behövs inom hälso- och sjukvården och vid apoteken uppgår
till ca 300 000. Av dessa certifikatinnehavare
är ca hälften yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården, vars certifikat är universala på ett sådant sätt att de inte är bundna
till någon namngiven organisation. Certifikaten för annan personal inom hälso- och sjukvården är däremot organisationsspecifika.
Utöver personcertifikat behövs dessutom tusentals systemsigneringscertifikat för organisationerna och servercertifikat för de datatekniska enheterna. Antalet personcertifikat
som för närvarande har utfärdats uppgår till
ca 6 000, varav en del är testcertifikat. Utöver organiseringen av de egentliga certifikattjänsterna förmedlar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till
organisationer som använder nationella informationssystemtjänster uppdaterad information om rätten att utöva yrke i fråga om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården och om eventuella begränsningar
av denna rätt (roll- och attributdatatjänsten).
I fråga om hälso- och sjukvården finns bestämmelser om certifikattjänsterna i lagen
om elektronisk behandling av klientuppgifter
inom social- och hälsovården (159/2007),
nedan klientuppgiftslagen, och i lagen om
elektroniska recept (61/2007). I fråga om Befolkningsregistercentralen finns bestämmelser om certifikattjänster i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
3

Föreslagna ändringar

I denna proposition föreslås det att klientuppgiftslagen, lagen om elektroniska recept
och lagen om befolkningsdatasystemet och

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ändras. Genom förslaget ändras de bestämmelser som gäller skötseln av hälso- och
sjukvårdens certifikattjänster. Avsikten är att
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovårdens uppgifter som certifikatutfärdare och den som sköter certifikattjänsterna för
hälso- och sjukvården överförs på Befolkningsregistercentralen som dess lagstadgade
uppgifter. Befolkningsregistercentralen ska
producera hälso- och sjukvårdens certifikattjänster för beställaren som offentligrättsliga
prestationer (till självkostnadspris) i enlighet
med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). De certifikattjänster som Befolkningsregistercentralen producerar för
hälso- och sjukvården omfattar certifieringssystemet och dess reservdriftstjänst samt användningen av ett decentraliserat system för
beställning och administrering av certifikatkort, upprätthållandet av certifikatregistertjänsten och spärrlistetjänsten samt tillhandahållandet och sändandet av kortläsarprogramvara, certifikat, aktivkort och andra
eventuella tekniska underlag.
Upprätthållandet av det Valvira-kodsystem
som används i de nationella informationssystemtjänsterna för roll- och attributdatatjänsten samt hälso- och sjukvården och som
grundar sig på uppgifterna i det centralregister över yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården upprätthåller kan däremot inte överföras från tillståndsoch tillsynsverket för att upprätthållas på annat håll, utan verket ska fortfarande svara för
dessa uppgifter. Det ska dessutom bli Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens uppgift att för Befolkningsregistercentralen tillhandahålla sakkunskap om
verksamheten inom hälso- och sjukvården
och om idkande av näring och yrkesutövning
när Befolkningsregistercentralen producerar
certifikattjänster för hälso- och sjukvården.
Enligt propositionen ska Befolkningsregistercentralen ha rätt att av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för
produktionen av certifikattjänster för hälsooch sjukvården få den information som behövs för utfärdande och återkallande av certifikat, för certifikat, för det tekniska underlaget för certifikat och för sändande av certifi-
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kat ur det centralregister över yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården som
verket upprätthåller.
De nya uppgifter som föreslås för Befolkningsregistercentralen förutsätter vissa ändringar i innehållet även i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. I lagen föreslås
dessutom vissa helt tekniska ändringar på basis av den lag om stark autentisering och
elektroniska signaturer som trädde i kraft den
1 september 2009.
För behandlingen av principiella frågor
som gäller elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården, för genomförandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna samt för förenhetligandet och utvecklandet av serviceanvändarnas
informationssystem finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet delegationen
för elektronisk informationsadministration
inom social- och hälsovården. Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter och
sammansättning utfärdas genom förordning
av statsrådet. Med anledning av den nya
uppgift som föreslås för Befolkningsregistercentralen vore det ändamålsenligt att då delegationen för elektronisk informationsadministration nästa gång tillsätts ska till dess
medlemmar utses tillräckligt många företrädare för finansförvaltningen.
4

Propositionens konsekvenser

En sammanslagning av certifikattjänsterna
medför uppskattningsvis en inbesparing på
ca 1 300 000 euro i investeringskostnader
fram till år 2013 och en årlig inbesparing på
ca 650 000 euro i underhållskostnader från år
2013. I jämförelse med en situation då full
produktion råder ingår i den sist nämnda inbesparingen enligt preliminära uppskattningar en minskning på minst fyra årsverken när
det gäller certifikattjänsterna för hälso- och
sjukvården. När det gäller anskaffning av
produktgrupper som till sitt pris är volymkänsliga samt av registreringsenheter uppskattas inbesparingarna redan från början av
sammanslagningen vara betydande.
I klientuppgiftslagen bestäms att användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna för hälso- och sjukvården fi-

5

nansieras med användningsavgifter. Grunderna för dessa avgifter och sättet att ta ut
dem fastställs genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. De kostnader som
hänför sig till certifikaten är en del av kostnaderna för ovan nämnda tjänster och avsikten är att även de ska täckas med avgifter.
Därför är det inte motiverat att upprätta ett
särskilt faktureringssystem för att finansiera
certifikatverksamheten utan att inkludera avgifterna på ett sätt så att de tas ut som en del
av det centraliserade faktureringssystemet.
Innan användningsavgifter börjar tas ut finansieras verksamheten ur statsbudgeten.
Under denna tid föreslås tillvägagångssättet
vara sådant att Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården betalar kostnaderna till Befolkningsregistercentralen.
Befolkningsregistercentralen behöver ett
tillägg på sammanlagt sex årsverken för produktionen av certifikattjänster för hälso- och
sjukvården. När lagarna träder i kraft den
1 december 2010 övergår tre personer jämte
deras tjänster från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Befolkningsregistercentralen. Beträffande år
2010 ska överföringarna av nödvändiga ekonomiska resurser mellan Befolkningsregistercentralen och Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården skötas genom
överföring av anslag från tillstånds- och tillsynsverket för att användas av Befolkningsregistercentralen.
I budgeten för 2011 överförs till Befolkningsregistercentralen
finansiering
på
260 000 euro, vilket motsvarar tre årsverken.
I fortsättningen ska man dessutom följa med
det resursbehov som beror på att certifikatverksamheten överförs till Befolkningsregistercentralen och vid behov avtalar man utifrån detta om de tilläggsresurser som ska
anvisas för Befolkningsregistercentralen.
Kostnaderna för det nuvarande certifikatsystemet som Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården upprätthåller högst
till utgången av juni 2012, utgörs i huvudsak
av kostnaderna för upprätthållande av systemet, eftersom systemet inte längre utvecklas.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården och de sjukvårdsdistrikt som använder systemet för att producera sina egna
organisationscertifikat betalar kostnaderna
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för upprätthållande av systemet i proportion
till antalet certifikat som de producerar. I och
med att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är ägare till det nuvarande certifikatsystemet uppgår de kostnader
som kvarstår på verkets ansvar till uppskattningsvis 860 000 euro. Hos Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården
kvarstår dessutom personresurser motsvarande två årsverken samt ett nödvändigt omkostnadsanslag för upprätthållande av rolloch attributdatatjänsten och Valvira-kodsystemen, som kvarstår hos verket, samt för
tillhandahållande av sakkunskap som hänför
sig till hälso- och sjukvården för Befolkningsregistercentralen när centralen producerar certifikattjänster för hälso- och sjukvården. Dessutom kvarstår hos Valvira
2 780 000 euro, som täcker de avgifter som
ska betalas till Befolkningsregistercentralen.
Förslaget har inte konsekvenser för den
kommunala ekonomin och inte heller för hälso- och sjukvårdspersonalen, klienterna eller
patienterna, eller för deras ställning. De föreslagna ändringarna gäller interna administrativa arrangemang inom statsförvaltningen.
5

