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LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Lausuntona  hallituksen  esityksestä  Kansaneläkelaitoksen  toimeenpanemiin  etuuksiin
liittyviin  tietojen  saamista  ja  luovuttamista  koskevien  säännösten  muuttamiseksi  (HE
9/2002vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Yleistä

Esityksessä  ehdotetaan  Kansaneläkelaitoksen  hoitamia  etuuksia  koskevaa
lainsäädäntöä  muutettavaksi  tietojen  saamista  ja  luovuttamista  koskevin  osin.
Perustuslakiuudistuksen  vuoksi  eräät  asetuksen  tasoiset  säännökset  ehdotetaan
otettavaksi  lain  tasolle.  Keskeisenä  tarkoituksena  on  selkeyttää  ja  yhtenäistää  eri
etuuslaeissa olevia tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muuttuneen
henkilötieto  ja  julkisuuslainsäädännön  vuoksi.  Kansaneläkelaitoksen  oikeus  tietojen
saamiseen  ja  luovuttamiseen  säilyisi  esityksen  mukaan  pääosin  entisellään.  Lisäksi
esityksessä  ehdotetaan  lakeihin  otettavaksi  nimenomainen  säännös  siitä,  että  toista
etuutta  varten  saatuja  tietoja  voidaan  käyttää  toisen  etuuden  käsittelyssä.  Esityksen
mukaan  Kansaneläkelaitoksen  toimeenpanemien  etuuksien  käsittelyä  sekä
viranomaisten  ja muiden  tahojen välistä  tietojenvaihtoa helpottaisi  ja yksinkertaistaisi,
jos  tietoa,  joka  on  jo  saatu  tietyn  etuuden  käsittelyä  varten,  voitaisiin  käyttää  myös
toisen  etuuden  käsittelyssä.  Ehdotetut  uudet  säännökset  olisivat  erityissäännöksiä
suhteessa  henkilötietolain  ja  viranomaisten  toiminnan  julkisuudesta  annetun  lain
tietojen saamista, luovuttamista ja salassapitoa koskeviin säännöksiin.

Lakiehdotusten arvioinnin perustavaa laatua olevaksi lähtökohdaksi tulee asettaa kysy
mys,  vastaavatko  tietojen  saamista,  luovuttamista  ja  salassapitoa  koskevat
voimassaolevat  säännökset  ja  vallitseva  hallintokäytäntö,  johon  esityksessä  useasti
viitataan,  perustuslain  asettamia  vaatimuksia.  Perusoikeusuudistuksen  yhteydessä
todettiin  nimenomaisesti  uudistuksen  saattavan  johtaa  yksittäisiin  lainsäädännön
tarkistustarpeisiin  ja  perustuslakivaliokunta  huomautti
perustuslainmukaisuusnäkökohtien  tulevan  väistämättä selvitettäväksi  silloin,  kun



aiempia  lakeja  muutetaan  osittain  tai  uusitaan  kokonaan.  (PeVM  25/1994  vp)  Nyt
näyttäisi  siltä,  että  esityksen  lähtökohdaksi  on  asetettu  olettama,  jonka  mukaan
voimassaoleva sääntely ja vallitseva hallintokäytäntö ovat sopusoinnussa perustuslain
kanssa  lukuun  ottamatta  asetuksentasoista  sääntelyä,  joka  on  ehdotettu  otettavaksi
lain tasolle.

Esityksen taustalla on ainakin kaksi näkökohtaa. Yhtäältä ehdotettu sääntely edistäisi
asioiden joutuisaa ja asianmukaista käsittelyä sekä ratkaisujen lainmukaisuutta! Tässä
yhteydessä viitataan etuuden hakijan oikeusturvaan. Toisaalta tavoitteena on vähentää
tarvetta  etuuksien  takaisinperintään  ja  ehkäistä  sosiaaliturvan  väärinkäyttöä.
Väärinkäytön  ehkäisemisen  katsotaan  esityksessä  tukevan  kansalaisten
yhdenvertaisuutta, kun epärehellinen etuuden hakija ei voisi saada parempaa etuutta
kuin  rehellinen  etuudenhakija  jättämällä  haettavaan  etuuteen  vaikuttavia  tietoja
ilmoittamatta.

