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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 124/2002 vp 
 

Tiistai 14.1.2003 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. UTP  9/2002  vp   Euroopan   tulevaisuutta  käsittelevä valmistelu-kunta 

Ilmoitetaan, että VNK:n kirjelmä 20.12.2002 on lähetetty valiokunnalle 
tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

4. HE   18/2002  vp   laiksi Ahvenanmaan   itsehallintolain muuttamisesta 
LA 106/2001 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta  (Sulo 
Aittoniemi /alk) 
TPA 219/2001 vp Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus (Sulo Aittoniemi /alk) 
TPA 269/2001 vp Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla (Sulo Aittoniemi /alk) 
TPA 47/2002 vp Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta (Sulo Aittoniemi 
/alk) 

II käsittely 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

5. HE 236/2002 vp  laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta 

I käsittely 

Kuultavina: 
— lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö 
— lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtinen, sisäasiainministeriö 
— ylitarkastaja Pasi Nokelainen, sisäasiainministeriö 
— lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 
— osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos 
— lakimies Reijo Hyvönen, Kansaneläkelaitos 
— professori Ilkka Saraviita 
— professori Mikael Hiden 
— professori Kaarlo Tuori 
— professori Olli Mäenpää 



 

2(2) 

ESITYSLISTA 124/2002 vp 
 
 
Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 

6. Muut asiat 
— Verkkomedia-aamu sananvapauslaista torstaina 16.1.2003 klo 8.00—9.45 
eduskunnan auditoriossa. 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on keskiviikkona 15.1.2003 klo 10.00. 



 

 

Ls PeV/HE 236/2002/IS 
 
 
 
 
 
 

Arvoisa puheenjohtaja 
 
Toimeksiantokirjelmän liitteenä on hallintovaliokunnan muistio. Siitä päätellen nyt vireillä 

oleva lausuntoasia on sinänsä poikkeuksellista Eduskunnan uuden työjärjestyksen 38 §:n 2 
momentin säännöksen soveltamista. 

Käsillä olevaan hallituksen esitykseen ei näytä sisältyvän valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 
Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa viitataan PeL 10. 1 §:n säännökseen yksityiselämän 
turvaamisesta sekä erityisesti kohtaan, jonka mukaan henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Juuri 
siitä on nyt kysymys. 

Henkilötietojen suojaamisesta on siis säädettävä lakitasossa, mutta säännöksen 
lakivarausluonteen vuoksi lainsäätäjällä on suhteellisen laaja harkintamarginaali sääntelyn 
yksityiskohdista. Perusoikeussäännöksen pääasiallinen sisältö verrattuna lakivarauksettomiin 
perusoikeussäännöksiin on siinä, että yksityiselämän suojasta on säädettävä lakitasossa, ei 
alempana. Lisäksi henkilötietojen suojalla on tietty minimisisältö, josta ei voi poiketa lakitason 
säännöksin. Tuon minimisisällön ala on toistaiseksi jossain määrin avoinna. 

Kysymyksessä on kahden lain usean säännöksen avaaminen, jonka seurauksena kaikkia 
avattavia säännöksiä on arvioitava valtiosääntöoikeudellisesti. 

Kysymyksessä on järjestelmä, jossa henkilö voi saada - niin halutessaan -sähköiseen 
henkilökorttiin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja. Hän ottaa tietoisen riskin sikäli, että 
kortilla olevat tiedot ovat väistämättä heikommin suojattuja kuin silloin, kun vastaavat tiedot ovat 
Kelan tietokannoissa. Eivät ne tosin sielläkään ole yhtä hyvässä suojassa kuin aikana, jolloin tiedot 
olivat asiakirjoilla, joita säilytettiin lukittavissa tiloissa (ns. hakkeririski). 

Kortilla olevien luottamuksellisten tietojen etuna on se, että asiointi joustavoittuu ja nopeutuu. 
Hallintovaliokunnan muistiossa viitataan kannanottoon, jonka mukaan perusoikeussuojasta ei 

voi rajoituksetta luopua. Minusta tässä ei ole kysymys perusoikeussuojan 
luovuttamisproblematiikasta siitä syystä, että luottamuksellisten tietojen suoja on säännelty laajoin 
lakivarauksin. Mielestäni nuo tiedot voitaisiin merkitä (vapaaehtoisesti) haettavalle kortille ilman 
hakijan suostumustakin, mikäli tietosuoja on tekniseltä tasoltaan korkein saavutettavissa oleva - 
kuten nyt näyttää olevan asianlaita. Näin näyttääkin olevan asianlaita sairausvakuutustietojen 
suhteen (hallintovaliokunnan muistiosta päätellen). 

Laeilla ei puututa siihen, mitä tietoja ja millaisin säännöin yleisesti ottaen voidaan tallentaa 
Kelan tiedostoihin. Näiden seikkojen valtiosääntöoikeudellinen arviointi on suoritettu jo 
aikaisemmin. 
Se, että tiedot ovat kortista (mm. tulli- ja rajavartio)virkamiehen luettavissa, ei mielestäni ole 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. Ne viranomaiset ja virkamiehet, joille korttia on 
näytettävä esim. rajalla, toimivat virkavastuull, ja olettamus on, että he noudattavat lakia. Tietojen 
väärinkäyttö on rangaistava teko. 

Sen, joka hakee korttia, jossa on koodattuja salassapidettäviä tietoja, voidaan edellyttää 
tietävän, ettei korttia ole pakko antaa virkavastuuta vailla olevien tahojen luettavaksi. Kaiken sen, 
mihin henkilö on lain mukaan oikeutettu, saa ilman korttiakin. 

Se, ovatko tiedot kortilla vai korttiin valetussa sirussa, ei voi olla valtiosääntöoikeudellisesti 
merkittävää: kummassakin tapauksessa on aina teoriassa mahdollista, että joku pystyy avaamaan ja 
lukemaan tiedot. Totean tämän seikan siksi, että muistiossa mainitaan tietosuojan tason ero tässä 
suhteessa. 



