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Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain 25 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annetun lain siirtymä-
säännöksiä siten, että sosiaalihuollon palve-
lujen antajia koskisi sama siirtymäaika asia-
kastietojen käsittelyä koskevien säännösten 
osalta kuin terveydenhuollon palvelujen anta-
jia. Kyseisen lain neljän vuoden siirtymäaika 
koskee vain terveydenhuollon palvelujen an-
tajia. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin 
terveydenhuollon palvelujen antajia koske-

vaa siirtymäsäännöstä.   
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että siirty-

mäaikaa lyhennettäisiin kolmella kuukaudel-
la, jotta lain tarkoittaman valtakunnallisen 
potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjes-
telmän käyttöönotto tapahtuisi samanaikai-
sesti sähköisen lääkemääräyksen käyttöön-
oton kanssa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2007. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. 
Laissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen tietoturvallisesta käsitte-
lystä sekä asiakkaan tiedonsaantioikeuksista. 
Terveydenhuollon palvelujen antajien poti-
lasrekistereitä varten luodaan yhtenäinen po-
tilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestel-
mä. Lain 25 §:n 1 momentti sisältää tervey-
denhuollon palvelujen antajia koskevat siir-
tymäsäännökset, joiden mukaan terveyden-
huollon palvelujen antajien 15 §:n mukainen 
velvollisuus liittyä valtakunnallisten tietojär-
jestelmäpalvelujen käyttäjäksi, tulee voimaan 
neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 
Jos terveydenhuollon palvelujen antaja on 
kuitenkin liittynyt laissa tarkoitettujen tieto-
järjestelmäpalvelujen käyttäjäksi ennen 15 
§:n voimaantuloa, koskevat lain säännökset 
niitä terveydenhuollon palvelujen antajan 
asiakirjoja, jotka on liitetty mainittuihin tieto-
järjestelmäpalveluihin. Lain soveltaminen 
edellyttää tietojärjestelmäuudistuksia sekä 
sosiaalihuollon että terveydenhuollon palve-
lujen antajien tietojärjestelmiin.  

Hallituksen esityksessä sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköistä käsitte-
lyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 
253/2006 vp) esitettiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä annetun lain 25 §:ään siirtymäaikaa 
sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon 
palvelujen antajien osalta sähköistä asiakas-
tietojen käsittelyä koskevien säännösten so-
veltamiselle. Hallituksen esityksen eduskun-
takäsittelyn yhteydessä muutettiin siirtymä-
säännöstä siten, että pykäläkohtainen luettelo 
säännöksistä, joita siirtymäaika koskisi, muu-
tettiin sanalliseksi ilmaisuksi. Tässä yhtey-
dessä muutetun siirtymäsäännöksen sana-
muodossa ei otettu huomioon sosiaalihuollon 
palvelujen antajia koskevaa siirtymäaikaa. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä 
(StVM 47/2006) kuitenkin todetaan, että so-
siaalihuollon palvelujen antajia koskevien 

säännöksien ehdotetaan tulevan voimaan nel-
jän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 
Näin ollen mietinnöstä ilmenee, että hallituk-
sen esityksessä ehdotettua sääntelyä ei tältä 
osin ollut tarkoitus muuttaa, vaan kyse on il-
maisuun liittyvästä teknisluonteisesta muu-
toksesta. Tästä syystä ehdotetaan, että sosiaa-
lihuollon palvelujen antajia koskeva siirty-
mäsäännös lisättäisiin lakiin. 

