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Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen 
toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja 
luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kan-
saneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koske-
vaa lainsäädäntöä tietojen saamista ja luovut-
tamista koskevin osin. 

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja 
yhtenäistää eri etuuslaeissa olevia tietojen 
saamista ja luovuttamista koskevia säännök-
siä muuttuneen henkilötieto- ja julkisuuslain-
säädännön vuoksi. 

Kansaneläkelaitoksen oikeus tietojen saa-
miseen ja luovuttamiseen säilyisi pääosin en-
tisellään. Esityksessä ehdotetaan lakeihin 
otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että 

toista etuutta varten saatuja tietoja voidaan 
käyttää toisen etuuden käsittelyssä. Pe-
rustuslakiuudistuksen vuoksi eräät asetuksen 
tasoiset säännökset otettaisiin lain tasolle. 

Tietojen saamiseen, luovuttamiseen ja sa-
lassapitoon sovellettaisiin henkilötietolakia ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia, jollei muutettaviksi ehdotetuissa 
laeissa toisin säädetä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan  mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö  

Viranomaisten vaitiolovelvollisuuden pe-
rusteista säädetään joulukuun alusta 1999 
voimaan tulleessa viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, 
julkisuuslaki). Henkilötietojen käsittelystä 
säädetään kesäkuun 1 päivänä 1999 voimaan 
tulleessa henkilötietolaissa (523/1999). Lait 
ovat yleislakeja ja niitä sovelletaan, jos eri-
tyislaeissa ei ole toisin säädetty. Kansanelä-
kelaitos on julkisuuslaissa tarkoitettu viran-
omainen, joten julkisuuslaki koskee auto-
maattisesti Kansaneläkelaitosta ja myös hen-
kilötietolaki on sellaisenaan sovellettavaa oi-
keutta Kansaneläkelaitoksessa. 

Kansaneläkelaitos hoitaa ansioperusteista 
järjestelmää täydentävää vähimmäissosiaali-
turvajärjestelmää, joka perustuu perustuslain 
19 §:n 2 momenttiin. Lisäksi Kansaneläkelai-
tos hoitaa muita tukimuotoja. Kansaneläke-
laitos tarvitsee etuuksia myöntäessään ja 
maksaessaan tietoja eri viranomaisilta ja 
muilta tahoilta. Etuuden hakija on velvolli-
nen esittämään hakemuksen ratkaisemiseksi 
tarvittavat välttämättömät tiedot. Hakijan tu-
lee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle myös 
etuuden myöntämiseen tai maksamiseen vai-
kuttavista olosuhteiden muutoksista. 

Tietojen saaminen suoraan asianomaiselta 
viranomaiselta helpottaa etuuden hakijan asi-
ointia, kun hänen ei tarvitse itse hankkia sel-
vitystä ja toimittaa sitä Kansaneläkelaitok-
selle, esimerkiksi henkilötietojen osalta vir-
katodistusta. Etuuksien yhteensovituksessa, 
esimerkiksi kansaneläkkeen ja työeläkkeiden 
kesken, tarvitaan tietoja muun etuuden mää-
rästä paitsi etuutta myönnettäessä myös 
muun etuuden määrän muuttuessa. Niinikään 
tiedot henkilön tuloista tai varallisuudesta 
ovat välttämättömiä tarveharkintaisten etuuk-
sien määräytymisessä. Tällöin myös verotus-
ta koskevien tietojen saaminen veroviran-
omaiselta on tarpeen. Näitä koskevat sään-
nökset sisältyvät nykyisin Kan-
saneläkelaitoksen toimeenpanemiin eri etuus-

lakeihin. 
Etuuslakeihin sisältyy myös säännöksiä tie-

tojen luovuttamisesta eri viranomaisille ja 
muille tahoille sen lisäksi, että muiden viran-
omaisten soveltamissa laeissa on säännöksiä 
tietojen saamisesta Kansaneläkelaitokselta. 

Lähes kaikki Kansaneläkelaitoksen hallus-
sa olevat etuusasian ratkaisemista varten 
saamat tiedot, esimerkiksi tiedot henkilön 
terveydentilasta, perhesuhteista ja taloudelli-
sesta asemasta, ovat julkisuuslain perusteella 
salassa pidettäviä. 

Kansaneläkelaitos saa etuusasian ratkaise-
mista varten tarvitsemansa välttämättömät 
tiedot pääsääntöisesti maksutta. Tiedot ovat 
maksullisia ainoastaan, jos siitä on erikseen 
säädetty. 

Euroopan neuvosto on hyväksynyt yleisen 
tietosuojadirektiivin 24 päivänä lokakuuta 
1995 (95/46/EY). Direktiivin mukaan kansal-
linen lainsäädäntö tuli saattaa manuaalisesti 
käsiteltäviä rekistereitä lukuun ottamatta, di-
rektiivin määräyksiä vastaavaksi kolmen 
vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee 
suojella luonnollisten henkilöiden henkilö-
tietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia ja va-
pauksia, erityisesti heidän oikeuttaan yksityi-
syyteen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi 
tällä perusteella rajoittaa tai kieltää henkilö-
tietojen vapaata siirtämistä jäsenvaltioiden 
välillä. Arkaluontoisten tietojen käsittelyn 
kiellosta voitaisiin tehdä kansallisessa lain-
säädännössä poikkeuksia tärkeän yleisen 
edun niin vaatiessa. 
 
1.2. Nykytilan arviointi 

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa 
etuuslaeissa on erilliset tietojen saantia ja 
luovuttamista koskevat säännökset. Säännök-
set ovat tulleet voimaan eri aikoina ja ovat 
sen vuoksi epäyhtenäisiä. Säännökset ovat 
osittain vanhentuneita ja tulkinnanvaraisia. 

Nykyisin vain osassa etuuslakeja on sään-
nös, joka mahdollistaa toista etuutta varten 
saadun tiedon käyttämisen toisen etuuden kä-
sittelyssä silloin kuin se on välttämätöntä tä-
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män etuuden täytäntöönpanossa ja lainmu-
kaisuuden sekä oikeellisuuden varmistami-
sessa. Kansaneläkelaitoksen toimeenpane-
mien etuuksien käsittelyä sekä viranomaisten 
ja muiden tahojen välistä tietojenvaihtoa hel-
pottaisi ja yksinkertaistaisi, jos tietoa, joka on 
jo saatu tietyn etuuden käsittelyä varten, voi-
taisiin käyttää myös toisen etuuden käsit-
telyssä. 

Tietojen luovuttamisesta muille viranomai-
sille on säännöksiä Kansaneläkelaitoksen 
toimeenpanemissa laeissa ja niiden perus-
teella annetuissa asetuksissa. Säännöksiä 
Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta antaa 
tietoja muille viranomaisille on myös näitä 
viranomaisia koskevissa laeissa. Julkisuusla-
kiin sisältyy yleissäännös viranomaisten vä-
lillä tapahtuvasta tietojen luovutuksesta sekä 
tietojen salassapitovelvollisuudesta ja salas-
sapitovelvollisuuden rikkomusseuraamuk-
sesta. Julkisuuslakiin liittyvällä lailla eräiden 
salassapitosäännösten kumoamisesta 
(623/1999) on kumottu Kansaneläkelaitoksen 
toimeenpanemien etuuslakien salassapito-
säännökset 1 päivästä joulukuuta 1999 lukien 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
annettua lakia (128/1996) lukuun ottamatta. 
 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

Esityksen tavoitteena on tarkistaa Kansan-
eläkelaitoksen toimeenpanemien etuuslakien 
tietojen saamista ja luovuttamista koskevat 
säännökset julkisuus- ja henkilötietolainsää-
däntö huomioon ottaen. Samalla yhtenäiste-
tään säännösten sisältöä.  

Kansaneläkelaitoksen etuuskäsittely perus-
tuu automaattiseen tietojenkäsittelyyn. Tässä 
lakiehdotuksessa tarkoitetut tiedot, samoin 
kuin hakijan itsensä antamat tiedot, jotka 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus laillisesti 
pitää hallussaan, talletetaan Kansaneläkelai-
toksen keskitettyihin rekistereihin, joissa ne 
ovat käytettävissä ratkaisuja tehtäessä. Näi-
hin rekistereihin talletetaan myös tehdyt rat-
kaisut ja niiden perusteella tapahtuvat etuuk-
sien maksut. Tietoja käsiteltäessä noudate-

taan henkilötietolain säännöksiä. 
Eri etuuksien määräytymisestä on voimassa 

erilaiset säännökset. Tarveharkintaisissa 
etuuksissa tarvitaan tiedot kaikista etuuteen 
vaikuttavista tiedoista, kun taas osassa etuuk-
sista riittää esimerkiksi työeläketietojen saa-
minen. Hakijan oikeusturvan kannalta on tär-
keää, että hän saisi mahdollisimman nopeasti 
laissa tarkoitetun etuuden. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että Kansaneläkelaitos 
voisi käyttää kaikkia hallussaan olevia vält-
tämättömiä tietoja etuuksia ratkaistaessa. 
Tämä osaltansa tukisi myös sitä, että etuudet 
määräytyvät oikein ja näin vältyttäisiin sosi-
aaliturvassa tarpeettomilta takaisinperintätoi-
milta sekä ennalta ehkäistäisiin mahdollisia 
väärinkäytöksiä. Salassapitovelvollisuutta ja 
sen rikkomista koskevat säännökset ovat jul-
kisuuslaissa.  

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia etuuden 
hakijan tai saajan ilmoitusvelvollisuutta kos-
keviin säännöksiin. Säännökset liittyvät 
etuuden hakemiseen ja muutoinkin haettavan 
etuuden sisältöön siten, ettei niiden erottami-
nen etuuden hakemista ja sisältöä koskevista 
säännöksistä ole tarkoituksenmukaista. 
 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Kansaneläkelaitokselle annettavat tiedot 

Lakiehdotuksessa on tarkoitus säilyttää 
Kansaneläkelaitoksen nykyinen tiedonsaanti-
oikeus pääosin entisellään. Voimassa olevia 
säännöksiä esitetään kuitenkin täyden-
nettäviksi ja selkeytettäviksi nykyistä käy-
täntöä vastaavasti. 

Kansaneläkelaitos saa nykyisin etuuden 
hakijan hakemuksessaan ilmoittamien tieto-
jen lisäksi tietoja kahdella tavalla: joko toisen 
viranomaisen rekisteriin merkityistä tai 
pyynnöstä yksittäisestä henkilöstä häntä kos-
kevan etuusasian ollessa vireillä. Kansanelä-
kelaitos saa ilman eri pyyntöä muun muassa 
väestörekisteritiedot, verotiedot ja tiedot työ-
eläkkeistä. Tietojen kysyminen henkilöittäin 
olisi usein tapausten suuren määrän vuoksi 
Kansaneläkelaitokselle, tietojen luovuttajalle 
ja asiakkaalle kallista ja hankalaa. Menettely 
saattaisi myös pidentää käsittelyaikoja sekä 
mahdollisesti johtaa joissakin tapauksissa 
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etuuksien maksatuksen viivästymiseen. Kun 
tietoja tällöin rekisteröidään sellaisistakin 
henkilöistä, joilla ei ole mitään etuusasiaa vi-
reillä, on erityisen tärkeää laissa määritellä, 
mitä tietoja ja millä edellytyksellä niitä Kan-
saneläkelaitokselle luovutetaan. 

Edellä sanotun mukaisesti niin sanottuja 
massamuotoisia luovutuksia koskevissa 
säännöksissä on määritelty ne tiedot, jotka 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada, kun 
taas yksittäistä etuuden saajaa koskevien tar-
peellisten tietojen saamisessa ei ole pää-
sääntöisesti tällaisia rajoituksia. Tällöin tie-
tojen saamista koskeva yksilöity ja kirjalli-
nen pyyntö tehdään asianomaiselle viran-
omaiselle tai muulle taholle siinä laajuu-
dessa, kun kyseisellä viranomaisella tai ta-
holla on hallussaan etuusasian ratkaisemisen 
kannalta välttämättömiä tietoja edellyttäen, 
ettei näitä tietoja ole saatu asianomaiselta 
henkilöltä itseltään. Näissä tilanteissa Kan-
saneläkelaitoksen oikeus tietojen saantiin tu-
lee kussakin yksittäistapauksessa erikseen 
harkittavaksi. Siten viranomaiset ja muut ta-
hot olisivat velvolliset antamaan kaikki yk-
sittäisen vakuutetun etuusasian ratkaisemisen 
kannalta välttämättömät tiedot. 

Pankkisalaisuuden estämättä Kansaneläke-
laitoksella on nykyisin oikeus saada pan-
keilta ja muilta rahalaitoksilta tietoja talle-
tuksista ja niiden koroista perhe-eläkelain 
38 §:n perusteella leskeneläkkeen määrän 
selvittämiseksi sekä eläkkeensaajien asumis-
tukilain 14 §:n perusteella eläkkeensaajien 
asumistuen määrän selvittämistä varten. So-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain 20 §:n 2 momentin pe-
rusteella sosiaalihuollon viranomaisella on 
oikeus saada tietoja ja selvityksiä rahalaitok-
silta laissa tarkemmin säädettyjen edellytys-
ten täyttyessä. Lisäksi sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annetun lain 
14 a §:n perusteella muun muassa rahalaitos 
on velvollinen antamaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon viranomaisille asiakasmaksun 
suuruuden määräämistä varten tarpeelliset 
tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta.  

Etuuden suuruutta määrättäessä otetaan 
yleisen asumistuen ja sotilasavustuksen osal-
ta huomioon talletusten määrä ja korot ja 
kuntoutusrahan osalta ammatillisen koulu-
tuksen ajalta maksettavat korot. Lasten koti-

hoidon tuen hoitolisässä etuuden suuruuteen 
vaikuttavat talletusten korot. Nykyisin Kan-
saneläkelaitoksella ei ole etuuden hakijan tal-
letuksia koskevien tietojen saantiin oikeutta-
vaa säännöstä edellä lueteltujen etuuksien 
osalta. Kansaneläkelaitoksella ei ole ollut 
mahdollisuutta edes tarvittaessa selvittää 
etuusasian ratkaisun perusteena olevia etuu-
den hakijan antamien tietojen oikeellisuutta. 

Esityksessä rahalaitosten ilmoitusvelvolli-
suus ehdotetaan ulotettavaksi niihin Kansan-
eläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin, 
joiden määrään muun muassa talletuksilla, 
säästöhenkivakuutuksilla ja sijoitusrahas-
to-osuuksilla tai osakkeilla taikka niiden tuo-
toilla on merkitystä. Esityksessä rahalaitok-
sella tarkoitetaan rahoitustarkastuslain 
(503/1993) 2 §:n mukaisesti rahoitustarkas-
tuksen valvottavana olevia laitoksia ja yhtei-
söjä. Oikeus tietojen saantiin rahalaitoksilta 
ja pankeilta tukisi osaltansa myös kansalais-
ten yhdenvertaisuutta. Tarkoituksenmukaista 
ei ole, että tiedot ilmoittamatta jättävä tai vir-
heellisesti ilmoittava olisi paremmassa ase-
massa kuin se, joka ne määräysten mukai-
sesti ilmoittaa. Vastaavasti muutoksenhaku-
viranomaiset arvioidessaan Kansaneläkelai-
toksen päätöksen lainmukaisuutta, joutuvat 
valitusta käsitellessään ottamaan myös huo-
mioon talletusten ja niiden korkojen vaiku-
tuksen hakijan etuuteen. 

Ehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitok-
sella olisi oikeus talletusta koskevien tietojen 
saamiseen silloin, kun riittäviä tietoja ja sel-
vityksiä ei muutoin saada ja kun on perustel-
tua syytä epäillä etuudenhakijan tai saajan 
antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuut-
ta. Lisäksi edellytetään, ettei asianomainen 
henkilö ole antanut suostumustaan näiden 
tietojen saamiselle. Lähtökohtana pankkitie-
tojen selvittämisessä olisi, että hakija itse 
esittäisi asianmukaisen selvityksen. Vain 
niissä tilanteissa, joissa Kansaneläkelaitos ei 
saa luotettavaa ja riittävää selvitystä tai ei 
selvitystä lainkaan, jouduttaisiin turvautu-
maan laissa lain toimeenpanijalle turvattuun 
oikeuteen saada rahalaitoksilta etuusasian 
ratkaisemisessa tarvittavat välttämättömät 
tiedot. Tarkoituksena on, että Kansaneläke-
laitoksen oikeus tietojen saamiseen pank-
kisalaisuuden estämättä koskisi kaikkia eri 
etuuksia yhdenmukaisin perustein. Siten niis-
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sä voimassa olevissa säännöksissä, joiden 
mukaan Kansaneläkelaitoksella on nykyään 
oikeus rahalaitoksilta saatavien tulo- ja varal-
lisuustietosäännöksiä koskevien tietojen 
saamiseen, tietojen saamista koskevia edelly-
tyksiä muutetaan vastaamaan nyt ehdotettuja 
säännöksiä. Tämä merkitsisi sitä, että Kan-
saneläkelaitoksen oikeus tietojen saamiseen 
ratkaistaisiin kaikissa tilanteissa samoin arvi-
ointiperustein, jolloin nykyisin etuuslakeihin 
sisältyviä pankkitietoja koskevia tietojen-
saantioikeuksien edellytyksiä kiristettäisiin. 

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia sai-
rausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaisia etuuksia voivat käsitellä 
työpaikkakassat ja opintotukilain mukaisia 
etuuksia opintotukilautakunnat ja oppilaitok-
set. Niillä olisi oikeus käyttää Kansaneläke-
laitoksen saamia tietoja sekä saada tietoja yk-
sittäistapauksissa, siltä osin kuin tiedot ovat 
niiden tehtävissä tarpeellisia. 