Näiden  tavoitteiden  toteuttamiseksi  ehdotus  sisältää  säännöksiä,  jotka  antavat
Kansaneläkelaitokselle  huomattavat  valtuudet  saada,  käyttää  ja  luovuttaa  erilaisia,
lähestulkoon koko yksilön elämän kattavia tietoja, joista osa on sekä henkilötietolaissa
(11  §)  että  viranomaisten  julkisuudesta  annetussa  laissa  (24§)  määritelty
arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi.

Perustuslain tasolla henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 0 §:h 1 momentin
viimeisessä  virkkeessä.  Säännös  on  kirjoitettu  sääntelyvarauksen  muotoon,  mikä
edellyttää  perusoikeusuudistuksen  tarkoituksen  mukaisesti  lainsäätäjää
lainsäädännöllisesti  turvaamaan  yksilön  oikeusturvan  ja  yksityisyyden  suojan
henkilötietojen  käsittelyssä,  rekisteröinnissä  ja  käyttämisessä.  Henkilötietojen  suojaa
koskevan  perustuslain10  §:n  1  momentin  perusoikeussäännöksen  kannalta  tärkeiksi
sääntelykohteiksi  on  katsottu  ainakin  rekisteröinnin  tavoite,  rekisteröitävien
henkilötietojen  sisältö,  niiden  sallitut  käyttötarkoitukset  mukaan  luettuna  tietojen
luovutettavuus  ja  tietojen  säilytysaika  henkilörekisterissä  sekä  rekisteröidyn
oikeusturva  samoin  kuin  näiden  seikkojen  sääntelemisen  ka  tavu  us  ja  yksi
tyiskohtaisuus lain tasolla (PeVL 14/1998 vp ja PeVL 25/1998 vp).

Sääntelyvarauksen  muotoon  kirjoitettu  henkilötietojen  suojaa  koskeva
perusoikeussäännös  jättää  sääntelyn  yksityiskohdat  lainsäätäjän  harkintaan.
Lainsäätäjän  j  harkintamarginaalia  kaventaa  kuitenkin  se,  että  henkilötietojen  suoja
osittain  sisältyy  samassa momentissa  lähtökohtaisesti  suojatun  yksityiselämän piiriin(
HE 309/1993 vp ja PeyL 25/1998 vp), johon kuuluu yhtäältä oikeus olla yksin rauhassa
muilta  ja  toisaalta  siihen  voidaan  katsoa  liittyvän  myös  tiedollisen
itsemääräämisoikeuden  ulottuvuus,  oikeus  lähtökohtaisesti  itse  päättää  mitä
henkilökohtaisia  tietoja  haluaa  luovuttaa.  Vaikka  perustuslain  |  sääntely  antaa
mahdollisuuksia  rajoittaa  tavallisella  lailla  yksityiselämän  ja  henkilötietojen  suojaa,
tulee  näihin  oikeuksiin  puuttuvan  lainsäädännön  arvioinnissa  ottaa  asianmukaisesti
huomioon perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset.(PeVL 7/2000 vp)