Beredningen av propositionen

I samband med ett av finansministeriet tillsatt projekt för omorganisering av de statliga
certifikattjänsterna som genomfördes åren
2008—2010 konstaterades att certifikattjänsterna för hälso- och sjukvården med hjälp av
teknologi som är i användning redan nu och
utvecklingsarbete som har utförts redan tidigare kunde genomföras så att de motsvarar
behovet inom hälso- och sjukvården, men på
ett mer kostnadseffektivt sätt genom att slå
dem samman med annan statlig certifikatverksamhet. De branschspecifika krav som
hälso- och sjukvården ställer på den egentliga
certifikatverksamheten skiljer sig inte i så betydande utsträckning från motsvarande krav i
andra branscher att certifikatutfärdaren bör
vara specialiserad på hälso- och sjukvård.
Man bedömer att en sammanslagning av statens certifikatfunktioner kunde stärka även
statens beställar- och arbetsgivarställning
som certifikatutfärdare. I certifikatbranschen
konkurrerar staten med den privata sektorn

om det fåtal kvalitativa sakkunniga som finns
i branschen.
Statens revisionsverk (SRV) anser i sin revisionsberättelse Utvecklandet och användningen av identifieringstjänster i den offentliga förvaltningen (Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset
161/2008) att det förekommit ett flertal olika
problem med certifikattjänstverksamheten
både vid den dåvarande Rättsskyddscentralen
för hälsovården och vid Befolkningsregistercentralen. Statens revisionsverk har även fört
fram att hälso- och sjukvårdens certifikattjänster inte har verkställts i samarbete med
Befolkningsregistercentralen i tillräcklig utsträckning.
På ovan nämnda grunder har social- och
hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
tagit initiativ till en sammanslagning av Befolkningsregistercentralens och Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovårdens certifikattjänster under år 2010. Sammanslagningen behöver genomföras innan
hälso- och sjukvårdens certifikatproduktion
börjar i egentlig mening och fullt ut, eftersom
den ekonomiska och funktionella nytta som
eftersträvas med sammanslagningen i annat
fall väsentligt fördröjs eller förhindras.
Sammanslagningen av certifikattjänsterna
uppskattas även leda till att de mål som Statens revisionsverk har uppställt för produktionen av statliga certifikattjänster förverkligas.
Förslaget har beretts som tjänsteuppdrag
under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Finansministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och
Befolkningsregistercentralen har deltagit i
beredningen av förslaget. De centrala statliga
myndigheter som hänförs till produktionen
av elektroniska autentiserings- och signeringstjänster har deltagit i beredningen av
ärendet redan i finansministeriets arbetsgrupp
för omorganisering av certifikatproduktionen, som lämnade sin slutrapport den 26 februari 2010 (VM140:00/2008). I slutrapporten
ingick även ett förslag enligt vilket målet ska
vara att statens certifikatproduktion koncentreras till Statens IT-central vid Statskontoret,
som man håller på att utveckla till en servicecentral som producerar IT-tjänster för den
offentliga förvaltningen och stödtjänster för
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den elektroniska ärendehanteringen. Detta
mål kan enligt arbetsgruppen nås genom att
produktionen av hälso- och sjukvårdens certifikattjänster i första hand överförs på Befolkningsregistercentralen. Enligt arbetsgruppens förslag kunde centraliseringen av
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produktionen som sammanställts på detta sätt
hos IT-servicecentralen, beroende på sättet
att genomföra centraliseringen, ske under perioden 2012—2015 och förutsatt att den är
ekonomiskt sett förnuftig.

DETALJMOTIVERING
1
1.1

Lagförslag
Lag om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården

2 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att
lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
fogas till uppräkningen av författningar i 2 §
3 mom. gällande lagens tillämpningsområde.
8 §. Identifiering. Lagens 8 § gäller identifiering. Enligt paragrafen kan närmare bestämmelser om de tekniska identifieringsoch verifieringsmedlen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Det föreslås att paragrafen ändras så att social- och hälsovårdsministeriet ska höra Befolkningsregistercentralen innan förordning
utfärdas till den del det är fråga om den certifikattjänst som Befolkningsregistercentralen
sköter.
14 §. Riksomfattande informationssystemtjänster. I lagens 14 § finns bestämmelser om
olika myndigheters uppgifter när det gäller
skötseln av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården. Med skötsel av riksomfattande informationssystemtjänster avses alla de åtgärder
som behövs för genomförandet av dessa
tjänster så att man med hjälp av dem kan
genomföra elektronisk förvaring, användning
och överlåtelse av patientuppgifter på riksnivå på det sätt som avses i lagen. De riksomfattande informationssystemtjänsterna är således en del av den helhet som utgörs av hälsovårdsservice.
Det föreslås att paragrafens 3 mom. ändras
så att Befolkningsregistercentralen är den
myndighet som sköter certifikattjänsten för
hälso- och sjukvården i stället för Tillstånds-

och tillsynsverket för social- och hälsovården. Befolkningsregistercentralen är den certifikatutfärdare som avses i lagen om stark
autentisering och elektroniska signaturer för
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården samt för annan personal inom
hälso- och sjukvården och vid apoteken, för
tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster och för apotek samt för organisationer
som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, för dessa organisationers personal och
datatekniska enheter. Utfärdandet och återkallandet av yrkescertifikat för hälso- och
sjukvården ska kopplas till giltigheten för rätten att utöva yrke när det gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att returnera certifikatkort som innehåller återkallade certifikat.
Befolkningsregistercentralen ska ha rätt att
för skötseln av dessa uppgifter av Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
få den information som behövs vid produktionen av certifikattjänster ur det centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki-registret) som
verket upprätthåller. Befolkningsregistercentralens rätt att få information ska gälla den
information i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
som behövs för utfärdande och återkallande
av certifikat, för certifikat, för tekniska underlag samt för leverans av certifikatkort. Till
denna information hör bl.a. person- och
adressuppgifter för yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården, uppgifter om
erhållande eller förlust av rätt att utöva yrke
eller av yrkesbeteckning jämte ikraftträdandetidpunkter, registreringsnummer och identifikationskod som krävs för förskrivning av
läkemedel. Befolkningsregistercentralens rätt
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att få information ska vara begränsad och den
ska inte gälla information om grunderna för
förlust av rätten att utöva yrke och inte heller
information om begränsning av rätten att utöva yrke eller grunderna för begränsningen.
Utöver den rätt till information som Befolkningsregistercentralen har föreslås det
även bestämmelser om rätten för Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
att få information av Befolkningsregistercentralen. För styrningen och övervakningen av
funktionerna inom den hälso- och sjukvård
och dess system som hör till tillstånds- och
tillsynsverkets verksamhetsområde ska verket ha rätt att få information av Befolkningsregistercentralen om de certifikat som utfärdats för att användas inom de nationella informationssystemtjänsterna inom hälso- och
sjukvården eller för skötseln av dessa tjänster.
I det nya 4 mom. som föreslås bli fogat till
paragrafen ska finnas bestämmelser om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens uppgifter. När Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare för hälsooch sjukvården är det varken ändamålsenligt
eller möjligt att till Befolkningsregistercentralen överföra alla uppgifter som hänför sig
till den certifikattjänst som upprätthålls av
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården. Uppgifter och system av detta
slag som tydligt hänför sig till tillstånds- och
tillsynsverkets verksamhetsområde är den
roll- och attributdatatjänst som baserar sig på
centralregistret över yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården och som genomförts med hjälp av uppgifterna i registret
samt de s.k. Valvira-kodsystemen som använts i de nationella informationssystemen
inom hälso- och sjukvården. Dessa kodsystem används för att i strukturerad form presentera information om rätten att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården samt om giltighet och begränsningar i fråga om denna rätt.
Fastän Befolkningsregistercentralen ensam
har ansvaret för produktionen av certifikattjänsten för hälso- och sjukvården behöver
den i sitt uppdrag även sådan sakkunskap
som hänför sig till hälso- och sjukvårdsverksamhet samt idkande av näring och yrkesutövning som Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården uttryckligen besitter.