Useiden etuuslakien mukaan etuuden mak-
saminen tulee keskeyttää etuudensaajan jou-
tuessa vankilaan tai pakkolaitokseen. Kan-
saneläkeasetuksen 62 §:ssä säädetään vanki-
lan ilmoitusvelvollisuudesta Kansaneläke-
laitokselle tällaisissa tilanteissa. Esityksessä 
ehdotetaan vastaavan ilmoitusvelvollisuuden 
sisällyttämistä myös muihin etuuslakeihin. 
Tämä on tarpeen myös väärinkäytösten es-
tämiseksi. Väärinkäytöksiä on esiintynyt 
muun muassa työttömyysturvan ja asumis-
tuen osalta, kun vankilaan joutunut henkilö ei 
ole itse ilmoittanut asiasta Kansaneläkelai-
tokselle. 
 
Tietojen käyttäminen 

Esityksessä ehdotetaan ilmoitusvelvolli-
suuden siirtämistä kansaneläkelakiin ja mui-
hin Kansaneläkelaitoksen etuuslakeihin. 

Kansaneläkelaitoksen tulisi voida etuus-
asiaa käsitellessään käyttää aikaisemmin tai 
samanaikaisesti toiselta viranomaiselta, lai-
tokselta tai hakijalta itseltään toista etuus-
asiaa varten saamiaan tietoja, kun ne ovat 
välttämättömiä toista etuusasiaa ratkaista-
essa. Näin vältyttäisiin turhalta tietojen pyy-
tämiseltä ja saman tiedon kahteen kertaan an-
tamiselta. Kuvatunlainen tietojen käyttö-
mahdollisuus sisältyy jo lapsilisää, lasten ko-
tihoidon tukea, sotilasavustusta, asumistukea, 

opintotukea ja äitiysavustusta koskevaan 
lainsäädäntöön. 

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläke-
lain 46 a §:n nojalla Kansaneläkelaitoksella 
olisi oikeus saada sen toimeenpantavana ole-
vien etuuksien hoitamista varten niin sanot-
tuja massaluonteisia tietoja kuten esimerkiksi 
väestörekisteri- ja verotiedot. Kyseiset tiedot 
Kansaneläkelaitos saisi ilman erillistä pyyn-
töä ja Kansaneläkelaitos voisi käyttää tietoja 
kaikissa Kansaneläkelaitoksen toimeenpa-
nemissa etuuksissa. 

Mainitulla tietojen käyttöoikeudella ei laa-
jennettaisi Kansaneläkelaitoksen oikeutta sa-
lassa pidettävien tietojen saantiin. Tarkoi-
tuksena on, että Kansaneläkelaitoksella olisi 
mahdollisuus käyttää myös aikaisemmin toi-
sen etuusasian yhteydessä saamiaan tietoja 
kuitenkin vain edellytyksellä, että ratkaista-
vana olevaa etuusasiaa varten Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus lain mukaan saada 
vastaavat tiedot. Tällä menettelyllä voitaisiin 
varmistaa myös etuuksien oikea-aikainen 
maksatus ja asian käsittelyn joustavuus sekä 
nopeus. Menettely parantaisi osaltansa myös 
sellaisten asiakkaiden asemaa, joilla on oike-
us eri etuuksiin. Heidän tekemä ilmoitus 
esimerkiksi perhesuhteessa tapahtuneesta 
muutoksesta olisi mahdollista välittää kaik-
kiin niihin etuuksiin, joihin kyseisellä olo-
suhteen muutoksella olisi vaikutusta. Tämä 
edesauttaisi myös, ettei tarpeettomiin ta-
kaisinperintätilanteisiin jouduttaisi esimer-
kiksi silloin, kun asiakas on olettanut olo-
suhteessa tapahtunutta muutosta koskevan 
ilmoituksensa välittyneen kaikkia Kansan-
eläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevaksi. 

Oikeus tietojen käyttämiseen edellyttää, et-
tä asiakkaalle on etukäteen ilmoitettu mah-
dollisuudesta toista etuutta varten antamien 
tietojen käyttämiseen toista etuutta vahvis-
tettaessa. Näin voitaisiin katsoa myös henki-
lötietolain edellyttämän tarkoitussidonnai-
suuden säilyvän. Lisäksi ehdotuksen mukaan 
edellytyksenä Kansaneläkelaitoksen hallussa 
olevien tietojen käyttämiselle toisen etuuden 
perusteena olisi myös se, että Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus saada kyseinen tieto 
myös toisen etuuden käsittelyä varten. Tämä 
on myös Euroopan neuvoston noudatettavak-
si suosittelema käytäntö. Euroopan neuvos-
ton 23 päivänä tammikuuta 1986 hyväksy-
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män sosiaaliturvan tietosuojaa koskevan suo-
situksen Nro R (86) 1 mukaan (suosituksen 
liite 1) sosiaaliturvalaitos saa käyttää tietyn 
tehtävän hoitamiseksi hankittuja henkilötie-
toja muihin sen toimivaltaan kuuluviin sosi-
aaliturvan käyttötarkoituksiin. Lakeihin esite-
tään otettavaksi tietojen kuvatunlaisen käytön 
salliva säännös. Myös tällöin on varmistau-
duttava tietojen virheettömyydestä eikä tieto-
ja saa käyttää laajemmin kuin etuuden käsit-
telyssä on välttämätöntä. Tämä lieventäisi 
myös väärinkäytösongelmia. 
 
Tietojen maksuttomuus 

Kansaneläkelaitosta koskee valtion maksu-
perustelaki (150/1992). Kansaneläkelaitos 
päättää sen nojalla niiden tietojen maksuista, 
joita se luovuttaa muille viranomaisille. 

Kansaneläkelaitokselle annettavien tietojen 
maksullisuutta koskevat säännökset ovat osit-
tain tulkinnanvaraisia. Pääsääntöisesti Kan-
saneläkelaitoksella on oikeus saada välttä-
mättä tarvitsemansa tiedot maksutta eri vi-
ranomaisilta. Tämä periaate esitetään säi-
lytettäväksi lakiehdotuksissa. Jos niin sanotut 
massaluonteiset tiedot tarvitaan tietyssä 
muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovutta-
jalle olennaisia lisäkustannuksia, olisi kus-
tannukset korvattava. Terveydenhuollon 
ammattihenkilön antamista lausunnoista 
maksettaisiin esityksen mukaan kohtuullinen 
palkkio. 
 
Tietojen luovuttaminen 

Tietojen luovuttamisesta eri viranomaisille 
ja muille tahoille on nykyisin säännöksiä se-
kä Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa 
etuuslaeissa että muiden viranomaisten toi-
meenpanemissa laeissa. Jos muussa laissa on 
säännös, joka velvoittaa Kansaneläkelai-
toksen ilmoittamaan tietoja, ei vastaavaa 
säännöstä ole periaatteessa pidettävä tarpeel-
lisena Kansaneläkelaitoksen toimeenpane-
missa etuuslaeissa. Lakiesityksiin on kuiten-
kin sisällytetty nykyisin eri etuuslaeissa ole-
vat tietojen luovuttamista koskevat säännök-
set ja lisätty säännökset työeläkelaitoksille, 
vakuutuslaitoksille ja Eläketurvakeskukselle 
eläkkeistä annettavista tiedoista. Niinikään 
on lisätty säännökset Suomen tekemien kan-

sainvälisten sopimusten edellyttämistä tieto-
jen luovuttamisista. Tietojen saamista ja luo-
vuttamista koskeviin säännöksiin on lisätty 
myös julkisuuslain edellyttämät säännökset 
siitä, että tiedot voidaan saada ja luovuttaa 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä. 

Ulosottoviranomainen tarvitsee tietoja 
muistakin kuin ulosoton kohteena olevista 
etuuksista suojaosuuden laskemista varten. 
Myös nämä säännökset esitetään yhtenäistet-
täviksi. 

Lisäksi lakeihin on lisätty säännökset siitä, 
että Kansaneläkelaitos voi sosiaaliturvaan 
kohdistuvien väärinkäytösten ja rikosten es-
tämiseksi antaa haltuunsa saamiaan tietoja 
viranomaisille väärinkäytösten ja rikosten 
selvittämistä sekä rikosten syytteeseen panoa 
varten. 
 
Salassapitovelvollisuus 

Kaikkiin Kansaneläkelaitoksen toimeenpa-
nemiin etuuslakeihin on aikaisemmin sisälty-
nyt salassapitoa koskeva säännös ja rangais-
tussäännös salassapitovelvollisuuden rikko-
misesta. Julkisuuslain voimaantulon yhtey-
dessä nämä säännökset on kumottu lailla 
eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta 
1 päivästä joulukuuta 1999 lukien. Salassa-
pitovelvollisuuteen ja rikkomisseuraamuk-
seen sovelletaan julkisuuslakia. Lasten koti-
hoidon ja yksityisen hoidon tukea koskevaan 
lakiin on tehty tästä muutoksesta johtuva tar-
kistus. 
 
Muuta  

Lisäksi lakiehdotuksessa esitetään tehtä-
väksi eläkkeensaajien asumistukilakiin ja 
perhe-eläkelakiin lisäykset, jotka liittyvät 
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
(189/2001) voimaantuloon. Lain mukaan 
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle 
työmarkkinatukeen oikeutetulle työnhakijalle 
maksetaan työmarkkinatuen lisäksi ylläpito-
korvausta aktivointisuunnitelman mukaisilta 
osallistumispäiviltä. Ylläpitokorvauksiin rin-
nastettavia kustannusten korvauksia ei ole 
otettu tähän saakka huomioon eläkkeensaaji-
en asumistukea tai leskeneläkkeen täyden-
nysmäärää myönnettäessä, vaikka niitä ei ole 
erikseen säädetty etuoikeutetuksi tuloksi. 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

10

Kustannusten korvauksia ei jatkossakaan ole 
tarkoitus lukea tuloksi, jonka vuoksi per-
he-eläkelakiin ja eläkkeensaajien asumistuki-
lakiin ehdotetaan otettavaksi asiaa koskevat 
säännökset. 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan myös tehtä-
väksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annettuun lakiin teknisluon-
toisia muutoksia, joiden avulla selkeytettäi-
siin muutoksenhakuoikeus Kansaneläkelai-
toksen antamista kuntoutuspäätöksistä. 
 
 
3 .  Esityksen taloudel l ise t  ja  or-

ganisatorise t  vaikutukset  

Ehdotuksilla ei ole suoranaisia vaikutuksia 
etuuksista aiheutuviin menoihin tai etuuksien 
määriin eikä myöskään organisatorisia vai-
kutuksia. Teknisten käyttöyhteyksien raken-
tamisesta voi aiheutua jonkin verran lisäkus-
tannuksia. 
 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Asian valmisteluun 
ovat osallistuneet Kansaneläkelaitos, ope-
tusministeriö, valtiovarainministeriö, ympä-
ristöministeriö, eläketurvakeskus, tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto ja kuntien eläkeva-
kuutus. Asian valmistelussa ollaan oltu yh-
teydessä oikeusministeriöön ja tietosuojaval-
tuutetun toimistoon. 

Rinnan tämän esityksen kanssa on valmis-
teltu myös hallituksen esitykset yksityisten 
alojen eläkelaitosten tietojen saamista, luo-
vuttamista ja salassapitoa koskevien lain-
säännösten muuttamisesta sekä tapaturmava-
kuutuslain tietosuojaa koskevien säännösten 

muuttamisesta. 
 
5.  Muut asiaan vaikuttavat  seikat  

Sosiaali- ja terveysministeriön 16 päivänä 
joulukuuta 1998 asettama sosiaaliturvan vää-
rinkäyttöä selvittänyt työryhmä on helmi-
kuussa 2000 julkaisemassaan mietinnössä 
(Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä-
muistio 1999:22) pitänyt välttämättömänä, 
että kaikkiin niihin etuuslakeihin, joiden mu-
kaan talletuksilla tai veloilla ja niiden ko-
roilla on vaikutusta etuuden määrään, lisä-
tään säännökset, jotka oikeuttavat etuuden 
maksajan tarkistamaan yksittäistapauksissa 
mainitut tiedot pankeilta ja muilta rahalaitok-
silta. 

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä hel-
mikuuta 2000 julkaissut selvityksen Viran-
omaisten tietojensaantioikeus, pankkisalai-
suus ja perusoikeudet. Luottolaitoslain 94 §:n 
perusteella luottolaitoksella on velvollisuus 
tietojen luovuttamiseen pankkisalaisuuden 
estämättä, jos erityislainsäädännössä niin 
säädetään. Mainitusta luottolaitoslain pää-
säännöstä tulisi säätää poikkeuksia selvityk-
sen mukaan vain, kun se on välttämätöntä vi-
ranomaisten lainmukaisen tehtävän hoitami-
seksi. Selvityksen mukaan viranomaisten 
tarve saada pankkisalaisuuden piiriin kuulu-
via tietoja tulisi toteuttaa pääsääntöisesti si-
ten, että etuuden hakija antaa suostumuksen 
tietojen saantiin ja suostumus asetettaisiin 
etuuden myöntämisen edellytykseksi. Ehdo-
tuksessa on huomioitu mainitun selvitystyön 
esittämät näkökohdat. Esityksen mukaan oi-
keus pankkisalaisuuden piiriin kuuluvien tie-
tojen saantiin asiakkaan suostumuksetta edel-
lyttää muun muassa, että etuuden hakija ei 
ole antanut suostumustaan tietojen saami-
seen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kansaneläkelaki 

35 §. Pykälän 1 momentissa säädetään, että 
kansaneläkelain mukaista etuutta haetaan 
kansaneläkelaitokselta. Muun muassa kan-
saneläkeasetuksen 48 ja 50 §:ssä säädetään 
tarkemmin, mitä tietoja hakemuksessa on an-
nettava. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
perustuslain voimaantulosta johtuva valtuu-
tussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarkemmin, mitä tietoja 
hakemuksessa on ilmoitettava. 

42 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan sel-
keyttäväksi siten, että siihen lisätään nimen-
omainen määräys eläkkeen maksamisen kes-
keyttämisestä vaarallisten rikoksenuusijain 
eristämisestä annetun lain (317/1953) 1 §:ssä 
tarkoitettuun pakkolaitokseen joutuneelta 
eläkkeensaajalta. Esitys ei muuta nykyistä 
käytäntöä. Nykyisin tämän momentin viimei-
sen virkkeen mukaan eläkkeen maksaminen 
keskeytetään eläkkeensaajan ollessa julki-
sessa laitoshoidossa, josta ei ole määrätty pe-
rittäväksi maksua eläkkeensaajalta. Käytän-
nössä tällainen tilanne on vain vaarallisten 
rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 
mukainen pakkohoito. Säännös eläkkeen 
keskeyttämisestä näissä tapauksissa on myös 
kansaneläkeasetuksen (594/1956) 61 §:ssä. 
Keskeyttämisedellytykset tulisi yksiselittei-
sesti säätää laissa, jolloin momentin viimei-
nen virke ehdotetaan poistettavaksi ja kan-
saneläkeasetuksen 61 § kumottaisiin. Sa-
malla asetuksen 62 § kumottaisiin ja siinä 
säädetty rangaistus- ja pakkolaitoksen ilmoi-
tusvelvollisuus laitokseen joutumisesta siir-
rettäisiin lain uuteen 46 c §:n 3 momenttiin. 

4 a luku. Tietojen saamista ja luovutta-
mista koskevat säännökset. Lakiin ehdotetaan 
otettavaksi uusi 4 a luku, jossa säädettäisiin 
kansaneläkelain mukaisten etuuksien toi-
meenpanossa tarvittavien salassapidettävien 
tietojen saantioikeudesta ja Kansaneläkelai-
toksen oikeudesta luovuttaa salassapidettäviä 

tietoja. 
46 a §. Kansaneläkelaitos tarvitsee tehtävi-

ensä hoitamista varten viranomaisilta ja 
muilta tahoilta tietoja eri etuuksien määrää-
mistä varten. Tiedot saadaan nykyisin niin 
sanottuna massaluovutuksena jo ennen varsi-
naisen asian käsittelyä. Tällaisten tietojen 
saantioikeus ehdotetaan otettavaksi uuteen 
46 a §:ään, joka vastaisi nykyistä lainsää-
däntöä ja käytäntöä. Pykälässä säädettäisiin 
Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada tieto-
ja hoitamiensa kansan- ja perhe-eläkkeen, 
rintamalisien, eläkkeensaajien hoitotuen, 
vammaistuen, lapsen hoitotuen, sairausva-
kuutus-, kuntoutus-, kuntoutusraha- sekä 
työttömyysturvaetuuksien, asumistukien, o-
pintotuen, koulumatkatuen, sotilasavustuk-
sen, lapsilisän, äitiysavustuksen sekä lasten 
kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen 
täytäntöönpanoa ja niiden oikeellisuuden 
varmistamista varten. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada 
henkilöä koskevia tietoja väestötietolaissa 
(507/1993) tarkoitetuilta rekisteriviranomai-
silta. Tietoina saataisiin väestötietolain 4 §:n 
1 momentin 1—4 kohdissa ja 2 momentin 1 
kohdassa mainitut etuuksien käsittelyssä vält-
tämättömät tiedot sekä niissä tapahtuneet 
muutokset. Tällaisia tietoja olisivat muun 
muassa henkilötunnus, nimi- ja osoitetiedot, 
äidinkieli, asiointikieli, kuolintieto sekä per-
heoikeudellista asemaa ja lasten huostaanot-
toa koskevat tiedot. Nykyisin tie-
tojensaantioikeudesta väestötietojärjestel-
mästä säädetään kansaneläkeasetuksen 
73 §:ssä ja opintotukilain (65/1994) 41 §:n 2 
momentissa, jotka kumottaisiin. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin tietojensaantioikeudesta ulkomaalaisvi-
rastolta. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. 
Tietoja saataisiin rekisteriin merkityistä 
Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista ja 
heidän perheenjäsenistään. Tietoina saataisiin 
henkilötietojen kuten kansalaisuutta koske-
vien tietojen lisäksi muun muassa oleskelu-
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lupaa koskevat tiedot, joita tarvitaan kansan-
eläkettä ja muita etuuksia määrättäessä sen 
selvittämiseksi, voidaanko henkilön katsoa 
kuuluvan Suomen sosiaaliturvalainsäädännön 
piiriin. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada 
tietoja muualta maksettavien eläkkeiden ja 
korvausten myöntäjiltä tai maksajilta kansan-
eläkkeen ja muidenkin etuuksien määrää-
mistä varten. Tietoja saataisiin muun muassa 
lakisääteisistä ja vapaaehtoisista eläkkeistä 
eläketurvakeskukselta sekä eläkelaitoksilta, 
eläkesäätiöiltä, eläkekassoilta ja vakuutus-
laitoksilta sekä eräiltä yhdistyksiltä, jotka en-
tisinä työnantajina maksavat eläkettä. Vas-
taava säännökset ovat nykyisin kansaneläke-
lain 83 §:n 1 momentissa ja kansaneläkease-
tuksen 70 §:n 1, 4 ja 5 momenteissa, jotka 
kumottaisiin. Edelleen 3 kohdassa säädettäi-
siin niistä tiedoista, jotka eläkkeen tai korva-
uksen maksaja on velvollinen antamaan. Näi-
tä tietoja ovat henkilötietojen lisäksi tiedot 
eläke- ja korvauslajista, määräytymisperus-
teista kuten esimerkiksi eläkeiästä ja työ-
eläkkeen tulevan ajan oikeudesta sekä eläk-
keen määrästä ja ajasta, jolta eläkettä makse-
taan. Lisäksi olisi ilmoitettava eläkkeen koro-
tusperuste. Tiedot olisi annettava nykyisestä 
poiketen kaikista jatkuvasti maksettavista 
eläkkeistä ja muista jatkuvasti maksettavista 
korvauksista. Tietoa ei tarvitse antaa indeksi-
tarkistuksesta, joka perustuu työntekijäin 
eläkelain 9 §:ään. Sääntely vastaisi nykyistä 
kansaneläkeasetuksen 70 §:n 2 momenttia, 
joka kumottaisiin. 