Yksilön  henkilötietojen  ja  yksityisyyden  suojan  kannalta  tietosuojan  tarve  on  eri
asteinen  lakiehdotukseen  sisältyvien  henkilötietojen  osalta.  Yksityisyyden  suojaan
kuuluvan  henkilötietojen  suojan  ytimeen  kuuluu  mm.  tiedot,  jotka  koskevat  rikollista
tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, henkilön terveydentilaa, sairautta
tai  vammaisuutta  taikka  häneen  kohdistettuja  hoitotoimenpiteitä  tai  niihin  verrattavia
toimia ja henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja,
tukitoimia  ja  muita  sosiaalihuollon  etuuksia,  (ks.  myös  PeVL  25/1998)  Myös  eräät
sosiaalivakuutuksen  etuuksia,  kuten  sairausvakuutusta  ja  työkyvyttömyyseläkettä



koskevat  tiedot  ovat  sen  luonteisia,  että  niiden  voidaan  katsoa  lukeutuvan  edellä
mainittuun kategoriaan.
Lakiehdotuksessa on useita säännöksiä, jotka koskevat Kansaneläkelaitoksen oikeutta
saada  ja  luovuttaa  tietoja sekä käyttää muiden sille säädettyjen  tehtävien hoitamista
varten  saamiaan  tietoja  yksittäistapauksessa.  Yksityisyyden  ja  henkilötietojen  suojan
kannalta  kaikki  henkilötiedot  eivät  ole  yhtä  merkityksellisiä  yksilön  perusoikeuksien
näkökulmasta.  Keskityn  tarkastelemaan  perusoikeuksien  yleisten  rajoitusedellytysten
kannalta  lakiesitykseen sisältyviä säännöksiä,  jotka koskevat arkaluonteisten  tietojen,
kuten henkilön sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyvien tietojen, saamista, käyttämistä ja
luovuttamista.

Sääntelyn tavoitteet ja perusoikeuksien rajoituksien hyväksyttävyys

Lakiesityksen  tavoitteena  on  edistää  asioiden  joutuisaa  ja  asianmukaista  käsittelyä
sekä  ratkaisujen  lainmukaisuutta.  Nämä  tavoitteet  on  liitetty  yksilön  oikeusturvan
toteutumiseen,  mikä  kiinnittyy  perustuslain  21  §:n  oikeusturvaa  ja  hyvää  hallintoa
koskeviin  perusoikeuksiin.  Lakiehdotuksen  toisena  tavoitteena on esitetty  pyrkimystä
vähentää tarvetta etuuksien takaisinperintään ja ehkäistä sosiaaliturvan väärinkäyttöä.
Väärinkäytön  ehkäisemisen  perusteeksi  on  esitetty  kansalaisten  yhdenvertaisuuden
tukeminen,  mikä  taas  kiinnittyy  perustuslain  6  §:n  yhdenvertaisuutta  koskevaan
perusoikeussäännökseen.

Ajatukselle,  jonka  mukaan  hyvän  hallinnon  ja  yksilön  oikeusturvan  toteuttamisella  ja
kansalaisten  yhdenvertaisuuden  tukemisella  voitaisiin  perustella  yksilön
perusoikeutena  turvatun yksityisyyden suojaan  rajoittamiseen on vaikea  löytää  tukea
valtiosääntöoikeudellisesta  doktriinista.  Sen  sijaan  yksilön  perusoikeuksien
rajoittaminen  sellaisessa  tilanteessa,  jossa  rajoituksella  turvataan  toisten  yksilöiden
perusoikeuksia  on  katsottu  muodostavan  hyväksyttävän  perusteen  rajoittaa
perusoikeuksia.  Tällöin  on  kysymys  perusoikeuksien  kollisiosta,  jossa  pyritään
optimaaliseen  ratkaisuun  kummankin  perusoikeuden  toteuttamiseksi.  Tyypillinen
esimerkki  on  tilanne,  jossa  pyritään  sovittamaan  sananvapauden  ja  yksityisyyden
suojan  välistä  ristiriitaa.  Nyt  kysymyksessä  on  tilanne,  jossa  yksilön  yksityisyyden
suojaan  puuttumista  pyritään  perustelemaan  hänen  toisella  perusoikeudellaan,
oikeudella  saada  viivytyksettä  asianmukainen  ratkaisu  oikeuksistaan  tai
velvollisuuksistaan.

