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Osastosihteeri	  
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Sosiaali-‐	  ja	  terveysvaliokunta	  
00102	  EDUSKUNTA	  
	  
	  

ASIA	   Lääkäripalveluyritykset	  ry:n	  (LPY	  ry)	  kirjallinen	  lausunto	  sosi-‐
aali-‐	  ja	  terveysvaliokunnan	  26.10.2010	  pidettyyn	  kuulemisti-‐
laisuuteen	  koskien	  hallituksen	  esitystä	  176/2010	  

	  
Viite	   Asiantuntijakutsu	  	  /	  sähköiset	  asiakastiedot	  
	  

Sosiaali-‐	  ja	  terveysvaliokunta	  pyysi	  Lääkäripalveluyritykset	  ry:n	  edustajaa	  kuultavaksi	  asian-‐
tuntijana	  valiokunnan	  kokoukseen	  26.10.2010.	  Valiokunnan	  käsittelyssä	  oli	  tuolloin	  hallituk-‐
sen	  esitys	  laeiksi	  	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  asiakastietojen	  sähköisestä	  käsittelystä	  anne-‐
tun	  lain	  sekä	  eräiden	  muiden	  siihen	  liittyvien	  lakien	  muuttamisesta.	  	  
	  
Koska	  LPY:n	  	  edustaja	  oli	  estynyt	  saapumasta	  paikalle	  kertausharjoituksen	  vuoksi,	  saimme	  
mahdollisuuden	  esittää	  näkemyksemme	  kirjallisesti	  -‐	  kiitos	  tästä	  mahdollisuudesta.	  
	  
Lääkäripalveluyritykset	  ry:n	  näkemykset	  hallituksen	  esityksestä:	  	  
	  
Suostumuksen	  hallinnan	  yksinkertaistaminen	  
	  
LPY:n	  mielestä	  nyt	  esitetyt	  muutokset	  potilaan	  suostumuksen	  hallintaan	  ovat	  perusteltuja.	  
Nykyisin	  voimassa	  olevat	  säännökset	  potilaan	  suostumuksesta	  tietojen	  luovuttamiselle	  ovat	  
monimutkaisia	  ja	  tulkinnanvaraisia.	  Ne	  vaikeuttavat	  potilastietojen	  saatavuutta	  ja	  hyvän	  hoi-‐
don	  toteuttamista.	  
	  
Potilaalle	  tulee	  esityksen	  mukaisesti	  	  turvata	  oikeus	  rajoittaa	  häntä	  koskevien	  tietojen	  luovu-‐
tusta	  terveydenhuollon	  palvelujen	  antajien	  välillä.	  LPY	  pitää	  tärkeänä,	  että	  potilas	  saa	  riittä-‐
vän	  selvityksen	  kansallisesta	  potilastietojärjestelmästä	  ja	  siihen	  tallennettavista	  tiedoista	  
sekä	  niiden	  käyttömahdollisuuksista	  ennen	  kuin	  hän	  tekee	  päätöksensä	  tietojen	  luovutta-‐
misesta.	  Esityksen	  mukainen	  kansalaisten	  ns.	  katseluyhteyteen	  lisättävä	  ominaisuus,	  joka	  
mahdollistaa	  asiakastietojen	  luovuttamiseen	  liittyvän	  suostumuksen	  ilmoittamisen,	  perumi-‐
sen	  ja	  rajaamisen,	  on	  hyvä	  uudistus.	  	  
	  
Siirtymäsäännökset	  	  	  	  
	  
Lakiesityksessä	  myöhennetään	  valtakunnallisten	  tietojärjestelmien	  käyttöönottoa	  ja	  esite-‐
tään	  STM:lle	  mahdollisuutta	  määrätä	  asetuksella	  tarkemmin	  kansalliseen	  arkistoon	  otetta-‐
vasta	  tietosisällöstä.	  LPY:n	  mielestä	  nämä	  esitykset	  on	  perusteltuja,	  koska	  KanTa-‐arkiston	  	  
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	  toteutusaikataulu	  ja	  arkiston	  suunniteltu	  laajuus	  ovat	  osoittautuneet	  epärealistisiksi.	  Yksityi-‐
sille	  terveyspalvelutuottajille	  esitetään	  mahdollisuutta	  ottaa	  kyseinen	  tietojärjestelmä	  käyt-‐
töön	  vuotta	  myöhemmin	  kuin	  julkinen	  sektori.	  Tästä	  huolimatta	  myös	  yksityisen	  sektorin	  
toimijoille	  tulee	  turvata	  tasavertainen	  mahdollisuus	  liittyä	  KanTa-‐arkistoon	  heti	  siinä	  vai-‐
heessa,	  kun	  se	  kunkin	  toimijan	  osalta	  on	  teknisesti	  mahdollista.	  	  
	  