 

 

+ + + 
Kortin myöntämiseen liittyvät mahdolliset byrokratia- ja toimivaltaprobleemit - joihin 

muistiossa viitataan - eivät mielestäni ole valtiosääntöoikeudellisesti merkitseviä. Kysymyksessä on 
hallinnon tason toimivaltaproblematiikka. Kansaneläkelaitoksen erityisasema suhteessa muuhun 
hallintoon (kuten poliisihallintoon) ei muuta tätä loppupäätelmää. Perustuslaki ei anna kansan-
eläkelaitokselle edes sitä erikoisasemaa, joka kuuluu Suomen Pankille. 

Katson, että hallituksen esityksen sisältämät lakiehdotukset voidaan sellaisenaan säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2003 
 

Ilkka Saraviita 



 

 

 
Mikael Hidén 

 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA     14.1.2003 KELLO 10 
HE 236/02 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta 

 
 
 
 
 

Hallintovaliokunnan esittämässä lausntopyynnössä on yksilöity kaksi kysymystä, jotka kumpikin liittyvät 

esityksen 2. lakiehdotukseen. Koskettelen näitä kysymyksiä lyhyesti seuraavassa. Ennen niihin menemistä 

totean kuitenkin yleisesti, että lakiehdotuksiin mahdollisesti liittyvät periaatteelliset tai säännösten käytännön 

merkitykseen liittyvät kysymykset näyttäisivät yleensä olevan laadultaan sellaisia, että ne asianmukaisesti 

soveltuvat varsinaisen asiavalmistelun suorittavan valiokunnan arvioitaviksi. (Vähäisinä varauksina voisivat 

tässä olla ehkä se, että 1. lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin lopun "sopimuksen sisältöä koskevista seikoista" 

jättää asetuksella säädettävissä olevat ko. sopimusta koskevat asiat melko avoimiksi ja että 2. lakiehdotuksen 

3 a §:n 1 ja 2 momentin muotoilut "voidaan... tallettaa" ja "päättää... tallettamisesta" eivät oikeastaan osoita, 

että ko. kortinhaltijalla olisi oikeus saada ko. tietoja talletetuiksi säännöksen osoittamalla tavalla.) 
 
 
 
     -   - - - - - - - 
 

Hallintovaliokunnan lausuntopyynnössä esitetty ensimmäinen kysymys tai ongelma liittyy 2. lakiehdotuksen 

mukaiseen mahdollisuuteen yhdistää sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdeksi sähköiseksi 

asiointikortiksi. Tällaisella kortilla voitaisiin asioida yleisesti viranomaispalveluissa, niihin luettuina sosiaali- 

ja terveydenhuollon sähköiset palvelut, minkä lisäksi korttia voitaisiin käyttää myös henkilöllisyyttä 

osoittavana asiakirjana ja matkustusasiakirjana 15 Euroopan maassa. Lausuntopyynnössä on mahdollisesti 

ongelmallisena pidetty sitä, että henkilökorttiin voitaisiin merkitä tieto siitä, että henkilöllä on oikeus 

sairausvakuutuslain 9 §:ssä tarkoitettuihin erityiskorvattaviin lääkkeisiin tai merkittävien ja kalliiden 

lääkkeiden peruskorvaukseen sekä että henkilö kuuluu työpaikkakassaan samoin kuin sairausvakuutuksen 

voimassaoloaika määräaikaisesti vakuutetulle. Korttiin tulisi näin merkittäväksi arkaluonteisia tietoja, jotka 

olisivat - vaikkakin koodeina - esimerkiksi poliisiviranomaisen ja rajavartioviranomaisen nähtävillä silloin 

kun korttia käytetään matkustusasiakirjana. 
 

Ehdotuksen mukaista normiasetelmaa voidaan lähestyä erilaisin painotuksin. Jos painotetaan yksityisyyden 

suojaaja tietosuojaa koskevan PL 10 §:n juridista tulkintaa, voidaan kiinnittää huomiota siihen, että 

henkilötietojen suojan säätely tapahtuu tavallisella lailla, kunhan laissa huolehditaan asianmukaisesti 

sellaisista seikoista kuin tietojen keruun rajoittaminen vain tarpeellisiin tietoihin, tietojen saannin 

rajoittaminen vain viranomaisiin, jotka juuri ko. tietoja tarvitsevat, tietojen salasspitämisvelvollisuus, tietojen 



 

 

säilytyksen turvallisuus, tarpeettomiksi käyneiden tietojen hävittäminen ja henkilön oikeus tietää häntä itseään 

koskevista viranomaisella olevista tiedoista. Jos näin hahmoteltua taustaa vasten tarkastellaan ehdotettua 

järjestelyä, voidaan helposti todeta, että esim. rajavalvontaviranomaisen mahdollisuutta saada tietoja henkilön 

erityiskorvattavista lääkkeistä ei voida hevin perustella. Jos ehdotus merkitsee käytännön tilanteissakin 

tällaista tiedonsaantimahdollisutta (en pysty arvioimaan asiaa), voidaan sitä ilmeisesti perustella lähinnä vain 

sillä, että ko. henkilöt ovat pyytäessään ehdotetun lain 3 a :n mukaisesti ko. tietojen merkitsemistä 

henkilökorttiin samalla suostuneet tietojen tällaiseen esilletulomahdollisuuteen. En pidä suostumusajatuksella 

operoimista tässä tilanteessa ja tässä laajuudessa sinänsä mahdottomana. Edellytyksenä kuitenkin nähdäkseni 

on, että henkilölle tehdään 3 a §:n soveltamisen yhteydessä selväksi, että hänen merkittäväksi pyytämänsä 

tiedot tulevat tällä tavoin laajemmankin viranomaispiirin nähtäville, ja että hän toisaalta tietää, että hänellä on 

täysin toimiva mahdollisuus käyttää edelleen eri kortteja/asiakirjoja eri yhteyksissä, ts. mahdollisuus 

pidättäytyä ko. tietojen yhdistämisestä samaan korttiin. Minusta näyttää, että ehdotuksen 6 §:n viimeisen 

momentin säännös ainakin kohtuullisesti varmistaa sen, että henkilö tekee ratkaisunsa ko. korttien tietojen 

yhdistämisestä riittävästi informoituna. Jos tämän suhteen kuitenkin olisi epäilyksiä, on säännöstä mahdollista 

täydentää/tiukentaa. 
 

