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Lausuntoluonnoksestahallituksen esitykseksieduskunnallelaiksi
sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojensähköisestäkäsittelystä
sekäeräiksi siihen liittyviksi laeiksi
1. Asiakas-ja potilastietojen käsittely ja luovuttaminen
Onko asiakas-ja potilastietojen käsittelystä ja luovuttamisestasäädetty riittävän selkeästija
tarkasti? Josei ole, miten säännöstäpitäisi muuttaa?
Asiakas-ja potilastiedonkäsittelyynja luovuttamiseenliittyvä sääntelyon varsin
yksityiskohtaistaja tiukasti rajattua. Tämäon perusteltavissaja siitä seuraamm. asiakkaan
näkökulmastaparannustanykytilaan.On kuitenkin oltava tarkkanasiitä, että sääntelystäei
muodostuarkitodellisuudellevierasta.Seei saahankaloittaatarpeenmukaistaja sujuvaa
asiakas-ja potilastyötä.
Peruslähtökohtanatulee olla sosiaali-ja terveydenhuollonpalveluidenintegraatio,sujuvampi
luotettavan tiedon hyödyntäminensekäpalvelujärjestelmäntehokkuudenja vaikuttavuuden
parantuminen.Tämäedellyttäätietointegraatiota.Tämäei toki tarkoita sitä, että kaikki tiedot
olisivat kaikkienkäytettävissä.Pääsyätietoihin kontrolloitaisiin edelleenmm. siten, että
ammattilaisellaolisi pääsyvain tehtävässääntarvittaviin tietoihin + jälkikäteisseurannalla.
Tietojensalausoikeudeteivät saisihaitata tärkeämpiäoikeushyviä,kuten terveyttä (esimerkiksi
mahdollisuussähköisenreseptinnäkyvyydensalaamiseenon kyseenalaista).Toisaaltatietojen
luovutussääntelyssä
pitäisi huomioidamahdollinentuleva tietojärjestelmäkehitysja
potilasturvallisuus(esimerkiksitarve koko lääkelistannäkymiseenapteekeissaja
terveyspalveluidentuottajilla).
Pykälien19 ja 20 momenteissa3 todetaan,että tietoja voidaanluovuttaa sosiaalihuollonja
terveydenhuollonrekisterinpitäjienvälillä vain asiakkaan/potilaanantamansuostumuksen
perusteella.Tässäon lakiluonnoksenyksikeskeisimmistähaasteista.Nykykokemustenvalossa
suostumustenkautta toteutuva tietojen käsittelyja luovuttaminenhankaloittaa
ammattilaistentyöskentelyäsekäheikentäätiedonhallinnastasaatavillaolevia hyötyjä.
Sosiaali-ja terveydenhuollontietojen erottaminen tällä tavoin ei ole perusteltuaja erottelu
tulee vaikuttamaanasiakkaidenhoitoon ja hoivaan.Sosiaali-ja terveystietojen”eriyttäminen”
omiksikokonaisuuksiksiei mahdollistatiedon integraationtäysimääräistähyödyntämistä.
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On vaarana,että vaativatja tiukkarajaisetsuostumus-ja kieltosäännöthankaloittavatsosiaalija terveyspalveluidenasiakaslähtöistätoteuttamista ja joissaintilanteissajopa heikentävät
potilas-ja asiakasturvallisuutta.
Asiastaon käyty Suomessakeskusteluajo hyvänaikaa.Joson niin, että EU:nyleinen
tietosuoja-asetushuomioidenesitetyt suostumus-ja kieltokäytännöton parhaaksitodettu
ratkaisutäyttää asetuksenvaatimukset,on näin perusteltuaedetä. Samallaon kuitenkin
aktiivisestipyrittävä sellaisenkansallisensääntelyntoteuttamiseenja ratkaisujenlöytämiseen,
jotka mahdollistavatannetuissarajoissasujuvanpotilas- ja asiakastietojenhyödyntämisen
ratkaisut asiakkaidenja koko palvelujärjestelmänhyväksi.
Pykälän14 momentissa2 THL:lleannettu velvoite valmistellamääräyssiitä, mitä tietoja
ammattihenkilöttyötehtävänsäja annettavanpalvelunperusteellasaavatkäyttää,sisältää
riskejä.Mahdollisenmääräyksenosaltaon oltava tarkkanaainakinsenkanssa,että se huomioi
julkisenja yksityisensektorin erot ammattihenkilöidentyötehtävissäja toimenkuvissasekä
annettavissapalveluissa.Joskyseinenmääräystoteutetaan, tulee senolla riittävän väljästi
kirjoitettu ja joustaviakäytäntöjämahdollistava.