Myös  kansalaisten  yhdenvertaisuuden  tukeminen  perusteena  on  kyseenalainen.  Se,
että joku etuudenhakija toimii vilpillisesti ei välttämättä merkitse sitä, että se kaventaisi
toisten oikeutta lakisääteisiin etuuksiin. Joissakin tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa
rajallisia resursseja jaetaan tarvitsijoiden kesken ja joku vilpillisesti menettelevä henkilö
voi saada etuuden tai palvelun rehellisen hakijan jäädessä ilman sillä perusteella, että
varatut  resurssit  ovat  loppuneet.  Vaikka  yhdenvertaisuuden  toteuttamiseen
vedottaisiinkin  tällaisissa  tapauksissa,  ei  se  voi  olla  ensisijainen  peruste  ehdotetun
kaltaisille  perusoikeusrajoituksille,  eikä  yhdenvertaisuuden  toteuttamisella  voida
perustella kaikkia mahdollisia väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn pyrkiviä toimia

Sen sijaan lakiehdotuksen tavoitteissa, asioiden käsittelyn joutuisuuden edistämisessä
ja  käsittelyaikojen  lyhentämisessä  on  nähtävissä  pyrkimys  hallinnon  toiminnan
tehokkuuteen ja kustannusten hallitsemiseen. Lakiesityksen tavoitteidenasettelussa on
viitattu  myös  hallinnon  tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin.  Esitetyt  tavoitteet  ja
pyrkimykset  ovat  sinänsä  hyviä  ja  kannatettavia,  ja  edistävät  myös  perustuslain  21
§:ssä  turvattua  hyvää  hallintoa.  Näiden  tavoitteiden  toteuttaminen  yksilöiden
yksityisyyden  ja  henkilötietojen  suojan  kustannuksella  ei  voi  muodostua



yhteiskunnallisesti  hyväksyttäviksi  perusteiksi  sellaisille  perusoikeusrajoituksille,  jotka
ulottuvat  yksityisyyden  suojan  ytimeen,  vaan  niitä  tulee  arvioida  kriittisesti.  Voidaan
perustellusti  asettaa  kyseenalaiseksi,  riittävätkö  hallinnon  tehokkuuden  ja
kustannusvaikuttavuuden  argumentit  hyväksyttäväksi  perusteeksi  sellaisille  yksilön
henkilötietojen  ja yksityisyyden suojan  rajoituksille,  joita esitykseen sisältyvät henkilö
tietojen saamista, luovuttamista ja salassapitoa koskevat säännökset merkitsisivät.

Sosiaaliturvan väärinkäytön ehkäiseminen on sinänsä yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
peruste  rajoittaa  perusoikeuksia,  kunhan  tässä  otetaan  huomioon
suhteellisuusperiaatteen asettamat vaatimukset.

Lopuksi  vielä  on  perusteltua  korostaa,  että  tällaista  erilaisten  yhteiskunnallisten
tavoitteiden verhoamista perusoikeuksien turvaamiseen ei voida pitää hyväksyttävänä
ja että sille on vaikea löytää tukea vallitsevasta valtiosääntöoikeudellisesta doktriinista.

Kansaneläkelaitoksen oikeus henkilötietoihin

Esityksen mukainen Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeus olisi laaja ja se ei rajoittuisi

valtion ja kuntien viranomaisiin vaan ulottuisi laajalti myös mm. yksityiseen sosiaali ja ter

veydenhuoltoon ja rahalaitoksiin. Yksilön henkilötietojen näkökulmasta
Kansaneläkelaitoksen oikeus saada tietoja voidaan asettaa kolmeen eri kategoriaan:

