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valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen
kustannuksista

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään valtion rahoitus-
osuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa
laissa (159/2007), jäljempänä asiakastieto-
laki, ja sähköisestä lääkemääräyksestä anne-
tussa laissa (61/2007), jäljempänä e-resepti-
laki, tarkoitettujen tietojärjestelmien suunnit-
telusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käy-
töstä aiheutuviin kuluihin.

2 §

Valtion rahoitus

Valtio rahoittaa vuosittain valtion talousar-
vioissa vahvistettavalla määrällä kustannuk-
set, jotka aiheutuvat Kansaneläkelaitokselle
seuraavien terveydenhuollon valtakunnallis-
ten tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämien
toimintojen suunnittelusta ja rakentamisesta:

1) asiakastietolain 14 §:n 1 momentissa
tarkoitetut arkistointipalvelu, hakemistopal-
velu ja potilaan tiedonhallintapalvelu;

2) e-reseptilain 3 §:ssä tarkoitetut resepti-
keskus, reseptiarkisto ja lääketietokanta; sekä

3) asiakastietolain 19 §:ssä ja e-reseptilain
17 §:ssä tarkoitettu katseluyhteys.

Valtio voi osallistua 1 momentissa tarkoi-
tettujen toimintojen tarpeellisista uusimisista
aiheutuvien kustannusten rahoitukseen val-
tion talousarviossa vahvistettavalla määrällä.
Terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojär-
jestelmäpalveluihin lainsäädäntöön perustuen
liitettävien uusien tehtävien ja ominaisuuk-
sien toteuttamisesta Kansaneläkelaitokselle
aiheutuvien kustannusten rahoituksesta pääte-
tään erikseen.

3 §

Valtion osuuden maksaminen

Valtion osuuden maksamisesta ja sitä var-
ten tarvittavista tiedoista annetaan tarvitta-
essa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella.

4 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
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5 §

Siirtymäsäännökset

Valtio osallistuu vuoden 2015 loppuun
saakka vuosittain valtion talousarviossa vah-
vistettavalla määrällä kustannuksiin, jotka ai-
heutuvat 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
palvelujen ja toimintojen ylläpidosta Kansan-
eläkelaitokselle sekä asiakastietolain 14 §:n

3 momentissa tarkoitetusta varmennepalve-
lusta Väestörekisterikeskukselle ja joita asia-
kastietolain 22 §:ssä ja e-reseptilain 25 §:ssä
tarkoitetut käyttäjämaksut eivät kata.

Valtio voi sijoittaa Kansaneläkelaitoksesta
annetun lain (731/2001) 12 e §:ssä tarkoitet-
tuun palvelurahastoon rahaston maksuval-
miuden turvaamiseksi euromäärän, jonka
suuruudesta päätetään valtion talousarviossa
vuosina 2012—2015.
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