Siirtymäsäännöksen nykyinen sanamuoto 
voi aiheuttaa myös tulkintaepäselvyyttä siitä, 
miltä osin terveydenhuollon palvelujen anta-
jien tulee soveltaa lain säännöksiä. Nykyises-
sä muodossaan säännöstä voitaisiin tulkita si-
ten, että siirtymäaika terveydenhuollon pal-
velujen antajien osalta koskee vain potilastie-
tojen valtakunnalliseen käsittely- ja arkistoin-
tijärjestelmään liittymistä sekä potilastietojen 
käsittelyä tämän tietojärjestelmäkokonaisuu-
den avulla, eikä lainkaan potilastietojen säh-
köistä käsittelyä muilta osin. Koska lain so-
veltaminen edellyttää tietojärjestelmäuudis-
tuksia terveydenhuollon palvelujen antajien 
tietojärjestelmiin myös muilta osin, kuin val-
takunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liit-
tymisen osalta, siirtymäsäännöksen sanamuo-
toa esitetään täsmennettävän siten, ettei jää 
epäselvyyttä siitä, että myös terveydenhuol-
lon palvelujen antajien potilastietojen säh-
köistä käsittelyä koskee vastaava siirtymäai-
ka kokonaisuudessaan. 

Ehdotuksessa esitetään lisäksi siirtymäai-
kaa lyhennettäväksi kolmella kuukaudella. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon 
sähköisestä käsittelystä annetun lain sisältä-
män potilastiedon käsittely- ja arkistointijär-
jestelmäkokonaisuuteen liittyy toiminnalli-
sesti sähköisen lääkemääräyksen käyttöönot-
to.  Tästä säädetään kuitenkin erikseen laissa 
sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007). 
Kyseisen lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tun lain valmistelu toteutettiin rinnakkain. 
Tarkoituksena oli, että lait tulisivat voimaan 
yhtä aikaa ja niillä olisi tähän yhteiseen tieto-
järjestelmäkokonaisuuteen liittymisen osalta 
sama neljän vuoden siirtymäaika. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
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käsittelystä annetun lain voimaantuloa siirret-
tiin kuitenkin kolmella kuukaudella, jotta 
edellä esitetty sosiaalihuollon palvelujen an-
tajia koskeva siirtymäaikasäännös ehdittäi-
siin muuttaa ennen lain voimaantuloa. Tästä 
johtuen sähköisen lääkemääräyksen käyt-
töönotto tulee nykyisten säännösten mukaan 
tapahtua viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 
2011 ja potilastiedon sähköiseen käsittely- ja 
arkistointijärjestelmää toteuttavien valtakun-
nallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjik-
si tulee liittyä viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2011. 

Esityksessä ehdotetaan vastaavasti lyhen-
nettäväksi kolmella kuukaudella 25 §:n 2 
momentissa säädettyä aikaa, jonka jälkeen 
aletaan periä maksuja lain 22 §:ssä säädetyis-
tä valtakunnallisista tietojärjestelmäpalvelu-
jen käytöstä.  

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Kun sosiaalihuollon palvelujen antajilla on 
sama siirtymäaika kuin terveydenhuollon 
palvelujen antajilla, turvataan myös sosiaali-
huollon palvelujen antajille riittävä aika asia-
kastietojärjestelmien muuttamiseksi vastaa-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
vaatimuksia. Jos sosiaalihuollon palvelujen 
antajat joutuisivat tekemään tällaisia tietojär-
jestelmämuutoksia hyvin lyhyessä ajassa, 
muodostuisivat tietojärjestelmäkustannukset 
kohtuuttoman isoiksi.  Jos esityksen mukaista 
sosiaalihuollon palvelujen antajia koskevaa 
lisäystä ei tehdä, on myös valtaosassa tapa-
uksista käytännössä mahdotonta noudattaa 
kyseisen lain säännöksiä jo siitäkin syystä, 
että tarvittavia ohjelmistoja ei ole mahdollis-
ta saada tietojärjestelmiin riittävän nopeasti. 

Terveydenhuollon palvelujen antajien osal-
ta siirtymäsäännöksen täsmennyksellä vältet-
täisiin epäselvyys siitä, koskeeko siirtymä-
säännös terveydenhuollon palvelujen antajien 
potilastietojen sähköistä käsittelyä koskevia 
säännöksiä kokonaisuudessaan. Muunlainen 
tulkinta johtaisi terveydenhuollon palvelujen 
antajien osalta vastaavaan ongelmaan tieto-
järjestelmien saattamisessa lain mukaiseksi, 
kuin edellä on kuvattu sosiaalihuollon palve-
lujen antajien osalta. 