1.  massaluovutukset, riippumatta asiakassuhteesta (esim. ehdotettu
Kansaneläkelain 46a§ )
2.  käsiteltävänä  olevan  asian  ratkaisemista  varten,  jolloin  kyseessä  olisi

asiakassuhde tai muun  etuuslaissa  määritellyn  tai  Suomea  sitovassa
sosiaaliturvasopimuksessa  tai  sosiaaliturvaa  koskevassa  muussa
kansainvälisessä  säädöksessä  säädettyjen  tehtävien  toimeenpanemiseksi,
mikä  mahdollistaisi  tiedonsaannin  asiakassuhteesta  riippumatta  (esim.
ehdotettu  Kansaneläkelain  46  b  §:n  1  momentti)  J  tiedonsaantioikeus  olisi
sidottu vallitsevaan asiakassuhteeseen (esim. ehdotettu Kansaneläkelain 46 b
§:n 2 momentti)

Pelkästään  massaluovutusten  ja  muun etuuslaissa  määritellyn  tai Suomea  sitovassa
sosiaaliturvasopimuksessa  tai  sosiaaliturvaa  koskevassa  muussa  kansainvälisessä
säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi saatavien tietojen perusteella
Kansaneläkelaitos  saisi  arkaluonteisia  tietoja,  kuten  sosiaali  ja  terveydenhuoltoon
liittyviä  tietoja,  ilman,  että  yksilöllä  on  asiakassuhdetta  Kansaneläkelaitokseen.
Ehdotettu  sääntely  merkitsee  sitä,  että  Kansaneläkelaitoksen  rekistereissä  voisi  olla
kattavat tiedot yksilöstä riippumatta vallitsevasta asiakassuhteesta.

Tiettyyn  vallitsevaan  asiakassuhteeseen  olisi  kytketty  Kansaneläkelaitoksen  oikeus
saada  kaikkien  terveydenhuollon  ammattihenkilöistä  annetussa  laissa  (559/1994)
määriteltyjen  tahojen  rekistereistä  sekä  kaikkien  potilaan  asemasta  ja  oikeuksista
annetun  lain  (785/1992)  2  §:n  4  kohdassa  tarkoitettujen  terveydenhuollon
toimintayksiköiden  rekistereistä  välttämättömät  tiedot  etuudenhakijan
potilasasiakirjoista,  kuntoutuksesta,  terveydentilasta,  hoidosta  ja  työkyvystä.  Tällä
tavoin tiedonsaantioikeus olisi siten täysin kattava.

Vaikka  tiedonsaantioikeuden  asiallisia  rajoituksia  on  pyritty  lakiehdotuksessa
määrittelemään  kytkemällä  se  välttämättömyysvaatimukseen,  tulee  ehdotettua
sääntelyä  arvioida  kriittisesti  täsmällisyyden  ja  tarkkarajaisuuden  kannalta.  Ilmaisu
"potilasasiakirjoista,  kuntoutuksesta,  terveydentilasta,  hoidosta  ja  työkyvystä"  ei



juurikaan  jättäisi mitään  terveydenhuollossa syntyvää dokumentaatiota nyt ehdotetun
tiedonsaantioikeuden  ulkopuolelle  ja  syrjäyttäisi  täysin  terveydenhoitoon  liittyvät
salassapitointressit.

Erityisesti  esitettyä sääntelyä  tulee arvioida  yhdessä ehdotetun 46 h §:n säännösten
kanssa,  joiden  nojalla  Kansaneläkelaitoksella  olisi  oikeus  saada  edellä  mainituilta
tahoilta  tiedot,  mukaan  lukien  terveydenhuollon  toimintayksiköiden  tai  muiden
hoitolaitosten rekisterien salassa pidettävät tiedot, teknisen käyttöyhteyden avulla.