Eräiden kansainvälisten sopimusten mu-
kaan henkilön kuuluminen Suomen asumis-
perusteiseen sosiaaliturvaan määräytyy työn-
teon perusteella. Eräissä tilanteissa elä-
keturvakeskus tekee päätöksen siitä, kuu-
luuko henkilö Suomen sosiaaliturvan piiriin. 
Samoin eläketurvakeskus saa toisesta maasta 
tiedon siitä, että suomalainen henkilö on otet-
tu tämän maan sosiaaliturvan piiriin. Tämä 
saattaa aiheuttaa asumisperusteisesta vakuu-
tuksesta poistamisen. Oikeus Kansan-
eläkelaitoksen maksamiin etuuksiin voidaan 
ratkaista vain eläketurvakeskukselta saatavan 
tiedon perusteella. Tietojen saantia koskeva 
maininta ehdotetaan otettavaksi pykälän 1 
momentin 4 kohdaksi. Sääntely vastaisi ny-

kyistä käytäntöä. 
Kansaneläkelaitos saisi pykälän 1 momen-

tin 5 kohdan mukaan koulutus- ja erorahas-
tolta aikuiskoulutustukilain (1276/2000) mu-
kaista aikuiskoulutustukea hakeneiden henki-
löllisyystiedot ja yksilöintiä koskevat tiedot. 
Lisäksi saataisiin aikuiskoulutustukiratkaisu-
jen laatua, tuen myöntöaikaa ja tuen määrää 
koskevat tiedot sekä mainituissa tiedoissa ta-
pahtuneet muutokset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vuo-
sittain verohallinnon viranomaisilta saatavis-
ta verotiedoista. Tiedot saataisiin ansio- ja 
pääomatuloista, tulonhankkimisvähennyksis-
tä, luonnollisista vähennyksistä, metsäntuot-
toperusteista sekä varallisuudesta. Varalli-
suustietoina saataisiin tiedot bruttovaralli-
suudesta sekä eritellyt tiedot asun-
to-osakkeista ja kiinteistöistä verotusarvoi-
neen. Lisäksi saataisiin muut verohallinnon 
viranomaisten hallussa olevat etuuksia varten 
välttämättömät tiedot. Varallisuustietoja tar-
vitaan leskeneläkettä sekä asumistukia var-
ten. Kansaneläkelaitos saa jo nykyisin vas-
taavat tiedot verottajalta, joten säännös vas-
taisi nykyistä käytäntöä. Tiedot saataisiin ve-
rohallinnon viranomaisilta vuosittain vero-
vuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
46 h §:ssä säädetään. 

46 b §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös, joka vastaa nykyistä lainsäädäntöä 
ja käytäntöä. Pykälän 1 momentti laajentaisi 
Kansaneläkelaitoksen ja valitusviranomaisten 
tietojensaantioikeutta. Kansaneläkelaitoksella 
ja muutoksenhakuelimellä olisi oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä eri viran-
omaisilta ja muilta tahoilta käsiteltävänä ole-
van asian ratkaisemista varten ja myös muu-
toin kansaneläkelain mukaisten yksittäisten 
tehtävien hoitamista varten tai sosiaaliturva-
sopimusten tai sosiaaliturvaa koskevan muun 
kansainvälisen säädöksen kuten esimerkiksi 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpa-
noa varten välttämättömät tiedot. Nykyinen 
tietojensaantioikeus kansaneläkelain 83 §:n 
perusteella on vain pyynnöstä käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemista varten. Oikeus 
laajenisi siten, että tietoja voitaisiin saada 
kansaneläkkeen ratkaisuun ja määrään vai-
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kuttavista muista sosiaaliturvaetuuksista jo 
ennen asian vireilletuloa. Tällaisia tilanteita 
syntyy silloin, kun muun lain perusteella 
myönnetään takautuvasti etuus, joka vaikut-
taa oikeuteen saada kansaneläkelain mukaista 
etuutta tai etuuden määrään. Kansaneläke-
laitoksen ja työeläkejärjestelmän välillä on 
myös käytössä niin sanottu ennakkoilmoitus- 
ja neuvottelumenettely. Menettelyä käytetään 
työkyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen var-
haiseläkkeen ristikkäisten päätösten estämi-
seen ja se edellyttää hakemusten vireilläolo-
tietojen, työkykyä koskevan ratkaisuehdo-
tustiedon ja muiden tarvittavien tietojen ku-
ten esimerkiksi terveydentilaa koskevien tie-
tojen luovuttamista kansaneläke- ja työeläke-
järjestelmän välillä. Työeläkkeen ja korvaus-
ten myöntäjät antavat Kansaneläkelaitokselle 
yleensä tiedot myönnetyistä työeläkkeistä ja 
korvauksista ehdotetun lain 46 a §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan perusteella. Näiden tietojen 
oikeellisuuden varmistamiseksi Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus tarvittaessa saada 
pyynnöstä eläkkeen maksajan kaikkia eläk-
keitä ja korvauksia koskevat välttämättömät 
tiedot. 

Tietojen luovuttajien piiriä ehdotetaan laa-
jennettavaksi nykyisestään siten, että tietoja 
voitaisiin pyytää myös potilasvakuutus- ja 
liikennevakuutuskeskukselta, työttömyyskas-
salta ja terveydenhuollon ammattihenkilöltä 
sekä terveydenhuollon toimintayksiköltä ku-
ten esimerkiksi yksityiseltä lääkäriasemalta. 
Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoi-
tetaan potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitettua terveydenhuollon toimintayksikköä 
tai muuta hoitolaitosta, jolla tarkoitetaan 
muun muassa sosiaalihuollon laitoksia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tietojen 
maksuttomuudesta kansaneläkelain 46 a §:n 
ja 46 b §:n 1 momentin osalta. Tiedot saatai-
siin kuten nykyisin maksutta. Jos 46 a §:ssä 
mainitut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja 
siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia 
lisäkustannuksia, olisi tällaiset kustannukset 
korvattava. Säännös vastaa kansaneläkease-
tuksen 70 §:n 3 momenttia. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilöllä olisi kui-
tenkin oikeus saada kohtuullinen palkkio 
46 b §:n 2 momentin perusteella antamistaan 
lausunnoista. Nykyisen kansaneläkelain 

83 §:n 3 momentin mukaan vain julkisessa 
virassa olevalla lääkärillä on lausunnonanto-
velvollisuus ja oikeus palkkioon antamastaan 
lausunnosta, kun taas sairausvakuutuslain ja 
kuntoutusrahalain mukaan velvollisuus tie-
tojen antamiseen ja oikeus palkkioon koskee 
kaikkia lääkäreitä. Velvollisuus tietojen an-
tamiseen ja oikeus palkkioon laajennettaisiin 
koskemaan paitsi kaikkia lääkäreitä, myös 
muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
kuten psykologeja, terveydenhoitajia ja fy-
sioterapeutteja. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot se-
kä 2 momentissa tarkoitetut tiedot siltä osin 
kuin 2 momentti koskee potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 kohdan mu-
kaista terveydenhuollon toimintayksikköä tai 
muuta hoitolaitosta voitaisiin saada teknisen 
käyttöyhteyden avulla siten kuin 46 h §:ssä 
säädetään. 

46 c §. Pykälän 1 momentin perusteella 
eläketurvakeskuksella olisi velvollisuus il-
moittaa Kansaneläkelaitokselle tiedot henki-
lön arvioidun työeläkkeen määrästä. Tieto 
tarvitaan kansaneläkelain mukaisen työky-
vyttömyyseläkkeen hakemusmenettelyä var-
ten. Lisäksi eläketurvakeskuksella olisi vel-
vollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle 
kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkeha-
kemuksen lähettämistä varten 65 vuotta täyt-
tävistä henkilöistä henkilötunnus, työeläk-
keen hakemisaika sekä työeläkelaitos. Sään-
nös vastaisi nykyistä käytäntöä. 

Kansaneläke maksetaan alennettuna ja 
eläkkeensaajien hoitotuen maksaminen kes-
keytetään etuudensaajan jouduttua yli kolme 
kuukautta kestävään laitoshoitoon. Pykälän 2 
momentissa säädettäisiin hoitolaitosten ja 
kunnan toimielimen velvollisuudesta antaa 
tiedot etuudensaajan joutumisesta laitoshoi-
toon ja hoidon päättymisestä. Tieto olisi an-
nettava sellaisesta hoidosta, jonka arvioidaan 
kestävän vähintään kolme kuukautta tai joka 
on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edel-
leen. Vastaava säännös on nykyisin kansan-
eläkeasetuksen 62 a §:ssä, joka kumottaisiin. 

Kansaneläkelain 42 §:n perusteella kansan-
eläkkeen maksaminen keskeytetään, kun 
henkilö on suorittanut vankeusrangaistusta 
kolme kuukautta. Vankeusrangaistuksen suo-
rittamisesta ilmoitus olisi tehtävä kuten ny-
kyisinkin silloin, kun etuutta saava henkilö 
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on alkanut suorittaa yli kolme kuukautta kes-
tävää vankeusrangaistusta. Lisäksi pykälän 3 
momenttiin lisättäisiin nykykäytäntöä vas-
taava maininta siitä, että työttömyyseläkkeen 
osalta ilmoitus olisi tehtävä heti, kun henkilö 
on otettu rangaistuslaitokseen, koska tällai-
nen henkilö ei voi olla työmarkkinoiden käy-
tettävissä eikä hänelle näin ollen voida mak-
saa työttömyyseläkettä. 

Ilmoittamista koskeva säännös on nykyisin 
kansaneläkeasetuksen 62 §:ssä, joka kumot-
taisiin. 

Kansaneläkelaitoksella olisi pykälän 4 
momentin mukaan oikeus saada 1—3 mo-
mentissa mainitut tiedot maksutta. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
46 h §:ssä säädetään. 

46 d §. Kansaneläkelaitoksella ja kunnilla 
on neuvotteluvelvollisuus siitä, onko sosi-
aali- ja terveyspalveluja tuottavassa toimin-
tayksikössä järjestetty toiminta kansaneläke-
lain 42 a §:ssä tarkoitettua julkista laitoshoi-
toa. Neuvotteluja varten Kansaneläkelaitok-
sella olisi oikeus saada tiedot muun muassa 
toimintayksikön toiminnasta ja muista asiaan 
vaikuttavista seikoista. Pykälässä on täsmen-
netty, mitä muilla asiaan vaikuttavilla sei-
koilla tarkoitetaan. Tällaisia seikkoja ovat 
muun muassa terveydentilanne, lääkkeisiin ja 
tuloihin liittyvät tiedot, jos ne ovat välttämät-
tömiä sen selvittämiseksi, onko henkilö julki-
sessa laitoshoidossa. Vastaava tiedonsaanti-
oikeus olisi myös sosiaali- ja terveysministe-
riöllä. Säännös vastaa nykyistä kansaneläke-
lain 83 §:n 4 momenttia, joka kumottaisiin. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
46 h §:ssä säädetään. 

46 e §. Pykälän 1 kohdan perusteella Kan-
saneläkelaitos luovuttaisi tietoja eläketurva-
keskukselle ja työeläkelaitoksille ja muille 
eläkkeen tai korvauksen myöntäjille tai mak-
sajille niissä tapauksissa, joissa kansaneläke 
on tarpeen muun eläkkeen tai korvauksen 
määrän kuten esimerkiksi luopumistuen ja 
liikennevahingon perusteella maksettavan 
perhe-eläkkeen määrän vahvistamista varten. 
Tietojen antamisesta muiden eläkkeiden tai 
korvausten määräämistä varten on nykyisin 
säännökset kansaneläkeasetuksen 71§:n 2 ja 
3 momentissa sekä sosiaalivakuutusta ja so-

siaalihuoltoa varten 72 §:n 1 momentissa, 
jotka kumottaisiin. 

Tietojen luovuttaminen ulkomaille edel-
lyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 30 §:n mukaan, että viran-
omaisten välinen yhteistyö, josta tietoja pyy-
detään, perustuu Suomea sitovaan sopimuk-
seen tai säädökseen. Kansaneläkelaitos on 
yhteydessä ulkomaisiin viranomaisiin ja lai-
toksiin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sosi-
aaliturvasopimusten täytäntöönpanon joh-
dosta. Täytäntöönpano edellyttää tietojen 
vaihtamista paitsi ulkomaisten myös koti-
maisten tahojen välillä. Tämän vuoksi pykä-
län 2 kohtaan ehdotetaan otettavaksi erityis-
säännös Kansaneläkelaitoksen oikeudesta 
luovuttaa tietoja ulkomaisille viranomaisille 
ja laitoksille sekä Suomessa eläketurvakes-
kukselle ja eläkelaitoksille asetuksen ja sosi-
aaliturvasopimusten täytäntöönpanoa varten. 
Tietoja luovutettaisiin myös ETA-maiden ja 
sopimusmaiden muiden kuin asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 piiriin kuuluvien sosiaa-
liturvaetuuksien käsittelyä varten. Nykyisin 
tietoja luovutetaan muun muassa Ruotsin 
valtion viranhaltijoiden ja työntekijäin sekä 
kuntien sopimuseläkkeiden määräämistä var-
ten, koska Suomen kansaneläke vaikuttaa 
näiden eläkkeiden määrään. Sopimuseläkkeet 
eivät kuulu edellä mainitun asetuksen piiriin. 
Tältä osin säännös vastaisi nykyistä käytän-
töä. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin luo-
vuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla siten 
kuin 46 h §:ssä säädetään. 

Tämän pykälän perusteella kansaneläkettä 
koskevia tietoja luovutettaisiin vain niille ta-
hoille, joiden maksamien etuuksien määrään 
kansaneläke vaikuttaa eikä tiedonsaajalla oli-
si oman lainsäädäntönsä tai muulla perus-
teella oikeutta tietojen saantiin. Muissa tapa-
uksissa tietojen luovuttaminen perustuisi tie-
tojensaajan omassa lainsäädännössä sää-
dettyyn tietojensaantioikeuteen. Esimerkiksi 
pääesikunnalla on oikeus saada tiedot kut-
suntaikäisistä työkyvyttömyyseläkkeen ja 
vammaistuen saajista asevelvollisuuslain 
(452/1950) 42 c §:n 3 momentin perusteella 
sekä verohallinnolla ennakkoperintälain 
(1118/1996) 7 §:n perusteella tarpeelliset tie-
dot ennakonpidätysprosentin määräämistä 
varten. 
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46 f §. Henkilötietolain 7 §:n mukaan hen-
kilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä 
vain tavalla, joka ei ole yhteensopimaton 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. 
Kyseessä on niin sanottu tarkoitussidonnai-
suusperiaate, josta säädetään myös Euroopan 
unionin tietosuojadirektiivissä. Euroopan 
neuvoston sosiaaliturvan tietosuojaa koske-
van suosituksen Nro R (86) 1 mukaan sosi-
aaliturvalaitos saa kuitenkin käyttää tietyn 
tehtävän hoitamiseksi hankittuja henkilötie-
toja muihin sen toimivaltaan kuuluviin so-
siaaliturvan käyttötarkoituksiin. 

Kansaneläkelaitos tarvitsee eri etuuksien 
hoitamisessa usein samoja tietoja joko haki-
jalta itseltään tai muilta viranomaisilta ja lai-
toksilta. Jotta näitä tietoja ei tarvitsisi toista-
miseen hankkia, ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös, jonka mukaan Kansaneläkelai-
toksella olisi oikeus yksittäistapauksessa 
käyttää jonkin muun etuusasian käsittelyä 
varten saatuja tietoja käsitellessään kansan-
eläkelain mukaisia etuuksia. Tietoja käytettä-
essä edellytetään, että mainitut tiedot ovat 
välttämättömiä etuuksien käsittelyssä ja Kan-
saneläkelaitoksella olisi oikeus saada kysei-
set tiedot muutoinkin kansaneläkelain perus-
teella. Mahdollisesta tietojen käytöstä on 
etukäteen informoitava etuudensaajia esi-
merkiksi hakemuslomakkeissa. 