Ehdostusta on mahdollista lähestyä paitsi PL 10 §:n konkreettisena tulkintakysymyksenä myös sanoisinko 

perusoikeuspoliittisena kysymyksenä.  Voidaan ajatella niin, että ihmisten yksityisyyden ja henkilötietojen 

suojan säilyttäminen reaalisina myös pitkällä tähtäyksellä vaatii tietoista pidättyvää suhtautumista kaikkiin 

sellaisiin kehityksiin, joissa laajennetaan kertyvien tietokokonaisuuksien alaa tai yhteenliitettävyytä taikka 

tietojen saamiseen oikeutettujen piirä yli sen, mikä on selvästi ja konkreettisesti välttämätöntä. Kysymys olisi 

tosin sanoen käsityksestä, että "ison veljen" mahdollisuudet tulevat joka tapauksessa jatkuvasti kasvamaan ja 

lainsäädännön kehittämisessä pitää tätä kehitystä pyrkiä pikemminkin hidastamaan kuin helpottamaan. Pidän 

tällaista käsitystä pitkän päälle hyvin aiheellisena. Toinen asia on, mikä paino sille on syytä antaa juuri 

tällaisessa asiassa, jossa yksilöt saattavat itse panna suuremman painon asioiden arkiselle sujuvuudelle kuin 

yksityisyyden suojan eroosioon liittyville piirteille. 
 
 
 

Toinen hallintovaliokunnan kirjeessä kuvattu ongelmallisuus liittyy osaksi sellaisiin tarkoituksenmukaisuus- 

ja selkeyskysymyksiin, jotka nähdäkseni jäävät hallintovaliokunnan omien arvioiden ja mahdollisten 

kehittelyjen varaan. Ainoa mahdollisesti valtiosääntöön liittyviä ongelmia sisältävä viittaus kirjeessä näyttäisi 

olevan se, että 2. lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentti antaisi poliisille oikeuden määritellä - tosin säännöksessä 

tarkoitetun "sopimuksen" välityksellä - eduskunnan alaiseen hallintoon kuuluvan Kansaneläkelaitoksen 

toimielinten ja niiden henkilökunnan käyttämää oikeudellisesti merkittävää valtaa. Em. momentin mukaan 

sellaista henkilökorttia koskeva hakemus, johon talletetaan 3 a §:ssä tarkoitetut tiedot, voidaan jättää myös 

sille Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle, jonka kanssa poliisi on tehnyt julkisen hallinnon 



 

 

asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetussa laissa (802/1993) tarkoitetun 

sopimuksen. Lakiehdotuksen 3 a §:n 2 momentin mukaan päätöksenteko sairausvakuutusta koskevien sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa tarvittavien tietojen tallettamisesta ja merkitsemistä 

henkilökortille kuuluu Kansaneläkelaitokselle. Ehdotuksen 6 §:n perustelujen mukaan poliisi kouluttaisi 

Kansaneläkelaitoksen ko. paikallistoimiston virkailijat henkilön tunnistamiseen ja mahdolllisten 

asiakirjaväärennösten havaitsemiseen. 
 

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle /sen henkilökunnalle tässä annettua toimivaltaa voidaan sinänsä 

pitää hakijoina olevien yksilöiden kannalta merkittävänä. Saattaa myös olla, että ehdotetun järjestelyn 

toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyy ongelmia. En kuitenkaan osaa nähdä , että tässä aiheutuisi 

valtiosääntöön liittyviä ongelmia siitä, että Kansaneläkelaitos on perustuslain osoittamalla tavalla 

erityisasemassa suhteessa eduskuntaan. Kansaneläkelaitosta ei voida hallintovaliokunnan kirjeessä viitatussa 

"eduskunnan alaisuuteen" kuulumisessa suoraan rinnastaa Suomen Pankkiin tai valtiontalouden 

tarkastusvirastoon (PL 36,1 : "Eduskunta valitsee valtuutetut valvomaan kansaneläkelaitoksen hallintoa ja 

toimintaa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään"; PL 91,1 §: "Suomen Pankki toimii eduskunnan 

takuulla ja hoidossa sen mukaan kuin laissa säädetään. Eduskunta valitsee..."; PL 90,2 : " Valtion 

taloudenhoidon... tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden 

tarkastusvirasto...") Kenttätason toimintoja ja niiden säätelyjä ajatellen Kansaneläkelaitos on perusteltua 

suuressa määrin rinnastaa valtionhallinnon (muihin) viranomaisiin. Ehdotuksen em. 6 §:ssä tarkoitetussa 

vuoden 1993 laissa kansaneläkelaitos on rinnastettu muihin viranomaisiin (ko. lakia ei tosin navakakseni 

käsitelty perustuslakivaliokunnassa). Poliisin mahdollisuutta tehdä sopimus jonkin paikallistoimiston kanssa 

voidaan hallintovaliokunnan kirjeessä näkyvään tapaan varmaan luonnehtia oikeudeksi "määritellä 

...Kansaneläkelaitoksen toimielinten... toimivaltaa". Poliisille tässä annettavaa valtuutta voidaan toisaalta 

hyvin luonnehtia arkisemminkin, esim. vuoden 1993 lain linjaa seuraavaksi, sujuvia käytäntöjä tavoittelevaksi 

järjestelyksi. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 236/2002 vp laeiksi 

väestötietolain ja henkilökorttikin muuttamisesta. 
 