Täsmällisyys  ja  tarkkarajaisuusvaatimus  edellyttäisivät,  että  laissa  määriteltäisiin
tarkemmin  kuka  saa  hakea  tietoja  ja  miten  rajataan  kulloinkin  asian  ratkaisemiseksi
välttämättömät  tiedot.  Yksilön  yksityisyyden  suojan  kannalta  ei  voida  pitää
hyväksyttävänä, että esimerkiksi pelkästään henkilötunnuksen avulla olisi mahdollista
saada koko hänen elämäänsä koskevat  tiedot. Tällainen  tilanne olisi  erittäin hankala
esimerkiksi pienillä paikkakunnilla, missä tunnetaan ja tiedetään ihmiset paremmin kuin
suurilla  paikkakunnilla.  Tiedostojen  käyttöoikeudet  tulisi  määritellä  täsmällisesti  ja
tarkkarajaisesti  siten,  että  ne  vastaisivat  tietoja  käsittelevän  henkilön  tehtäviä  ja
vastuita ja lisäksi tulisi säätää siitä, miten henkilötietojen käsittelyn valvonta ja seuranta
järjestetään.

Lisäksi  teknisen  käyttöyhteyden  avaamisessa  on  muita,  tietoturvallisuuteen  liittyviä
ongelmia.  Sähköisessä  tiedonsiirrossa  ongelmat  liittyvät  viestin  salaisuuteen.  Toisin
sanoen  kysymys  on  siitä,  miten  turvataan  se,  että  viestin  salaisuus  säilyy  siirron
aikana.  Toinen  ongelma  liittyy  tiedon  eheyteen,  eli  siihen,  pysyykö  viesti
muuttumattomana.  Nämä  ovat  tietotekniikkaan  liittyviä  ongelmia,  jotka  on  kuitenkin
otettava huomioon lainsäädännössä.

Asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa on
kysymys tarveharkintaisista etuuksista, on ehdotettu säännöstä, jonka mukaa
Kansaneläkelaitoksella ja tämän etuuslakien mukaisella muutoksenhakuelimellä olisi
oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät
tiedot rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Ehdotettujen säännösten
mukaan pyyntö tietojen saamiseksi tulisi esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön
esittämistä hakijalle tai saajalle olisi annettava siitä tieto. Nyt esitetyt säännökset
poikkeavat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
vastaavasta säännöksestä. Esitykseen sisältyvissä säännöksissä ei ole säännelty
riittävällä tarkkuudella näiden selvitysten hankkimiseen liittyvästä päätök
sentekomenettelystä. Tältä osin säännöksiä tulisi tarkentaa, (ks. Myös PeVL 7/2000 ja
7a/2000 vp)

Lopuksi Kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeutta tulee arvioida siitä lähtökohdasta,
että  etuuksia  koskevat  asiat  ovat  yleensä  asianosaisen  aloitteesta  vireille  tulevia
asioita  ja  hänellä  on  intressi  toimittaa  tarvittavat  selvitykset  asian  ratkaisemiseksi.
Viranomaisen  tehtävänä  on  neuvoa  asiakasta  hankkimaan  tarvittavaa  selvitystä.
Yksityisyyden  kannalta  ei  olisi  valtiosääntöoikeudellisesti  huomauttamista,  jos
Kansaneläkelaitoksen  tiedonsaantioikeus  olisi  kytketty  asiakkaan  suostumukseen.
Tällöin  ristiriita  perustuslain  10  §:n  ja  Kansaneläkelaitoksen  tiedonsaantioikeuden
välillä  ratkeaisi.  Jos  henkilö  ei  antaisi  suostumustaan  vaan  toimittaisi  itse  asian
ratkaisemiseksi  vaaditut  selvitykset,  asia  voitaisiin  ratkaista  toimitetun  selvityksen
perusteella.  Jos  sitten olisi  perusteltua  syytä epäillä  toimitetun  selvityksen  riittävyyttä



tai luotettavuutta, tulisivat kysymykseen toimet tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Tällainen  järjestely  turvaisi  ehdotettua  sääntelyä  tehokkaammin  asiakkaan
yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta.

