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Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki 

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki 
1. Taustatiedot  

Vastaajien määrä: 1 

Vastaajatahon virallinen nimi 

� Munuais- ja maksaliitto ry  

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi (nimi, sähköposti, puhelin) 

� Maria Ruuskanen, maria.ruuskanen@muma.fi, 040 8363 480  

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelin) 

� Sari Högström, sari.hogstrom@muma.fi, 050 5367 258  

2. Mahdollistavatko tai tukevatko mielestänne esitettävät asiakastietolain muutokset sote-palvelujärjestelmän uudistusta riittävällä 
tavalla?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä pääosin 

� Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Esitettävät 
asiakastietolain muutokset ovat erittäin tärkeitä ja hyviä, koska niiden avulla pystytään varmistamaan, että tarvittavat asiakastiedot ovat saatavilla eri palveluissa. Toisaalta 
nyt esitetyillä muutoksilla voidaan turvata erityisesti niiden käyttäjäryhmien palveluja, jotka käyttävät sujuvasti tietotekniikkaa hyväkseen. Yhteiskunnassa on kuitenkin 
käyttäjäryhmiä, joilla ei joko ole tarvittavia välineitä tai joilta puuttuu osaaminen sähköisten palvelujen hyödyntämiseen tai ovat siihen muuten kykenemättömiä. 
Ikääntyneiden joukossa on runsaasti munuais- ja maksasairautta sairastavia ja munuaissairaudet lisääntyvät jatkuvasti ihmisten ikääntyessä. Munuais- ja maksaliiton 
jäsenistä 45 % on ilmoittanut jäseneksi liittyessään sähköpostiosoitteensa. Asiakastietolain muutoksen yhteydessä tulee varmistaa, että niille, jotka syystä tai toisesta 
ovat sähköisten palvelujen ulottumattomissa, taataan yhdenvertaisuus palveluissa. Tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi palveluohjauksen yhteydessä. Jos henkilö ei 
kykene asioimaan sähköisesti, hänen tulee saada viranomaiselta tukea ja apua. Erityisesti ikääntyneiden joukossa on henkilöitä, jotka kokevat jäävänsä osattomiksi 
tarvitsemastaan tiedosta, koska vaihtoehtoja sähköisille palveluille ei ole tarjolla. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa syrjäytymistä.  

3. Lain tarkoituksena olisi edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen 
tietoturvallista sähköistä käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä säätää asiakas- ja hyvinvointitietojen käsittelyyn 
sovellettavista yhtenäisistä ja yleisistä periaatteista ja vaatimuksista. Lailla toteutettaisiin yhtenäinen sähköinen asiakastietojen 
arkistointipalvelu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Varmistavatko esitettävät säädökset riittävällä tavalla sähköisen käsittelyn ja 
digitalisaation edistämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa?  

Vastaajien määrä: 1 



 

Avoimet vastaukset 

kyllä pääosin 

� Laissa ei ole käsitelty kattavasti kuntoutuspalveluja tuottavien asemaa. Kuntoutuspalvelujen tuottajina on runsaasti pieniä kolmannen sektorin toimijoita (ml. Munuais- ja 
maksaliitto). Säädöksissä tulee varmistaa, että esim. velvollisuudella liittyä tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi ei heikennetä mahdollisuutta toimia palvelujen 
tuottajana.  

4. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa ja suunnittelussa syntyvät asiakasta koskevat 
tiedot talletetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekisteriin. Kannatatteko esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasrekisteristä?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekisteri on välttämätön, jotta palvelut toimivat sujuvasti ja laadukkaasti ja palveluketjut ovat saumattomia.  

5. Esityksen mukaan asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava asiakas- tai potilaslain mukainen asiakas- tai hoitosuhde tai 
muu lakiin perustuva oikeus. Kannatatteko esitystä, että ammattihenkilö voi käsitellä asiakastietoa asiakas - tai potilassuhteen tai 
lain perusteella, pääsääntöisesti ilman asiakkaan suostumusta?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä pääosin 

� On varmistettava, että terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät ilman asiakkaan suostumusta voi käsitellä sosiaalihuollossa kirjattuja tietoja.  



