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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
 

Lausunto  

 

 
 
 
 
Asia: VN/2037/2021  
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Lausunnonantajan lausunto 

Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden? 

Kyllä. Lakikokonaisuus on laaja ja tärkeä ja vie asioita oikeaan suuntaan. Se parantaa asiakkaiden oikeuksia 
mm. toimintansa päättävien organisaatioiden tallentamien tietojen säilyttämisen osalta. SOSTE pitää 
tärkeänä, että lakipaketti etenee eduskunnan käsittelyyn sille annetun aikataulun mukaisesti ensi syksynä. 
Näin esimerkiksi valtakunnallisen lääkityslistan valmistelu pääsee etenemään kohti seuraavia vaiheita. Kanta-
palvelut ovat lain toimeenpanossa keskeisessä asemassa. Niiden teknistä nopeutta, sujuvuutta ja 
hakuominaisuuksia tulee kehittää.  Genomitiedon tallentamisen osalta on vielä pohdittava mitkä tiedot 
tallennetaan potilastietoihin ja mitkä genomikeskuksen erilliseen genomirekisteriin. 

 

Onko vaikutusten arviointi riittävän laaja ja onko vaikutukset mielestänne oikein 
arvioitu? 

Taloudelliset vaikutukset 

Ei. Toimintaan liittyviä kustannuksia aiheutuu asiakkaiden informoinnista. Koska asiakastietojen 
luovuttamisen sääntely muuttuisi, on asiakkaita informoitava uusista asiakastietojen luovutusten 
käytännöistä ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen merkityksestä. Informoinnissa on tarkoitus 
hyödyntää Omakanta-palvelua. SOSTE muistuttaa, että tämän lisäksi tulee huolehtia siitä, että nekin, jotka 
eivät voi syystä tai toisesta käyttää Omakantaa, saavat heitä koskevat tiedot esimerkiksi postitse.  

Vaikutukset kansalaisten asemaan 

Ei. Esityksellä on vaikutuksia väestöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakkaina että 
Omakanta-palvelun ja hyvinvointisovellusten potentiaalisina käyttäjinä. 

Esityksen arvioidaan vaikuttavan kansalaisten asemaan ja arkeen siten, että nyt suunnittelut muutokset 
selkiyttävät ja yhdenmukaistavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. 
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SOSTE korostaa, että sähköisiä palveluita kehitettäessä tulee huomioida mahdollisimman hyvin eri ihmis- ja 
väestöryhmien mahdollisuudet (taloudelliset, tekniset, tiedolliset, taidolliset ja mm. aistien rajoitteet ja 
puutteet) käyttää sähköisiä palveluja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäihmisten ja vammaisten 
henkilöiden osallisuuden turvaamiseen ja palvelujen saantiin. He käyttävät paljon sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita ja osalle sähköisten palvelujen käyttäminen ei ole mahdollista lainkaan. 
Palvelujen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Vaihtoehtona pitää olla myös henkilökohtainen 
asiointimahdollisuus. 

Puolesta asiointia on kehitettävä mm. sähköisen tunnistautumisen osalta. Lisäksi tarvitaan suunnitelma siitä, 
kuinka huomioidaan digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevat ihmiset ja heidän osallisuutensa ja 
yhdenvertaisuus palveluissa. 

Lapsivaikutukset 

- 

Vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien toimintaan 

- 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

- 

Tietosuojavaikutukset 

- 

Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön (2 §) 

Onko ehdotettavan asiakastietolain suhde muuhun lainsäädäntöön selkeä? 

Kyllä 

Onko asiakastietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden soveltaminen kaikkiin asiakastietojen 
käsittelyn käyttötarkoituksiin kannatettava? 

Kyllä 

Määritelmät (3 §) 

Ovatko määritelmät selkeät ja ymmärrettävät lain soveltamisen näkökulmasta? 

Kyllä 

Pitäisikö pykälään lisätä määritelmiä? 

Ei 

Asiakastietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet (2 luku) 

Onko 2 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 
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Onko salassapitoa ja sivullisuutta koskeva sääntely selkeä ja ymmärrettävä? 