46 g §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nös, jonka perusteella Kansaneläkelaitoksella 
olisi oikeus luovuttaa salassapitosäännösten 
ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä edelleen väestörekisteriviran-
omaisilta sekä eläketurvakeskukselta, työelä-
kelaitoksilta ja muilta eläkkeen ja korvauk-
sen myöntäjiltä tai maksajilta saamiaan tieto-
ja käsiteltävänä olevan asian jouduttamiseksi 
ja hallinnollisten päällekkäisyyksien estämi-
seksi. Luovuttaminen edellyttäisi, että tieto-
jen vastaanottajalla on lakiin perustuva oike-
us tietojen saamiseen. Tietoja voitaisiin luo-
vuttaa sosiaalihuollon viranomaisille muun 
muassa toimeentulotuen määräämistä varten 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain (812/2000) perusteella. 

Väestörekisteriviranomaisilta saatuja tieto-
ja, joita voitaisiin luovuttaa edelleen esimer-
kiksi vakuutuslaitoksille olisi muun muassa 
kuolintiedot. Pykälässä tarkoitetut tiedot voi-
taisiin luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 

avulla siten kuin 46 h §:ssä säädetään. 
46 h §. Pykälässä säädettäisiin salassapi-

dettävien tietojen saamisesta ja luovuttami-
sesta teknisen käyttöyhteyden avulla henki-
lön suostumuksesta riippumatta. Julkisuus-
lain 29 §:n 3 momentissa säännellään viran-
omaisen mahdollisuutta avata tekninen käyt-
töyhteys henkilörekistereihinsä. Salassapi-
dettävien tietojen osalta tämä vaatisi henki-
lön suostumuksen, jollei salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta erikseen nimen-
omaan toisin säädetä. Kansaneläkelaitoksella 
olisi ehdotetun 46 h §:n mukaan oikeus saada 
ja luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden 
avulla henkilön suostumuksesta riippumatta 
pykälässä mainituissa tilanteissa. 

Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus avata 
tekninen käyttöyhteys sellaisiin henkilöre-
kisteriensä salassapidettäviin tietoihin, jotka 
Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus luovuttaa 
46 e ja g §:n sekä 79 §:n perusteella pykälis-
sä tarkoitetuille tiedonsaajille. Tiedonsaajia 
olisivat 46 e §:n perusteella muun muassa 
eläketurvakeskus ja eläkelaitokset, joille luo-
vutetaan tietoja kansaneläkelain mukaisista 
eläkepäätöksistä, jotka vaikuttavat elä-
kelaitosten myöntämien etuuksien määrään. 
Teknistä käyttöyhteyttä voitaisiin käyttää 
myös kansaneläkelain 46 g §:n mukaisissa 
tapauksissa, jolloin kyseessä on väestörekis-
teriviranomaisilta sekä eläketurvakeskukselta 
ja työeläkelaitoksilta saatujen tietojen luovut-
taminen edelleen sellaiselle vastaanottajalle, 
jolla on oikeus saada tiedot lain perusteella. 
Samoin tekninen käyttöyhteys ehdotetaan 
mahdolliseksi, kun tietoja luovutetaan ulosot-
toviranomaisille. 

Lisäksi Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus 
saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja 
lain 46 a §:n, b §:n 1 momentin sekä 2 mo-
mentin eräissä tapauksissa sekä 46 c ja 
d §:ssä mainituissa tapauksissa. Tällöin olisi 
kyse 46 a §:n perusteella väestörekisterivi-
ranomaisilta, ulkomaalaisvirastolta, eläketur-
vakeskukselta sekä muun muassa eläke- ja 
vakuutuslaitoksilta saatavista tiedoista, 
46 b §:n 1 momentin perusteella valtion ja 
kunnan viranomaisilta sekä muilta julkisoi-
keudellisilta yhteisöiltä, eläketurvakeskuksel-
ta, eläkelaitoksilta, potilasvakuutus- ja lii-
kennevakuutuskeskukselta sekä työnantajalta 
ja työttömyyskassalta saatavista tiedoista. Li-
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säksi 46 b §:n 2 momentin perusteella tietoja 
voitaisiin saada potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain 2 §:n 4 kohdan mukaiselta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta. Teknistä käyttöyhteyttä 
voitaisiin käyttää myös 46 c §:n perusteella 
saatavissa tiedoissa, joita luovuttaisivat muun 
muassa eläketurvakeskus, sosiaalihuoltolain 
6 §:ssä tarkoitettu toimielin sekä rangaistus- 
ja pakkolaitos. Myös kunnan sosiaali- ja ter-
veystoimen viranomainen, laitos tai valtion 
tai yksityisen terveydenhuollon toimintayk-
sikkö voisivat luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla 42 a §:ssä tarkoitettuja neu-
votteluja varten välttämättömät tiedot. 

Pykälän perusteella avatun teknisen käyt-
töyhteyden avulla saa hakea myös salassapi-
dettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka 
etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus 
on säädetty. Tietojen saajan on huolehdittava 
tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisesta ja 
sen on esitettävä ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista selvitys siitä, että tietojen 
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
Vastaava säännös tietojen suojauksesta on 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain 21 §:ssä. 

46 i §. Pykälässä säädettäisiin välttämättö-
mien tietojen oma-aloitteisesta luovuttami-
sesta silloin, kun kyseessä on sosiaaliturvaan 
kohdistuvien väärinkäytösten tai rikoksen 
selvittäminen tai rikoksen syytteeseen pano. 
Tietoja voitaisiin luovuttaa viranomaisille 
kuten esimerkiksi syyttäjä- ja esitutkintavi-
ranomaisille sosiaaliturvaan kohdistuvien ri-
kosten syytteeseen panoa varten. Lisäksi 
säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa 
sellaisten tietojen luovuttaminen, joita tarvi-
taan sosiaaliturvan väärinkäytön ja siihen 
kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisemiseksi 
ja selvittämiseksi yksittäisissä viranomaisyh-
teistyössä projektiluontoisesti toteutettavissa 
selvitystilanteissa. Säännös mahdollistaa si-
ten viranomaisten toimesta tapahtuvan tämän 
lain mukaisten salassa pidettävien tietojen 
yhdistämisen muiden sosiaaliturvajärjestel-
mien etuudensaajia koskeviin rekisteritietoi-
hin. Tavallisimmin sosiaaliturvan väärinkäy-
töstä tai siihen kohdistuvasta rikoksesta on 
kysymys silloin, kun henkilölle maksetaan 
päällekkäisiä etuuksia useasta eri järjestel-
mästä sen vuoksi, että hän on ilmoittanut 

väärin tai salannut etuuksien myöntämiseen 
vaikuttavia seikkoja. Terveydentilaa koske-
via tietoja ei kuitenkaan saisi luovuttaa. 

 46 j §. Pykälän mukaan Kansaneläkelai-
toksen on annettava eläkkeenhakijalle etukä-
teen tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja 
voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan luo-
vuttaa päätöksentekoa varten. Tiedot on an-
nettava muun muassa etuuksia koskevissa 
esitteissä. 

69 §. Säännös ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska sosiaalihuoltolain 
6 §:ssä tarkoitetulta toimielimeltä saadaan 
tarpeelliset tiedot tämän lain 46 c §:n 2 mo-
mentin perusteella. Verohallinnolta tarvitaan 
tiedot vain ennakonpidätysprosentista kan-
saneläkettä varten. Nämä tiedot saadaan ve-
rotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
annetun lain (1346/1999) perusteella. 

79 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi. Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus ilmoittaa ulosottoviranomaiselle tä-
män pyynnöstä tiedot sellaisten maksamiensa 
etuuksien määristä, jotka voidaan ulosmitata 
tai jotka otetaan huomioon ulosoton suoja-
osuutta laskettaessa. Lisäksi voitaisiin il-
moittaa muut Kansaneläkelaitoksen tiedossa 
olevat eläkkeitä ja sosiaaliturvaetuuksia mak-
savat laitokset. Tältä osin säännös vastaisi 
nykyistä lainsäädäntöä ja käytäntöä. Sään-
nöstä täsmennettäisiin siten, että etuutta ku-
ten eläkkeensaajien hoitotukea, jota ei oteta 
huomioon suojaosuutta määrättäessä, ei saisi 
ilmoittaa. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin luo-
vuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla siten 
kuin 46 h §:ssä säädetään. 

83 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, 
koska siinä mainitut asiat sisältyvät pykälän 
1 ja 3 momentin osalta tämän lain 46 b §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohtiin sekä 2 ja 3 moment-
tiin kuitenkin siten, että uudessa 46 b §:n 3 
momentissa on lausunnoista maksettavan 
palkkion saaminen laajennettu koskemaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 

Pykälän 2 momentti sisältyy tämän lain 
46 a §:n 1 momentin 3 kohtaan, 4 momentti 
46 d §:ään ja 7 momentti 46 c §:n 2 moment-
tiin. 

Pykälän 5 ja 6 momentti ovat tarpeettomia, 
koska muun etuuden vahvistamista varten 
tarvittavan tietojen luovuttaminen on tämän 
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lain 46 e §:n 1 momentin 1 kohdassa. 
Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-

nöksen yhteydessä ehdotetaan kumottavaksi 
ne kansaneläkeasetuksen pykälät, jotka on 
mainittu edellä asianomaisen kansaneläkelain 
pykälän yhteydessä. Lisäksi ehdotetaan ku-
mottavaksi tarpeettomina kansaneläkeasetuk-
sen 68 §, koska asiasta on säädetty kansan-
eläkelain 35 §:ssä, asetuksen 71 ja 72 § ko-
konaan tarpeettomina sekä asetuksen 74 §, 
koska se sisältää viittauksen kumottavaan 
73 §:ään. 
 
1.2. Perhe-eläkelaki  

15 b §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 9 a kohta, jonka mukaan 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta an-
netun lain (763/1990) mukaista ylläpitokor-
vausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta 
ei otettaisi vuositulona huomioon. Ehdotus 
perustuu kuntouttavasta työtoiminnasta an-
nettuun lakiin, joka tuli voimaan 1 päivänä 
syyskuuta 2001. Lain mukaan kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatu-
keen oikeutetulle työnhakijalle maksetaan 
työmarkkinatuen lisäksi ylläpitokorvausta 
aktivointisuunnitelman mukaisilta osallistu-
mispäiviltä. Ylläpitokorvaus määräytyy työ-
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain mukaan. Toimeentulotukea pääasial-
lisena tulona saavalle maksetaan toimintara-
haa. 

Ylläpitokorvauksiin rinnastettavia kustan-
nusten korvauksia ei ole tähän saakka otettu 
tulona huomioon eläkkeensaajien asumistu-
kea tai leskeneläkkeen täydennysmäärää 
myönnettäessä, vaikkei niitä olekaan erik-
seen säädetty etuoikeutetuksi tuloksi. Kus-
tannusten korvauksia ei ole tarkoitus jatkos-
sakaan lukea tuloksi. Hallitus edellytti kun-
touttavasta työtoiminnasta annettua esitystä 
antaessaan, että kuntouttavan työtoiminnan 
ajalta maksettavaa toimintarahaa ja ylläpito-
korvausta ei oteta huomioon asumistukea, 
muita vastaavia tulovähenteisiä etuuksia tai 
tulosidonnaisia maksuja määrättäessä. Eläk-
keensaajien asumistukilain ja perhe-eläkelain 
etuoikeutettuja tuloja koskeviin säännöksiin 
olisi sen takia lisättävä ylläpitokorvausten 
etuoikeutta koskeva säännös. Etuoikeuttami-
sen tulisi koskea työvoimapoliittisesta ai-

kuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen yl-
läpitokorvauksen lisäksi myös muita vastaa-
via ylläpitokorvauksia. 

Pykälän 3 momentin 12 kohtaan ehdote-
taan lisättäväksi viittaus uuteen 3 momentin 
9 a kohtaan. 

37 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viit-
taukset kansaneläkelain 4 a luvun 46 b, 
46 c §:n 2—4 momenttiin, 46 d—f ja 46 i—
j §:iin. Viittaussäännösten perusteella olisi 
oikeus saada välttämättömiä tietoja lesken ja 
lapsen perhe-eläkkeen määräämistä varten ja 
oikeus käyttää yksittäistapauksissa muita 
etuuksia varten saatuja tietoja perhe-eläkkeitä 
määrättäessä. Tällaisia tietoja olisivat muun 
muassa kansaneläkelain 46 a §:n 1 momentin 
3 kohdan perusteella saatavat työeläketiedot 
ja 2 momentin mukaiset verotiedot. 

38 §. Pykälän 1 momentissa laajennettai-
siin tiedon luovuttajien piiriä siten, että muun 
muassa rahastoyhtiöt ja arvo-osuusrekisterit 
olisivat velvolliset antamaan pyynnöstä tie-
toja rahasto-osuuksien ja arvo-osuuksien 
määristä sekä työpaikkakassat sairauspäivä-
rahan määrästä leskeneläkkeen täydennys-
määrän määräämistä varten. Sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain 20 §:n 2 momentissa on määritelty, millä 
edellytyksillä rahalaitoksilla on velvollisuus 
antaa tietoja sosiaalihuollon viranomaisille. 
Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa 
etuuksissa, joissa talletuksilla on merkitystä, 
on pyritty noudattamaan samaa sääntelyä. 
Säännöksillä on sosiaaliturvan väärinkäyttöä 
ennaltaehkäisevä vaikutus. Mainittua lakia 
koskevan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
mietinnön (18/2000 vp) mukaan rahalaitosta 
ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta va-
liokunnan mukaan rahalaitos -käsite sisältää 
rahoitustarkastuslain (503/1993) 2 §:n mu-
kaan rahoitustarkastuksen valvottavana ole-
vat laitokset ja yhteisöt. Mainitun lainkohdan 
mukaan valvottavia ovat luottolaitokset, tal-
letuspankin vakuusrahastot, talletussuojara-
hastot, ulkomaisen luottolaitoksen sivukont-
torit ja edustustot, rahastoyhtiöt ja säily-
tysyhteisöt, sijoituspalveluyritykset, sijoitta-
jien korvausrahastot, ulkomaisen sijoituspal-
veluyrityksen sivuliikkeet ja edustustot, ar-
vopaperipörssit, arvopaperivälittäjien yhtei-
söt, optioyhteisöt, markkinatakaajat, selvi-
tysyhteisöt ja selvitysosapuolet, arvopaperi-
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keskukset, niiden rahastot ja selvitysrahastot, 
arvo-osuusrekisterinpitäjät, panttilainauslai-
tokset, osuuspankkilain 41 a §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut osuuskunnat ja saman lain 7 
a §:ssä tarkoitettu osuuspankkien yhteenliit-
tymän keskusyhteisö sekä luottolaitoksen ja 
sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisö. Näi-
tä kaikkia rahalaitoksia koskisi 1 momentin 
mukainen ilmoitusvelvollisuus. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada ra-
halaitoksilta tietoja muun muassa talletuksis-
ta ja veloista sekä niiden koroista edelleen. 
Edellytyksenä olisi kuitenkin, ettei riittäviä 
tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja että on 
perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai 
saajan antamien tietojen riittävyyttä ja luotet-
tavuutta eikä hakija ole antanut suostumus-
taan tietojen saamiseen. Tiedot saadaan vain 
pyynnöstä. Pyyntö pankeille ja muille tahoil-
le tulee esittää kirjallisena ja ennen sen te-
kemistä etuuden hakijalle tai saajalle on an-
nettava siitä tieto. Täten ehdotuksen mukaan 
pankkisalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen 
saamiselle asetettaisiin tarkemmat edellytyk-
set voimassa olevaan lakiin verrattuna. Sään-
nös vastaisi sisällöltään sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
20 §:n 2 momenttia. 

Oppilaitoksella olisi velvollisuus antaa tie-
dot lapseneläkettä saavan lapsen opiskelusta 
ja ammatillisesta koulutuksesta. Asiasta sää-
dettäisiin pykälän 1 momentin 1 kohdassa. 
Säännös vastaa perhe-eläkeasetuksen 5 §:ää, 
joka kumottaisiin. Myös työpaikkakassoilla 
olisi velvollisuus antaa välttämättömät per-
he-eläkkeeseen vaikuttavat tiedot. Tarkastus-
lautakunnalla ja vakuutusoikeudella olisi 
myös oikeus edellä mainittujen tietojen saan-
tiin. Kaikki tässä pykälässä tarkoitetut tiedot 
saataisiin maksutta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentin 1—2 kohdassa tarkoitettujen oppilai-
toksilta ja työpaikkakassoilta saatavien tieto-
jen saamisesta teknisen käyttöyhteyden avul-
la. Muutoin pykälä vastaisi asiasisällöltään 
ehdotettua kansaneläkelain 46 h §:ää. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi per-
he-eläkeasetuksen 5 §:n lisäksi 4 §, joka si-
sältää viittaukset kumottaviin kansanelä-
keasetuksen 71 ja 72 §:ään. 

1.3. Eläkkeensaajien asumistukilaki  

6 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi uusi 5 a kohta, jonka mukaan työ-
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorva-
usta tai muuta vastaavaa korvausta ei otettaisi 
huomioon vuositulona. Pykälä vastaisi per-
he-eläkelain 15 b §:n 3 momentin uutta 9 a 
kohtaa. 

