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Lag
om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- 

och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovår-

den (552/2019) 50 § 1–3 mom. som följer:

50 §

Ersättningar för tjänster

Tillståndsmyndigheten får ta ut ersättning för urval, tillhandahållande, samkörning, för-
behandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett dataanvänd-
ningstillstånd eller ett beslut som gäller en begäran om information som avses i denna lag
samt för användning av en informationssäker driftmiljö.

Ersättningar som gäller uppgifter som med stöd av dataanvändningstillstånd eller beslut
som gäller begäran om information plockas ut och tillhandahålls från andra datalager än
Tillståndsmyndighetens egna bestäms i enlighet med vad som föreskrivs om varje person-
uppgiftsansvarig som tillhandahållit uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige eller det
personuppgiftsbiträde som lämnar ut uppgifter till Tillståndsmyndigheten med stöd av ett
dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller en begäran om information enligt den-
na lag har rätt att av myndigheten som ersättning få en på föreskrivet sätt bestämd andel
av de kostnadsersättningar som påförts tillståndshavaren eller den som mottagit beslutet.

Den som har rätt till ersättning i enlighet med denna paragraf ska på begäran tillhanda-
hålla Tillståndsmyndigheten en uppskattning av vilka kostnader den som har rätt till er-
sättning för behandlingen av uppgifter orsakas. Tillståndsmyndigheten gör utifrån de upp-
gifter den fått upp ett kostnadsförslag för tillmötesgående av begäran om information och
lämnar den till den som ansöker om tillstånd eller lämnat begäran. Tillståndsmyndigheten
tar ut de ersättningar som avses i 2 mom. hos tillståndshavaren eller mottagaren av beslutet
om begäran om information och betalar dem till de personuppgiftsansvariga som lämnat
uppgifter.

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna lag, tas en

avgift ut för prestationen enligt denna lag.
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RSv 73/2019
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