Kyllä 

Onko asiakkaan tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksien rajoittamisen sääntely selkeää, ymmärrettävää 
ja oikeasuhtaista? 

Kyllä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito (3 luku) 

Sosiaalihuollon yhteydessä laadittavat potilasasiakirjat tallennettaisiin potilasrekisteriin ja niitä käsiteltäisi 
samoin kuin muitakin potilastietoja. Onko ehdotus mielestänne kannatettava? 

Kyllä 

Voitte esittää tässä myös muita näkemyksiä lakiehdotuksen sosiaalihuollon yhteydessä laadittavien 
potilasasiakirjojen käsittelyä koskevaan sääntelyyn 

- 

Onko palvelunantajan muutostilanteisiin liittyvä sääntely selkeää ja ymmärrettävää? 

Kyllä 

Näkemyksiänne muutostilanteisiin liittyvän sääntelyn toteutettavuuteen? 

- 

Onko palvelunantajan toiminnan päättymiseen liittyvää selkeää ja ymmärrettävää? 

Kyllä 

Näkemyksiänne toiminnan päättymiseen liittyvän sääntelyn toteutettavuuteen? 

Sääntely on kannatettavaa ja tärkeää asiakkaiden kannalta. Millä tavoin sääntelyn noudattamista 
valvotaan? Asiakirjojen siirtymisen varmistaminen pitää aloittaa riittävän varhaisessa vaiheessa 
ennen toiminnan lopettamista. 

Asiakasasiakirjojen käsittelyä koskevat periaatteet (4 luku) 

Onko 4 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Ei. SOSTElla ei ole huomautettavaa varsinaiseen sääntelyehdotukseen. Laki takaa ihmisille oikeuden 
vaatia heitä koskevien virheellisten tietojen oikaisua. SOSTE muistuttaa, että virheellisesti tai 
epäselvästi kirjattujen tietojen oikaisemiseen pitää olla selkeät toimintakäytännöt ja tiedon 
toimintakäytännöistä pitää olla ihmisten saavutettavissa siten, että heillä on tosiasiallinen 
mahdollisuus pyytää tietojen oikaisua.  

Onko sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekistereitä koskeva sääntely (18 §) selkeä ja ymmärrettävä? 

- Kyllä 

Näkemyksiänne rekistereitä koskevan sääntelyn toteutettavuuteen? 
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- 

Onko alkuperäisten asiakirjojen säilyttämistä koskeva sääntely selkeä ja ymmärrettävä? 

Kyllä 

Näkemyksiä säilyttämistä koskevan sääntelyn toteutettavuuteen? 

- 

Potilasasiakirjat (5 luku) 

Onko 5 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Onko potilasasiakirjojen periaatteita koskeva sääntely (27§) selkeä ja ymmärrettävä? 

Ei. Sääntely-ehdotus on kannatettava. Tilanne erilaisten tahdonilmausten ja niiden hallinnan suhteen on 
pitkään ollut epäselvä. Ihmisten itse laatimia hoitotahto- ja elinluovutusasiakirjoja ei hallituksen esityksessä 
lueta potilasasiakirjoiksi ja ihmiset ovat itse vastuussa niiden hallinnoinnista ja muokkaamisesta, mikä onkin 
luontevaa. SOSTE korostaa, että asiakirjojen sähköiseen hallinnointiin tulee olla selkeät ja ymmärrettävät 
käytännöt ja toiminnallisuudet samalla tavoin kuin ihmisten antamien erilaisten suostumusten hallinnointiin, 
niin että ihmisille tulee tunne itseään koskevien asiakirjojen hallinnasta. Ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta 
sähköisten välineiden käyttöön, jäävät tietojen hallinnoinnin osalta heikompaan asemaan. Heille on 
annettava tietoa siitä, mistä he saavat tietoa antamistaan tahdonilmauksista ja miten he voivat muuttaa 
niitä. 

 

Onko alaikäisen päätöskykyä koskevia merkintöjä koskeva sääntely (33 §) selkeä ja ymmärrettävä? 

