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UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION OM LAG OM ELEKTRONISK 

BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN OCH 

VISSA ANDRA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEN 
 

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet 

till regeringsproposition. I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om 

elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kund-

uppgiftslagen). Meningen är att den gamla klientuppgiftslagen (159/2007) sam-

tidigt ska upphävas. Vidare föreslås ändringar i lagen om elektroniska recept 

(61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) samt 

andra lagar som har samband med kunduppgiftslagen. 

 

Hälso- och sjukvården använder riksomfattande elektroniska informations-

systemtjänster i stor utsträckning. Ändringarna i och med den nya lagen gör det 

möjligt att införa riksomfattande informationssystemtjänster i socialvården och 

att använda kunduppgifterna inom social- och hälsovården på ett smidigt sätt. 

Kutymen när det gäller samtycken och förbud ska harmoniseras och förtydli-

gas. Lagförslaget innehåller de för reformen av social- och hälsovårdens ser-

vicesystem nödvändiga bestämmelserna om kundorienterad informationshante-

ring och främjande av digitaliseringen. 

  

Det föreslås i propositionen att innehållet i de riksomfattande informations-

systemtjänsterna utvidgas så att det går att införa inte endast kundhandlingar i 

tjänsterna, utan även uppgifter eller handlingar som anknyter till ordnande, 

styrning, tillsyn, bedömning, utveckling av social- och hälsovården och till in-

formationshantering samt uppgifter om välbefinnande.  

 

Propositionen syftar till att införa lagbestämmelser som gör det möjligt med in-

formationssäker behandling och användning av kunduppgifter inom social- och 

hälsovården och uppgifter om välbefinnande som kunden själv producerar. 

Kunduppgifterna inom social- och hälsovården ska föras in i ett kundregister. 

Allmänheten kan då i datalagret för egna uppgifter föra in uppgifter om sitt 

eget välbefinnande eller information som ett program för uppgifter om välbe-

finnande producerat. En kund ska kunna befullmäktiga en annan person att 

handla elektroniskt för sin räkning. 

 

Det föreslås i propositionen att det i Kanta-tjänsterna utgående från det nuva-

rande receptcentret upprättas en tjänst för att hantera den samlade medicine-

ringen. En sådan tjänst underlättar för yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården arbetet med att hantera medicineringen och förenhetligar åtkomsten 

till uppgifter för kunden. 

 

Propositionen genomför regeringens mål om digitalisering, smidigare författ-

ningar, gallring av normer och lättare administrativ börda samt kravet i rege-

ringsprogrammet om sambruk av kunduppgifter inom social- och hälsovården.   

 

I propositionen beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU)2016/679.  
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Material som hör till begäran om utlåtande finns att tillgå på adressen 

http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande 

 

Begäran om utlåtande ska besvaras senast den 23 mars 2017 kl. 16.15 i en 

elektronisk enkät med preciserade frågor om propositionsutkastet. Svaren kan 

motiveras och dessutom finns det gott om plats för fria kommentarer. 

 

Enkäten finns att tillgå på adressen: 

https://www.webropolsurveys.com/S/AE9009F754F9F904.par 

 

Den elektroniska enkäten kan kompletteras med ett skriftligt utlåtande som ska 

vara ministeriets registratorskontor tillhanda den 23 mars 2017 kl. 16.15 på 

adressen kirjaamo@stm.fi. Alternativt kan utlåtandena postas till Social- och 

hälsovårdsministeriet, Registratorskontoret, PB 33, 00023 Statsrådet. I utlåtan-

det ska vänligen referensen STM015:00/2015 användas. Remissvaren är offent-

liga.  

 

Begäran har tidigare sänts ut på finska. 