Rekisterinpitäjänvastuunsiirtyminen
Tilanteita,joiden johdostarekisterinpitäjävaihtuu, on hyvin moninaisiaja muutoksiavoi
tapahtuaniin yksityisten,julkisten kuin ns. kolmannensektorin toimijoiden keskenja välillä.
Yrityskaupatja fuusiot ovat tästä vain yksiesimerkki.Tämänhetkinen oikeustilaon epäselvä
sensuhteen,saadaankoyrityskauppatilanteissa
(liiketoimintasiirto)siirtää
asiakas/potilastietojaja millä edellytyksillä.Rinnakkais-ja yhteisrekisterienpitäjillä tulisi olla
oikeudet potilastiedonkäyttöön hoidon jatkuvuuden,kattavuudenja laaduntakaamiseksi.Nyt
on epäselvyyksiätai epätarkoituksenmukaisuuksia
esim.yrityskaupallasiirtyneen
potilasrekisterinkäyttöoikeudestasekäkuntaulkoistuksissa
yksityisentuottajan käyttämän
rekisterinkäyttöoikeudestapotilaan asioidessamuun kuin kunnanmaksamana.Epäselvääon
myösse,edellyttääköyhteisrekisterinpitäjyysesimerkiksierillistä sopimusta.
Lainsäädännössä
tulisi ottaa kattaa tietojen siirtymisestärekisterinpitäjältätoiselle
rekisterinpitäjälleja mahdollistaatietojen sujuvasiirtäminenhuomioonottaen potilaan hoidon
jatkuvuusja potilasturvallisuuteenliittyvät tekijät. Moninaistentilanteiden johdostalakiin
tarvitaan väljä säännöstekstiasiaanliittyen. Esimerkkitilanteitavoidaantarkentaalain
yksityiskohtaisissa
perusteluissa.
Itsenäistenammatinharjoittajienasemassaja rekisterinpitäjyydessäon myöstiettyä
epäselvyyttäliittyen palveluntuottajaltapois lähteneidenammatinharjoittajientietojen
käyttöön ja säilyttämiseen.Perusteltuaon, että palveluntuottajalla,joka on mahdollistanut
ammatinharjoittajalleresurssittoimia, jää oikeuskäyttäätietoja. Tämäntulisi olla sallittua mm.
potilaiden hoito ja asiakkuussuhde
huomioidensekäottaen huomioon
lääkärikeskuksen/vastaavan
varautuminenesim.potilasvahinkoihin/muihinvaatimuksiin.

HyvinvointialaHALIry | Eteläranta10, 00130Helsinki | hyvinvointiala.fi

Lausunto
17.1.2020

2. Tahdonilmaukset
Tiedonhallintapalveluakoskevaan11 §:äänon lisätty uusi kohta liittyen muihin asiakkaan
sosiaali-ja terveydenhuoltoon kytkeytyviin palveluihin ja asiakastietojenkäsittelyyn
liittyvistä tahdonilmauksista.Tiedonhallintapalveluunvoisi tallentaa esimerkiksihenkilön
vastustuksenhänen tietojensa käytöstä biopankkitoiminnassa.Onko tahdonilmauksista
käsittelystä ja luovuttamisestasäädetty riittävän selkeästija tarkasti? Josei ole, miten
säännöstäpitäisi muuttaa?
Pykälä11 on pääosinriittävän selkeäja tarkka.Pykälästätai senyksityiskohtaisista
perusteluistaei käy ilmi se,miten ammattihenkilötoimii, jos henkilölläei ole
tiedonhallintapalvelussa
yhtäänkieltoa, tahdonilmaustaeikä suostumusta.Jatkossaon
varmistettava,että käyttöliittymät sähköistensuostumustenja kieltojen määrittämiseksiovat
siten selkeitäja helppokäyttöisiä,että asiakkailleon aina selvää,mitä tietoja hän kulloinkin
sallii käytettäväksija minkä tietojen käytön hän mahdollisestikieltää.