 
 
 
1.  Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja 

 

Henkilökorttikin muuttamista koskevan lakiehdotuksen 3a §:n mukaan henkilökorttiin voidaan 

kortinhaltijan pyynnöstä tallettaa ja merkitä sairausvakuutusta koskevia sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa tarvittavia tietoja. Tällaisia tietoja olisivat tieto siitä, onko 

asianomaisella henkilöllä oikeus sairausvakuutuslain 9 §:ssä tarkoitettuihin erityiskorvattaviin 

lääkkeisiin tai merkittävien ja kalliiden lääkkeiden peruskorvaukseen. Tällaiset tiedot merkittäisiin 

ainakin alkuvaiheessa ulkoisesti, ja ne olisivat esimerkiksi poliisi- ja rajavartioviranomaisten nähtävinä 

silloin, kun korttia käytetään matkustusasiakirjana. 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on viitattu siihen, että henkilökorttia 

myönnettäessä ja käytettäessä käsitellään henkilötietoja ja että näiltä osin sovellettavaksi tulee 

henkilötietolaki (523/1999). Henkilötietolaki puolestaan edellyttää, että rekisteröityä informoidaan 

henkilötietojen käsittelystä, jotta hän olisi tietoinen itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä ja 

siihen liittyvistä oikeuksistaan. Lisäksi henkilökorttilakiin ehdotetun 6 §:n 4 momentin mukaan 

henkilökortin antajan olisi selvitettävä kortinhakijalle kortin käyttömahdollisuudet ja mahdollisen 

peruuttamisen vaikutukset sekä hakijan oikeus päättää ehdotuksen 3a §:ssä tarkoitettujen tietojen 

sisällyttämisestä korttiin. 
 

Pidän ilmeisenä, että sellaisten yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvien henkilötietojen 

merkitseminen henkilökorttiin ulkoisesti siten, että tiedot ovat avoimesti myös muiden kuin 

asianomaisten terveydenhuollon ja apteekkilaitoksen toimijoiden saatavilla, loukkaa perustuslain 10 



 

 

§:n 1 momentissa turvattu yksityiseen ja siihen liittyen henkilötietojen suojaa. Lisäongelmana nyt 

arvioitavassa ehdotuksessa on kuitenkin vielä asianomaisen suostumuksen merkitys: tiedothan 

merkittäisiin korttiin vain asianomaisen pyynnöstä. 
 

Perustuslakivaliokunta on tarkastellut asianomaisen suostumuksen merkitystä muun muassa 

lausunnossaan 19/2000 vp. Tässä lausunnossa valiokunta toisti aikaisemmin (PeVL 27/1998 vp) 

esittämänsä kannan, jonka mukaan "perusoikeusrajoituksen kohteeksi joutuvan henkilön 

suostumuksella voi sinänsä olla merkitystä valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa", mutta piti 

toisaalta selvänä, että "perusoikeussuoja ei voi oikeudellisena kysymyksenä menettää aina merkitystään 

pelkästään siksi, että laissa säädetään jonkin toimenpiteen vaativan kohdehenkilön suostumuksen" ja 

että "perusoikeussuojaa ei voida millaisessa asiassa tahansa jättää riippumaan asianomaisen 

suostumuksesta". 
 

Lakiehdotuksen mukaisesta informointivelvollisuudesta huolimatta henkilökortin hakijan voi olla 

vaikea hahmottaa niitä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyviä ongelmia, joita henkilökortin 

ja sairausvakuutuskortin yhdistämiseen liittyy. Siksi voi olla aihetta epäillä, olisiko aina kysymyksessä 

tietoon perustuva suostumus (informed consent). Lisäksi silloinkin kun asianomaisen suostumukselle 

annetaan merkitystä arvioitaessa perusoikeusrajoituksen sallittavuutta, on nähdäkseni kiinnitettävä 

asianmukaista huomiota myös perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin, kuten rajoitusperusteen 

hyväksyttävyyden (painavan yhteiskunnallisen intressin) vaatimuksiin. Ehdotetulle henkilökortin ja 

sosiaaliturvakortin yhdistämiselle ei nähdäkseni ole perusoikeusrajoituksiin vaadittavaa painavaa 

yhteiskunnallista tarvetta. Päinvastoin, voidaan perustellusti katsoa, että ehdotus on monestakin syystä 

hätiköity. Perustelujen valossa näyttää siltä, että käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä haetaan 

sähköiseen henkilökorttiin kohdistuneen vähäisen kiinnostuksen ongelmaan ratkaisua sähköisen 

henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämisestä. Ihmetystä herättää kiire, jolla uudistus pyritään 

toteuttamaan. Sosiaaliturvakortin käyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin on 

parhaillaan kokeiltavana eräissä Satakunnan kunnissa niin sanotun makropilottilain (laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta, 811/2000) nojalla. 

Kokeilulaki on voimassa vuoden 2003 loppuun asti. Erikoisena voi pitää, että hallitus ehdottaa 

henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämisen mahdollistavaa lakia ennen kuin kokeilu on päättynyt 

ja sen tulokset on analysoitu. Nyt käsiteltävän esityksen perusteluista (s. 6) ilmenee, että "kokeilussa on 

... tällä hetkellä käytössä vasta pieni osa kokonaistavoitteen mukaisista määristä". Tiedossa niin ikään 

on, että sähköisen yhteydenpitojärjestelmän kehittäminen Kansaneläkelaitoksen sekä apteekkien ja 
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muiden sosiaaliturvakortin käytön kannalta merkityksellisten yhteistyötahojen välillä kestää vielä 

ilmeisestikin joitakin vuosia. Ennen kuin järjestelmä on toiminnassa arkaluonteisia tietoja joudutaan 

merkitsemään korttiin ulkoisesti. 
 