 

Ytterligare information om utlåtandebegäran lämnar: 

Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 02951 63404 

Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, tfn 02951 63344 

 

Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till 

Karoliina Ratia, avdelningssekreterare, tfn  02951 63578 

 

 

 

 

Avdelningschef  Kirsi Varhila 

 

 

 

BILAGOR Utkast till regeringens proposition 

 

SÄNDLISTA Kommunerna 

Sjukvårdsdistrikten 

Specialomsorgsdistrikten 

Samkommuner för social- och hälsovård 

Partierna i Finland 

Regionförvaltningsverken 

Landskapsförbunden 

Kompetenscentrumen inom det sociala området 

Universiteten 

Universitetscentren 

Allians 

Akava 

Finska Tandläkarsällskapet Apollonia 

Duodecim 

Finlands näringsliv rf 

Näringslivets Forskningsinstitut Etla 

http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande
https://www.webropolsurveys.com/S/AE9009F754F9F904.par
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Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf 

Pensionsskyddscentralen 

Försörjningsberedskapscentralen 

Invalidförbundet rf 

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty  

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) 

Kansanterveystyön johtajien verkosto 

KEVA 

Centralhandelskammaren 

Konkurrens- och konsumentverket 

Bokföringsnämndens kommunsektion KILA 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Konsumentförbundet 

Kommunala arbetsmarknadsverket 

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf 

Kommunernas garanticentral 

Barnombudsmannen 

Trafikverket 

Läkarföretagen rf 

Landsbygdsverket 

Forststyrelsen 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry 

Löntagarnas forskningsinstitut 

Pardia 

Polisstyrelsen 

Sjuksköterskeförbundet (Sjukskötarna) 

Sairaanhoitopiirien johtajat ry 

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf 

Sosiaalialan työnantajat ry 

Sosiaalijohto – Socialledning ry 

SOSTE Finlands social och hälsa rf 

Tjänstemannacentralorganisationen STTK 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 

Finlands Tandläkarförbund 

Kommunarbetsgivarna 

Finlands kommunförbund 

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer 

Statens delegation för ungdomsärenden Nuora 

Finlands Läkarförbund 

Företagarna i Finland rf 

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 

Finlands Röda Kors 

Suomen Palomiesliitto, SPAL 

Finlands miljöcentral 

Svenska Finlands folkting SFF 

Åklagarämbetet 

Jämställdhetsombudsmannen 

Tehy rf 

Innovationsfinansieringsverket Tekes 
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Terveyspalvelualan liitto 

Statistikcentralen 

Dataombudsmannen 

Arbetshälsoinstitutet 

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet 

Riksomfattande handikapprådet 

Handikappforum 

Riksfogdeämbetet 

Teknologiska forskningscentralen VTT 

Statens ekonomiska forskningscentral VATT 

Skatteförvaltningen 

Skattebetalarnas Centralförbund 

Diskrimineringsombudsmannen 

Räddningsverken 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet 

Etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE 

Regionala beredare av social- och hälsovårdsreformen 

Högskolan på Åland 

Polisyrkeshögskolan 

Yrkeshögskolan Arcada 

Yrkeshögskolan Centria 

Diakoniyrkeshögskolan 

Haaga-Helia yrkeshögskola 

Humanistiska yrkeshögskolan 

Tavastlands yrkeshögskola 

Jyväskylä yrkeshögskola 

Yrkeshögskolan i Kajana 

Karelia yrkeshögskola 

Kymmenedalens yrkeshögskola 

Lahtis yrkeshögskola 

Lapplands yrkeshögskola 

Yrkeshögskolan Laurea 

Yrkeshögskolan Metropolia 

S:t Michels yrkeshögskola 

Yrkeshögskolan Novia 

Uleåborgs yrkeshögskola 

Saimens yrkeshögskola 

Satakunta yrkeshögskola 

Savonia yrkeshögskola 

Räddningsinstitutet 

Seinäjoki yrkeshögskola 

Tammerfors yrkeshögskola 

Åbo yrkeshögskola 

Vasa yrkeshögskola 

 

FÖR KÄNNEDOM Familje- och omsorgsminister Juha Rehula 

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

Reformministrarna 

Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause 
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Specialmedarbetare Eeva Salmenpohja 

Specialmedarbetare Niina Perälä 

Specialmedarbetare Tiina Ullvén-Putkonen 

Specialmedarbetare Joonas Turunen 

Specialmedarbetare Laura Åvall 

Specialmedarbetare Sami Miettinen 

Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen 

Statssekreterare Samuli Virtanen 

Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen 

Tjänstemannastyrgruppens medlemmar 

Projektgruppens medlemmar 

Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar 

SHM Registratorskontoret 

Statsrådets tjänst för projektinformation  

Finansministeriets avdelningar 

Finansministeriets registratorskontor 

 

 

 