Kansaneläkelaitoksen oikeus käyttää muun etuusasian käsittelyä varten saamiaan tietoja toista
etuutta käsitellessään

Esitykseen sisältyy useisiin  lakiehdotuksiin  säännöksiä,  joissa Kansaneläkelaitoksella
olisi  oikeus  yksittäistapauksessa  käyttää  jonkin  muun  etuusasian  käsittelyä  varten
saatuja  tietoja  käsitellessään  etuuslakien  mukaisia  etuuksia.  Tietoja  käytettäessä
edellytettäisiin,  että  mainitut  tiedot  ovat  välttämättömiä  etuuksien  käsittelyssä  ja
Kansaneläkelaitoksella olisi  oikeus saada kyseiset  tiedot muutoinkin  lain perusteella.
Mahdollisesta  tietojen käytöstä olisi etukäteen  informoitava etuudensaajia esimerkiksi
hakemuslomakkeissa.  Ehdotettujen  säännösten  taustalla  on  sinänsä  hyväksyttävä
ajatus siitä, että näitä tietoja ei tarvitsisi toistamiseen hankkia.

Näihin  ehdotuksiin  ei  ole  sinänsä  huomauttamista,  jos  täsmällisyyden  ja
tarkkarajaisuuden  vaatimukset  otetaan  huomioon  siten,  että  laissa  määritellään
tarkemmin  tiedostojen  käyttöoikeuksista  ja  asian  ratkaisemiseksi  välttämättömistä
tiedoista.  Samoin  tulee  laissa  säätää  henkilötietojen  käsittelyn  valvonnasta  ja
seurannasta.

Kansaneläkelaitoksen oikeus luovuttaa edelleen tietoja

Esityksen lakiehdotuksissa on säännöksiä Kansaneläkelaitoksen oikeudesta luovuttaa
saamiaan tietoja edelleen. Ehdotetun Kansaneläkelain 46 e §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaan Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus sen  lisäksi, mitä viranomaisten  toiminnan
julkisuudesta  annetussa  laissa  (621/1999)  säädetään,  salassapitosäännösten  ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa eläketurvakeskukselle ja
eläkelaitoksille  sekä  Suomen  kanssa  sosiaaliturvasopimuksen  solmineiden  ja
Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 piiriin kuuluvien maiden
viranomaisille  ja  laitoksille  välttämättömiä  tietoja  sosiaaliturvasopimusten  ja  edellä
mainitun asetuksen  täytäntöönpanoa sekä niiden hoitamien muiden sosiaalietuuksien
täytäntöönpanoa varten.

Henkilötietojen  suojan  kannalta  tulee  esitystä  arvioida  nimenomaan  silloin,  kun
kysymyksessä  on  tietojen  luovuttaminen  Suomen  kanssa  sosiaaliturvasopimuksen
solmineiden  maiden  viranomaisille  ja  laitoksille  ottaen  huomioon,  että  ehdotetussa
Kansaneläkelain  46  h  §:n  mukaan  Kansaneläkelaitoksella  olisi  viranomaisten
toiminnan  julkisuudesta  annetun  lain  29  §:n  3  momentissa  säädetyin  edellytyksin
oikeus  avata  tekninen  käyttöyhteys  rekisteriensä  salassapidettäviin  tietoihin  myös
Suomen  kanssa  sosiaaliturvasopimuksen  solmineiden  maiden  viranomaisille  ja
laitoksille.

Kun säännöksen nojalla  tulisi kysymykseen salassapidettävien tietojen  luovuttaminen
ja  teknisen  käyttöyhteyden  avaaminen  tällaisia  tietoja  sisältäviin  rekistereihin,  tulisi
laissa  määritellä  nimenomaisesti  ne  vaatimukset,  jotka  tietoja  tai  teknisen
käyttöyhteyden saavan maan tietosuojan tulee täyttää.