Det ska vara tillstånds- och tillsynsverkets
uppgift att tillhandahålla denna sakkunskap
för Befolkningsregistercentralen när centralen producerar certifikattjänster för hälsooch sjukvården. Avsikten med de föreslagna
bestämmelserna är emellertid inte att inskränka de uppgifter och det ansvar som är
avsedda för Befolkningsregistercentralen i
lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.
16 §. Ansvar vid skötseln av informationssystemtjänsterna. Det föreslås att paragrafens
5 mom., som gäller certifikatutfärdarens ansvar, upphävs som onödigt, eftersom den certifikattjänst som avses i 14 § 3 mom. i 4 kap.
har föreslagits bli överförd från Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
till Befolkningsregistercentralen som centralens lagstadgade uppgift. Befolkningsregistercentralens ansvar i egenskap av producent
av certifikattjänster fastställs på ett uttömmande sätt i bestämmelserna i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om
stark autentisering och elektroniska signaturer.
20 §. Styrning, övervakning och uppföljning. I 20 § finns bestämmelser om bl.a.
styrning, övervakning och uppföljning av
certifikatverksamheten inom hälso- och sjukvården. Eftersom Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens lagstadgade
uppgift som certifikatutfärdare för hälso- och
sjukvården och som producent av certifikattjänster föreslås bli överförd till Befolkningsregistercentralen, föreslås det att 1 mom.
ändras så att den allmänna styrningen och
övervakningen av hälso- och sjukvårdens
certifikattjänster ska genomföras som samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet
och finansministeriet. Befolkningsregistercentralen hör enligt gällande lagstiftning till
finansministeriets förvaltningsområde.
Det finns ett nära samband mellan de
grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen och datasäkerheten. Datasäkerheten är
en nödvändig förutsättning för att ett flertal
av de grundläggande fri- och rättigheterna
ska tillgodoses vid elektronisk behandling av
uppgifter och elektroniska tjänster. De frågor
som är närmast knutna till datasäkerheten är
bl.a. rätten till privatliv och skyddet av per-
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om förtroliga meddelanden. Den offentliga
makten är skyldig att främja genomförandet
av de grundläggande fri- och rättigheterna
och detta sker särskilt genom lagstiftarens
verksamhet.
Behandling av patientuppgifter eller deras
logguppgifter hör inte till den produktion av
certifikattjänster som föreslås för Befolkningsregistercentralen. Det föreslås dock att
paragrafens 3 mom. ändras så att även Befolkningsregistercentralen åläggs att följa och
övervaka att det dataskydd och den datasäkerhet som hänför sig till den tjänst som centralen tillhandahåller genomförs. Dessutom
föreslås det att Befolkningsregistercentralen
nämns i 4 mom. på grund av den föreslagna
ändringen av centralens behörighet.
22 §. Avgifter. Omnämnandet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i paragrafens 1 mom. föreslås bli
ändrat till Befolkningsregistercentralen med
anledning av den ändring av behörigheten
som föreslås för centralen. Närmare bestämmelser om avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer utfärdas
genom förordning av finansministeriet, med
beaktande av vad som föreskrivs om avgifter
i lagen om grunderna för avgifter till staten
och med stöd av den. Det föreslås i 2 mom.
att Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården byts ut mot Befolkningsregistercentralen med anledning av den ändring
av behörigheten som föreslås för centralen.
25 §. Övergångsbestämmelser. Avgifter
enligt 22 § börjar enligt gällande bestämmelse tas ut tre år och nio månader efter lagens
ursprungliga ikraftträdande. Avsikten är att
denna övergångstid ska bevaras oförändrad
som huvudregel. Det föreslås likväl att bestämmelsen ändras så att Befolkningsregistercentralen trots allt i enlighet med 14 § ska
kunna ta ut avgifter hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för
certifikatprestationer som centralen producerat tills motsvarande avgifter börjar tas ut hos
tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster. Befolkningsregistercentralen tar redan för närvarande ut motsvarande avgifter
hos andra förvaltningsområden.
För att kunna garantera ett störningsfritt utvecklande och ibruktagande av de nationella
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informationssystemtjänsterna inom hälsooch sjukvården krävs det att en snabb överföring av certifikatutfärdandet från Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
till Befolkningsregistercentralen tryggas genom att det nuvarande certifikatsystemet vid
tillstånds- och tillsynsverket hålls i drift under den tid de nya tjänsterna byggs upp. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har i vilket fall som helst en avtalsbaserad skyldighet att upprätthålla sitt certifikatsystem för sjukvårdsdistriktens organisationscertifikattjänst ända till den 30 juni
2012. Den sist nämnda omständigheten utgör
emellertid inget hinder för en sammanslagning av certifikattjänsterna enligt den planerade tidtabellen, eftersom sjukvårdsdistriktens egna organisationsspecifika kort i vilket
fall som helst ersätts med hälso- och sjukvårdens certifikatkort i och med att ibruktagandet av KanTa-tjänsterna framskrider.
Med anledning av det ovan anförda föreslås att det till 25 § fogas ett nytt 4 mom. Enligt momentet ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens certifikatsystem fungera som reservsystem högst till
den 30 juni 2012 för de certifikattjänster som
Befolkningsregistercentralen producerar. Reservsystemet kunde tas i bruk, om Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
och Befolkningsregistercentralen enhälligt
konstaterar att den certifikattjänst som Befolkningsregistercentralen producerar inte
kan tas i bruk inom hälso- och sjukvården.
Enligt den föreslagna bestämmelsen svarar
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården för detta reservsystem i egenskap av certifikatutfärdare på det sätt som föreskrivs i lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer.
1.2

Lagen om elektroniska recept

7 §. Signering av recept. I paragrafens
2 mom. finns bestämmelser om vilken myndighet som ansvarar för certifikattjänsterna.
Enligt förslaget ska Befolkningsregistercentralen i fortsättningen vara den myndighet
som sköter certifikattjänsten för hälso- och
sjukvården i stället för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I
överensstämmelse med detta ska Befolk-
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ningsregistercentralen inom hälso- och sjukvården vara den certifikatutfärdare som avses
i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer.
Enligt gällande bestämmelse utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmelser om hur det
kan verifieras att den som gjort upp receptet
har rätt att förskriva läkemedel och hur certifikattjänsterna kan genomföras. Det föreslås
att bestämmelsen ändras till denna del så att
social- och hälsovårdsministeriet innan förordning utfärdas ska höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller den ovan
avsedda uppgiften som Befolkningsregistercentralen ska sköta.
24 §. Styrning, uppföljning och övervakning. I lagens 24 § finns bestämmelser om
bl.a. styrning, uppföljning och övervakning
av certifikatverksamheten. Social- och hälsovårdsministeriet har fortsättningsvis hand om
den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av elektroniska recept samt
av anordnandet och genomförandet av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses i denna lag. Till den del det är fråga om
den certifikattjänst som sköts av Befolkningsregistercentralen, föreslås emellertid att
den allmänna styrningen och övervakningen
sköts i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Befolkningsregistercentralen hör enligt gällande
lagstiftning till finansministeriets förvaltningsområde.
25 §. Avgifter. I lagens 25 § finns bestämmelser om avgifter. De avgifter som avses i
paragrafen fastställs även i fortsättningen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet på ett sådant sätt att de motsvarar
produktionskostnaderna för tjänsten. Närmare bestämmelser om avgifter som ska tas ut
för Befolkningsregistercentralens prestationer som avses i 14 § i klientuppgiftslagen utfärdas dock enligt förslaget genom förordning av finansministeriet, med beaktande av
vad som föreskrivs om avgifter i lagen om
grunderna för avgifter till staten och med
stöd av den.
28 §. Övergångsbestämmelse. I lagens 28 §
finns övergångsbestämmelser. Avgifter som
avses i lagens 25 § börjar enligt gällande bestämmelse tas ut fyra år efter lagens ur-

sprungliga ikraftträdande. Avsikten är att
denna övergångstid ska bevaras oförändrad
som huvudregel. Utifrån den bestämmelse
som föreslås bli fogad till paragrafens
2 mom. kunde Befolkningsregistercentralen
trots allt i enlighet med 14 § i klientuppgiftslagen ta ut avgifter hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för
prestationer som centralen producerat från
och med att bestämmelserna om överföringen av certifikattjänsterna träder i kraft tills
avgifter börjar tas ut hos tillhandahållarna av
hälso- och sjukvårdstjänster.
1.3