Aikanäyttää,miten asiakohtaistensuostumustenja kieltojen käytäntö tulee toimimaan
luovuttaessaterveydenhuollossakäytössäolleestayleissuostumuksesta.
Asiakkaiden
informoinnin merkityskorostuu.
3. Erityissuojattavatasiakirjat
Lain 9 §:stä poistettaisiin sosiaali-ja terveysministeriönasetuksenantovaltuussiitä, mitkä
asiakasasiakirjaton luokiteltava erityistä suojaustaedellyttäviksi. LainmukaanTerveydenja
hyvinvoinnin laitos antaisi määräyksetvaltakunnallistentietojärjestelmäpalvelujen
toteutuksen edellyttämistä tietojärjestelmien olennaisistavaatimuksistaja määrittää
asiakasasiakirjojentietosisällöt ja tietorakenteet sekätietorakenteissavaltakunnallisesti
hyödynnettävät koodistot. Pitäisikö erityissuojattavistaasiakirjoistasäätää
asiakastietolaissaja potilasasiakirja-asetuksessa?
Onko erityissuojattavistaasiakirjoista
säädetty riittävän selkeästija tarkasti? Josei ole, miten säännöstäpitäisi muuttaa?
Pykälässäei mainita lainkaansanaa”erityissuojattavatasiakirjat”.Lainluettavuudenkannalta
tämä olisi perusteltua.THL:nmääräykseterityistä suojaustaedellyttävistäasiakirjoista
riittävät. Joslakiin lisätäänsääntelyäerityissuojattavistaasiakirjoista,tulee laissamyösolla
yleisentasonkuvailuasentyyppisistäasioista,joissaasiakirjatvaativaterityissuojausta.Tarkka
listamaaninenlain tasollaei ole perusteltua.
4. Omatietovaranto
Lain 12 §:ssäsäädettäisiin,että henkilö voi antaa suostumuksensasiihen, että
palvelunantajallevoidaan luovuttaa omatietovarannossaolevia hyvinvointitietoja sosiaalija terveyspalvelujentoteuttamiseksi. Onko hyvinvointitietojen luovuttamisestasäädetty
riittävän selkeästija tarkasti? Josei ole, miten säännöstäpitäisi muuttaa?
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Hyvinvointitietojenluovuttamisestaon säädettyriittävän selkeästija tarkasti. On tärkeää,että
hyvinvointisovelluksetvoivat hyödyntääomatietovarantoontallennettuja tietoja joustavasti
potilaan / asiakkaansuostumuksella.
5. Omatietovaranto
Lain 19 ja 21 §:ssäsäädettäisiin,että henkilöllä on oikeus saadaomat asiakas-ja
potilastietonsa omatietovarantoon ja edelleen hyvinvointisovelluksiinhyödynnettäviksi.
Onko asiakas-ja potilastietojen luovuttamisestaomatietovarantoon säädetty riittävän
selkeästija tarkasti? Josei ole, miten säännöstäpitäisi muuttaa? Pitäisikö
omatietovarantoon liittyvät hyvinvointisovelluksetsertifioida?
Pykälän6 momentin 1 kohdassa5 käsitelläänomatietovarantoa.Kyseisenkohdanosaltalain
yksityiskohtaisissa
perusteluissapohditaanvaihtoehtoa,jossaTHLlaatisi
hyvinvointisovelluksillehyväksymiskriteeritja ehdot. Tämänkaltainenmenettely on riittävä.
Josnähdääntarpeelliseksi,voidaansovelluksetkerätä Kelanylläpitämäänsovelluskatalogiin.
Hyvinvointisovellustensertifioinnilla voidaantoki osoittaa tiettyjen vaatimustentäyttyminen,
mutta sertifiointi ei takaasitä, että toiminta on vaatimustenmukaista.Toiminnan
vaatimustenmukaisuuttasäännelläänja valvotaanmonin eri tavoin. Valmistelussaei myöskään
tule sälyttääpalveluntuottajienvastuullemuita kuin aidosti tarpeenmukaisiakustannuksia.
Näin ollen hyvinvointisovelluksiltaei tule edellyttääsertifiointia.