Myös Euroopan unionissa on vireillä uudistus, joka vaikuttaa hallituksen ehdotuksen 

sosiaaliturvakorttia koskeviin osiin. Eurooppa-neuvoston Barcelonan kokouksessa tämän vuoden 

maaliskuussa on tehty päätös erityisestä eurooppalaisesta sairausvakuutuskortista, joka mahdollisesti 

tulee perustumaan kansallisiin sairausvakuutuskortteihin, joiden tietosisältöä ja ulkonäköä kuitenkin 

yhtenäistettäisiin. Suomen sosiaaliturvakorttia koskevia uudistuksia ei ole järkevää tehdä, ennen kuin 

eurooppalaisesta sairausvakuutuskortista on päätetty. 
 
 
 
 
2.     Kortin myöntämistoimivalta 

 

Ehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaan "jos henkilökorttiin talletetaan ja merkitään 3a §:ssä 

tarkoitettuja tietoja, hakemus voidaan jättää myös sille Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle, jonka 

kanssa poliisi on tehnyt julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 

palveluyksiköissä annetussa laissa (802/1993) tarkoitetun sopimuksen". Ehdotuksen perustelusta 

antavan ymmärtää, että sopimuksessa ei määriteltäisi vain paikallistoimistoa, johon hakemus voidaan 

jättää, vaan samalla myös paikallistoimisto, joka ylipäätään voisi osallistua henkilökorttia koskevan 

asian käsittelyyn. Tarkoituksena ilmeisesti on, että 3a §:n mukaisia valituskelpoisia hallintopäätöksiä 

voisivat tehdä ne paikallistoimistot, joiden kanssa poliisi on tehnyt sopimuksen. Sopimus määrittelisi 

siten julkista valtaa sisältävän toimivallan käyttöä. 
 

Perustuslakivaliokunta on muun muassa lausunnoissaan 11 ja 23/1994 vp sekä 11/2002 vp hallinnon 

lainalaisuusvaatimukseen vedoten suhtautunut varauksellisesti sopimusperusteisiin 

toimivaltajärjestelyihin.  Todettakoon, että julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä 

yhteisissä    palveluyksiköissä     annettu     laki     (802/1993)     ei     ollut  säätämisvaiheessaan  

perustuslakivaliokunnan arvioitavana.   Sen valtiosääntöoikeudellinen moitteettomuus voidaan 

perustellusti asettaa kyseenalaiseksi.1 

 

                                                
1 Olen antanut asiasta 19.3.2002 lausunnon valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle. 



 

 

Lakiehdotuksen mukaan poliisi voisi - tosin "sopimuksen" välityksellä - määritellä, miten 

Kansaneläkelaitokselle kuuluvaa toimivaltaa käytetään. Ehdotuksen 6 §:n 2 momentin sanamuoto 

viittaa lisäksi siihen, että poliisi olisi sopimusmenettelyssä aloitteellinen osapuoli. Poliisin tehtävät 

Kansaneläkelaitoksen yksiköiden toimivallan määräytymisessä soveltuvat huonosti laitoksen 

valtiosääntöoikeudelliseen asemaan eduskunnan alaiseen hallintoon kuuluvana yksikkönä. 
 
 
Porthaniassa 14.1.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaarlo Tuori 
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Olli Mäenpää 
14.1.2003 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
Hallituksen esitys esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain 
muuttamisesta (HE 236/2002 vp) 
 
 
 

Henk i lökor t t i in  s isä l ly tet tävät  uudet t iedot  ja n i iden luovut taminen v i ranomaisi l le 
 
Henkilökorttilakiin tehtäväksi esitettäviin muutoksiin sisältyy henkilötietojen ja yksityiselämän 
suojan kannalta merkityksellisiä ja samalla eräiltä osin valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia 
piirteitä. Ne koskevat lähinnä henkilökorttiin sisällytettäviä sairausvakuutusta, sosiaaliturvaa ja 
terveydenhuoltoa koskevia tietoja sekä näiden tietojen käsittelyä ja luovuttamista. 

 

Henkilötietojen suoja 
 
Henkilökorttilakiin lisättäväksi ehdotetun 3 a §:n mukaan henkilökorttiin voitaisiin kortinhaltijan 
pyynnöstä tallettaa ja merkitä sairausvakuutusta koskevia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
sähköisessä asioinnissa tarvittavia tietoja. Tällaisten tietojen käsitteleminen viranomaisessa ja 
luovuttaminen viranomaiselle tai muulle taholle vaikuttaa osaltaan henkilötietojen suojaan, josta 
säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tarkemmin lailla. 
 
Perustuslakivaliokunta on jo vakiintuneesti (alkaen lausunnosta PeVL 25/1998 vp, s. 2/I) 
kiinnittänyt huomiota siihen, että perustuslain laki-viittaus henkilötietojen suojaan edellyttää 
perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, mutta 
se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Tällainen perusoikeussäännös sitoo 
lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän kuin sen tapainen sääntelyvarauksen sisältävä 
säännös, jossa perusoikeuden todetaan olevan olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään. 
Lainsäätäjän liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy 
samassa momentissa lähtökohtaisesti suojatun yksityiselämän piiriin. 
 
Lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa sitoo perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan se, 
että henkilötietojen suojan kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin henkilötietojen 
rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset 
mukaan luettuna tietojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaika henkilörekistereissä ja 
rekisteröidyn oikeusturva. Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja 
yksityiskohtaista (PeVL 25/1998 vp, 2/II). 

