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Lag
om ändring av 14 b § i lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 14 b §, sådan den lyder i la-

garna 377/2009 och 1549/2009, som följer:

14 b §

Utlämnande av uppgifter ur registret över tillhandahållare av privat service samt 
uppgifternas offentlighet

Trots sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter
får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsver-
ken, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, ur registret över till-
handahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter och
självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som behövs vid beviljandet av
sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner samt uppgifter ur i 10 § avsedda verk-
samhetsberättelser för fastställande av taxor för sjukförsäkringsersättningen och utveck-
lande av ersättningssystemet, samt

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter
med tillstånd enligt 4 § och självständiga yrkesutövare som gjort anmälan enligt 9 a §
samt om i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får dessutom när det gäller
tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster ur registret över privata service-
producenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma och servicebran-
sch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontakt-
uppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas
andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får
dock förbjuda publicering av sin adress och sina övriga kontaktuppgifter.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tilläm-
pas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När
serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare meddelat att de upphör med verksam-
heten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 må-
nader från det att tillståndsmyndigheten har tagit emot meddelandet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser

om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträ-
dande.
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