Sertifioinninsijaanvalikoitujenkeskeistenasioidenstandardointivoisi tukea
palveluintegraatiota.Omatietovarantoonliittyviltä sovelluksiltavoisi edellyttääjoidenkin
olennaisten- esim.THL:nmäärittelemien- terveystietojentuottamista standardoidussa
muodossa,jota voidaankäyttääesim.kansallisiinlaaturekistereihinja potilaan hoitoon eri
tuottajilla ns. MyDatanhengessä(eli niin, että tieto siirtyy potilaan mukana).Kuitenkin
standardointipitää rajoittaa harvoihinolennaisiinmittareihin, jotta se ei rajoita esimerkiksi
kansainvälistäpalvelukehitystäja palveluidenkäyttöönottoa.
6. Valtakunnallistentietojärjestelmäpalvelujenkäytöstä perittävät maksut
Esityksen47 §:ssäesitetään muutettavaksi valtakunnallistentietojärjestelmäpalveluiden
käytöstä perittävien maksujenperusteita siten, että Kansaneläkelaitoksentulisi toimittaa
arvio seuraavienneljän vuoden kustannuksistayhden vuoden sijasta.Muutoksella
tavoitellaan sitä, että merkittävien, valtakunnallistentietojärjestelmäpalveluidenhoidon
edellyttämien investointien kustannuksetvoidaan huomioida useammanvuoden
jaksotuksellaniin, etteivät kustannuksetkasaannuyksittäiselle vuodelle. Onko maksuihin
liittyvistä menettelyistä säädetty riittävän selkeästija tarkasti? Josei ole, miten säännöstä
pitäisi muuttaa?
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Valtakunnallistentietojärjestelmäpalveluidenkäyttömaksutperitään Kanta-palveluihin
liittyneiltä julkisilta ja yksityisiltäpalveluntuottajiltasekäapteekeilta.Yksityisen
terveydenhuollonpalveluntuottajienosaltamaksukerätäänlaadittujen sähköisten
lääkemääräystenperusteella.Käytännössätämä tarkoittaa sitä, että yksityissektorinosalta
potilaan tiedonhallintapalvelunja valtakunnallisenarkistointipalvelunylläpidostasekäniihin
liittyvistä varmennepalveluistaaiheutuvistakustannuksistavastaavatvain ne
palveluntuottajat,jotka tuottavat lääkemääräyksiä.
Tämäjohtaa epätasa-arvoonyksityistenpalveluntuottajienvälillä. Valtakunnallisiin
tietojärjestelmäpalveluihinon jo liittynyt ja niitä käyttääsuuri määräpalveluntuottajia,jotka
eivät tuota lääkemääräyksiä
ja eivätkäsiten maksalainkaankyseisiäkäyttömaksuja,esim.
sosiaalipalvelujentuottajat. Epäsuhtaatulee myössiitä, että se,kuinkapaljon yksittäisen
palveluntuottajannimissäkirjoitetaan reseptejävuodenaikanaei välttämättä korreloi sen
kanssa,kuinkaaktiivisestikyseinenpalveluntuottajahyödyntäävaltakunnallisia
tietojärjestelmäpalveluita.
Valtakunnallistentietojärjestelmäpalveluidenylläpidostasekäniihin liittyvistä
varmennepalveluistaaiheutuvatkustannuksetpitää rahoittaa valtion budjetista.Vaintämän
ratkaisunkautta päästääntilanteeseen,jossaeri toimijat olisivat tasa-arvoisessa
asemassa.
7. Rekisteröidynoikeus rajoittaa käsittelyä
Olisiko asiakastietolaissasäädettäväsiitä, että rekisteröidyn oikeutta käsittelyn
rajoittamiseen voitaisiin rajoittaa silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen
paikkansapitävyyden(EU:nyleinen tietosuoja-asetus18 art 1 kohta a alakohta)?
Kannatammelisäystä,että rekisteröity ei voi käyttäätietosuoja-asetuksenmukaista
rajoittamisoikeutta.Tietojenkäsittely perustuulakisääteiseentehtäväänja potilaan hoitoon.
Käsittelynrajoittaminen estäisitiedon käytön säilyttämistälukuun ottamatta. Tällävoi olla voi
vaikutuksiapotilaan hoitoon. Kyseiselleoikeudelleon myösvaikealöytää merkitystä
käytännössä.Mitkä ovat ne tilanteet, jossarajoittaminen voisi tulla kysymykseen?