Kansaneläkelain  46  i  §:ään  ehdotetaan  otettavaksi  säännökset  välttämättömien
tietojen  omaaloitteisesta  luovuttamisesta  silloin,  kun  kyseessä  on  sosiaaliturvaan
kohdistuvien väärinkäytösten tai rikoksen selvittäminen tai rikoksen syytteeseen pano.
Ehdotuksen  mukaan  tietoja  voitaisiin  luovuttaa  viranomaisille  kuten  esimerkiksi



syyttäjä  ja esitutkintaviranomaisille sosiaaliturvaan kohdistuvien  rikosten syytteeseen
panoa varten. Lisäksi
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säännöksen  tarkoituksena  olisi  mahdollistaa  sellaisten  tietojen  luovuttaminen,  joita  tarvitaan
sosiaaliturvan väärinkäytön ja siihen kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi
yksittäisissä viranomaisyhteistyössä projektiluonteisesti toteutettavissa selvitystilanteissa. Säännös
mahdollistaisi viranomaisten toimesta tapahtuvan salassa pidettävien tietojen yhdistämisen muiden
sosiaaliturvajärjestelmien  etuudensaajia  koskeviin  rekisteritietoihin.  Ehdotuksen  mukaan
tavallisimmin sosiaaliturvan väärinkäytöstä  tai  siihen kohdistuvasta  rikoksesta on  kysymys silloin,
kun henkilölle maksetaan päällekkäisiä etuuksia useasta eri järjestelmästä sen vuoksi, että hän on
ilmoittanut  väärin  tai  salannut  etuuksien  myöntämiseen  vaikuttavia  seikkoja.  Terveydentilaa
koskevia tietoja ei ehdotuksen mukaan kuitenkaan saisi luovuttaa.

Ehdotettu  säännös  on  valtiosääntöoikeudellisesi  ongelmallinen.  Sosiaaliturvan  väärinkäytön
ehkäiseminen sinänsä on hyväksyttävä yhteiskunnallinen syy, mutta sen lisäksi arvioinnissa tulee
ottaa  huomioon  suhteellisuusperiaatteesta  johtuvat  vaatimukset.  Ehdotetussa  säännöksessä
toimenpiteitä ei ole kytketty suhteellisuusperiaatteen mukaisesti perusteltuun epäilykseen henkilön
syyllistymisestä  sosiaaliturvan  väärinkäyttöön.  Suhteellisuusvaatimuksen  kannalta  ovat  erittäin
ongelmallista  viranomaisten  projektiluonteisesti  toteutettavat  selvitystilanteet,  joissa  viranomaiset
yhdistelisivät  salassa  pidettäviä  tietoja  muiden  sosiaaliturvajärjestelmien  etuudensaajia  koskeviin
rekisteritietoihin.  Jos  tällaista  säännöstä  pidetään  ylipäätään  mahdollisena  ja  jos  tällaisesta
menettelystä on tarkoitus säätää tavallisessa laissa edellyttää se, että laissa säädetään menettelyn
käynnistämisen  edellytyksistä,  päätöksenteosta  ja  noudatettavasta  menettelystä  sekä  yksilön
oikeusturvasta,  kuten  velvollisuudesta  ilmoittaa  etukäteen  tällaisten  toimenpiteiden  mahdollisuu
desta.

Lopuksi  kiinnitän  valiokunnan  huomiota  ehdotukseen  Kansaneläkelaitoksen  järjestämästä
kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiehdotuksen 8 §:ssä on muutoksenhakukielto, joka
koskee  saman  lain 4 § 1  momentissa  tarkoitettua  kuntoutusta,  puolimatta  siitä,  että  kysymys  on
määrärahasidonnaisesta palvelusta, ei  tällaista muutoksenhakukieltoa voida pitää hyväksyttävänä
perustuslain 21 §:n oikeusturvaan koskevan perusoikeussäännöksen kannalta.

Helsingissä maaliskuun 7. päivänä 2002

Paula llveskivi