10 §. Nykyisin eläkkeensaajien asumistuen 
virheellisen päätöksen poistaa tarkastuslauta-
kunta 10 §:n 2 momentin perusteella. Kan-
saneläkelain 74 §:n 1 momentin mukaan kan-
saneläkkeen ja perhe-eläkelain 37 §:n viit-
taussäännöksen perusteella leskeneläkkeen 
täydennysmäärää koskevan virheellisen pää-
töksen poistaa vakuutusoikeus. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että eläkkeensaajien asumistuki-
päätöksen poistamista haettaisiin tarkastus-
lautakunnan sijasta vakuutusoikeudelta sil-
loin, kun samanaikaisesti haetaan kansan-
eläke-/lisäosa- tai leskeneläkepäätöksen pois-
tamista. Uutta menettelyä sovellettaisiin ti-
lanteissa, joissa päätöksiä haetaan puretta-
vaksi saman syyn perusteella, esimerkiksi 
virheellisten perhesuhdetietojen vuoksi. Se, 
onko eläkkeensaaja avio- tai avoliitossa, vai-
kuttaa sekä kansaneläkkeeseen että eläkkeen-
saajien asumistukeen ja leskeneläkkeen täy-
dennysmäärään. Menettely yksinkertaistaisi 
Kansaneläkelaitoksen toimistojen, tarkastus-
lautakunnan ja vakuutusoikeuden työtä. Pois-
tohakemuksen käsittelisi vain vakuutus-
oikeus, jolloin vältyttäisiin kahden poistoha-
kemuksen tekemiseltä ja käsittelemiseltä. 
Pelkän asumistukipäätöksen poistamista ha-
ettaisiin edelleen tarkastuslautakunnalta. 

13 a §. Pykälän 2 ja 3 kohta vastaisivat 
asiasisällöltään ehdotettua perhe-eläkelain 
38 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa. Pykälän 1 
kohtaan esitetään lisättäväksi tietojensaanti-
oikeus vuokranantajalta sekä asunto-osake- 
tai kiinteistöyhtiöltä. Vastaava säännös on 
ehdotetussa asumistukilain 25 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa. Nykyinen eläkkeensaajien 
asumistukilain 14 §:n 2 momentti ehdotetaan 
kumottavaksi. Pykälän 1—2 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot voitaisiin saada teknisen käyt-
töyhteyden avulla siten kuin 13 c §:ssä 
säädetään. 
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13 b §. Pykälässä säädettäisiin väestöre-
kisteriviranomaisilta saatavista asumistuen 
määräämisessä tarvittavista tarpeellisista ra-
kennus- ja huoneistotiedoista ja niissä ta-
pahtuneista muutoksista. Vastaavat tiedot 
tarvitaan ja saadaan yleistä asumistukea var-
ten asumistukilain 25 a §:n 1 momentin 1 
kohdan perusteella. Pykälässä tarkoitetut tie-
dot voitaisiin saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla siten kuin 13 c §:ssä säädetään. 

13 c §. Pykälä vastaisi asiasisällöltään eh-
dotettua kansaneläkelain 46 h §:ää. 

14 §. Pykälään lisättäisiin samat viittaukset 
kansaneläkelakiin kuin ehdotettuun per-
he-eläkelain 37 §:ään tietojen luovuttamista 
koskevaa kansaneläkelain 46 e §:ää lukuun 
ottamatta. Viittaussäännösten perusteella 
eläkkeensaajien asumistukea varten olisi oi-
keus saada ja käyttää tietoja salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä kuten perhe-eläkelain 
37 §:n kohdalla on sanottu. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi eläkkeen-
saajien asumistukiasetuksen 8 §, joka sisältää 
viittauksen kumottuun kansaneläkeasetuksen 
14 §:ään (731/2001). Asiakirjojen allekirjoit-
tamisesta säädetään uudessa valtioneuvoston 
asetuksessa Kansaneläkelaitoksesta 
(1137/2001). Lisäksi kumottaisiin eläkkeen-
saajien asumistukiasetuksen 2 §, joka sisältää 
viittauksen kumottavaan kansaneläkeasetuk-
sen 68 §:ään sekä 9 §, joka sisältää viittauk-
sen kumottavaan kansaneläkeasetuksen 
71 §:ään. 
 
1.4. Rintamasotilaseläkelaki  

17 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viit-
taukset kansaneläkelain 46 b, 46 c, 46 f ja 
46 j §:ään. Viittaussäännösten perusteella oli-
si oikeus saada tietoja salassapitosäännösten 
estämättä ja käyttää yksittäistapauksessa 
muita etuuksia varten saatuja tietoja myös 
rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää kä-
siteltäessä. Tällaisia tietoja olisivat muun 
muassa ylimääräistä rintamalisää varten tar-
vittavat eläketiedot. Säännös vastaisi tietojen 
saamisen osalta nykyistä lainsäädäntöä. 

Pykälän 2 momentin perusteella Kansan-
eläkelaitoksella olisi oikeus saada tiedot rin-
tamalisiin oikeuttavista tunnuksista sotilasvi-

ranomaiselta ja veteraanitunnuslautakun-
nalta. Säännös vastaisi tältä osin nykyistä rin-
tamasotilaseläkeasetuksen 7 §:n 2 moment-
tia, joka ehdotetaan kumottavaksi. Moment-
tiin lisättäisiin oikeus saada tiedot so-
ta-arkistolta miinanraivaustehtävän perus-
teella myönnetyistä todistuksista. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi rinta-
masotilaseläkeasetuksen 7 §:n 2 momentin 
lisäksi 6 §, joka sisältää viittaukset kumotta-
viin kansaneläkeasetuksen 71 ja 72 §:ään. 
Rintamasotilaseläkeasetuksen 7 §:n 1 mo-
mentti on kumottu valtioneuvoston asetuksel-
la (1140/2001). 
 
 
1.5. Laki ulkomaille maksettavasta rinta-

malisästä  

10 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viit-
taukset kansaneläkelain 46 b, 46 f ja 
46 j §:ään. Säännöstä sovellettaisiin ja se vas-
taisi nykyistä lainsäädäntöä kuten rintama-
sotilaseläkelain 17 §:n 1 momentin kohdalla 
on sanottu. 

Pykälään lisättäisiin uudet 2 ja 3 momentti. 
Pykälän 2 momentin sisältö vastaisi osittain 
ulkomaille maksettavasta rintamalisästä an-
netun asetuksen 3 §:ää, joka kumottaisiin. 
Pykälän 3 momentin perusteella olisi oikeus 
saada tiedot ulkomaille maksettavaan rinta-
malisään oikeuttavista tunnuksista ja todis-
tuksista rintamasotilaseläkelain 17 §:n 3 
momentissa mainituilta viranomaisilta. Sään-
nös vastaisi pääsääntöisesti nykyistä ulko-
maille maksettavasta rintamalisästä annetun 
asetuksen 7 §:ää, joka kumottaisiin. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi edellä 
mainittujen 3 ja 7 §:n lisäksi asetuksen 6 §, 
joka sisältää viittauksen kumottuihin kansan-
eläkeasetuksen 10 ja 14 §:ään (731/2001). 
Allekirjoittamisesta säädetään uudessa val-
tioneuvoston asetuksessa Kansaneläkelaitok-
sesta. 
 
1.6. Laki lapsen hoitotuesta  

9 §. Pykälään lisättäisiin viittaukset kan-
saneläkelain 46 b, 46 c, 46 d, 46 f ja 
46 j §:ään. Viittaussäännösten perusteella oli-
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si oikeus saada tietoja salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä ja käyttää yksittäistapauksessa 
muita etuuksia varten saatuja tietoja lapsen 
hoitotukea käsiteltäessä. Säännös vastaisi tie-
tojen saamisen osalta nykyistä lapsen hoito-
tuesta annetun asetuksen (632/1969) 4 §:ää, 
joka kumottaisiin.  

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi lapsen 
hoitotukiasetuksen 4 §:n lisäksi asetuksen 5 
ja 6 §, jotka sisältävät viittauksia kumottuihin 
kansaneläkeasetuksen pykäliin. 
 
1.7. Vammaistukilaki 

8 §. Pykälään lisättäisiin viittaukset kan-
saneläkelain 46 b, 46 c, 46 d, 46 f, 46 i ja 
46 j §:ään. Säännöstä sovellettaisiin ja se vas-
taisi nykyistä lainsäädäntöä kuten lapsen hoi-
totuesta annetun lain kohdalla on sanottu. 
Vammaistukiasetuksen (989/1988) 7 ja 8 §:t 
kumottaisiin. 
 
1.8. Asumistukilaki 

25 §. Pykälän 1 momentissa laajennettai-
siin tiedon luovuttajien piiriä nykyisestään si-
ten, että välttämättömiä tietoja voitaisiin pyy-
tää käsiteltävänä olevan asumistukiasian kä-
sittelemistä varten tai muutoin tämän lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpa-
noa varten myös potilasvakuutus- ja liiken-
nevakuutuskeskukselta, työpaikkakassalta, 
työttömyyskassalta ja asunto-osake- tai kiin-
teistöyhtiöltä. 

Lisäksi pykälän 2 momentin mukaan tiedot 
talletuksista ja veloista ja niiden koroista voi-
taisiin pyytää rahalaitoksilta edellä per-
he-eläkelain 38 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
mainituilla edellytyksillä. Tiedot saataisiin 
maksutta. Tarkastuslautakunnalla ja vakuu-
tusoikeudella olisi myös oikeus tietojensaan-
tiin. Pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot 
voitaisiin saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla siten kuin 25 d §:ssä säädetään. 

25 a §. Väestörekisteriviranomaiselta saa-
taisiin väestötietoasetuksen 21—23 §:ssä tar-
koitetut rakennus- ja huoneistotiedot. Tietoja 
tarvitaan yleisen asumistuen käsittelyssä tuen 
suuruutta määrättäessä sekä hakijan antamia 
tietoja tarkistettaessa. Asiasta säädettäisiin 

pykälän 1 momentin 1 kohdassa. 
Pykälän 1 momentin 2 kohdassa ehdote-

taan, että rangaistuslaitoksen ja vaarallisten 
rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 
mukaisen pakkolaitoksen on ilmoitettava 
asumistuensaajan tai asumistukea saavaan 
ruokakuntaan kuuluvan henkilön joutumi-
sesta rangaistuslaitokseen asumistuen mah-
dollista lakkauttamista tai tarkistamista var-
ten. Vastaava ilmoitusvelvollisuus on eläk-
keensaajien asumistuessa. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
25 d §:ssä säädetään. 

25 b §. Pykälässä säädettäisiin muita 
etuuksia varten saatujen tietojen käyttöoi-
keudesta. Asumistuen täytäntöön panemi-
seksi sekä lainmukaisuuden ja oikeellisuuden 
varmistamiseksi olisi oikeus yksittäistapauk-
sessa käyttää jonkin muun etuusasian käsit-
telyä varten saatuja tietoja. Tällaisia tietoja 
olisivat muun muassa väestö- ja eläketiedot. 
Säännösten perusteella esimerkiksi työttö-
myysturvan peruspäivärahan käsittelyä var-
ten saatuja tietoja voitaisiin käyttää asumis-
tukihakemusta käsiteltäessä. Säännös vastaisi 
asiasisällöltään nykyistä 25 §:n 2 momenttia 
ja kansaneläkelain ehdotettua uutta 46 f §:ää. 

25 c §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös, joka vastaisi kansaneläkelakiin eh-
dotettua uutta 46 i §:ää. Säännös koskee tie-
tojen luovuttamista sosiaaliturvaan kohdistu-
vien väärinkäytösten ja rikosten selvittämi-
seksi ja rikosten syytteeseen panemiseksi. 

25 d §. Pykälä vastaisi asiasisällöltään eh-
dotettua kansaneläkelain 46 h §:ää teknisen 
käyttöyhteyden käyttämisestä. 

25 e §. Pykälä vastaisi ehdotettua kansan-
eläkelain 46 j §:ää. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä  ehdotetaan  kumottavaksi  asumis-
tukiasetuksen  4 §, koska asiakirjojen allekir-
joittamisesta säädetään uudessa 
valtioneuvoston asetuksessa 
Kansaneläkelaitoksesta.  
 
1.9. Sotilasavustuslaki  

22 a §. Tietojensaantioikeus. Tiedon luo-
vuttajien piiriä ehdotetaan laajennettavaksi 
nykyisestään siten, että tietoja voitaisiin 1 
momentin mukaan pyytää käsiteltävänä ole-
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van sotilasavustusasian käsittelemistä varten 
ja myös muutoin yksittäisen tämän lain mu-
kaisen tehtävän hoitamista varten myös po-
tilasvakuutus- ja liikennevakuutuskeskuk-
selta ja asunto-osake- tai kiinteistöyhtiöltä. 
Pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
taisiin saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
siten kuin 22 d §:ssä säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan tietoja saatai-
siin rahalaitoksilta perhe-eläkelain 38 §:n 1 
momentin 3 kohdassa selostetuin edellytyk-
sin. 

Jos asevelvollisen avustusta saava omainen 
joutuu vankilaan, sotilasavustuksesta vähen-
netään rangaistuslaitoksessa oloaikaa vastaa-
va osa. Siten pykälän 3 momentissa rangais-
tus- ja pakkolaitokselle säädettäisiin velvol-
lisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle ran-
gaistuksen alkamisesta ja päättymisestä. 

22 b §. Tietojen käyttö. Pykälässä säädet-
täisiin muita etuuksia varten saatujen tietojen 
käyttöoikeudesta. Sotilasavustuksen täytän-
töönpanemiseksi ja oikeellisuuden varmista-
miseksi olisi oikeus yksittäistapauksessa 
käyttää jonkin muun etuusasian käsittelyä 
varten saatuja tietoja. Tällaisia tietoja olisivat 
muun muassa väestötiedot. Säännös vastaisi 
asiasisällöltään nykyistä 22 §:n 3 momenttia 
ja ehdotettua uutta kansaneläkelain 46 f §:ää. 

22 c §. Tietojen oma-aloitteinen luovutta-
minen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös, joka vastaisi kansaneläkelakiin eh-
dotettua uutta 46 i §:ää. 

22 d §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälä vas-
taisi asiasisällöltään ehdotettua kansaneläke-
lain 46 h §:ää. 

22 e §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälä vastaisi 
ehdotettua kansaneläkelain 46 j §:ää. 
 
 
1.10. Opintotukilaki  

25 a §. Opintotuen tarkistaminen ilman ha-
kemusta. Pykälän 2 momentin viittaus 41 §:n 
2 momentin 7 kohtaan muutettaisiin viittauk-
seksi 41 b §:n 3 kohtaan. 

32 a §. Suullisen käsittelyn julkisuus. Pykä-
lässä säädettäisiin suullisen käsittelyn julki-
suudesta opintotuen muutoksenhakulauta-
kunnassa. Säännös vastaa hallinto-oikeuslain 
(430/1999) 22 §:ää. 

41 §. Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus. Py-

kälässä säädettäisiin edelleen opintotuensaa-
jan tiedonantovelvollisuudesta ja se vastaisi 
nykyistä 41 §:n 1 momenttia. 

41 a §. Tietojen saaminen pyynnöstä. Tie-
don luovuttajien piiriä ehdotetaan laajennet-
tavaksi siten, että tietoja voitaisiin 1 momen-
tin mukaan pyytää käsiteltävänä olevan opin-
totukiasian käsittelemistä varten tai muutoin 
tämän lain mukaisen yksittäisen tehtävän täy-
täntöönpanoa varten myös eläketurvakes-
kukselta, potilasvakuutus- ja liikennevakuu-
tuskeskukselta, työnantajalta sekä vuokran-
antajalta. Vastaava tiedonsaantioikeus olisi 
tämän lain mukaisella muutoksenhaku-
elimellä. Tiedot saataisiin kuten nykyisin 
maksutta ja säännös vastaisi muutoin nykyis-
tä 41 §:n 3 momenttia, joka kumottaisiin. 

Tiedot voidaan saada teknisen käyttöyh-
teyden avulla tämän lain 42 a §:ssä säädetyin 
edellytyksin. 

41 b §. Tietojensaantioikeus. Pykälän 1—6 
kohdissa säädettäisiin nykyisen 41 §:n 2 
momentin mukaisten massaluovutuksena 
saatavien tietojen saantioikeudesta opetus-
hallitukselta, lääninhallituksilta, korkeakou-
luilta, työvoimaviranomaisilta, oppilaitoksilta 
sekä tietyiltä opiskelija-asuntoloilta. Tietojen 
luovutustavasta opiskelija-asuntolan ylläpi-
täjä ja Kansaneläkelaitos sopisivat erillisessä 
sopimuksessa, joten nykyinen opintotu-
kiasetuksen (260/1994) 22 § kumottaisiin. 

Momentin 5 kohta koskee rahalaitoksilta 
saatavia tietoja opintolainoista ja niiden ko-
roista. Säännös vastaa sisällöltään nykyistä 
41 §:n 4 momenttia, joka kumottaisiin. Li-
säksi tietojen saantioikeus laajennettaisiin 6 
kohdassa koskemaan apurahojen myöntäjiä 
ja maksajia sekä 7 kohdassa rangaistuslaitok-
sia. Apurahat otetaan huomioon opintora-
hassa eikä tietoja kaikista apurahoista saada 
verottajalta. Rangaistuslaitoksessa opiskele-
valle ei makseta opintotukea, joten rangais-
tuslaitoksen tulisi ilmoittaa opiskelijan ran-
gaistuksen alkamisesta ja päättymisestä. 

Tiedot voidaan saada teknisen käyttöyh-
teyden avulla tämän lain 42 a §:ssä säädetyin 
edellytyksin. 

41 c §. Opintotukilautakuntien tiedonsaan-
tioikeus. Opintotukilain 9 §:n 3 momentin 
perusteella Kansaneläkelaitos voi sopia opin-
totukilain mukaisten tehtävien hoidosta kor-
keakoulun opintotukilautakunnassa tai oppi-
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laitoksessa asetuksella säädettävällä tavalla. 
Nykyisin sopimuksen tehneillä lautakunnilla 
ja oppilaitoksilla on oikeus saada Kansanelä-
kelaitokselta opintotukia varten välttämättö-
mät tiedot opintotukiasetuksen perusteella. 
Lautakuntien ja oppilaitosten oikeus käyttää 
Kansaneläkelaitoksen saamia tietoja opinto-
tukiasioita käsiteltäessä ja saada tietoja viran-
omaisilta ja muilta tahoilta ehdotetaan otetta-
vaksi lakiin. Tietojen käyttöoikeus koskisi 
vain niitä tuen hakijoiden tietoja, joita lauta-
kunnat ja oppilaitokset tarvitsevat käsitelles-
sään niille kuuluvia hakemuksia. Säännös 
vastaa asiasisällöltään nykyistä opintotu-
kiasetuksen 10 §:n 2 momenttia, joka ku-
mottaisiin. 