8. Muut huomiot
Lakisosiaali-ja terveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystäon
palvelujärjestelmänkehityksenja uudistamiselleasetettujentavoitteiden saavuttamisen
näkökulmistamerkityksellinen.On toivottavaa,että lain valmistelueteneenyt suunnitellussa
aikataulussaeteenpäin.Laintarkoitus on hyväja se tulee oikein toteutettuna osaltaan
mahdollistamaanasiakastietojenja asiakkaanitsensätuottamien hyvinvointitietojen
kokonaisvaltaisenhyödyntämisen.
Lainvalmistelunyhteydessäon tärkeä selvittääja tarpeen mukaansäännelläsiitä, miten
yhteisenalustantoimivuusja jatkuvuusvarmistetaan.Josyhtenäinenalustaei toimi
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suunnitellusti,on vaarana,että tietojärjestelmääntallennettujen tietojen käyttö estyyosittain
tai kokonaan.Tämätaasvoi aiheuttaamerkittävänriskin asiakas-ja potilasturvallisuudelle.
Pykälä3
Luonnoksenpykälässä3 (Määritelmät)määritelläänlaissakeskeisestikäytettävätkäsitteet.
Tiettyjen käsitteidenepäselvämäärittely vaikeuttaalakiluonnoksenlukemistaja
ymmärtämistä.Erityisestihuomiota tulisi kiinnittää käsitteiden”palvelunantaja”,
”palvelunjärjestäjä”ja ”palveluntuottaja” määrittelyihinja käyttöön. Lähtökohtanatulisi olla
vakiintunut käsitteidenkäyttö. Tällöinpalvelunjärjestäjäon taho, joka vastaasiitä, että
järjestämisvastuunpiiriin kuuluvathenkilöt saavatheille kuuluvatpalvelut.Näitä
järjestäjätahojaovat esimerkiksikunnat, kuntayhtymät,Kela,vakuutuslaitoksetja työnantajat.
Myös henkilö itse voi toimia palveluidenjärjestäjänäostaessaanpalveluitaomallarahalla
itselleen.Palveluntuottajatuottaa palvelun.Osapalvelunjärjestäjistäon myös
palveluntuottajia,esim.kuntasektori.Yksityisetyritykset ja järjestöt voivat toimia vain
palveluidentuottajan roolissa.Lähtökohtanasiison, että yksityisilläpalveluntuottajillaei voi
olla järjestämisvastuuta.Sikälikun palvelunantajakäsitettäesiintyymuussa
substanssilainsäädännössä,
tulisi ne päivittää yllä olevanmukaisesti.
Pykälä5
Pykäläätulisi muokatasiten (esimerkiksilisäämälläuusi momentti), tai ainakinvarmistamalla
asiaselvästilain yksityiskohtaisissa
perusteluissa,että palveluntuottajillaon ainaoikeus
käyttääomia tietojärjestelmiään.Yksityisiäpalveluntuottajiaei lähtökohtaisestivoisi edellyttää
käyttämäänpalvelujenjärjestäjientietojärjestelmiä.Järjestäjävoisi mahdollistaaomien
tietojärjestelmiensäkäytön esimerkiksisellaisissatilanteissa,että palvelujentuottajalla ei ole
vaadittaviajärjestelmiä.Näin voisi toimi ainakinsosiaalipalveluidenosaltaliittyen Kantaintegraatiollemääriteltyihinsiirtymäaikoihin?
Pykälä7
Olisikolaissahyvämainita yhteisliittymisenmahdollisuudesta(vrt. terveyspuolellatoteutettu
malli)?Joson, niin pykälän7 yksityiskohtaisiinperusteluihinvoitaisiinkirjata Kelalle/THL:lle
velvoite etsiäyhteisliittymisentai vastaavankaltaisenmallin mukainenratkaisumyös
sosiaalipalveluihin.
Pykälä13
Pykäläänolisi perusteltualisätä Kelanvastuutoimintansalopettaneidenyksityistensosiaali–ja
terveydenhuollonpalveluntuottajienja itsenäistenammatinharjoittajientoiminnassa
syntyneidenpotilas- ja asiakasasiakirjojen
arkistoinnista.
Pykälä25
Palveluntuottajallatulisi olla oikeusperiä kohtuullinenkorvausmyöskatseluyhteydenavulla
tietoja luovutettaessa.