Esityksellä lyhennetäisiin kolmella kuu-

kaudella laissa olevaa neljän vuoden siirty-
mäaikaa kolmeksi vuodeksi ja yhdeksäksi 
kuukaudeksi. Potilastiedon sähköinen käsitte-
ly ja arkistointijärjestelmä sekä sähköisen 
lääkemääräyksen tietotekninen toteutus on 
tarkoitus tehdä yhtenäisenä tietojärjestelmä-
kokonaisuutena siten, että näihin voitaisiin 
liittyä samanaikaisesti yhtenäisen tietotekni-
sen ratkaisun avulla.  Näin ollen ehdotetulla 
muutoksella vältetään tilanne, jossa tervey-
denhuollon palvelujen antajia koskeva vel-
voite liittyä näihin samaan tietojärjestelmä-
kokonaisuuteen kuuluviin osiin olisi eriaikai-
nen. Toisaalta vaikka kyseistä muutosta ei 
tehtäisi, olisi terveydenhuollon palvelujen 
antajien käytännössä todennäköisimmin lii-
tyttävä myös potilastiedon käsittely- ja arkis-
tointijärjestelmään viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2011, koska tuolloin on viimeis-
tään otettava käyttöön sähköinen lääkemää-
räys. Epäselvyyksien ja mahdollisten teknis-
ten ongelmien välttämiseksi olisi kuitenkin 
syytä säätää liittymisajasta yhtenäisesti.  

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä annettua la-
kiehdotusta valmisteltiin, oli sen tarkoitus 
tulla voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007 sa-
man aikaisesti sähköisestä lääkemääräyksestä 
annetun lain kanssa, jolloin myös potilastie-
tojen käsittely- ja arkistointijärjestelmään liit-
tymisen osalta neljän vuoden siirtymäaika 
olisi umpeutunut 31 päivänä maaliskuuta 
2011. Edellä esitetyn sosiaalihuollon palvelu-
jen antajia koskevan pykälämuutoksen tek-
nisluonteisen virheen vuoksi voimaantuloai-
kaa jouduttiin kuitenkin siirtämään kolmella 
kuukaudella. Näin ollen siirtymäajan lyhen-
täminen kolmella kuukaudella ei muuta sitä 
alkuperäistä kokonaissuunnitelmaa, jonka 
mukaan potilastiedon käsittely- ja arkistointi-
järjestelmän käyttöönoton vaiheistus on 
suunniteltu toteutettavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi lyhennettä-
väksi vastaavasti kolmella kuukaudella 25 
§:n 2 momentissa säädettyä aikaa, jonka jäl-
keen aletaan periä maksuja 22 §:ssä säädetty-
jen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelu-
jen käytöstä. Jos velvoitetta liittyä potilastie-
don käsittely- ja arkistointijärjestelmää to-
teuttaviin valtakunnallisiin tietojärjestelmä-
palveluihin aikaistetaan kolmella kuukaudel-
la, tulee myös siitä aiheutuvista käyttökus-
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tannuksista voida periä maksuja kolme kuu-
kautta aiemmin, jotta järjestelmän käytöstä 
aiheutuneet kustannukset saadaan katetuksi.  

 
 

3.   Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä sosiaali- ja terveysministeriössä. 

 

4.  Voimaantulo 

Esitys ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 hei-
näkuuta 2007, jotta ehdotetut muutokset tuli-
sivat voimaan yhtä aikaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä annetun lain kanssa. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava ehdotus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n  
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä 

helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007) 25 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
 