41 d §. Tietojen luovuttaminen. Opintolai-
nan valtiontakauksen voimassaolon edelly-
tyksenä on, että luottolaitos lisää opintotukea 
oikeuttavien lukukausien aikana opintolainan 
pääomaan erääntyneet korot. Tätä varten 
Kansaneläkelaitos luovuttaa pyynnöstä tiedot 
myönnetyistä opintotuista. Kumotun opinto-
tukilain (28/1972) nojalla myönnettyihin 
opintolainoihin maksetaan korkotukea opis-
keluaikana ja vielä runsaat puolitoista vuotta 
sen jälkeen. Tätä varten edellä mainituille ta-
hoille on annettava tiedot niiden opiskelijoi-
den opintojen päättymisestä, joilla on edellä 
mainittua lainaa. Jos opiskelija aloittaa uu-
delleen opinnot ja hänellä on edellä mainittua 
opintolainaa, korkotuen maksaminen voidaan 
aloittaa uudelleen. Myös tämä tieto tulee il-
moittaa luottolaitokselle. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 30 §:n mukaan tietojen luovutta-
minen ulkomaille edellyttää, että viran-
omaisten välinen yhteistyö asiassa, josta tie-
toja pyydetään, perustuu Suomea sitovaan 
sopimukseen tai säädökseen. Opintotuet eivät 
kuulu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 piiriin. 
Sen vuoksi pykälän 1 momentin 2 kohtaan 
ehdotetaan otettavaksi säännös, joka oikeut-
taisi Kansaneläkelaitoksen luovuttamaan 
Pohjoismaiden opintotukiviranomaisille tie-
dot Suomen kansalaisten Suomesta saamista 
opintotuista. Tällä estettäisiin se, että samalle 
henkilölle maksettaisiin opintotukea myös 
toisesta Pohjoismaasta. 

42 §. Tietojen käyttö. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin muita etuuksia varten saa-
tujen tietojen käyttöoikeudesta tämän lain 

mukaisten etuuksien täytäntöönpanemiseksi 
ja oikeellisuuden varmistamiseksi. Momen-
tissa annettaisiin oikeus yksittäistapauksessa 
käyttää jonkin muun etuusasian käsittelyä 
varten saatuja tietoja. Tällaisia tietoja olisivat 
muun muassa väestö-, eläke- ja kuntoutustie-
dot. Säännös vastaisi asiasisällöltään ny-
kyistä 42 §:n 1 momenttia ja ehdotettua uutta 
kansaneläkelain 46 f §:ää. 

43 §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälä vas-
taisi asiasisällöltään ehdotettua uutta kansan-
eläkelain 46 h §:ää. 

43 a §. Tietojen oma-aloitteinen luovutta-
minen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös, joka vastaisi kansaneläkelakiin eh-
dotettua uutta 46 i §:ää. 

43 b §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälä vastaisi 
ehdotettua kansaneläkelain 46 j §:ää. 

44 §. Ulosmittaus- ja siirtokielto. Pykälän 2 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Kan-
saneläkelaitoksella olisi oikeus ilmoittaa 
ulosottoviranomaiselle tämän pyynnöstä tie-
dot sellaisten maksamiensa etuuksien mää-
ristä, jotka voidaan ulosmitata tai jotka ote-
taan huomioon ulosoton suojaosuutta lasket-
taessa. Lisäksi voitaisiin ilmoittaa muut Kan-
saneläkelaitoksen tiedossa olevat eläkkeitä ja 
sosiaaliturvaetuuksia maksavat laitokset. Ny-
kyistä säännöstä täsmennettäisiin siten, että 
etuutta kuten asumislisää, jota ei oteta huo-
mioon suojaosuutta määrättäessä, ei saisi il-
moittaa. 

Tiedot voidaan saada teknisen käyttöyh-
teyden avulla tämän lain 42 a §:ssä säädetyin 
edellytyksin. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi opintotu-
kiasetuksen 10 §:n 2 momentin ja 22 §:n li-
säksi asetuksen 18 § edellä asumistukiase-
tuksen 4 §:n kohdalla mainituin perustein. 
 
 
1.11. Laki lukiokoulutuksen ja ammatil-

lisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuesta  

14 §. Viittaussäännös. Pykälässä ehdote-
taan poistettavaksi viittaus opintotukilain sa-
lassapitovelvollisuutta koskevaan säännök-
seen, koska mainittu säännös, opintotukilain 
43 §, on kumottu lailla eräiden salassapito-
säännösten kumoamisesta viranomaisten 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

23

toiminnasta julkisuudesta annetun lain voi-
maantulon yhteydessä. Tietojen saamiseen, 
käyttämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan, 
mitä näistä opintotukilaissa säädetään. 
 
 
1.12. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen 

hoidon tuesta  

23 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälän 
voimassa oleva 2 ja 4 momentti säilyisivät 
asiasisällöltään nykyisinä. Nykyinen 4 mo-
mentti siirtyisi kuitenkin 3 momentiksi. Ny-
kyisen pykälän 3 momenttia vastaava asiasi-
sältö olisi lain uudessa 23 a §:ssä. Pykälässä 
tarkoitetut tiedot voitaisiin luovuttaa teknisen 
käyttöyhteyden avulla siten kuin 24 a §:ssä 
säädetään. 

23 a §. Tietojensaantioikeus. Ehdotetun 
uuden 23 a §:n sisältö vastaa pääosin ny-
kyistä lainsäädäntöä ja käytäntöä. Säännös 
laajentaisi hieman Kansaneläkelaitoksen ja 
muutoksenhakuviranomaisten tietojensaanti-
oikeutta. Säännöksen mukaan välttämättömiä 
tietoja olisi oikeus saada pyynnöstä maksutta 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä eri viran-
omaisilta ja muilta tahoilta käsiteltävänä ole-
van asian ratkaisemista varten sekä myös 
muutoin tämän lain mukaisen yksittäisen teh-
tävän täytäntöönpanoa, esimerkiksi erilaisten 
toimeenpanoon liittyvien valvontatehtävien 
hoitamista varten. Nykyisen säännöksen mu-
kaan tiedot on oikeus saada pyynnöstä vain 
käsiteltävänä olevaa asiaa varten. Oikeus laa-
jenisi siten, että tietoja voitaisiin saada etuu-
den ratkaisuun ja määrään vaikuttavista sei-
koista jo ennen asian vireille tuloa. Tällaisia 
tilanteita syntyy silloin kun muun lain perus-
teella myönnetään takautuvasti etuus, joka 
vaikuttaa oikeuteen saada tämän lain mukais-
ta etuutta tai sen määrään. Säännökseen teh-
täisiin lisäksi lakiteknisiä muutoksia. 

Tietojen luovuttajien piiriä laajennettaisiin 
vastaamaan nykyistä käytäntöä siten, että tie-
toja olisi oikeus saada myös eläketurva-
keskukselta, potilasvakuutus- ja liikenneva-
kuutuskeskukselta, työpaikkakassalta, vuok-
ranantajalta sekä asunto-osake- tai kiinteistö-
yhtiöltä. 

Lastenhoidon tuen määräämistä varten tar-
vitaan tiedot sekä lakisääteisistä että vapaa-

ehtoisista eläkkeistä samoin kuin erilaisista 
korvauksista. Näitä tietoja on saatavissa 
muun muassa eläketurvakeskukselta sekä po-
tilasvakuutus- ja liikennevakuutuskeskuk-
selta, joihin tietojensaantioikeutta ehdotetaan 
laajennettavaksi. 

Työpaikkakassat voivat toimia tietyillä 
edellytyksillä sairausvakuutuslaissa säädet-
tyjen etuuksien antajana jäsenilleen tai heille 
ja heidän perheenjäsenilleen. Koska sairaus-
vakuutuslain mukaiset etuudet vaikuttavat 
lastenhoidon tukeen, tulee Kansaneläkelai-
toksella olla oikeus saada työpaikkakassoilta 
tarvittavat tiedot käyttöönsä. Pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
24 §:ssä säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan tietoja olisi 
oikeus saada rahalaitoksilta perhe-eläkelain 
38 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainituin 
edellytyksin. 

24 §. Tietojen luovuttaminen ja käyttämi-
nen eräissä tapauksissa. Säännöksen 1 mo-
mentti vastaa asiasisällöltään voimassa ole-
vaa lakia, momenttiin on lisätty maininta tie-
tojen saamisesta salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä. Pykälän 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla siten kuin 24 a §:ssä säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muita 
etuuksia varten saatujen tietojen käyttöoi-
keudesta. Tämän lain mukaisen etuuden täy-
täntöönpanemiseksi sekä lainmukaisuuden ja 
oikeellisuuden varmistamiseksi olisi oikeus 
yksittäistapauksessa käyttää jonkin muun 
etuusasian käsittelyä varten saatuja tietoja. 
Tietoja käytettäessä edellytetään, että maini-
tut tiedot ovat välttämättömiä lasten kotihoi-
don ja yksityisenhoidon tuen käsittelyssä ja 
että Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
kyseiset tiedot muutoinkin tämän lain perus-
teella. Mahdollisesta tietojen käytöstä on 
etukäteen informoitava etuudensaajia esi-
merkiksi hakemuslomakkeissa. Säännös vas-
taisi asiasisällöltään nykyistä lakia. Vastaava 
säännös ehdotetaan otettavaksi muun muassa 
kansaneläkelain 46 f §:ään ja sairausvakuu-
tuslain 68 b §:ään. 

24 a §. Tekninen käyttöyhteys. Lakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi säännös, joka vas-
taisi kansaneläkelain 46 h ja sairausvakuu-
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tuslain 68 c §:ää. Edellä 23 §:ssä ja 24 §:n 1 
momentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin luo-
vuttaa ja 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot saada teknisen käyttöyhteyden avulla. 

24 b §. Tietojen oma-aloitteinen luovutta-
minen. Pykälässä säädettäisiin tietojen luo-
vuttamisesta silloin, kun kyseessä on sosiaa-
liturvaan kohdistuvan väärinkäytöksen tai ri-
koksen selvittäminen tai rikoksen syytteeseen 
pano. Pykälä vastaisi kansaneläkelakiin eh-
dotettua uutta 46 i §:ää. 

26 §. Salassapitovelvollisuus ja 27 § Salas-
sapitovelvollisuuden rikkominen. Pykälät esi-
tetään kumottavaksi, koska salassapitovelvol-
lisuudesta ja sen rikkomisseuraamuksesta 
säädetään viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa. 
 
 
1.13. Lapsilisälaki  

16 §. Tietojenantovelvollisuus. Säännöksen 
asiasisältö vastaa nykyistä lakia. Pykälän 2 
momentin mukaan tietoja olisi oikeus saada 
pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä eri viranomaisilta ja muilta tahoilta kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
sekä myös muutoin tämän lain mukaisen yk-
sittäisen tehtävän hoitamista varten, esimer-
kiksi erilaisten toimeenpanoon liittyvien val-
vontatehtävien hoitamista varten lapsilisän 
nostamisoikeuden selvittämiseksi ja sosiaa-
liturvasopimusten ja sosiaaliturvaa koskevan 
muun kansainvälisen säädöksen täytäntöön-
panoa varten. Pykälän 2 momentissa tarkoite-
tut tiedot voitaisiin saada teknisen käyttöyh-
teyden avulla siten kuin 16 a §:ssä säädetään. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muita 
etuuksia varten saatujen tietojen käyttöoi-
keudesta. Säännös vastaisi asiasisällöltään 
nykyistä lakia. Vastaavat säännökset ehdo-
tetaan otettavaksi muun muassa lakiin las-
tenkotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
24 §:ään, kansaneläkelain 46 f §:ään ja saira-
usvakuutuslain 68 b §:ään. Pykälän 4 mo-
mentti vastaisi voimassa olevan pykälän 2 
momenttia. 

Säännöksen 4 momentti vastaa asiasisäl-
löltään voimassa olevaa lakia, momenttiin on 
lisätty maininta tietojen saamisesta salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-

kevien rajoitusten estämättä Pykälän 4 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
16 a §:ssä säädetään. 

16 a §. Tekninen käyttöyhteys. Lakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi säännös mahdolli-
suudesta saada tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Säännös vastaisi kansaneläkelain 
46 h ja sairausvakuutuslain 68 c §:ää. 
 
1.14. Äitiysavustuslaki  

14 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälän 2 
momentin rakennetta ehdotetaan muutetta-
vaksi ja lisäksi siihen tehtäisiin lakiteknisiä 
muutoksia. Säännöksen asiasisältö vastaa 
nykyistä lakia. Säännöksen mukaan välttä-
mättömiä tietoja olisi oikeus saada pyynnöstä 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä eri viran-
omaisilta ja muilta tahoilta käsiteltävänä ole-
van asian ratkaisemista varten. Pykälän 2 
momentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin 
14 a §:ssä säädetään. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muita 
etuuksia varten saatujen tietojen käyttöoi-
keudesta. Säännös vastaisi asiasisällöltään 
nykyistä lakia. Vastaavat säännökset ehdo-
tetaan otettavaksi muun muassa lakiin lasten 
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
24 §:ään, kansaneläkelain 46 f §:ään ja saira-
usvakuutuslain 68 b §:ään. 

14 a §. Tekninen käyttöyhteys. Lakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi säännös mahdolli-
suudesta saada tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Säännös vastaisi kansaneläkelain 
46 h ja sairausvakuutuslain 68 c §:ää. 
 
1.15. Sairausvakuutuslaki  

24 §. Pykälän 6 momenttia muutettaisiin si-
ten, että vaarallisten rikoksenuusijain eris-
tämisestä annetun lain nojalla pakkolaitok-
sessa olevan oikeudesta korvaukseen sai-
raanhoitokustannuksista ja päivärahaan sää-
dettäisiin laissa. Nykyään asiasta säädetään 
24 §:n 6 momentissa olevan valtuutussään-
nöksen nojalla sairausvakuutusasetuksen 
19 §:n 2 momentissa. Koska muiden henki-
löiden oikeudesta korvaukseen sairaanhoito-
kustannuksista sekä päivärahaan säädetään 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

25

laissa, ehdotetaan, että asetuksen säännös 
kumottaisiin ja pakkolaitoksessa olevan oi-
keudesta mainittuihin etuuksiin säädettäisiin 
laissa. 

28 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uu-
det 4 ja 5 momentit. Pykälän 4 momentti vas-
taisi sairausvakuutusasetuksen 48 §:ää, joka 
kumottaisiin. Pykälän 4 momentin mukaan 
jos työnantaja maksaa vakuutetulle palkkaa 
siltä ajalta, jolla tällä olisi oikeus saada päi-
värahaa, erityisäitiysrahaa tai äitiys-, isyys- 
tai vanhempainrahaa, työnantajan tulee vii-
pymättä palkan maksettuaan ilmoittaa siitä 
Kansaneläkelaitokselle. Pykälän 5 momentti 
vastaisi sairausvakuutusasetuksen 18 §:n 6 
momenttia, joka kumottaisiin. Pykälän 5 
momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen 
toimiston on pyynnöstä ilmoitettava vakuute-
tun työnantajalle, miltä ajalta toiselle van-
hemmalle on maksettu äitiys-, isyys- tai van-
hempainrahaa.  

54 b §. Pykälässä säädettäisiin suullisen 
käsittelyn julkisuudesta tarkastuslautakun-
nassa ja sosiaalivakuutuslautakunnissa. Sään-
nös on tarpeen, koska 52 ja 54 §:n perusteella 
tarkastuslautakunnassa ja sosiaalivakuutus-
lautakunnassa on suullinen käsittely mahdol-
linen hallintolainkäyttölain (586/1996) mu-
kaisesti. Säännös vastaa hallinto-oikeuslain 
(430/1999) 22 §:ää. 

67 a §. Pykälän 1 momentin 2-kohdasta eh-
dotetaan poistettavaksi sana "massaluovu-
tus". Muilta osin säännös pysyisi ennallaan. 
Uudessa henkilötietolaissa ja Euroopan unio-
nin tietosuojadirektiivissä on luovuttu rekis-
teripohjaisesta henkilötietojen sääntelystä ja 
siirrytty henkilötietojen käsittelyn säänte-
lyyn. Tällöin ei henkilötiedon käsittelyn, 
esimerkiksi saamisen ja luovuttamisen, kan-
nalta ole enää merkitystä sillä, minkä suurui-
sesta henkilötietojoukosta on kyse, vaan 
merkittävää on se, käsitelläänkö henkilötie-
toa henkilötietolaissa ja tietosuojadirektii-
vissä tarkoitetulla tavalla. 

Pykälän 1 momentin 2-kohdassa on nykyi-
sin säädetty niiden asiakkaiden tietojen an-
tamisesta apteekeille, joille apteekki ei voi 
luovuttaa lääkkeitä sairausvakuutuskorvauk-
sella vähennettyyn hintaan, vaan asiakkaan 
tulee hakea korvaus Kansaneläkelaitoksen 
toimistosta. 

Pykälän 1 momentin 3-kohdassa säädetään 

Kansaneläkelaitoksen oikeudesta luovuttaa 
terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle sen 
tehtävien suorittamista varten tieto lääkäristä, 
joka on toistuvasti määrännyt lääkkeitä huo-
mattavasti enemmän kuin sairaus-
vakuutuslaissa tarkoitetun sairauden hoitoon 
nähden on tarpeen. 

Pykälän 1 momentin 4-kohdassa ehdote-
taan säädettäväksi Kansaneläkelaitoksen oi-
keudesta luovuttaa apteekeille tietoja tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. 

