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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lausunto

18.12.2019

Asia:  VN/12603/2019 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

1. Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja luovuttaminen

Onko asiakas- ja potilastietojen käsittelystä ja luovuttamisesta säädetty riittävän selkeästi ja tarkasti? Jos 
ei ole, miten säännöstä pitäisi muuttaa?

Tietojärjestelmien on tuettava laissa määriteltyä informointia, suostumusten hallintaa ja kieltoja. 
Tietojärjestelmien tulee huomioida kriittiset pisteet herätteillä. Esimerkiksi lapsen kypsyyttä kiellon 
antamiseen tulee arvioida tietyn ikäisenä. 

Integroidussa sote-organisaatiossa tämä aiheuttaa ongelmia, mm. valtavana suostumusten kyselynä.

2. Tahdonilmaukset

Tiedonhallintapalvelua koskevaan 11 §:ään on lisätty uusi kohta liittyen muihin asiakkaan sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon kytkeytyviin palveluihin ja asiakastietojen käsittelyyn liittyvistä tahdonilmauksista. 
Tiedonhallintapalveluun voisi tallentaa esimerkiksi henkilön vastustuksen hänen tietojensa käytöstä 
biopankkitoiminnassa. Onko tahdonilmauksista käsittelystä ja luovuttamisesta säädetty riittävän selkeästi 
ja tarkasti? Jos ei ole, miten säännöstä pitäisi muuttaa?

§ 23: hallituksen esityksessä tulisi määritellä tarkemmin mitä nämä tahdonilmaisut ovat. Esimerkiksi 
tietojen luovutukset läheisille tai muille.

3. Erityissuojattavat asiakirjat

Lain 9 §:stä poistettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksenantovaltuus siitä, mitkä asiakasasiakirjat 
on luokiteltava erityistä suojausta edellyttäviksi. Lain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaisi 
määräykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämistä tietojärjestelmien 
olennaisista vaatimuksista ja määrittää asiakasasiakirjojen tietosisällöt ja tietorakenteet sekä 
tietorakenteissa valtakunnallisesti hyödynnettävät koodistot. Pitäisikö erityissuojattavista asiakirjoista 



Lausuntopalvelu.fi 2/3

säätää asiakastietolaissa ja potilasasiakirja-asetuksessa? Onko erityissuojattavista asiakirjoista säädetty 
riittävän selkeästi ja tarkasti? Jos ei ole, miten säännöstä pitäisi muuttaa? 

Pitäisi erityissuojattavista asiakirjoista säätää ko. lainsäädännössä. 

4. Omatietovaranto

Lain 12 §:ssä säädettäisiin, että henkilö voi antaa suostumuksensa siihen, että palvelunantajalle voidaan 
luovuttaa omatietovarannossa olevia hyvinvointitietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi. 
Onko hyvinvointitietojen luovuttamisesta säädetty riittävän selkeästi ja tarkasti? Jos ei ole, miten 
säännöstä pitäisi muuttaa?

On säädetty selkeästi ja riittävän tarkasti.

5. Omatietovaranto

Lain 19 ja 21 §:ssä säädettäisiin, että henkilöllä on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietonsa 
omatietovarantoon ja edelleen hyvinvointisovelluksiin hyödynnettäviksi. Onko asiakas- ja potilastietojen 
luovuttamisesta omatietovarantoon säädetty riittävän selkeästi ja tarkasti? Jos ei ole, miten säännöstä 
pitäisi muuttaa? Pitäisikö omatietovarantoon liittyvät hyvinvointisovellukset sertifioida?

Pitäisikö omatietovarantoon liittyvät hyvinvointisovellukset sertifioida? Pitäisi

6. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käytöstä perittävät maksut

Esityksen 47 §:ssä esitetään muutettavaksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käytöstä 
perittävien maksujen perusteita siten, että Kansaneläkelaitoksen tulisi toimittaa arvio seuraavien neljän 
vuoden kustannuksista yhden vuoden sijasta. Muutoksella tavoitellaan sitä, että merkittävien, 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden hoidon edellyttämien investointien kustannukset voidaan 
huomioida useamman vuoden jaksotuksella niin, etteivät kustannukset kasaannu yksittäiselle vuodelle. 
Onko maksuihin liittyvistä menettelyistä säädetty riittävän selkeästi ja tarkasti? Jos ei ole, miten 
säännöstä pitäisi muuttaa?

-

7. Rekisteröidyn oikeus rajoittaa käsittelyä

Olisiko asiakastietolaissa säädettävä siitä, että rekisteröidyn oikeutta käsittelyn rajoittamiseen voitaisiin 
rajoittaa silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden (EU:n yleinen tietosuoja-
asetus 18 art 1 kohta a alakohta)?

On säädettävä, muun muassa tilanteissa, joissa se voisi vaarantaa potilaan tai asiakkaan terveyttä ja 
henkeä. Esimerkiksi, jos henkilö vaihtaa sukupuolensa ja saa uuden henkilötunnuksen.  Tällöin voi 
syntyä tilanne, jossa osa henkilön tiedoista jää toisen henkilötunnuksen taakse eikä henkilökunnalla 
ole kattavaa ja riittävää tietoa ko. henkilöstä. Terveys- ja sosiaalitietojen historia pysyy samana. 
Henkilön ei tule voida kieltää em. tilanteessa tietojen yhdistämistä. 

8. Muut huomiot

Voitte kirjoittaa muut huomionne tähän
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Asiakastietolaki ei saa lamauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita eikä sote-integroituja 
organisaatioita. 

Kiilunen Vilma
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite