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Pykälässäpitäisi huomioidamyöstilanteet, joissarekisteröity pyytäätietoja usein.Esitys
mahdollistaatällä hetkellä kohtuullistenkustannustenperimisentilanteessa,joissasamoja
tietoja pyydetäänuudelleen,mutta ei tilanteessa,jossatietoja pyydetäänjatkuvasti.Tästävoi
aiheutuakohtuutonta vaivaarekisterinpitäjälle,vaikkavarsinaisiakustannuksiaei syntyisikään.
Olisisyytäkirjata mahdollisuusrajata pyyntöjenmäärääesimerkiksiaikamääräisesti,ellei
perusteltuaerityistä syytätoistuville tietopyynnöilleei ole, tai määritellämahdollisuusperiä
maksujatällaisissatilanteissa.
Pykälä26
Pykälänsanamuotoaolisi syytäselkeyttääsiten, että on selvää,mistä ajankohdastaja missä
tilanteissatietoturvasuunnitelmapitää olla tehtynä. Tällähetkelläpykäläävoi tulkita siten, että
tietoturvasuunnitelmaon laadittavasiitä huolimatta, liittyykö kansalliseen
tietojärjestelmäpalveluunvai ei.
Lisäksiolisi hyväsaadakansallinensuositus(tai muu vastaavaa),joka ottaa kantaa,millä tasolla
tietoturvasuunnitelmatulee tehdä. Suositustai vastaavasisältäisivaatimusmäärittelyt.Tietyt
sisällötesitysluonnoksessa
on määritelty, mutta jo ”tietoturva” käsitteenäon laajaja voi
sisältäähyvin monenlaisiaja monen tasoisiaasioita.Suositustai vastaavamahdollistaa
vaatimustenmukaistentoiminnan käytännössä.Teknisellätasollaterveyden-ja sosiaalihuollon
tietojen erottelua voidaanpitää osin hankalana,joten näitä tietoja tulisi ainakintällä tasolla
käsitellä”yhtenä”, joihin vaatimuksetsitten kussakintilanteessakohdistetaansamallatasolla.
Henkilötunnuksenkonkreettisensuojausvaatimusten
määrittelystäolisi erittäin hyödyllistä.
Pykälässä,senyksityiskohtaisissa
perusteluissatai muussalain sopivassakohdassaolisi
perusteltuatuoda esille taho, joka ”valvoo” tietoturvasuunnitelmienolemassaoloa/sisältöä.
Pykälä32
Oletuksenaon, että tulevaisuudessapalveluntuottajathankkivatyhä enemmänja
toiminnoiltaankattavampiaerilaisiapalveluntuottajanja asiakkaidentarpeita vastaavia
sovelluksia.Pykälän32 ensimmäisenmomentin osaltayksityiskohtaisissa
perusteluissa
todetaan seuraavaa:”Hyvinvointisovelluksen
valmistajaolisi vastuussasovelluksen
suunnittelustaja valmistuksesta.Tähänvastuuseenei vaikuta, toteuttaako tuottaja nämä
toimet itse vai hankkiikose näihin liittyviä palvelujaja toimia alihankkijoiltatai muilta tahoilta.
Tietojärjestelmäpalvelun
tuottajan käsitetulisi tässäyhteydessätulkita sikäli laajasti, että se
tarkoittaa myösyritystä tai henkilöä,joka kokoaaasiakkaalleuseastaeri osastakoostuvan
tietojärjestelmäkokonaisuuden.”
Yksityistenpalveluntuottajienroolit, vastuut,velvoitteet ja oikeudet tulee olla kirjattuna lakiin
riittävän ymmärrettävästija yksiselitteisesti.Palveluntuottajaaei voida rinnastaa
hyvinvointisovellustentuottajaan. Palveluntuottajillaon esimerkiksilakisääteisiä
velvollisuuksia,joita hyvinvointisovellustentuottajiin (jotka eivät ole itse palveluntuottajia)ei
sovelleta.Laissapitäisi selkeästierottaa nämätahot.
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Pykälä53
Yksityistensosiaalihuollonpalveluntuottajienliittymisvelvollisuusarkistointipalveluun
viimeistään1.1.2026mennessäon riittävän pitkä siirtymäaika,jos kansallisettoimijat ja
järjestelmätoimittajathoitavat oman osuutensahyvissäajoin valmiiksi.Silloin
liittymisvalmisteluilleja itse liittymisille jäisi riittävästi aikaa.Riittävästiaikaaon vähintäänyksi
vuosija tällöinkin pitää huomioidaliittymättä olevientuottajien lukumääräsuhteessaKelan
kapasiteettiinviedä läpi liittymisiä/käyttökokeita.