Asiakkaat saavat apteekissa asioidessaan 
lääkkeet sairausvakuutuskorvauksella vähen-
nettyyn hintaan esittäessään Kela-kortin. Ke-
la-kortin tiedot eivät ole aina ajan tasalla. 
Asiakkaalla voi esimerkiksi olla Kela-kortti, 
vaikka hän on muuttanut ulkomaille. Aptee-
killa ei ole mahdollisuutta arvioida Ke-
la-kortin voimassaoloa tai sen sisältämien 
tietojen ajantasaisuutta. Sen vuoksi voi 
tapahtua virheitä, joita joudutaan jälkikäteen 
oikaisemaan, ja mahdollisesti perimään kor-
vaus takaisin asiakkaalta. 

Lääkkeiden ostotilanteessa käytettävissä 
oleva ajantasainen tieto varmistaisi korvauk-
sen oikeellisuuden, ehkäisisi virheitä ja niistä 
johtuvaa selvittelytyötä. Tietojärjestelmien 
kehittymisen myötä Kela-kortin tietojen suo-
ra välittäminen apteekeille olisi toteutettavis-
sa. Ongelmana on kuitenkin ollut, ettei nyky-
lainsäädäntö mahdollista suorakorvausmenet-
telyssä tarvittavien tietojen antamista aptee-
keille. 

Pykälän 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot voitaisiin luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla siten kuin 68 c §:ssä 
säädetään. 

68 §. Pykälän 1 momentin sisältö vastaa 
pääosin nykyistä lainsäädäntöä ja käytäntöä. 
Säännöksen rakennetta ehdotetaan muutetta-
vaksi ja lisäksi siihen tehtäisiin lakiteknisiä 
muutoksia. Säännös laajentaisi hieman Kan-
saneläkelaitoksen ja muutoksenhakuviran-
omaisten tietojensaantioikeutta. Säännöksen 
mukaan tietoja olisi oikeus saada pyynnöstä 
salassapitosäännösten estämättä eri viran-
omaisilta ja muilta tahoilta käsiteltävänä ole-
van asian ratkaisemista varten ja myös muu-
toin tämän lain mukaisten yksittäisten tehtä-
vien hoitamista varten, esimerkiksi erilaisten 
toimeenpanoon liittyvien valvontatehtävien 
hoitamista varten sekä sosiaaliturvasopi-
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musten ja sosiaaliturvaa koskevan muun kan-
sainvälisen säädöksen kuten esimerkiksi ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanoa 
varten. Nykyisen säännöksen mukaan tiedot 
on oikeus saada pyynnöstä vain käsiteltävänä 
olevaa asiaa varten. Oikeus laajenisi siten, et-
tä tietoja voitaisiin saada etuuden ratkaisuun 
ja määrään vaikuttavista seikoista jo ennen 
asian vireille tuloa. Tällaisia tilanteita syntyy 
muun muassa silloin, kun muun lain perus-
teella myönnetään takautuvasti etuus, joka 
vaikuttaa oikeuteen saada tämän lain mukais-
ta etuutta tai sen määrään. 

Voimassa olevaan säännökseen verrattuna 
ehdotuksen mukaan tietojen luovuttajien pii-
riä täsmennettäisiin. Momentin 1 kohta vas-
taa voimassa olevaa säännöstä ja momentin 2 
ja 3 kohdissa tietojen luovuttajien piiri täs-
mennettäisiin koskemaan muun muassa elä-
keturvakeskusta, potilasvakuutus- ja liiken-
nevakuutuskeskusta sekä lääkevahinkova-
kuutuspoolia. 

Tietojen luovuttajien piiriin kuuluvaksi eh-
dotetaan lisättäväksi momentin 4 kohdassa 
työttömyyskassat, koska työttömyyskassojen 
myöntämä työttömyyspäiväraha yhteensovi-
tetaan sairauspäivärahan kanssa, ja työpaik-
kakassat, koska ne käsittelevät ja myöntävät 
tämän lain mukaisia etuuksia. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaalat 
ja muut sairaanhoitolaitokset sekä lääkärit 
ovat velvollisia pyynnöstä luovuttamaan tie-
toja. Tietoja tulisi pykälän 2 momentin mu-
kaan saada myös yksityisiltä hoitopalvelujen 
tuottajilta kuten esimerkiksi lääkäri-, fysiote-
rapia- ja laboratoriopalvelujen tuottajilta, 
joilla on hallussaan vastaavia tietoja kuin sai-
raaloilla, sekä apteekeilta sairausvakuutuslain 
30 a §:ssä tarkoitetun suorakorvausmenette-
lyn johdosta sekä sen toimivuuden ja valvon-
nan toteuttamiseksi. Pyynnöstä tietoja ja lau-
suntoja tulisi saada myös terveydenhuollon 
ammattihenkilöiltä kuten esimerkiksi lääkä-
reiltä, terveydenhoitajilta, sairaanhoitajilta, 
psykologeilta ja fysioterapeuteilta. Pykälän 2 
momentin nojalla saadaan muun muassa sai-
rausvakuutuslain 31 §:n mukaisiin tutkimuk-
siin lähetettyä vakuutettua koskeva lääkärin 
ja sairaanhoito- tai tutkimuslaitoksen lausun-
to. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 
24 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja varten saa-

tavista välttämättömistä tiedoista. Säännös 
vastaa kansaneläkelakiin ehdotettua uutta 
46 d §:ää. 

Kansaneläkelaitos voi sairausvakuutuslain 
31 §:n perusteella määrätä vakuutetun käy-
mään työkyvyn selvittämistä ja arvioimista 
varten lääkärin luona tai sairaanhoito- tai tut-
kimuslaitoksessa tutkittavana. Tutkimuksesta 
aiheutuvat kustannukset suoritetaan sairaus-
vakuutusrahastosta. Esityksen mukaan py-
kälän 4 momentissa säädettäisiin Kansanelä-
kelaitoksen oikeudesta luovuttaa kyseisen 
tutkimuksen tekemistä varten lainkohdassa 
yksilöidyt arkaluontoiset tiedot lääkärille tai 
tutkimus- tai sairaanhoitolaitokselle. Sään-
nöksessä tarkoitetut tiedot hoitotoimenpiteis-
tä sisältävät muun muassa vakuutettua kos-
kevat Kansaneläkelaitoksen hallussa olevat 
lääketiedot, joita tarvitaan perustietoina esi-
merkiksi lääkärin, sairaalan tai laitoksen laa-
tiessa vakuutettua koskevaa tutkimussuunni-
telmaa. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tietojen 
maksuttomuudesta. Tiedot saataisiin kuten 
nykyisinkin maksutta. Maksuttomuusperiaat-
teesta poiketen terveydenhuollon ammatti-
henkilöillä olisi oikeus saada kohtuullinen 
palkkio heiltä 2 momentin nojalla pyydetyis-
tä tiedoista ja lausunnoista, kuten nykyisin-
kin. Palkkion kohtuullisuutta arvioitaessa 
otettaisiin muun muassa huomioon, onko tie-
tojen ja lausunnon antaja kyseiselle erityis-
alalle erikoistunut ammattihenkilö, tietojen ja 
lausunnon laajuus, tavanomaisuus sekä se, 
onko kysymys erityisen vaativasta ja aikaa 
vievästä asiasta. 

Pykälän 1—4 momentissa tarkoitetut tiedot 
voitaisiin saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla siten kuin 68 c §:ssä säädetään. 

68 a §. Sairausvakuutuslain 24 §:n mukaan 
vakuutetulle ei korvata sairaanhoidosta joh-
tuvia kustannuksia tai raskaus- tai synnytys-
kustannuksia siltä ajalta, jonka vakuutettu on 
julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa 
hoidossa. Tämän vuoksi 68 a §:n 1 momen-
tissa säädettäisiin mainitun lain 24 §:ssä tar-
koitetun laitoksen velvollisuudesta ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle vakuutetun joutumi-
sesta laitoshoitoon. Säännöksen tavoitteena 
on varmistaa sairausvakuutuksen sairaanhoi-
don korvausten maksaminen niihin oikeute-
tuille vakuutetuille. Koska julkisessa laitos-
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hoidossa olevalla ei ole oikeutta saada sai-
raanhoitokustannuksista sairausvakuutuksen 
korvausta, tulisi laitoshoitoon joutumista 
koskeva tieto välittää laitoksen toimesta 
Kansaneläkelaitokselle. Jos julkisessa laitos-
hoidossa olevalle suoritettaisiin sairausva-
kuutuksen korvaus, Kansaneläkelaitoksen tu-
lisi lain mukaan periä takaisin liikaa makset-
tu etuus. Vastaavanlaista säännöstä ei sisälly 
voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

68 a §:n 2 momentissa säädettäisiin vanki-
loiden ja muiden rangaistuslaitosten tiedon-
antovelvollisuudesta. Välittömästi tuomittua 
vankeusrangaistusta suorittavalle sekä 
vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämisestä 
annetun lain (317/1953) 1 §:ssä tarkoitetussa 
pakkolaitoksessa olevalle vakuutetulle ei 
suoriteta sairauspäivärahaa eikä äitiys-, van-
hempain- ja isyysrahaa. Vankilavi-
ranomaisten tulee ilmoittaa heti vakuutetun 
rangaistuslaitokseen joutumisesta tai vanke-
usrangaistuksen suorittamisen alkamisesta. 
Nykyisin asiasisällöltään vastaava säännös 
on sairausvakuutusasetuksen 19 §:n 3 mo-
mentissa, joka kumottaisiin. 

68 a §:n 3 momentissa säädettäisiin tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen pitämästä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes-
kusrekisteristä saatavista tiedoista. Kyseises-
sä rekisterissä on tietoja muun muassa lääkä-
reistä, hammaslääkäreistä ja sairausvakuutus-
laissa tarkoitetuista asianmukaisen ammatti-
koulutuksen saaneista henkilöistä. Sairausva-
kuutuslain mukaan lääkärin tai hammaslää-
kärin antama hoito on korvattavaa, jos hoi-
don on antanut henkilö, jolla on oikeus har-
joittaa lääkärin- tai hammaslääkärintointa 
Suomessa. Samoin korvataan lääkärin mää-
räämä hoito, jonka on antanut sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitettu asianmukaisen ammatti-
koulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ter-
veydenhuoltohenkilöstöstä pitämään luette-
loon. Säännöksen nojalla saataisiin tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) 24 a §:n 2 momentin 1 ja 3 koh-
dissa mainitut tiedot esimerkiksi lääkäreistä, 
sairaanhoitajista ja fysioterapeuteista.  

4 momentin mukaan pykälässä mainitut 
tiedot olisi oikeus saada maksutta. Tiedot 
voitaisiin luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 
avulla 68 c §:ssä säädetyin edellytyksin. 

68 b §. Henkilötietolain 7 §:n mukaan hen-
kilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä 
tavalla, joka ei ole yhteensopimaton henkilö-
tietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa. Ky-
seessä on niin sanottu käyttötarkoitussidon-
naisuusperiaate, josta säädetään myös Eu-
roopan unionin tietosuojadirektiivissä. Eu-
roopan neuvoston sosiaaliturvan tietosuojaa 
koskevan suosituksen nro R (86) 1 mukaan 
sosiaaliturvalaitos saa kuitenkin käyttää tie-
tyn tehtävän hoitamiseksi hankittuja henkilö-
tietoja muihin sen toimivaltaan kuuluviin so-
siaaliturvan käyttötarkoituksiin. 

Kansaneläkelaitos tarvitsee sairausvakuu-
tuslain toimeenpanossa usein samoja tietoja 
samoilta viranomaisilta ja laitoksilta sekä 
muilta tahoilta, kuin se tarvitsee jonkin muun 
etuuslain toimeenpanossa. Jotta samoja tie-
toja ei tarvitsisi toistamiseen hankkia, ehdo-
tetaan lakiin lisättäväksi säännös, jonka mu-
kaan Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus yk-
sittäistapauksessa käyttää jonkin muun 
etuusasian käsittelyä varten saatuja tietoja 
sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia täy-
täntöönpantaessa ja etuuksien oikeellisuuden 
varmistamisessa. 

Tietoja käytettäessä edellytetään, että mai-
nitut tiedot ovat välttämättömiä sairausva-
kuutuslain mukaisen etuuden käsittelyssä ja 
että sillä olisi oikeus saada kyseiset tiedot 
muutoinkin tämän lain perusteella. Mahdolli-
sesta tietojen käytöstä on etukäteen infor-
moitava etuuden hakijaa. Vastaava säännös 
on ehdotettu myös esimerkiksi kansaneläke-
lain 46 f §:ään ja asumistukilain 25 b §:ään. 
Nykyisin asiasisällöltään vastaava säännös 
on muun muassa äitiysavustuslain 14 §:n 3 
momentissa, lapsilisälain 16 §:n 4 momen-
tissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoi-
don tuesta annetun lain 24 §:n 2 momentissa. 

68 c §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
säännös mahdollisuudesta saada tietoja tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Tietojen saajan on 
huolehdittava tietosuojan ja tietoturvan to-
teuttamisesta. Säännös vastaisi kansaneläke-
lain 46 h §:ää. 

68 d §. Säännös vastaisi kansaneläkelakiin 
ehdotettua 46 i §:ää. 

68 e §. Säännös vastaisi kansaneläkelakiin 
ehdotettua 46 j §:ää. 

69 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi. Kansaneläkelaitoksella olisi 
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oikeus ilmoittaa ulosottoviranomaiselle tä-
män pyynnöstä tiedot vain sellaisten maksa-
miensa etuuksien määristä, jotka voidaan 
ulosmitata tai jotka otetaan huomioon ulosto-
ton suojaosuutta laskettaessa. Lisäksi voitai-
siin ilmoittaa muut Kansaneläkelaitoksen tie-
dossa olevat eläkkeitä ja sosiaalitur-
vaetuuksia maksavat laitokset. Tältä osin 
säännös vastaisi nykyistä lainsäädäntöä ja 
käytäntöä. Säännöstä täsmennettäisiin siten, 
että etuutta, jota ei oteta huomioon suoja-
osuutta määrättäessä, ei saisi ilmoittaa. 

Pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin luo-
vuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla siten 
kuin 68 c §:ssä säädetään. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi sairausva-
kuutusasetuksen 18 §:n 6 momentin, 19 §:n 2 
ja 3 momentin ja 48 §:n lisäksi 13 a §, koska 
asiasta säädetään kansaneläkelain 46 a §:n 1 
momentin 1 kohdassa, 24 §, koska asiasta 
säädetään uudessa valtioneuvoston asetuk-
sessa kansaneläkelaitoksesta sekä 45 § tar-
peettomana. 
 
1.16. Laki kansaneläkelaitoksen järjestä-

mästä kuntoutuksesta  

4 §. Muu ammatillinen ja lääkinnällinen 
kuntoutus. Pykälän nykyinen 1 momentti ja-
ettaisiin selkeyden vuoksi kahdeksi eri mo-
mentiksi siten, että momentin nykyinen nel-
jäs virke erotettaisiin pykälän 2 momentiksi. 
Siten pykälän 1 momentti koskisi niin sanot-
tua harkinnanvaraista kuntoutusta ja 2 mo-
mentti sairauksien ehkäisemiseen, kuntoutus-
ta ja sairauksien ehkäisyä koskevaan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan sekä tarvittaes-
sa momentissa tarkoitettujen kuntoutuslaitos-
ten perusparannuksesta ja käytöstä aiheutu-
viin menoihin annettavia avustuksia. Pykälän 
nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi. 

Pykälän asiasisältö säilyisi ennallaan. Muu-
tos olisi pelkästään tekninen ja johtuisi muu-
toksenhakua koskevaan 8 §:ään ehdotettavas-
ta muutoksesta. 

5 §. Hakeminen ja päätöksenteko. Pykälän 
4 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen 
olisi ilmoitettava ammatillista kuntoutusta 
koskevasta päätöksestään eläketurvakeskuk-
selle. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
ilmoittamismenettelystä säädetään asetuk-

sella. Kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun asetuksen 
(1161/1991) 6 §:n mukaan ilmoittaminen on 
voinut tapahtua sähköisen linjasiirron avulla 
tai muussa konekielisessä muodossa. Lain-
kohdasta poistettaisiin viittaus asetukseen. 
Asetuksen 6 § kumottaisiin, koska samasta 
asiasta säädettäisiin ehdotuksen mukaan uu-
dessa 11 a §:ssä. 

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka 
mukaan Kansaneläkelaitoksen olisi ilmoitet-
tava kuntoutuspäätöksestä eri yhteistyöta-
hoille. Tiedon luovuttamisen edellytyksenä 
olisi, että tieto on välttämätön kuntoutuksen 
toteuttamiseksi. Nykyisen 9 §:n 4 momentin 
mukaan oppilaitoksella, kuntoutuslaitoksella 
tai muulla kuntoutuksen toteuttajalla on oi-
keus saada Kansaneläkelaitokselta kuntou-
tusetuutta koskevia tietoja siltä osin, kuin ne 
ovat tarpeen muun lainsäädännön perusteella 
kuntoutujalle annettavan edun vahvistamista 
tai suorittamista varten. Kuntoutuksesta vas-
taavan tahon ja kuntoutussuunnitelman laa-
tijan on tärkeää saada tiedot silloin, kun niillä 
on perusvastuu henkilön hoidon ja kuntou-
tuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kun-
toutuksen toteuttaja, esimerkiksi kuntoutus-
laitos, saisi tiedon kuntoutuspäätöksestä to-
teuttaakseen kuntoutuksen päätöksen mukai-
sesti. Säännös vastaisi pääosin nykyistä lakia 
ja käytäntöä. 

Pykälän 4 ja 5 momentissa tarkoitetut tie-
dot voitaisiin luovuttaa teknisen käyttöyhtey-
den avulla 11 a §:ssä mainituin edellytyksin. 