Lagen om befolkningsdatasystemet
och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster

I 2 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 43 §
2 mom. 2 punkten, 61 § 3 mom., 62 § 1 och
2 mom., 66 § 3 mom., 67 § 1 mom. och 68 §
1 mom. i lagen hänvisas det till den upphävda lagen om elektroniska signaturer
(14/2003). Därför föreslås det att ovan
nämnda bestämmelser ändras så att det i dem
hänvisas till gällande lag om stark autentisering och elektroniska signaturer i stället för
till den upphävda författningen.
62 §. Uppgifter som ska ingå i certifikat för
certifierad elektronisk kommunikation. Enligt
andra meningen i paragrafens 1 mom. ska
medborgarcertifikat och andra certifikat som
Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer innehålla en elektronisk
kommunikationskod såsom en sådan identifikationsuppgift som identifierar innehavaren
av certifikatet. Det föreslås att ordalydelsen i
bestämmelsen ändras så att ett annat certifikat än ett medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för en fysisk
person utöver den elektroniska kommunikationskoden som är den identifikationsuppgift
som identifierar innehavaren av certifikatet
även kunde innehålla en annan sådan identifierare som inte innehåller information om
personen. Ändringsförslaget är nödvändigt
för att det i certifikaten för yrkesutbildade
personer inom social- och hälsovården samt
för annan personal inom hälso- och sjukvården och vid apoteken kommer att användas
någon annan identifierare än elektronisk
kommunikationskod som sådan identifika-
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tionsuppgift som identifierar personen i fråga. Det registreringsnummer som ges yrkesutbildade personer i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kunde vara en sådan identifierare av
exempelvis yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården. Samma behov att ersätta den elektroniska kommunikationskoden
med någon annan identifierare, som identifierar certifikatinnehavaren, förekommer även
hos t.ex. vissa säkerhetsmyndigheter. Eftersom identifieraren enligt den föreslagna bestämmelsen inte får innehålla information
som hänför sig till personen, förhindrar detta
även att personbeteckningen används som
någon annan identifierare. Den föreslagna
bestämmelsen stämmer även till denna del
överens med de begränsningar som ställs på
behandlingen av personbeteckning i 6 § i lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer.
65 §. Behandling av certifikat och uppgifterna i dem. Enligt paragrafen registreras certifikaten och uppgifterna i dem i ett offentligt
register som förs av Befolkningsregistercentralen. Det föreslås att ordalydelsen i bestämmelsen ändras så att medborgarcertifikaten och andra av Befolkningsregistercentralen utfärdade certifikat för en fysisk person
som allmänt används vid elektronisk kommunikation samt uppgifterna i dessa certifikat kunde registreras i ett offentligt register
som förs av Befolkningsregistercentralen.
Enligt 62 § 1 mom. ingår i certifikatet bl.a.
en elektronisk kommunikationskod eller någon annan identifierare. I ett offentligt register registreras inte certifikat som i första hand
är avsedda att användas i en viss verksamhetsmiljö för ett visst ändamål. Certifikat av
detta slag är t.ex. signeringscertifikaten för
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården och tjänstecertifikaten för säkerhetsmyndigheter. Dessa certifikat kan dock
utöver det primära användningsändamålet
även användas i andra elektroniska tjänster.
Den föreslagna ändringen kan på grund av
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omständigheter som hänför sig till datasäkerheten eller någon annan vägande grund erbjuda en möjlighet att avstå från att registrera
ett certifikat i det offentliga registret.
69 §. Befolkningsregistercentralens rätt att
få information och utöva tillsyn. I lagens 69 §
föreskrivs om Befolkningsregistercentralens
rätt att få information och utöva tillsyn. Dessa rättigheter kan ges endast de myndigheter,
företag och samfund som avses i lagens 67 §.
På grund av att bestämmelserna ska vara tydliga och exakta föreslås att det till bestämmelsen fogas de myndigheter och tillhandahållare av tjänster som avses i klientuppgiftslagen och lagen om elektroniska recept och
som får rätt att få information och utöva tillsyn. Det föreslås att paragrafen kompletteras
så att Befolkningsregistercentralen ska ha rätt
att av de instanser som nämns i bestämmelsen få sådan information som behövs inte
bara för att följa och övervaka tillförlitligheten hos förfarandet vid utfärdande av sådana
certifikat som produceras av Befolkningsregistercentralen utan också för att följa och
övervaka återkallandet av certifikat.
2

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 december 2010.
3

Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

De föreslagna lagarna motsvarar den författningsnivå som krävs i grundlagen och i
dem ingår inte bestämmelser som är problematiska med tanke på de grundläggande frioch rättigheter som anges i grundlagen. Med
anledning av ovan nämnda omständigheter
anses det att lagförslagen kan behandlas i
vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007) 16 § 5 mom.,
ändras 2 § 3 mom., 8 §, 14 § 3 mom., 20 § 1, 3 och 4 mom., 22 § och 25 § 2 mom., av dem
2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 619/2009, 20 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag
1565/2009 och 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 733/2007, och
fogas till 14 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 25 §, sådant det lyder delvis ändrat i lag 733/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir
5 mom., som följer:
2§
Tillämpningsområde
——————————————
Om inte något annat följer av denna eller
någon annan lag tillämpas på behandlingen
av klientuppgifter vad som bestäms i lagen
om patientens ställning och rättigheter
(785/1992), nedan patientlagen, lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommunikation
i
myndigheternas
verksamhet
(13/2003), lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009), lagen om
befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)
och arkivlagen (831/1994) eller med stöd av
dem.
8§
Identifiering
Vid elektronisk behandling av klientuppgifter ska klienten, tillhandahållaren av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjäns-

ter, andra parter i behandlingen av klientuppgifter och deras företrädare samt de datatekniska enheterna identifieras på ett tillförlitligt
sätt. Identifieringen av de personer som behandlar patientuppgifter, tillhandahållarna av
tjänster, de datatekniska enheterna samt de
riksomfattande informationssystemtjänsterna
förutsätter verifiering. Närmare bestämmelser om de tekniska identifierings- och verifieringsmedlen kan utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet. Socialoch hälsovårdsministeriet ska innan förordning utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller uppgifter som Befolkningsregistercentralen enligt 14 § ska
sköta.
14 §
Riksomfattande informationssystemtjänster
——————————————
Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare enligt lagen om stark autentisering
och elektroniska signaturer för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och
annan personal inom hälso- och sjukvården,
tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster samt organisationer som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal

RP 155/2010 rd
och datatekniska enheter. Befolkningsregistercentralen har rätt att för skötseln av dessa
uppgifter av Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården få den information
som behövs för utfärdande och återkallande
av certifikat, för certifikat, för det tekniska
underlaget för certifikat och för sändande av
certifikat ur centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som
verket upprätthåller. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har på
motsvarande sätt rätt att för skötseln av sina
lagstadgade uppgifter av Befolkningsregistercentralen få information om de certifikat
som centralen utfärdat på ovan nämnda
grunder. Informationen kan överlämnas med
hjälp av en teknisk anslutning.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården upprätthåller roll- och attributdatatjänsten och kodsystem med hjälp av
vilka tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, apotek, Folkpensionsanstalten
och Befolkningsregistercentralen för användning och certifiering av de riksomfattande informationssystemtjänsterna ges information om rätten att vara verksam som
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och om rätten att använda yrkesbeteckning samt om giltighetstiden för dessa
rättigheter. Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården har dessutom till
uppgift att för Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster tillhandahålla sakkunskap
om verksamheten inom hälso- och sjukvården samt om idkande av näring och yrkesutövning.
——————————————
20 §
Styrning, övervakning och uppföljning
Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och
hälsovården, informationsadministrationen i
anslutning därtill och skötseln och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Den
allmänna styrningen och övervakningen av
Befolkningsregistercentralens certifikattjänst
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hör likväl gemensamt till social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.
——————————————
Tillhandahållaren av socialvårdstjänster
och hälso- och sjukvårdstjänster, Folkpensionsanstalten, Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården och Befolkningsregistercentralen ska för egen del följa och
övervaka att det dataskydd och den datasäkerhet som hänför sig till dess service förverkligas. Om någon har behandlat klientuppgifter i strid med lagen ska behörig tillhandahållare av tjänster samt Folkpensionsanstalten på eget initiativ vidta nödvändiga
åtgärder. För uppföljningen och övervakningen har tillhandahållaren rätt att få de
egna patientregistrens logguppgifter från
Folkpensionsanstalten.
Den ansvariga föreståndaren för en verksamhetsenhet för socialvård eller hälso- och
sjukvård ska meddela skriftliga instruktioner
om hur klientuppgifterna ska behandlas och
om de förfaringssätt som ska iakttas samt se
till att personalen har tillräcklig sakkunskap
och kompetens för behandlingen av klientuppgifter. Dessutom ska varje tillhandahållare av tjänster och Folkpensionsanstalten ha
en dataskyddsansvarig för uppföljnings- och
övervakningsuppgifter.
22 §
Avgifter
Användningen av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § och
som administreras av Folkpensionsanstalten
och Befolkningsregistercentralen är avgiftsbelagd för tillhandahållarna av hälso- och
sjukvårdstjänster. De avgifter som Folkpensionsanstalten tar ut bestäms utan hinder av
10 § i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) så att de motsvarar beloppet av kostnaderna för skötseln av tjänsterna.
De avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer bestäms i lagen om
grunderna för avgifter till staten och med
stöd av den.
Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen ska årligen tillställa socialoch hälsovårdsministeriet samt delegationen
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för elektronisk informationsadministration
inom social- och hälsovården en utredning av
de faktorer som påverkar kostnaderna samt
en bedömning av de totalkostnader som ligger till grund för följande års användningsavgifter.

och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter
enligt 22 § till Befolkningsregistercentralen.
——————————————
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens certifikatsystem fungerar
som ett reservsystem för de certifikattjänster
som Befolkningsregistercentralen producerar
25 §
för hälso- och sjukvården samt för elektroniska recept med stöd av 14 § i denna lag och
7 § i lagen om elektroniska recept högst till
Övergångsbestämmelser
den 30 juni 2012. Tillstånds- och tillsynsver——————————————
ket för social- och hälsovården svarar för detAvgifter enligt 22 § börjar tas ut tre år och ta reservsystem i egenskap av certifikatutfärnio månader efter lagens ikraftträdande.
dare på det sätt som föreskrivs i lagen om
Befolkningsregistercentralen kan dock för stark autentisering och elektroniska signatuprestationer som den tillhandahållit i enlighet rer.
med 14 § ta ut avgifter som motsvarar kost- — — — — — — — — — — — — — —
naderna för tillhandahållandet av service hos
———
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
Denna lag träder i kraft den
20 .
hälsovården tills tillhandahållarna av hälsoÅtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elektroniska recept (61/2007) 7 § 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § och 28 §
2 mom., som följer:
7§

25 §

Signering av recept

Avgifter

——————————————
Befolkningsregistercentralen svarar för certifikattjänsten på det sätt som föreskrivs i
14 § i lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007). Genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om certifieringen av att den som
gjort upp receptet har rätt att förskriva läkemedel och om genomförandet av certifikattjänsten. Social- och hälsovårdsministeriet
ska innan förordning utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller
uppgifter som Befolkningsregistercentralen
ska sköta.

För uppgörandet och expedieringen av
elektroniska recept, certifieringen enligt denna lag samt användningen av uppgifterna i
receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas en avgift ut som motsvarar
kostnaderna för serviceproduktionen. Avgiftens storlek bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. För avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer som avses i 14 § i lagen om
elektronisk behandling av klientuppgifter
inom social- och hälsovården gäller vad som
bestäms i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) och med stöd av den.

24 §

28 §

Styrning, uppföljning och övervakning

Övergångsbestämmelse

Social- och hälsovårdsministeriet har hand
om den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av elektroniska recept samt
av anordnande och genomförande av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses i denna lag. Den allmänna styrningen och
övervakningen av den certifikattjänst som
avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och som sköts av Befolkningsregistercentralen hör likväl gemensamt till socialoch hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.
——————————————

——————————————
Avgifter enligt 25 § börjar tas ut fyra år efter det att lagen har trätt i kraft. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer
som den tillhandahållit i enlighet med 14 § i
lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ta ut
avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården tills
tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt 25 § till
Befolkningsregistercentralen.
——————————————
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RP 155/2010 rd
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
20 .
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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3.
Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 2 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 43 § 2 mom. 2 punkten, 61 § 3 mom.,
62 och 65 §, 66 § 3 mom., 67 § 1 mom., 68 § 1 mom. och 69 § 1 mom., som följer:
2§

43 §

Lagens tillämpningsområde

Utlämnande av identifieringsuppgifter

——————————————
Om inte något annat bestäms i denna lag,
ska följande lagar tillämpas:
——————————————
2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i
det certifikatregister som avses i denna lag
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen
om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

——————————————
Elektroniska kommunikationskoder som
registrerats i befolkningsdatasystemet får
lämnas ut endast om
——————————————
2) en annan i Finland etablerad certifikatutfärdare använder koden som en uppgift som
identifierar innehavaren av certifikatet i certifikat som avses i lagen om stark autentisering
och elektroniska signaturer eller i motsvarande certifikat som används i identifieringssyfte.
——————————————

6§
61 §
Befolkningsregistercentralens certifierade
elektroniska kommunikation och dess syfte
——————————————
Befolkningsregistercentralen för ett sådant
certifikatregister över utfärdade personcertifikat som avses i lagen om stark autentisering
och elektroniska signaturer. Befolkningsregistercentralen är registeransvarig för registret.
——————————————

Tjänster som tillhandahålls vid certifierad
elektronisk kommunikation
——————————————
Med medborgarcertifikat avses ett certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person och som ingår i ett
i lagen om identitetskort (829/1999) avsett
identitetskort eller i en därmed jämförbar
myndighetshandling eller ett tekniskt under-
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lag och som används för verifiering av personen, för elektroniska signaturer och för
kryptering av handlingar och meddelanden.
Med medborgarcertifikat avses också ett av
Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som ingår i en annan myndighetshandling
eller ett tekniskt underlag och som används i
ovan nämnda syfte och som uppfyller kraven
i 30 § i lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer.

gister som förs av Befolkningsregistercentralen och som var och en har rätt att få uppgifter ur i enlighet med bestämmelserna om
myndigheternas offentliga handlingar i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

62 §

——————————————
Den som tar emot ansökan ska iaktta de
krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer som gäller utfärdande av certifikat.

Uppgifter som ska ingå i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation
Bestämmelser om vilka uppgifter som ska
ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer finns i lagen om
stark autentisering och elektroniska signaturer. Medborgarcertifikat ska innehålla en
elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet. Andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer ska innehålla en
elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet eller någon
annan identifikationsuppgift som identifierar
personen och som inte innehåller information
om personen. Även andra tekniska uppgifter
som är nödvändiga vid användningen av ett
certifikat kan ingå i sådana certifikat. Befolkningsregistercentralen beslutar om dessa
uppgifter.
En elektronisk kommunikationskod kan
också ingå i andra i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer avsedda certifikat för fysiska personer som en uppgift
som identifierar innehavaren av certifikatet.
65 §
Behandling av certifikat och uppgifterna i
dem
Medborgarcertifikat och andra certifikat för
fysiska personer som Befolkningsregistercentralen utfärdar och som används allmänt
vid elektronisk kommunikation samt uppgifterna i dem får registreras i ett offentligt re-

66 §
Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat

67 §
Ansökan om och utfärdande av andra certifikat
Andra certifikat för fysiska personer som
Befolkningsregistercentralen producerar och
som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas
endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är
stadigvarande bosatta i Finland och vars
uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen producerar för fysiska personer kan av särskilda och motiverade skäl
också beviljas personer vars identitet har
kunnat konstateras tillförlitligt även om de
inte uppfyller övriga ovan nämnda villkor för
att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran ingå i handlingar, kort och
tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation och som utfärdas av en
myndighet, ett företag eller en organisation.
Befolkningsregistercentralen kan komma
överens med en myndighet, ett företag eller
en organisation som utfärdar handlingar eller
tekniska underlag om att ansökningar om
certifikat personligen kan lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för
vidarebefordran till Befolkningsregistercen-
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till att den som tar emot ansökan iakttar de
krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer som gäller utfärdande av certifikat.
——————————————
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lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer.
——————————————
69 §
Befolkningsregistercentralens rätt att få information och utöva tillsyn

68 §

Trots sekretessbestämmelserna har Befolkningsregistercentralen rätt att av de myndigAnsökan om och utfärdande av certifikat i
heter, företag och organisationer som avses i
vissa fall
67 § samt av de myndigheter och tillhandahållare av tjänster som avses i lagen om elekI stället för genom ett personligt besök kan tronisk behandling av klientuppgifter inom
ansökan om förnyande av ett medborgarcerti- social- och hälsovården (159/2007) och lagen
fikat även göras elektroniskt och underteck- om elektroniska recept (61/2007) få sådana
nas med hjälp av ett medborgarcertifikat som uppgifter som behövs för att följa och översökanden använder och ansökan om förny- vaka tillförlitligheten hos det operativa och
ande av ett annat certifikat som Befolknings- tekniska förfarandet vid utfärdande och återregistercentralen producerar undertecknas kallande av sådana certifikat som produceras
med hjälp av ett certifikat enligt 30 § i lagen av Befolkningsregistercentralen och som avom stark autentisering och elektroniska sig- ses i denna lag.
naturer som sökanden använder, om en sådan — — — — — — — — — — — — — —
tjänst är i bruk. Vid behandlingen av ansökan
———
iakttas i övrigt i tillämpliga delar de krav i
Denna lag träder i kraft den
20 .
fråga om utfärdande av certifikat som ställs i
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
Helsingfors den 17 september 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Bilaga
Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007) 16 § 5 mom.,
ändras 2 § 3 mom., 8 §, 14 § 3 mom., 20 § 1, 3 och 4 mom., 22 § och 25 § 2 mom., av dem
2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 619/2009, 20 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag
1565/2009 och 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 733/2007, och
fogas till 14 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 25 §, sådant det lyder delvis ändrat i lag 733/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir
5 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————
Om inte något annat följer av denna eller
någon annan lag tillämpas på behandlingen
av klientuppgifter vad som bestäms i lagen
om patientens ställning och rättigheter
(785/1992), nedan patientlagen, lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommunikation
i
myndigheternas
verksamhet
(13/2003), lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009) och arkivlagen (831/1994) eller med stöd av dem.

——————————————
Om inte något annat följer av denna eller
någon annan lag tillämpas på behandlingen
av klientuppgifter vad som bestäms i lagen
om patientens ställning och rättigheter
(785/1992), nedan patientlagen, lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommunikation
i
myndigheternas
verksamhet
(13/2003), lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009), lagen om
befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)
och arkivlagen (831/1994) eller med stöd av
dem.
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8§

8§

Identifiering

Identifiering

Vid elektronisk behandling av klientuppgifter skall klienten, tillhandahållaren av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster,
andra parter i behandlingen av klientuppgifter
och deras företrädare samt de datatekniska
enheterna identifieras på ett tillförlitligt sätt.
Identifieringen av de personer som behandlar
patientuppgifter, tillhandahållarna av tjänster,
de datatekniska enheterna samt de riksomfattande informationssystemstjänsterna förutsätter verifiering. Närmare bestämmelser om de
tekniska identifierings- och verifieringsmedlen kan utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet.

Vid elektronisk behandling av klientuppgifter ska klienten, tillhandahållaren av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, andra parter i behandlingen av klientuppgifter och deras företrädare samt de datatekniska enheterna identifieras på ett tillförlitligt
sätt. Identifieringen av de personer som behandlar patientuppgifter, tillhandahållarna av
tjänster, de datatekniska enheterna samt de
riksomfattande informationssystemtjänsterna
förutsätter verifiering. Närmare bestämmelser om de tekniska identifierings- och verifieringsmedlen kan utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet. Socialoch hälsovårdsministeriet ska innan förordning utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller uppgifter som
Befolkningsregistercentralen enligt 14 § ska
sköta.

14 §

14 §

Riksomfattande informationssystemtjänster

Riksomfattande informationssystemtjänster

——————————————
Rättsskyddscentralen för hälsovården administrerar certifikattjänsten för tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster samt de
personer och datatekniska enheter som deltar
i tillhandahållandet av deras tjänster. Certifikattjänsten omfattar de certifikat som behövs
vid identifiering och verifiering samt elektronisk signering och tjänster i anslutning till
dem.

——————————————
Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare enligt lagen om stark autentisering
och elektroniska signaturer för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och
annan personal inom hälso- och sjukvården,
tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster samt organisationer som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal
och datatekniska enheter. Befolkningsregistercentralen har rätt att för skötseln av dessa
uppgifter av Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården få den information
som behövs för utfärdande och återkallande
av certifikat, för certifikat, för det tekniska
underlaget för certifikat och för sändande av
certifikat ur centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
som verket upprätthåller. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har
på motsvarande sätt rätt att för skötseln av
sina lagstadgade uppgifter av Befolkningsre-
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Gällande lydelse

——————————————

gistercentralen få information om de gällande certifikat som centralen utfärdat på ovan
nämnda grunder. Informationen kan överlämnas med hjälp av en teknisk anslutning.
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården upprätthåller roll- och attributdatatjänsten och kodsystem med hjälp
av vilka tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, apotek, Folkpensionsanstalten
och Befolkningsregistercentralen för användning och certifiering av de riksomfattande informationssystemtjänsterna ges information om rätten att vara verksam som
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och om rätten att använda yrkesbeteckning samt om giltighetstiden för dessa
rättigheter. Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården har dessutom till
uppgift att för Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster tillhandahålla sakkunskap
om verksamheten inom hälso- och sjukvården
samt om idkande av näring och yrkesutövning.
——————————————

20 §

20 §

Styrning, övervakning och uppföljning

Styrning, övervakning och uppföljning

Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och
hälsovården, informationsadministrationen i
anslutning därtill och skötseln och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § ankommer på
social- och hälsovårdsministeriet.

Den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och
hälsovården, informationsadministrationen i
anslutning därtill och skötseln och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Den
allmänna styrningen och övervakningen av
Befolkningsregistercentralens certifikattjänst
hör likväl gemensamt till social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.
——————————————
Tillhandahållaren av socialvårdstjänster
och hälso- och sjukvårdstjänster, Folkpensionsanstalten, Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården och Befolkningsregistercentralen ska för egen del följa och
övervaka att det dataskydd och den datasäkerhet som hänför sig till dess service för-

——————————————
Tillhandahållaren av socialvårdstjänster och
hälso- och sjukvårdstjänster, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården ska för egen del följa
och övervaka att det dataskydd som hänför
sig till dess service förverkligas. Om någon
har behandlat klientuppgifter i strid med la-
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gen, ska behörig tillhandahållare av tjänster
samt Folkpensionsanstalten på eget initiativ
vidta behövliga åtgärder. För uppföljningen
och övervakningen har tillhandahållaren rätt
att få de egna patientregistrens logguppgifter
från Folkpensionsanstalten.
Den ansvariga föreståndaren för en verksamhet för socialvård eller hälso- och sjukvård ska meddela skriftliga instruktioner om
hur klientuppgifterna ska behandlas och om
de förfaringssätt som ska iakttas samt se till
att personalen har tillräcklig sakkunskap och
kompetens för behandlingen av klientuppgifter. Dessutom ska varje tillhandahållare av
tjänster, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ha en dataskyddsansvarig för uppföljnings- och övervakningsuppgifter.
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verkligas. Om någon har behandlat klientuppgifter i strid med lagen ska behörig tillhandahållare av tjänster samt Folkpensionsanstalten på eget initiativ vidta nödvändiga
åtgärder. För uppföljningen och övervakningen har tillhandahållaren rätt att få de
egna patientregistrens logguppgifter från
Folkpensionsanstalten.
Den ansvariga föreståndaren för en verksamhetsenhet för socialvård eller hälso- och
sjukvård ska meddela skriftliga instruktioner
om hur klientuppgifterna ska behandlas och
om de förfaringssätt som ska iakttas samt se
till att personalen har tillräcklig sakkunskap
och kompetens för behandlingen av klientuppgifter. Dessutom ska varje tillhandahållare av tjänster och Folkpensionsanstalten ha
en dataskyddsansvarig för uppföljnings- och
övervakningsuppgifter.