Valtakunnallisen	  tietojärjestelmän	  (KanTa-‐hanke)	  suunnittelu,	  valmistelu	  ja	  käyttöönotto	  
ovat	  tapahtuneet	  pääosin	  julkisen	  sektorin	  toimintaan	  pohjautuen.	  Yksityisen	  sektorin	  liit-‐
tymistä	  KanTa-‐arkistoon	  ja	  sen	  käyttöönottoa	  yksityisellä	  sektorilla	  voidaan	  edistää	  otta-‐
malla	  Lääkäripalveluyritykset	  ry	  ja	  sen	  edustajat	  mukaan	  käyttöönoton	  valmistelutyöhön.	  
	  
LPY	  pitää	  tärkeänä,	  että	  yksityisen	  sektorin	  palvelutuottajille	  tarjotaan	  tasavertaiset	  mah-‐
dollisuudet	  saada	  ko.	  tietojärjestelmien	  käyttöönottoon	  liittyvää	  koulutusta.	  Myös	  aktiivi-‐
nen	  tiedottaminen	  yksityiselle	  sektorille	  KanTa-‐järjestelmien	  kehittämisestä,	  suunnittelus-‐
ta	  ja	  käyttöönotosta	  on	  välttämätöntä.	  LPY	  ry	  voi	  omalta	  osaltaan	  edistää	  edellä	  mainittu-‐
ja	  tavoitteita	  sekä	  toimia	  tiedotuskanavana	  yksityisen	  sektorin	  palvelutuottajille.	  	  
	  
Tietojärjestelmäkustannukset	  –	  maksut	  (22	  §)	  
	  
Tietojärjestelmien	  kehittäminen	  ja	  uudistaminen	  ns.	  KanTa-‐yhteensopiviksi	  aiheuttaa	  terve-‐
yspalveluyrityksille	  merkittäviä	  investointikustannuksia.	  Tämän	  lisäksi	  valtakunnallisen	  arkis-‐
ton	  käytöstä	  peritään	  palvelutuottajilta	  vuosittain	  maksuja,	  joista	  mainitaan	  lakiesityksessä	  
(22	  §)	  vain	  hyvin	  yleisellä	  tasolla.	  
	  
Valtakunnallisen	  tietojärjestelmän	  kehittämisen	  ja	  rakentamisen	  kustannukset	  ovat	  nousseet	  
merkittävästi	  aikaisemmin	  arvioitua	  korkeammiksi.	  LPY	  toivoo,	  että	  valmiin	  järjestelmän	  käy-‐
töstä	  aiheutuvat	  kustannukset	  eivät	  nousisi	  vastaavalla	  tavalla.	  Tietojärjestelmävalmiuksien	  
rakentamisesta	  ja	  niiden	  käytöstä	  aiheutuvat	  kustannukset	  	  on	  yksityisellä	  sektorilla	  siirrettä-‐
vä	  palvelujen	  hintoihin.	  LPY	  pitää	  tärkeänä,	  että	  päätettäessä	  tietojärjestelmien	  käyttökus-‐
tannuksista	  ja	  niiden	  jakautumisesta	  palvelutuottajille	  noudatetaan	  tasapuolisuutta	  eri	  
toimijoiden	  välillä.	  	  	  	  	  
	  
	  LPY	  esittää,	  että	  KanTa-‐arkiston	  käytöstä	  terveyspalveluja	  tuottaville	  yrityksille	  aiheutu-‐
vista	  kustannuksista	  ja	  niiden	  laskutusperusteista	  on	  saatavilla	  riittävän	  tarkka	  arvio	  hyvis-‐
sä	  ajoin	  ennen	  kyseisten	  tietojärjestelmien	  käyttöönottoa.	  	  	  	  
	  
	  
Kunnioittaen,	  
	  
	  
Ismo	  Partanen	  
toiminnanjohtaja	  
Lääkäripalveluyritykset	  ry	  
	  

	  


