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Laki
yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 14 b §, sellaisena

kuin se on laeissa 377/2009 ja 1549/2009, seuraavasti:

14 b §

Tietojen luovuttaminen yksityisten palvelujen antajien rekisteristä ja niiden julkisuus

Salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirastot saavat luovuttaa yksi-
tyisten palvelujen antajien rekisteristä sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä sääde-
tään:

1) Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutus-, eläke- ja vammaisetuuksia myönnettäessä
tarvittavat tiedot yksityisistä terveydenhuollon palvelujen tuottajista ja itsenäisistä amma-
tinharjoittajista sekä sairausvakuutuskorvausten taksojen määrittelemiseksi ja korvausjär-
jestelmän kehittämiseksi tiedot 10 §:ssä tarkoitetuista toimintakertomuksista; sekä

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastointia varten tarvittavat tiedot 4 §:n mu-
kaisen luvan saaneista palvelujen tuottajista ja 9 a §:n mukaisen ilmoituksen tehneistä it-
senäisistä ammatinharjoittajista sekä 10 §:ssä tarkoitetuista toimintakertomuksista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi lisäksi julkistaa ja luovuttaa julki-
sen tietoverkon välityksellä yksityisten palvelujen antajien rekisteristä yksityisten ter-
veyspalvelujen antajan nimen tai toiminimen, palvelualan sekä kaikkien toimintayksiköi-
den ja toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot. Muista kuin itsenäisistä ammatinharjoitta-
jista saa julkisessa tietoverkossa olla myös muita yritystoimintaa koskevia julkisia tietoja.
Itsenäinen ammatinharjoittaja voi kuitenkin kieltää itseään koskevien osoitteiden ja yhte-
ystietojen julkaisemisen.

Muuhun kuin julkisessa tietoverkossa tapahtuvaan julkisten henkilötietojen luovutuk-
seen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään. Palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan il-
moitettua toiminnan lopettamisesta saa niitä koskevia tietoja julkaista ja luovuttaa julki-
sessa tietoverkossa enintään 12 kuukauden ajan siitä, kun lopettamisilmoitus saapui lupa-
viranomaiselle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Lain voimaan tullessa käytössä oleviin teknisiin käyttöyhteyksiin sovelletaan lain voi-

maan tullessa voimassa olleita teknistä käyttöyhteyttä koskevia säännöksiä 48 kuukautta
lain voimaantulosta.
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