Kyllä 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat (6 luku) 

Onko 6 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Tulisiko sääntelyä soveltaa myös terveydenhuollon palveluissa toimivien sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden kirjaamiseen (esim. sairaaloiden terveyssosiaalityö)? 

Kyllä 

Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä (7 luku) 

Onko 7 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen (8 luku) 
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Onko 8 luvun asiakkaan tiedonsaantioikeutta koskeva sääntelyehdotus kokonaisuutena (48 §- 52 §) 
selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Onko asiakkaan oikeutta määrätä tietojensa luovutuksista koskeva sääntelyehdotus kokonaisuutena (53 § 
-55 §) selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Onko asiakastietojen luovuttamista muille palvelunantajille ja viranomaisille koskeva sääntelyehdotus (56 
§ - 63 §) kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Kyllä 

Onko mielestänne kannatettavaa, että asiakastietoja saisi luovuttaa palvelunantajien ja terveydenhuollon 
rekisterien välillä käyttötarkoituksensa mukaisesti lain perusteella luovutuslupaa edellyttäen? 

Kyllä 

Onko mielestänne kannatettavaa, että asiakastietoja luovutettaisiin palvelunantajien välillä ensisijaisesti 
Kanta-palvelujen välityksellä? 

Kyllä 

Onko rajat ylittävää tiedonvaihtoa koskeva sääntely (60 §) selkeä ja ymmärrettävä? 

Kyllä 

Onko potilastietojen luovuttamista kliiniseen lääketutkimukseen ja muuhun lääketieteelliseen 
tutkimukseen koskeva sääntely (61 §) selkeä ja ymmärrettävä? 

Kyllä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät (2 osa) 

Onko tietojärjestelmiä tietoturvallisuutta ja tietojärjestelmien valvontaa koskeva sääntely selkeä ja 
ymmärrettävä? 

Kyllä 

Onko mielestänne kannatettavaa, että tiedonhallintapalvelua laajennettaisiin niin, että sen kautta 
voidaan luovuttaa aiemmin säädettyjen keskeisten potilastietojen lisäksi muita potilasasiakirjamerkintöjä 
sekä tiedonhallintapalvelun sääntely mahdollistaisi myös reseptikeskukseen tallennettujen 
lääkitystietojen yhteenvetojen luovuttamisen? 

Kyllä 

Onko mielestänne kannatettavaa edellyttää tietojärjestelmiä asentavan, ylläpitävän ja päivittävän 
henkilön luotettavuuden varmistamista tiedonhallintalain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jos henkilö 
tehtävissään pääsee näkemään asiakastietoja (77 § tietoturvasuunnitelma, 1 momentin kohta 7)? 

Kyllä 
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Onko mielestänne kannatettavaa, että ammattilaisen käyttöliittymä (Kelain) voisi toimia lääkemääräysten 
laatimisen varajärjestelmänä häiriötilanteissa? 

Kyllä 

Onko mielestänne kannatettavaa, että Kelalle lisätään oikeuksia liittyen lokivalvontaan ja 
verkonvalvontaan sekä Kanta-palveluihin tallennettavien asiakirjojen tietorakenteiden 
laadunvarmistukseen? 

Kyllä 

Maksut 

Näkemyksiänne yhteentoimivuuden testaukseen ilmoittautumisesta perittävästä maksusta? 

- 

Siirtymäsäännökset 102 §  

Hyvinvointitietojen luovuttaminen Omatietovarannosta palvelunantajille 1.1.2024 mennessä ehdotuksen 
73 §:n 2 momentin mukaisesti 

- 

Kaikkiin asiakas- ja potilastietoihin kohdistuvaa kiellon ja työterveyshuoltoon kohdistuvan kiellon 
soveltaminen 1.1.2024 mennessä ehdotuksen 54 §:n 2 momentin mukaisesti viimeistään 1.1.2024 

- 

Asiakastietojen luovuttaminen suostumuksen perusteella 57 §:n mukaisesti (erityisesti luovutukset 
sosiaali- ja terveydenhuollon väliset luovutukset Kanta-palveluista) viimeistään 1.1.2024 

- 

Potilastietojen luovuttaminen asiakastietovarannosta asiakkaille hyvinvointisovelluksiin avulla asiakkaille 
48 §:n 2 momentin mukaisesti viimeistään 1.12.2023 

- 

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen asiakastietovarannosta asiakkaille hyvinvointisovelluksiin 
viimeistään 1.5.2025. 