 
Henkilötietojen suojaa ei perustuslain 10 §:n 1 momentissa ole sidottu tai rajoitettu pelkästään 
henkilötietojen rekisteröintiin, vaikkakin tähänastinen perustuslakivaliokunnan arviointikäytäntö 
on - sen arvioitavaksi tulleiden lakiehdotusten sisällön vuoksi - kohdistunut juuri rekisteröintiä 
sääntelevään lainsäädäntöön. On kuitenkin ilmeistä, että henkilötietojen suojalla on merkitystä 
riippumatta siitä, millä tavalla henkilötietoja käsitellään. Henkilötietojen suoja on periaatteessa 
myös riippumaton välineestä tai tavasta, jolla henkilötietoihin puututaan. Näin ollen 



 

 

henkilötietojen suojan kannalta merkityksellistä henkilötietojen käsittelyä on myös henkilöä 
koskevien tietojen merkitseminen ja tallettaminen asioinnissa käytettävään henkilökorttiin sekä 
tällaisten tietojen käsittely ja luovuttaminen riippumatta siitä, tapahtuuko se mekaanisesti vai 
esimerkiksi sähköisesti tai liittyykö siihen suoranaista henkilötietojen rekisteröintiä. 
 
Henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 
hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä 
säädetyn käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. Tällaisia tietoja saattaa sisältyä 
myös henkilökorttilain 3 a §:ssä tarkoitettuihin sairausvakuutusta koskeviin sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa tarvittaviin tietoihin. Mainitunlaisia tietoja on 
saatavissa selville ja/tai ainakin pääteltävissä tällaisista henkilökorttiin sisällytettävistä tiedoista. 
Tällaisten tietojen käsittelyä ja luovuttamista ulkopuolisille koskee lainsäädännössä 
käsitelykieltoa tai salassapitoa edellyttäviä varsin tiukkoja rajoituksia, joiden perusta on viime 
kädessä perustuslakiin sisältyvissä perusoikeussäännöksissä. 
 
Perusteen hyväksyttävyys. Henkilökorttilain 1 §:n 1 momentin mukaan henkilökortti on 
todistus henkilöllisyydestä. Tältä kannalta ei ilmeisestikään ole välttämätöntä tai edes 
tarpeellista sisällyttää henkilökorttiin arkaluonteisia henkilötietoja. Henkilökorttilain 1 §:n 2 
momentin mukaan henkilökorttia voidaan siinä olevan kansalaisvarmenteen avulla käyttää 
myös yleensä sähköisessä asioinnissa. Tältäkään kannalta arkaluonteisten henkilötietojen 
sisällyttäminen henkilökorttiin ei vaikuta tarpeelliselta, sillä sähköinen asiointi voidaan 
normaalisti toteuttaa ilman arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä ja luovutusta. 
 
Henkilökorttilakiin lisättäväksi ehdotetun 3 a §:n 1 momentin mukaan henkilökorttia voitaisiin 
käyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa ja ilmeisesti myös 
sairausvakuutusta koskevassa asioinnissa. Tässä tarkoituksessa ja tällaisissa 
asiakassuhteissa arkaluonteisten terveystietojen sisällyttäminen henkilökorttiin voi olla 
perusteltua ja sille saattaa olla tällaiseen asiakassuhteeseen liittyvä hyväksyttävä peruste. 
Henkilökortti on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi missä tahansa asioinnissa sen sisällöstä 
riippumatta. 
 
Suhteellisuusvaatimus. Sähköinen asiointi on yleensä toteutettavissa käsittelemättä 
arkaluonteisia henkilötietoja ja siten puuttumatta perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun 
henkilötietojen suojaan. Voitaneen siten arvioida, että edellytykset sähköisen asioinnin 
joustavalle toteuttamiselle voidaan lainsäädännöllä määritellä puuttumatta lainkaan 
henkilötietojen suojaan. Vaihtoehtoinen, käytännössä todennäköisesti toimiva ja henkilötietojen 
suojan asianmukaisesti huomioonottava sääntelymalli voinee perustua sähköiseen 
henkilökorttiin, johon ei lainkaan sisällytetä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 
Lakiehdotus ei tältä osin vaikuta oikeasuhteiselta. Suhteellisuusvaatimus saattaisi olla 
teknisesti toteutettavissa, mikäli henkilökorttiin sisällytettävät arkaluonteiset henkilötiedot 
voidaan tietoteknisesti tallentaa ja suojata niin, että ne ovat vain tällaisten tietojen käsittelyyn 
lain mukaan (ja laissa määriteltyjen) oikeutettujen tahojen käytettävissä. Lakiehdotuksen 
perusteluista ei käy ilmi, että tällaista tietoteknistä mahdollisuutta olisi käytettävissä tai että sitä 
olisi mitenkään selvitetty. 
 
Tarkkarajaisuus. Perustuslakivaliokunta on todennut arkaluonteisten tietojen käsittelyn 
sallimisen koskettavan henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 25/1998 vp, s. 3, PeVL 21/2001 vp, 
s. 3/II, PeVL 9/2002 vp, s. 2/I, PeVL 64/2002 vp, s. 2/II). "Siksi tällaisien tietojen käsittelyn 
mahdolliseksi tekevien säännösten on oltava täsmällisiä." (PeVL 25/1998 vp) Tältä osin 
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voidaan todeta, että henkilökorttiin mahdollisesti sisällytettävien tai sisältyvien arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittelystä on lakiehdotukseen sisällytetty suhteellisen ylimalkaiset säännökset. 
 
Henkilökorttiin voitaisiin lakiehdotuksen 3 a §:n 1 momentin mukaan sisällyttää 
"sairausvakuutusta koskevia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa 
tarvittavia tietoja", mitä voidaan pitää varsin väljänä sääntelynä. Saman pykälän 3 momentti 
sisältää esimerkkiluetteloksi ymmärrettävän maininnan siitä, mitä tietoja henkilökorttiin 
voitaisiin merkitä. Lisäksi pykälän 4 momentin mukaan henkilökortin tekniseen osaan voitaisiin 
tallettaa "sosiaali- ja terveydenhuoltoon taikka muuhun sosiaaliturvaan liittyviä tietoja", mitä 
myös voidaan pitää ongelmallisen väljänä säännöksenä. 