22 §

22 §

Avgifter

Avgifter

Användningen av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § och
som administreras av Folkpensionsanstalten
och Rättsskyddscentralen för hälsovården är
avgiftsbelagd för tillhandahållarna av hälsooch sjukvårdstjänster. Genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs
om sådana användningsavgifter att de motsvarar beloppet av kostnaderna för skötseln
av tjänsterna.

Användningen av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § och
som administreras av Folkpensionsanstalten
och Befolkningsregistercentralen är avgiftsbelagd för tillhandahållarna av hälso- och
sjukvårdstjänster. De avgifter som Folkpensionsanstalten tar ut bestäms utan hinder av
10 § i lagen om grunderna för avgifter till
staten så att de motsvarar beloppet av kostnaderna för skötseln av tjänsterna. De avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten och med stöd av
den.
Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen ska årligen tillställa socialoch hälsovårdsministeriet samt delegationen
för elektronisk informationsadministration
inom social- och hälsovården en utredning av
de faktorer som påverkar kostnaderna samt
en bedömning av de totalkostnader som ligger till grund för följande års användningsavgifter.

Folkpensionsanstalten och Rättsskyddscentralen för hälsovården skall årligen tillställa
social- och hälsovårdsministeriet samt delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården en utredning om de faktorer som påverkar kostnaderna samt en bedömning av de totalkostnader som ligger till grund för följande års användningsavgifter.
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Gällande lydelse
25 §

25 §

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser

——————————————
——————————————
Avgifter enligt 22 § börjar tas ut tre år och
Avgifter enligt 22 § börjar tas ut tre år och
nio månader efter lagens ikraftträdande.
nio månader efter lagens ikraftträdande. Be——————————————
folkningsregistercentralen kan dock för prestationer som den tillhandahållit i enlighet
med 14 § ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården tills tillhandahållarna av hälsooch sjukvårdstjänster börjar betala avgifter
enligt 22 § till Befolkningsregistercentralen.
——————————————
Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens certifikatsystem fungerar
som ett reservsystem för de certifikattjänster
som Befolkningsregistercentralen producerar
för hälso- och sjukvården samt för elektroniska recept med stöd av 14 § i denna lag
och 7 § i lagen om elektroniska recept högst
till den 30 juni 2012. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för
detta reservsystem i egenskap av certifikatutfärdare på det sätt som föreskrivs i lagen om
stark autentisering och elektroniska signaturer.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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2.
Lag
om ändring av lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elektroniska recept (61/2007) 7 § 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § och 28 §
2 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Signering av recept

Signering av recept

——————————————
Rättsskyddscentralen för hälsovården svarar
för certifikattjänsten. Genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet utfärdas
närmare bestämmelser om certifieringen av
att den som gjort upp receptet har rätt att förskriva läkemedel och om genomförandet av
certifikattjänsten.

——————————————
Befolkningsregistercentralen svarar för
certifikattjänsten på det sätt som föreskrivs i
14 § i lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007). Genom förordning av social- och
hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om certifieringen av att den som
gjort upp receptet har rätt att förskriva läkemedel och om genomförandet av certifikattjänsten. Social- och hälsovårdsministeriet
ska innan förordning utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller
uppgifter som Befolkningsregistercentralen
ska sköta.

24 §

24 §

Styrning, uppföljning och övervakning

Styrning, uppföljning och övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet har hand
om den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av elektroniska recept samt av
anordnande och genomförande av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses i
denna lag.

Social- och hälsovårdsministeriet har hand
om den allmänna planeringen, styrningen och
övervakningen av elektroniska recept samt av
anordnande och genomförande av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses
i denna lag. Den allmänna styrningen och
övervakningen av den certifikattjänst som avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling
av klientuppgifter inom social- och hälsovården och som sköts av Befolkningsregistercen-
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——————————————

tralen hör likväl gemensamt till social- och
hälsovårdsministeriets och finansministeriets
uppgifter.
——————————————

25 §

25 §

Avgifter

Avgifter

Uppgörandet och expedieringen av elektroniska recept, certifieringen enligt denna lag
samt användningen av uppgifterna i receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen är avgiftsbelagda. Avgifterna bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet så att de motsvarar produktionskostnaderna för tjänsten.

För uppgörandet och expedieringen av
elektroniska recept, certifieringen enligt denna lag samt användningen av uppgifterna i
receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas en avgift ut som motsvarar
kostnaderna för serviceproduktionen. Avgiftens storlek bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. För avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer som avses i 14 § i lagen om
elektronisk behandling av klientuppgifter
inom social- och hälsovården gäller vad som
bestäms i lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) och med stöd av den.

28 §

28 §

Övergångsbestämmelse

Övergångsbestämmelse

——————————————
——————————————
Avgifter enligt 25 § börjar tas ut fyra år efAvgifter enligt 25 § börjar tas ut fyra år efter det att lagen har trätt i kraft.
ter det att lagen har trätt i kraft. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer
som den tillhandahållit i enlighet med 14 § i
lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ta ut
avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården
tills tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt
25 § till Befolkningsregistercentralen.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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3.
Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 2 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 43 § 2 mom. 2 punkten, 61 § 3 mom.,
62 och 65 §, 66 § 3 mom., 67 § 1 mom., 68 § 1 mom. och 69 § 1 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Lagens tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde

——————————————
Om inte något annat bestäms i denna lag,
ska följande lagar tillämpas:
——————————————
2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i
det certifikatregister som avses i denna lag
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen
om elektroniska signaturer (14/2003).

——————————————
Om inte något annat bestäms i denna lag,
ska följande lagar tillämpas:
——————————————
2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i
det certifikatregister som avses i denna lag
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen
om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

6§

6§

Befolkningsregistercentralens certifierade
elektroniska kommunikation och dess syfte

Befolkningsregistercentralens certifierade
elektroniska kommunikation och dess syfte

——————————————
Befolkningsregistercentralen för ett sådant
certifikatregister över utfärdade personcertifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer. Befolkningsregistercentralen är registeransvarig för det registret.

——————————————
Befolkningsregistercentralen för ett sådant
certifikatregister över utfärdade personcertifikat som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer. Befolkningsregistercentralen är registeransvarig för
registret.
——————————————

——————————————
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43 §

43 §

Utlämnande av identifieringsuppgifter

Utlämnande av identifieringsuppgifter

——————————————
Elektroniska kommunikationskoder som
registrerats i befolkningsdatasystemet får
lämnas ut endast om
——————————————
2) en annan i Finland etablerad certifikatutfärdare använder koden som en uppgift som
identifierar innehavaren av certifikatet i certifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer eller i motsvarande certifikat som används i identifieringssyfte.

——————————————
Elektroniska kommunikationskoder som
registrerats i befolkningsdatasystemet får
lämnas ut endast om
——————————————
2) en annan i Finland etablerad certifikatutfärdare använder koden som en uppgift som
identifierar innehavaren av certifikatet i certifikat som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer eller i motsvarande certifikat som används i identifieringssyfte.
——————————————

——————————————

61 §

61 §

Tjänster som tillhandahålls vid certifierad
elektronisk kommunikation

Tjänster som tillhandahålls vid certifierad
elektronisk kommunikation

——————————————
Med medborgarcertifikat avses ett certifikat
som utfärdats av Befolkningsregistercentralen
för en fysisk person och som ingår i ett i lagen om identitetskort (829/1999) avsett identitetskort eller i en därmed jämförbar myndighetshandling eller ett tekniskt underlag
och som används för verifiering av personen,
för elektroniska signaturer och för kryptering
av handlingar och meddelanden. Med medborgarcertifikat avses också ett av Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som
ingår i en annan myndighetshandling eller ett
tekniskt underlag och som används i ovan
nämnda syfte och som uppfyller kraven i 7 § i
lagen om elektroniska signaturer.