Niiden yksityistenpalveluntuottajien,jotka tuottavat palvelujajulkisenpalvelujenjärjestäjän
lukuun,on liityttävä samassaaikataulussajulkisten palvelujenjärjestäjienkanssaeli 1.1.2024
mennessä.Tämäaikataulutulee olemaanhaasteellinen.Huomattavaosayksityisistä
palveluntuottajistatuottaa palvelujakunnille. Haasteentuo yksityistensosiaalipalvelujen
tuottajien suuri lukumääräsekäheterogeenisyys.Paljonriippuu siitä, saadaankotarvittavat
määritykset,standardit,ohjeet, jne. valmiiksihyvissäajoin ennenvuoden2024alkua.Yhtä
lailla on merkityksellistä,että järjestelmätoimittajatsaavatovat asiakastietojärjestelmänsä
ajoissasiihenkuntoon, että liittyminen on mahdollista.Myös vuoden2024 liittymisvelvoitteen
osaltayksityisilläpalveluntuottajillatulee olla vähintäänvuosiaikaatoteuttaa
liittymisvalmistelujaja liittyminen ympäristössä,joka mahdollistaaaikataulutetun,
suunnitelmallisenja kustannustehokkaan
arkistonkäyttöönoton.
On syytävakavastiharkita kirjaustamyössiitä, että järjestelmätoimittajillemääritellääntietty
ajanjakso,joka heillä tulee olla aikaalaittaa tuotteensans. kantakuntoon.Tällöinkansallisten
toimijoiden tulisi saadaoma osuutensariittävän valmiiksiesimerkiksivuoden2022alkuun
mennessäja järjestelmätoimittajienvuoden2023alkuunmennessä.Hallitulla prosessillaja
yhteistyössätoteutettavalla valmistautumisellapäästäänparhaaseenlopputulokseen.
Tarvitsemmemyösyksityisillepalveluntuottajillekohdennettujariittäviä kansallisia
tukitoimenpiteitä. Paljonon tehtävääalkaenkirjaamisenhaltuun ottamisestaainasopivien
järjestelmienhankintaanja Kanta-palveluihinliittymisen valmisteluihin.Vuoden2020aikana
tulee valmistellayhteistyössäyksityistenpalveluntuottajienedustajienkanssa
tarpeenmukaistentukitoimenpiteidenkokonaisuus,toteutustapaja aikataulutus.
Keskeistäon myösse, että kaikki toimijat kunnioittavat aikataulusta.Käytännössätämä
tarkoittaa mm. sitä, että julkisensektorin palveluidenjärjestäjäteivät voi edellyttää
arkistopalveluunliittymistä tai antaakilpailutuksissalisäpisteitäarkistointipalveluun
liittymisestäennenvuoden2024 alkua.
Taloudellistenvaikutusten arviointi
Lakiluonnoksentaloudellistenvaikutustenarviointi on karkeallatasollaja siitä puuttuu
tietojärjestelmienhankkimisestaja/tai päivittämisestäaiheutuvienkustannustenarviointi,
yhtä lailla kuin liittymisvalmisteluistaja itse liittymisestäaiheutuvienkustannustenarviointi.
Taloudellistenvaikutustenarviointi -kohdassaolisi syytätodeta kustannustenolevan
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merkittäviä.Niin merkittäviä,että kaikillayksityisilläpalveluntuottajillaei välttämättä ole
taloudellisia,eikä muitakaanvaadittaviaresurssejatoteuttaa liittymistä valtakunnallisiin
tietojärjestelmäpalveluihin.
Tästäkinsyystäon tärkeää,että prosesseistasaadaanyksityistentuottajien näkökulmasta
hallittuja ja yksityistenpalveluntuottajienliittymistä tietojärjestelmäpalveluihintuetaan
tarpeenmukaisinja kattavin toimenpitein. Tämänkokonaisuudenvalmisteluuntäytyy
velvoittaakaikki kansallisettoimijat sosiaali-ja terveysministeriönjohdolla. Jo
valmisteluvaiheeseen
pitää ottaa mukaanmyösyksityisiäpalveluntuottajiaedustavattahot.

Kunnioittaen,

Ismo Partanen
johtaja, elinkeinopolitiikkaja viestintä
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