- 

Luovutukset toisille palvelunantajille ja terveydenhuollon rekisterien välillä lain perusteella edellyttäen 
luovutuslupaa 58 §:n 1 momentin mukaisesti viimeistään 1.1. 2026 alkaen 

- 

Potilastietojen luovuttaminen ulkomaille Kanta-palveluista ehdotuksen 60 §:n mukaisesti viimeistään 
1.1.2025 mennessä. 

- 
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Ammattilaisen käyttöliittymän (Kelain) käyttö lääkemääräysten laatimisen varajärjestelmänä 75 §:n 2 
momentin mukaisesti viimeistään 1.1.2026. 

- 

 
koulupsykologien laatimat asiakirjat viimeistään 1.3.2025 

- 

Sosiaalipalveluiden yhteydessä annettaviin terveyspalveluihin liittyvät potilasasiakirjat viimeistään 
1.10.2026 

- 

Ajanvarausasiakirja asiakkaalle ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista, seulontatutkimuksista 
syntyvät laboratoriotulokset, ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet, tapaturmiin ja 
ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet, lääkärinlausunto terveydentilasta T-todistus, 
lääkärintodistukset C ja TOD sekä jäljennös kuolintodistuksesta viimeistään 1.10.2026 

- 

Hoitotyön päivittäismerkinnät viimeistään 1.10.2029 

- 

Seulontatutkimuksista syntyvät kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat, säteilyrasitustiedot, video- ja 
äänitallenteet sekä näkyvän valon kuvat ja suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat sekä 
muut kuvat viimeistään 1.10.2029 

- 

Lastensuojelun palvelutehtävässä ja koulukuraattorin palvelussa syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2025 

- 

Vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2025 

- 

Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.3.2026 

- 

Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026 

- 

Kaikissa palvelutehtävissä syntyvät video- ja äänitallenteet viimeistään 1.10.2029 

- 

Säilytysaikaliite 

Ovatko ehdotettavat potilasasiakirjojen säilytysajat asianmukaiset? 
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-  Kyllä  

Jos vastasit ei, miltä osin säilytysaikaa pitäisi muuttaa ja miten? Perustele ehdotuksesi. 

- 

Ovatko ehdotettavat muita potilastietoja sisältävien asiakirjojen säilytysajat asianmukaiset? 

- Kyllä 

Jos vastasit ei, miltä osin säilytysaikaa pitäisi muuttaa ja miten? Perustele ehdotuksesi. 

- 

Ovatko ehdotettavat biologista materiaalia sisältävien näytteiden ja elinmallien säilytysajat 
asianmukaiset? 

- 

Jos vastasit ei, miltä osin säilytysaikaa pitäisi muuttaa ja miten? Perustele ehdotuksesi. 

- 

Ovatko ehdotettavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat asianmukaiset? 

- 

Jos vastasit ei, miltä osin säilytysaikaa pitäisi muuttaa ja miten? Perustele ehdotuksesi. 

- 

Ovatko ehdotettavat muita luovutustenhallinnan asiakirjojen ja lokitietojen säilytysajat asianmukaiset? 

- 

Jos vastasit ei, miltä osin säilytysaikaa pitäisi muuttaa ja miten? Perustele ehdotuksesi. 

- 

Liitelait  

Onko ehdotus mielestänne kannatettava? 

- 

Ovatko siirtymäajat riittävän pitkät? 

- 

Onko ehdotus mielestänne kannatettava? 

- 

Onko ehdotus kannatettava? 

- 
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Muita näkemyksiänne ja huomioita liitelakeihin 

- 

 

 

 