——————————————
Med medborgarcertifikat avses ett certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person och som ingår i ett
i lagen om identitetskort (829/1999) avsett
identitetskort eller i en därmed jämförbar
myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används för verifiering av personen, för elektroniska signaturer och för
kryptering av handlingar och meddelanden.
Med medborgarcertifikat avses också ett av
Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som ingår i en annan myndighetshandling
eller ett tekniskt underlag och som används i
ovan nämnda syfte och som uppfyller kraven
i 30 § i lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer.

62 §

62 §

Uppgifter som ska ingå i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation

Uppgifter som ska ingå i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation

Uppgifter som ska ingå i certifikat för certi-

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska
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fierad elektronisk kommunikation
Bestämmelser om vilka uppgifter som ska
ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat
som Befolkningsregistercentralen utfärdar för
fysiska personer finns i lagen om elektroniska
signaturer. Medborgarcertifikat och andra
certifikat som Befolkningsregistercentralen
utfärdar för fysiska personer ska innehålla en
elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet. Även andra
tekniska uppgifter som är nödvändiga vid användningen av ett certifikat kan ingå i sådana
certifikat. Befolkningsregistercentralen beslutar om dessa uppgifter.
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En elektronisk kommunikationskod kan
också ingå i andra i lagen om elektroniska
signaturer avsedda certifikat för fysiska personer som en uppgift som identifierar innehavaren av certifikatet.

ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer finns i lagen om
stark autentisering och elektroniska signaturer. Medborgarcertifikat ska innehålla en
elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet. Andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer ska innehålla en
elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet eller någon
annan identifikationsuppgift som identifierar
personen och som inte innehåller information
om personen. Även andra tekniska uppgifter
som är nödvändiga vid användningen av ett
certifikat kan ingå i sådana certifikat. Befolkningsregistercentralen beslutar om dessa
uppgifter.
En elektronisk kommunikationskod kan
också ingå i andra i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer avsedda certifikat för fysiska personer som en uppgift
som identifierar innehavaren av certifikatet.

65 §

65 §

Behandling av certifikat och uppgifterna i
dem

Behandling av certifikat och uppgifterna i
dem

Medborgarcertifikat och andra certifikat för
fysiska personer som Befolkningsregistercentralen utfärdar och som används allmänt vid
elektronisk kommunikation samt uppgifterna
i dem registreras i ett offentligt register som
förs av Befolkningsregistercentralen och som
var och en har rätt att få uppgifter ur i enlighet med bestämmelserna om myndigheternas
offentliga handlingar i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.

Medborgarcertifikat och andra certifikat för
fysiska personer som Befolkningsregistercentralen utfärdar och som används allmänt vid
elektronisk kommunikation samt uppgifterna
i dem får registreras i ett offentligt register
som förs av Befolkningsregistercentralen och
som var och en har rätt att få uppgifter ur i
enlighet med bestämmelserna om myndigheternas offentliga handlingar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

66 §

66 §

Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat

Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat

——————————————
——————————————
Den som tar emot ansökan ska iaktta de
Den som tar emot ansökan ska iaktta de
krav i personuppgiftslagen som gäller be- krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i handlingen av personuppgifter och de krav i
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Gällande lydelse

lagen om elektroniska signaturer som gäller lagen om stark autentisering och elektroniska
utfärdande av certifikat.
signaturer som gäller utfärdande av certifikat.
67 §

67 §

Ansökan om och utfärdande av andra certifikat

Ansökan om och utfärdande av andra certifikat

Andra certifikat för fysiska personer som
Befolkningsregistercentralen producerar och
som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas
endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är
stadigvarande bosatta i Finland och vars uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras
på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än
medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen producerar för fysiska personer kan
av särskilda och motiverade skäl också beviljas personer vars identitet har kunnat konstateras tillförlitligt även om de inte uppfyller
övriga ovan nämnda villkor för att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran ingå i handlingar, kort och tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation och som utfärdas av en myndighet,
ett företag eller en organisation. Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en
myndighet, ett företag eller en organisation
som utfärdar handlingar eller tekniska underlag om att ansökningar om certifikat personligen kan lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för vidarebefordran
till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ska då se till att den
som tar emot ansökan iakttar de krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av
personuppgifter och de krav i lagen om elektroniska signaturer som gäller utfärdande av
certifikat.
——————————————

Andra certifikat för fysiska personer som
Befolkningsregistercentralen producerar och
som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas
endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är
stadigvarande bosatta i Finland och vars
uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen producerar för fysiska personer kan av särskilda och motiverade skäl
också beviljas personer vars identitet har
kunnat konstateras tillförlitligt även om de
inte uppfyller övriga ovan nämnda villkor för
att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran ingå i handlingar, kort och
tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation och som utfärdas av en
myndighet, ett företag eller en organisation.
Befolkningsregistercentralen kan komma
överens med en myndighet, ett företag eller
en organisation som utfärdar handlingar eller
tekniska underlag om att ansökningar om
certifikat personligen kan lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för
vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ska då se
till att den som tar emot ansökan iakttar de
krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer som gäller utfärdande av certifikat.
——————————————

68 §

68 §

Ansökan om och utfärdande av certifikat i
vissa fall

Ansökan om och utfärdande av certifikat i
vissa fall

I stället för genom ett personligt besök kan
I stället för genom ett personligt besök kan
ansökan om förnyande av ett medborgarcerti- ansökan om förnyande av ett medborgarcerti-
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fikat även göras elektroniskt och undertecknas med hjälp av ett medborgarcertifikat som
sökanden använder och ansökan om förnyande av ett annat certifikat som Befolkningsregistercentralen producerar undertecknas med
hjälp av ett certifikat enligt 7 § i lagen om
elektroniska signaturer som sökanden använder, om en sådan tjänst är i bruk. Vid behandlingen av ansökan iakttas i övrigt i tillämpliga
delar de krav i fråga om utfärdande av certifikat som ställs i lagen om elektroniska signaturer.
——————————————

31

fikat även göras elektroniskt och undertecknas med hjälp av ett medborgarcertifikat som
sökanden använder och ansökan om förnyande av ett annat certifikat som Befolkningsregistercentralen producerar undertecknas med
hjälp av ett certifikat enligt 30 § i lagen om
stark autentisering och elektroniska signaturer som sökanden använder, om en sådan
tjänst är i bruk. Vid behandlingen av ansökan
iakttas i övrigt i tillämpliga delar de krav i
fråga om utfärdande av certifikat som ställs i
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer.
——————————————

69 §

69 §

Befolkningsregistercentralens rätt att få information och utöva tillsyn

Befolkningsregistercentralens rätt att få information och utöva tillsyn

Trots sekretessbestämmelserna har Befolkningsregistercentralen rätt att av de myndigheter, företag och organisationer som avses i
67 § få sådana uppgifter som behövs för att
följa och övervaka tillförlitligheten hos det
operativa och tekniska förfarandet vid utfärdande av sådana certifikat som produceras av
Befolkningsregistercentralen och som avses i
denna lag.
——————————————

Trots sekretessbestämmelserna har Befolkningsregistercentralen rätt att av de myndigheter, företag och organisationer som avses i
67 § samt av de myndigheter och tillhandahållare av tjänster som avses i lagen om
elektronisk behandling av klientuppgifter
inom social- och hälsovården (159/2007) och
lagen om elektroniska recept (61/2007) få
sådana uppgifter som behövs för att följa och
övervaka tillförlitligheten hos det operativa
och tekniska förfarandet vid utfärdande och
återkallande av sådana certifikat som produceras av Befolkningsregistercentralen och
som avses i denna lag.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