25 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä lain 24 §:ssä säädetystä poiketen 15 
§, jossa säädetään velvollisuudesta liittyä val-
takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi, tulee voimaan kolmen vuoden ja 
yhdeksän kuukauden kuluttua lain voimaan-
tulosta. Jos terveydenhuollon palvelujen an-
taja on kuitenkin liittynyt tässä laissa tarkoi-
tettujen tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi 
ennen 15 §:n voimaantuloa, koskevat tämän 
lain säännökset niitä terveydenhuollon palve-
lujen antajan asiakirjoja, jotka on liitetty 
mainittuihin tietojärjestelmäpalveluihin. 
Muutoin terveydenhuollon palvelujen antaji-
en on noudatettava potilastietojen sähköistä 
käsittelyä koskevia säännöksiä kolmen vuo-

den ja yhdeksän kuukauden kuluttua lain 
voimaantulosta. Lain 14 §:ssä tarkoitetut val-
takunnalliset tietojärjestelmäpalvelut voidaan 
ottaa käyttöön vaiheittain jo ennen liittymis-
velvollisuuden voimaantuloa. Tällöin näiden 
palvelujen avulla tapahtuvaan potilastietojen 
käsittelyyn sovelletaan tämän lain säännök-
siä. Sosiaalihuollon palvelujen antajien on 
noudatettava sosiaalihuollon asiakastietojen 
sähköistä käsittelyä koskevia säännöksiä 
kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden  ku-
luttua tämän lain voimaantulosta.    

Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja aletaan 
periä kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden 
kuluttua tämän lain voimaantulosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2007. 
————— 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n  
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä 

helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007) 25 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

25 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä lain 24 §:ssä säädetystä poiketen 
15 §, jossa säädetään velvollisuudesta liittyä 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi, tulee voimaan neljän vuoden 
kuluttua lain voimaantulosta. Jos tervey-
denhuollon palvelujen antaja on kuitenkin 
liittynyt tässä laissa tarkoitettujen tietojär-
jestelmäpalvelujen käyttäjäksi ennen 15 §:n 
voimaantuloa, koskevat tämän lain sään-
nökset niitä terveydenhuollon palvelujen 
antajan asiakirjoja, jotka on liitetty mainit-
tuihin tietojärjestelmäpalveluihin. Lain 14 
§:ssä tarkoitetut valtakunnalliset tietojärjes-
telmäpalvelut voidaan ottaa käyttöön vai-
heittain jo ennen liittymisvelvollisuuden 
voimaantuloa. Tällöin näiden palvelujen 
avulla tapahtuvaan potilastietojen käsitte-
lyyn sovelletaan tämän lain säännöksiä. 

Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja ale-
taan periä neljän vuoden kuluttua tämän 
lain voimaantulosta. 

 

25 §

Siirtymäsäännökset 

Edellä lain 24 §:ssä säädetystä poiketen 
15 §, jossa säädetään velvollisuudesta liittyä 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi, tulee voimaan kolmen vuoden 
ja yhdeksän kuukauden kuluttua lain voi-
maantulosta. Jos terveydenhuollon palvelu-
jen antaja on kuitenkin liittynyt tässä laissa 
tarkoitettujen tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi ennen 15 §:n voimaantuloa, 
koskevat tämän lain säännökset niitä ter-
veydenhuollon palvelujen antajan asiakirjo-
ja, jotka on liitetty mainittuihin tietojärjes-
telmäpalveluihin. Muutoin terveydenhuol-
lon palvelujen antajien on noudatettava po-
tilastietojen sähköistä käsittelyä koskevia 
säännöksiä kolmen vuoden ja yhdeksän 
kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. 
Lain 14 §:ssä tarkoitetut valtakunnalliset 
tietojärjestelmäpalvelut voidaan ottaa käyt-
töön vaiheittain jo ennen liittymisvelvolli-
suuden voimaantuloa. Tällöin näiden palve-
lujen avulla tapahtuvaan potilastietojen kä-
sittelyyn sovelletaan tämän lain säännöksiä. 
Sosiaalihuollon palvelujen antajien on nou-
datettava sosiaalihuollon asiakastietojen 
sähköistä käsittelyä koskevia säännöksiä 
kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden  ku-
luttua tämän lain voimaantulosta.    

Lain 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja ale-
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taan periä kolmen vuoden ja yhdeksän kuu-
kauden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

— — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007. 

——— 
 
 


