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L a g

1254/2011

om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom
hälso- och sjukvården

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om sta-
tens andel i finansieringen av kostnaderna för
planering, uppbyggnad, upprätthållande och
användning av de informationssystem som
avses i lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007), nedan klientuppgiftslagen, och i
lagen om elektroniska recept (61/2007),
nedan e-receptlagen.

2 §

Statens finansiering

Staten finansierar med ett belopp som fast-
ställs årligen i statsbudgeten de kostnader
som Folkpensionsanstalten orsakas av plane-
ring och uppbyggnad av följande funktioner
som krävs för de riksomfattande informa-
tionssystemtjänsterna inom hälso- och sjuk-
vården:

1) arkiveringstjänsten, katalogtjänsten och

patientens informationshanteringstjänst enligt
14 § 1 mom. i klientuppgiftslagen,

2) receptcentret, receptarkivet och läke-
medelsdatabasen enligt 3 § i e-receptlagen,
samt

3) den åtkomst till uppgifter som avses i
19 § i klientuppgiftslagen och i 17 § i e-re-
ceptlagen.

Staten kan delta i finansieringen av kostna-
derna för behövligt förnyande av de funktio-
ner som avses i 1 mom. med ett belopp som
fastställs i statsbudgeten. I fråga om finansie-
ringen av kostnader som Folkpensionsanstal-
ten orsakas av sådana nya uppgifter och
egenskaper som enligt lagstiftningen ska tas
med i de riksomfattande informationssystem-
tjänsterna inom hälso- och sjukvården be-
stäms särskilt.

3 §

Betalning av statens andel

Närmare bestämmelser om betalning av
statens andel och de uppgifter som behövs
för detta utfärdas vid behov genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet.
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4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

5 §

Övergångsbestämmelser

Staten deltar fram till utgången av 2015,
med ett belopp som fastställs årligen i stats-

budgeten, i de kostnader som Folkpensions-
anstalten orsakas av upprätthållande av de
tjänster och funktioner som avses i 2 §
1 mom. och i de kostnader som Befolknings-
registercentralen orsakas av den certifikat-
tjänst som avses i 14 § 3 mom. i klientupp-
giftslagen och som inte täcks av användarav-
gifterna enligt 22 § i klientuppgiftslagen och
25 § i e-receptlagen.

I den servicefond som avses i 12 e § i
lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)
kan staten i syfte att trygga fondens likviditet
placera ett belopp vars storlek besluts i stats-
budgetarna under 2012—2015.

Helsingfors den 9 december 2011
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