 
Lailla säätämisen vaatimus. Lakiehdotuksessa ei säänneltäisi lainkaan henkilökorttiin 
merkittyjen arkaluonteisten henkilötietojen sallittuja käyttötarkoituksia sen paremmin kuin 
näiden tietojen luovutettavuuttakaan. Nämä seikat olisi nähtävästi tarkoitettu määräytymään 
yhtäältä kunkin henkilön asiointikäytäntöjen ja toisaalta tietoja käsittelevien tahojen 
hallinnollisten käytäntöjen mukaan. Sääntelyä ei voida tältä osin pitää riittävänä, vaikka 
henkilötietolaki epäilemättä kattaakin merkittävän osan asioinnin yhteydessä tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn normaalisti liittyvistä seikoista. 
 
Hallintovaliokunnan lausuntopyynnössä kiinnitetään huomiota siihen, että nykyisinkin 
sairausvakuutuskortissa on nähtävillä arkaluonteisia henkilötietoja ja että korttia on näytettävä 
yksityisille yrityksille tiettyjen matkustamiseen liittyvien etujen saamiseksi. Aikanaan 
muodostunutta käytäntöä ei kuitenkaan voida pitää riittävänä perusteena 
perusoikeuspoikkeukselle tai perusoikeuden rajoittamiselle. Tämän käytännön arvioinnissa on 
lisäksi merkittävää, että sairaus-vakuutuskorttia koskeva sääntely ei lainkaan täytä perustuslain 
henkilötietojen käsittelylle asettamia vähimmäisvaatimuksia. Kyseistä korttia koskevia, varsin 
ylimalkaisia säännöksiä on nimittäin ainoastaan sairausvakuutusasetuksen muutamissa 
säännöksissä. 
 
Kortinhaltijan asema ja suostumusedellytys. Perustuslakivaliokunta totesi henkilötietolakia 
säädettäessä, että että arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn vaadittavan rekisteröidyn 
nimenomaisen suostumuksen tulee yleensä olla kirjallinen ja että siitä pitää ilmetä, 
minkälaiseen käsittelyyn se on annettu. Perustana tällekin vaatimukselle oli se, että 
arkaluonteisien tietojen käsittelyn salliminen koskettaa yksityiselämään kuuluvan 
henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 25/1998 vp, s. 3). 
 
Tältä osin voidaan todeta, että henkilökortin hankkiminen olisi vapaaehtoista. 
Sairausvakuutusta koskevien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa 
tarvittavien tietojen merkitseminen/tallentaminen korttiin olisi niin ikään vapaaehtoista. Näin 
ollen arkaluonteisten henkilötietojen sisällyttäminen henkilökorttiin perustuisi asianosaisen 
suostumukseen. Tältä osin lakiesitys täyttääkin arkaluonteisten henkilötietojen 
perustuslainsuojan edellytykset. 
 
Lisäksi on kuitenkin otettava huomioon henkilökortin käyttäminen asiointiin erilaisten 
yksityisten ja julkisten tahojen kanssa. Tällaiseen asiointiin - esimerkiksi rahalaitoksessa, 
kirjastossa tai kauppaliikkeessä - sisältyisi aina myös arkaluonteisten henkilötietojen 
luovuttaminen tai ainakin luovuttamisen mahdollisuus. On tosin ajateltavissa, että kortin haltija 
on jo korttia hakiessaan samalla luopunut oikeuksistaan henkilötietojen suojaan myös 
erilaisten asiointitapahtumien yhteydessä tai että yksittäinen asiointitapahtuma sisältää aina 
konkludenttisen suostumuksen myös arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn. 



 

 

 
Nimenomaan henkilökortin hakijan vapaaehtoisuuden merkitystä rajoittaa kuitenkin se, että 
henkilökortin hakija ei suostumusta antaessaan voi mitenkään tietää tai arvioida, missä 
yhteyksissä hän tulee tarvitsemaan henkilökorttia. Hänellä ei ole myöskään takeita siitä, että 
henkilökorttiin sisältyvien tietojen käsittely erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen ja 
potilastietoihin rinnastettavien tietojen osalta on riittävän rajoitettua ja turvallista. Näin ollen 
myös suostumuksen vapaaehtoisuus saattaa henkilökortin hankkimisen yhteydessä olla 
suhteellisen keinotekoinen merkitykseltään. Toisaalta viranomainen tai yksityinen, jossa 
henkilökorttia käytetään asiointiin, ei välttämättä pysty arvioimaan, miten sen tulisi käsitellä 
henkilökorttiin sisältyviä arkaluonteisia tietoja, jotka eivät mitenkään liity asiointi-tapahtumaan 
tai ole siinä edes tarpeellisia, ja joiden käsittely muutenkin on henkilötietolain mukaan yleensä 
kielletty. 
 
Oikeusturva. Erityisiä oikeusturvasäännöksiä ei lakiehdotukseen sisälly sisälly siltä osin kuin 
henkilötietojen suojassa esiintyisi ongelmia sähköistä asiointia toteutettaessa. Vaikka 
henkilötietolaki ja tietosuojavaltuutetun valvonta epäilemättä ohjaisivatkin käytäntöä 
asianmukaisesti, erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn osalta oikeusturvasääntely 
vaikuttaa kovin ylimalkaiselta. Vaikka henkilökortin haltija voikin henkilökortin käytöstä 
pidättäytymällä suojata henkilötietojaan, tämä mahdollisuus asettaa oikeusturvan toteuttamisen 
yksinomaan oikeussuojan tarvitsijan vastuulle. Se olisi lisäksi lakiehdotuksen tarkoituksen 
(asioinnin edistäminen) vastainen menettely. 
 