6. Asiakkaalla on esityksen mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja toiselle 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän sisällä asiakkaalla ei ole kielto-oikeutta. Kannatatteko esitystä, että asiakas ei voi kieltää 
asiakastietojensa luovuttamista rekisterinpitäjän sisällä?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Hoidon ja palvelujen sujuvuuden ja laadun kannalta on tärkeää, että asiakastiedot ovat käytettävissä rekisterinpitäjän sisällä.  

7. Henkilö voi esityksen mukaan tallettaa tietojaan tai hyvinvointisovelluksen tuottamia tietoja omatietovarantoon. Henkilöllä on 
oikeus päättää tietojensa käytöstä ja poistamisesta omatietovarannosta. Henkilö voi antaa suostumuksen siihen, että palvelunantaja 
saa hyödyntää työtehtävissään asiakkaan omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot. Henkilöllä on oikeus kieltää 
omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttämisen. Kannatatteko esitystä hyvinvointitietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä 
suostumuksista ja kielloista?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä pääosin 

� Elintapasairaudet lisääntyvät jatkuvasti. Sairauksien hoidossa itsehoidolla ja omalla toiminnalla on suuri merkitys hoidon vaikuttavuudelle. Siten omatietovaranto on 
hyödyllinen väline sekä ihmisten omaehtoisen toiminnan tukemisessa että palvelunantajien tiedonsaannin kannalta. Tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kaikilla ihmisillä 
on tasavertaiset mahdollisuudet tuottaa hyvinvointitietoja ja päästä tarkastelemaan omia tietojaan.  

8. Reseptikeskuksessa olevia tietoja potilaan lääkemääräyksistä, niiden toimitustiedoista ja uudistamispyynnöistä sekä muista 
lääkitystiedoista saisi esityksen mukaisesti käsitellä hoito- tai asiakasuhteessa ilman potilaan suostumusta. Potilas voisi kuitenkin 
kieltää yksilöimiensä lääkkeiden ja niihin liittyvien merkintöjen luovutuksen. Kannatatteko esitystä lääkemääräysten käsittelystä?  

Vastaajien määrä: 1 



 

Avoimet vastaukset 

kyllä pääosin 

� Kannatamme esitystä, mikäli kaikille palvelujen käyttäjille luodaan edellytykset toimia sähköisissä palveluissa ja tarvittaessa vaihtoehtoiset keinot kieltää tietojen 
luovutus.  

9. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.  

Vastaajien määrä: 1 

� On tärkeää, että tiedonhallintapalveluun kirjataan elinluovutustahto, jotta tarvittaessa tieto on mahdollista löytää nopeasti. Tiedonhallintapalvelu ei saa kuitenkaan olla 
ainoa keino ilmaista tahtonsa. Lisäksi tiedonhallintapalvelussa elinluovutustahto ja hoitotahto samoin kuin muut mahdolliset tahdonilmaisut tulee pitää erillään. 
 
Lakimuutoksen yhteydessä tulisi tarkastella mahdollisuutta kirjata tiedonhallintapalveluun asiakkaan maksamat, terveydenhuollon maksukattoa kerryttävät maksut. Tällä 
hetkellä asiakkaan on itse seurattava maksujen kertymistä ja kerättävä tiedot kortille. Käytännössä tieto sekä maksukatosta että asiakasmaksujen kirjaamisesta on 
asiakkaiden keskuudessa puutteellista. Terveydenhuollon yksiköt eivät tiedota asiakkaita eikä kaikilla terveyskeskuksilla ole tarjota asiakkaiden käyttöön korttia maksujen 
kirjaamista varten. 
 

10. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset  

Ei vastauksia. 