Yksityiselämän suoja 
 
Koska henkilökorttia olisi tarkoitus käyttää sähköisen asioinnin asiointi-korttina, perustuslain 10 
§:n 1 momentissa turvattuun yksityiselämään kuuluvien tietojen sisällyttäminen henkilökorttiin 
voi merkitä tai suorastaan edellyttää näiden tietojen luovuttamista asioinnin yhteydessä useille 
erilaisille viranomaisille sekä asiointi-mahdollisuuksien laajentuessa mahdollisesti myös 
yksityisille palvelun tarjoajille ja muille ulkopuolisille. Yksityiselämän suojan kannalta kysymys 
on myös tietojen julkisuuden ja salassapidon välisestä rajanvedosta, jolla voi olla vaikutus 
yksityiselämän suojaan. Tältä osin voidaan todeta, että henkilötietolain tarkoittamat 
arkaluonteiset henkilötiedot kuuluvat poikkeuksetta myös yksityiselämän suojan piiriin. Lisäksi 
jo se, että henkilöllä on oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin, voi olla yksityiselämän suojan 
piiriin kuuluva tieto. Samoin tieto siitä että henkilö on sosiaalihuollon asiakas, saattaa paljastaa 
henkilön kannalta arkaluonteisen seikan, joka kuuluu suojattavan yksityiselämän alaan (PeVL 
7/2000 vp). 
 
Myös tässä suhteessa ehdotettu sääntely vaikuttaa avoimelta ja melko täsmentymättömältä. 
Ehdotus on myös organisatorisesti ja soveltamisalaltaan erittäin laaja-alainen, koska se koskee 
yksityiselämään kuuluvien, usein myös salassapidettävien, tietojen luovuttamista henkilökorttia 
käytettäessä periaatteessa mille tahansa ulkopuoliselle taholle. Tältä osin voidaan kiinnittää 
huomiota siihen, että mitä yleisluonteisempi tietojensaantiin oikeuttava sääntely on, sitä 
suurempi on vaara, että yksityiselämään liittyvien tietojen salassapitoa puoltavat intressit voivat 
syrjäytyä hyvin automaattisesti (PeVL 14/2002 vp). Myös näiden salassapidettävien tietojen 
osalta voidaan todeta, että muodollista suostumusedellytystä (vrt. PeVL 7/2000 vp) ei asiointi-
käytännöissä voitane pitää riittävänä poistamaan sääntelyn ongelmallisuutta yksityiselämän 
suojan kannalta. 
 
Henkilökorttiin sisällytettävät terveystiedot eivät muodollisesti tai ainakaan automaattisesti tee 
henkilökortista potilasasiakirjaa, mutta tietty verrannollisuus tällaisiin asiakirjoihin on ilmeinen. 
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Vaikka potilasasiakirjat ja potilastiedot ovat lähtökohtaisesti salassapidettäviä, 
henkilökorttilakiin ei sisälly minkäänlaisia rajoituksia henkilökorttiin sisällytettävien julkisuudelle 
tai potilastietoihin rinnastuvien tietojen luovuttamiselle ulkopuolisille. Vastaavasti viranomaisten 
ja yksityistenkin tietojensaantioikeus tai ainakin -mahdollisuus olisi tältä osin hyvin laaja ja 
rajoittamaton. Toisen viranomaisen tai palveluntuottajan tietojensaantimahdollisuus sähköisen 
asioinnin yhteydessä syrjäyttäisi siten täysin automaattisesti esimerkiksi terveydenhoitoon 
liittyvät salassapitointressit. 
 
Toisaalta, mikäli henkilökorttiin sisältyviä arkaluonteisia henkilötietoja ja salassapidettäviä 
tietoja koskisivat sinänsä tarpeelliset ja riittävän täsmälliset tietojen käsittelyä ja luovutusta 
määrittävät rajoitukset, ne supistaisivat olennaisesti henkilökortin käyttöä yleisenä 
asiointikorttina. Kaiken kaikkiaan onkin todettava, että lakiehdotuksen 3 a § vaikuttaa vielä 
viimeistelemättömältä, koska siinä ei ole riittävästi otettu huomioon henkilötietojen suojan ja 
yksityiselämän turvan vaatimuksia. Lakiehdotus olisi esitetyssä muodossa käsiteltävä 
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tähän ei näyttäisi lainkaan olevan tarvetta, koska on sekä 
täysin mahdollista että myös välttämätöntä täsmentää sääntelyä jatkokäsittelyssä siten, että 
henkilötietojen ja yksityiselämän suoja otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 

Toimivalta henkilökortin myöntämisessä 
 
Hallintovaliokunnan lausuntopyynnössä kiinnitetään huomiota henkilö-korttilain 6 §:n 2 
momentin määrittelemään poliisin toimivaltaan. Säännös on ymmärrettävä lähinnä 
informaatioluonteiseksi eikä se näin sovellettuna määrittele - eikä voi määritellä - poliisille 
itsenäistä ja yksipuolista toimivaltaa määrätä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen 
toimintaa ja toimivaltaa. 
 
Valtiosääntöjen problematiikka liittyy sen sijaan ensisijaisesti julkisen hallinnon 
asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annettuun lakiin. Mainittu laki, 
joka on säädetty ilman perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta, sisältää perustuslain 2 ja 3 
§:n kannalta erittäin ongelmallisia sopimuskonstruktioita, koska tällaisilla sopimuksilla voidaan 
käytännössä poiketa laista. Lisäksi niillä on mahdollista vaikuttaa sopimuspohjaisesti myös 
eduskunnan alaiseen hallintoon kuuluvan Kansaneläkelaitoksen toimintaan 