8 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhakuoi-
keuden selkeyttämiseksi pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 4 momentti. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan valitusoikeus on nykyisin ai-
noastaan Kansaneläkelaitoksen 2 ja 3 §:n no-
jalla antamasta kuntoutuspäätöksestä. Pykä-
län sanamuodon mukaan valitusoikeutta ei 
siten ole 4 §:n 1 momentin mukaisesta muus-
ta kuin 2 ja 3 §:n mukaisesta ammatillista tai 
lääkinnällistä kuntoutusta koskevasta päätök-
sestä, vaikkei valituskieltoa ole pykälässä 
suoranaisesti ilmaistukaan.  

Kansaneläkelaitoksesta annettu laki 
(731/2001) tuli voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002. Lain 24 §:n mukaan Kansanelä-
kelaitoksen päätöksestä saa valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei 
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muutoksenhausta muualla toisin säädetä. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut, että Kan-
saneläkelaitoksen harkinnanvaraista kuntou-
tusta koskevista päätöksistä voitaisiin valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian sel-
keyttämiseksi kansaneläkelaitoksen kuntou-
tuksesta annetun lain 8 §:ssä tulisi olla ni-
menomainen säännös muutoksenhakukiellos-
ta lain 4 §:n 1 momentin mukaisiin harkin-
nanvaraista kuntoutusta koskeviin päätöksiin. 
Kyseessä on Kansaneläkelaitoksen harkin-
taan perustuva ja eduskunnan vuosittaiseen 
määrärahaan sidottu mahdollisuus saada kun-
toutusta. Sen vuoksi pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan 
Kansaneläkelaitoksen 4 §:n 1 momentin no-
jalla antamasta harkinnanvaraista kuntoutusta 
koskevasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta. 

9 §. Tietojen saaminen pyynnöstä. Nykyi-
sin Kansaneläkelaitoksen ja muutoksenha-
kuelimen oikeudesta saada tietoja eri tahoilta 
säädetään yleisesti tämän lain 9 §:ssä. Lakiin 
ehdotetaan tehtäväksi rakenteellinen muutos, 
jolloin tietojensaantisäännökset olisivat kah-
dessa pykälässä, 9 ja 9 a §:ssä. Muutos joh-
tuu tarpeesta saattaa eri etuuslakien tietojen 
saamista ja luovuttamista koskevat säännök-
set yhdenmukaisiksi. 

Pykälässä säädettäisiin Kansaneläkelaitok-
sen ja muutoksenhakuelimen oikeudesta saa-
da pyynnöstä tietoja eri viranomaisilta ja 
muilta tahoilta. Kansaneläkelaitoksella ja 
muutoksenhakuelimellä olisi oikeus saada sa-
lassapitosäännösten estämättä käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän 
lain mukaisen yksittäisen tehtävän tai Suo-
mea koskevan sosiaaliturvasopimuksen taik-
ka sosiaaliturvaa koskevan muun kansainvä-
lisen säädöksen kuten esimerkiksi Euroopan 
yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 täytäntöönpanoa varten välttämät-
tömät tiedot. Säännöksessä mainittujen taho-
jen velvollisuudesta luovuttaa Kansaneläke-
laitokselle tietoja säädetään nykyisinkin 
9 §:ssä. 

Tiedot on tällä hetkellä velvollisuus antaa 
vain käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista 
varten. Oikeus saada tietoja laajenisi siten, 
että tietoja voitaisiin saada etuuden ratkai-
suun ja määrään vaikuttavista seikoista jo 
ennen asian vireilletuloa. Oppilaitokset, kun-
toutuslaitokset ja muut kuntoutuksen to-

teuttajat ovat nykyisinkin pykälän 4 momen-
tin mukaan velvollisia antamaan Kansanelä-
kelaitokselle sen tehtävien hoitamiseksi tar-
vitsemat tiedot, joten tietojenantovelvollisuus 
ei niiden kohdalla ole nykyisinkään sidottu 
asian vireilläoloon. 

Tiedon luovuttajien piiri yksilöitäisiin py-
kälän 1 momentissa. Tietoja olisi oikeus saa-
da muun muassa valtion ja kunnan viran-
omaisilta, esimerkiksi veroviranomaisilta se-
kä potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa säilytettäi-
siin työnantajan, työttömyyskassan ja työ-
paikkakassan tietojenantovelvollisuus ja 5 
kohdan perusteella Kansaneläkelaitoksella 
olisi oikeus saada muun muassa oppilaitok-
silta lukukauden aikana läsnäoleviksi ilmoit-
tautuneiden opiskelijoiden tunnistamista ja 
yksilöintiä koskevat tiedot opintojen päätoi-
misuudesta ja edistymisestä. Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus saada 1 momentin no-
jalla esimerkiksi opetushallitukselta, läänin-
hallituksilta ja korkeakouluilta opiskelijava-
linnoissa valituksi tulleiden sekä opetushalli-
tukselta opiskelupaikan vahvistamistiedon 
saaneiden henkilöiden tunnistamista ja yksi-
löintiä koskevat tiedot sekä oppilaitosta ja 
opintolinjaa ja koulutusohjelmaa koskevat 
tiedot. Tiedot tarvittaisiin koulutuksena jär-
jestettävän ammatillisen kuntoutuksen toteu-
tumisen seurantaa varten. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta saada välttämättömiä tietoja terveyden-
huollon toimintayksiköltä kuten esimerkiksi 
kuntoutuslaitokselta, yksityiseltä lääkäriase-
malta sekä terveydenhuollon ammattihenki-
löltä. Terveydenhuollon toimintayksiköllä 
tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua 
terveydenhuollon toimintayksikköä. Muulla 
hoitolaitoksella tarkoitetaan muun muassa 
sosiaalihuollon laitoksia. Muulla kuntoutuk-
sen toteuttajalla tarkoitetaan esimerkiksi mu-
siikkiterapeuttia. Lainkohdassa on yksilöity 
ne välttämättömät tiedot, jotka Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus saada. 

Pykälän 3 momentti vastaa pääosin asiasi-
sällöltään voimassa olevaa 2 momenttia. 
Säännöstä on tarkennettu siten, että siinä on 
lueteltu ne tiedot, jotka Kansaneläkelaitok-
sella on oikeus saada 3 a §:ssä tarkoitettuja 
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neuvotteluja varten. 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kun-

toutuspalvelujen tuottajien velvollisuudesta 
antaa Kansaneläkelaitokselle myös kuntou-
tuspalvelujen järjestämistä ja niiden toteutu-
misen valvontaa ja laadun arviointia varten 
välttämättömät tiedot. Tiedon tarve johtuu 
siitä, että kuntoutusta järjestäessään Kansan-
eläkelaitos vastaa kuntoutuksen sopivuudesta 
asiakkaan tarpeisiin ja kuntoutuksen laa-
dusta. Tiedot on tähänkin mennessä saatu 
kuntoutuslaitoksilta nykyisen 9 §:n nojalla. 

Pykälän 5 momentin mukaan Kansanelä-
kelaitoksella ja tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä olisi oikeus saada tiedot 
nykyiseen tapaan maksutta. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilöllä olisi kuitenkin oikeus 
saada 2 momentin perusteella antamastaan 
lausunnosta kohtuullinen palkkio, ellei palk-
kio sisälly kuntoutuspalvelusta maksettavaan 
korvaukseen. Nykyisin oikeus palkkioon 
koskee vain lääkäriä. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voitaisiin 
saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
11 a §:ssä säädetyin edellytyksin. 

9 a §. Tietojensaantioikeus. Lakiin ehdote-
taan otettavaksi uusi 9 a §, jonka mukaan eri 
yhteistyötahoilla olisi velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitoksen tarvitsemat tiedot 
maksutta. Vastaavat tiedot Kansaneläkelaitos 
voi saada nykyisinkin 9 §:n perusteella. Py-
kälän 1 ja 2 momentin mukaiset tiedot tarvi-
taan, ettei päällekkäisiä kuntoutuspäätöksiä 
syntyisi. Myös 3 momentin mukainen tieto 
laitokselta etuuden saajan joutumisesta lai-
toshoitoon olisi tarpeen, koska lain 3 a §:n 
mukaan julkisessa laitoshoidossa olevalle 
Kansaneläkelaitos ei järjestä kuntoutusta. 
Tiedot tarvitaan heti laitoshoidon alkamisesta 
lukien. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
velvollisuudesta ilmoittaa tietoja terveyden-
huollon ammattihenkilöistä säädettäisiin 4 
momentissa. Kuntoutusetuuksien täytäntöön-
panoa varten Kansaneläkelaitos saisi kaikki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain 24 a §:n 2 momentissa tarkoitetut 
keskusrekisteriin merkityt tiedot. 

Kansaneläkelaitos järjestää lain nojalla 
kuntoutujalle hänen tarvitsemansa kuntou-
tuksen. Kuntoutuspalvelut Kansaneläkelaitos 
voi tuottaa itse taikka ostaa ne muilta palve-

luntuottajilta. Palveluja järjestettäessä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden keskus-
rekisteriin merkittyjä tietoja tarvitaan muun 
muassa sen toteamiseksi, että kuntoutuspal-
velujen tarjoajilla ja –tuottajilla on oikeus 
harjoittaa ammattia Suomessa laillistettuna 
tai luvan saaneena ammattihenkilönä sekä et-
tä ammattihenkilöllä on oikeus käyttää ter-
veydenhuollon ammattihenkilön ammat-
tinimikettä.  

Kuntoutuksen järjestäjänä Kansaneläkelai-
tos vastaa myös siitä, että hankittava kuntou-
tuspalvelu täyttää sisällöltään ja laadultaan 
asianmukaiset edellytykset ja että kuntoutuk-
sen antaja soveltuu esimerkiksi terapian anta-
jaksi. Tämä vastuu korostuu vaikeavammais-
ten ja etenkin vaikeavammaisten lasten koh-
dalla. Huomioon ottaen muun muassa sen 
pitkäaikaisen ja luottamuksellisen suhteen, 
joka kiinteän terapian kuluessa yleensä syn-
tyy terapeutin ja kuntoutujan välille, saattaa 
terapian saajan olla erittäin vaikeata kertoa 
ulkopuolisille kielteisiäkään asioita tera-
piasuhteestaan. Tämän vuoksi on tärkeätä, et-
tä Kansaneläkelaitos saa kuntoutusetuuksien 
täytäntöönpanoa varten kaikki keskusrekiste-
riin merkityt tiedot, joiden perusteella voi-
daan arvioida myös koulutukseltaan sinänsä 
pätevän ammattihenkilön soveltuvuutta kun-
toutuksen antajaksi. 

Kansaneläkelaitos järjestää kuntoutuksena 
ammatillista koulutusta pääasiallisesti julki-
sen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa. Tä-
män vuoksi Kansaneläkelaitos tarvitsee ope-
tusministeriöltä ja opetushallitukselta tiedot 
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Tiedot 
tarvitaan myös kuntoutusrahan maksamista 
varten oppisopimuskoulutuksessa oleville. 
Tietojenantovelvollisuudesta säädettäisiin 5 
momentissa. 

Tässä pykälässä säädetyt tiedot voitaisiin 
saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
11 a §:ssä säädetyin edellytyksin. 

9 b §. Tietojen käyttö. Henkilötietolain 
7 §:n mukaan henkilötietoja saa käyttää tai 
muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yh-
teensopimaton henkilötietojen käsittelyn tar-
koitusten kanssa. Kyseessä on niin sanottu 
käyttötarkoitussidonnaisuusperiaate, josta 
säädetään myös Euroopan unionin tie-
tosuojadirektiivissä. Euroopan neuvoston so-
siaaliturvan tietosuojaa koskevan suosituksen 
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Nro R (86) 1 mukaan sosiaaliturvalaitos saa 
kuitenkin käyttää tietyn tehtävän hoitami-
seksi hankittuja henkilötietoja muihin sen 
toimivaltaan kuuluviin sosiaaliturvan käyt-
tötarkoituksiin. 

Kansaneläkelaitos tarvitsee etuuksien kä-
sittelyssä usein samoja tietoja samoilta vi-
ranomaisilta ja laitoksilta. Jotta samoja tie-
toja ei tarvitsisi toistamiseen hankkia, ehdo-
tetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka mu-
kaan Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus yk-
sittäistapauksessa käyttää jonkin muun 
etuusasian käsittelyä varten saatuja tietoja 
tämän lain mukaisia etuuksia täytäntöönpan-
taessa sekä etuuksien lainmukaisuuden ja oi-
keellisuuden varmistamisessa. Tietoja käy-
tettäessä edellytetään, että mainitut tiedot 
ovat välttämättömiä kuntoutusetuuden käsit-
telyssä ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus 
saada kyseiset tiedot muutoinkin tämän lain 
perusteella. Mahdollisesta tietojen käytöstä 
on etukäteen informoitava etuudensaajia 
esimerkiksi hakemuslomakkeissa. Vastaava 
säännös on ehdotettu otettavaksi myös mui-
hin Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin 
lakeihin, kuten esimerkiksi kansaneläkelain 
46 f §:ään, sairausvakuutuslain 68 b §:ään ja 
kuntoutusrahalain 34 b §:ään. 

10 §. Oikeus tietojen luovuttamiseen. Kun-
toutuksen toteuttaminen edellyttää riittävän 
laajoja ja ajankohtaisia tietoja kuntoutujan 
terveydestä, lähtökohdista ja muista olo-
suhteista. Pykälässä mainitut tahot saattavat 
tarvita kuntoutuksen toteuttamiseksi myös 
salassapidettäviä tietoja. Tämän vuoksi py-
kälässä säädettäisiin niistä edellytyksistä, 
joilla Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus luo-
vuttaa tällaisia tietoja salassapitosäännösten 
estämättä. Säännös vastaisi pääosin nykyistä 
9 §:n 4 momenttia sekä käytäntöä. 

Tiedot voitaisiin luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla 11 a §:ssä säädetyin edel-
lytyksin. 

11 §.   Ulosmittaus- ja siirtokielto.  Pykälän 
3 momentissa säädettäisiin Kansaneläkelai-
toksen oikeudesta ilmoittaa ulosottoviran-
omaiselle tämän pyynnöstä tiedot sellaisten 
maksamiensa etuuksien ja korvausten raha-
määristä,  jotka  voidaan  ulosmitata  tai jotka 
otetaan   huomioon  ulosoton  suojaosuutta 
laskettaessa. Lisäksi voitaisiin ilmoittaa muut 
Kansaneläkelaitoksen tiedossa olevat kuntou-

tusetuuksia maksavat laitokset. On huomat-
tava, että säännöksen 1 momentin mukainen 
ulosmittauskielto koskee vain kuntoutujalle 
maksettavaa etuutta tai tukea. Sen sijaan kun-
toutuspalvelun  tuottajalle  maksettava kor-
vaus  voidaan  ulosmitata  ja  korvaus voi-
daan  ilmoittaa  ulosottoviranomaiselle. Tie-
dot  voitaisiin  luovuttaa  teknisen  käyttöyh-
teyden  avulla  11 a §:ssä   säädetyin   edelly-
tyksin. 

11 a §. Tekninen käyttöyhteys. Lakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi säännös mahdolli-
suudesta saada tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Tietojen saajan on huolehdittava 
tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisesta. 
Säännös vastaisi kansaneläkelain 46 h ja sai-
rausvakuutuslain 68 c §:ää. 

14 §. Toiminnan järjestäminen. Viittaus-
säännöksestä poistetaan viittaus kumottavaan 
kansaneläkelain 83 §:ään ja kumottuun 
89 §:ään sekä lisätään viittaus uuteen 46 i ja 
j §:ään. Muilta osin pykälä säilyy entisenä. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi Kansan-
eläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
annetun asetuksen 6 §:n lisäksi 5 §, koska 
asiasta säädetään uudessa valtioneuvoston 
asetuksessa Kansaneläkelaitoksesta. 
 
1.17. Kuntoutusrahalaki  

21 §. Maksaminen työnantajalle. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jon-
ka sisältö vastaisi kumottavan kuntoutusra-
ha-asetuksen 13 §:ää. Pykälän 2 momentin 
mukaan, jos työnantaja maksaa kuntoutuk-
sessa olevalle työntekijälleen palkkaa samal-
ta  ajalta,  jolta  tämä  saa  kuntoutusrahaa, 
työnantajan  tulee  viipymättä  palkan mak-
settuaan  ilmoittaa  siitä  Kansaneläkelaitok-
sen toimistoon. 

26 §. Päätös. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että kuntoutusrahapäätöksestä 
tiedon saajien piiriä laajennettaisiin. Tieto 
päätöksestä voidaan ilmoittaa kuntoutuspää-
töksen antajan lisäksi myös oppisopimus-
koulutuksen järjestäjälle. Kuntoutusrahalain 
1 päivänä elokuuta 1999 voimaantulleen 
muutoksen (836/1998) mukaan kuntoutusra-
haa voidaan maksaa myös oppisopimuskou-
lutuksessa olevalle kuntoutujalle. Säännös 
oppilaitoksen, kuntoutuslaitoksen tai muun 
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kuntoutuksen toteuttajan oikeudesta saada 
kuntoutujan kuntoutusrahaa koskevia, muun 
lainsäädännön perusteella kuntoutujalle an-
nettavan edun vahvistamista tai suorittamista 
varten tarpeellisia tietoja on nykyisin kuntou-
tusrahalain 34 §:n 3 momentissa. Esimerkiksi 
oppisopimuskoulutuksen järjestäjä ja oppi-
laitos ammatillisen kuntoutuksen toteuttajana 
tarvitsevat tiedon päätöksestä opintososiaa-
listen etuuksien yhteensovittamista varten. 

Tieto päätöksestä voitaisiin antaa lisäksi 
työnantajalle, kun se on välttämätöntä, jotta 
tämä voisi ottaa kuntoutusrahapäätöksen 
huomioon määritellessään kuntoutujan oike-
utta saada kuntoutusajalta palkkaa tai muuta 
etuutta taikka vaatia kuntoutusrahan maksa-
mista itselle kuntoutusrahalain 21 §:n nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kansanelä-
kelaitoksen on ilmoitettava ammatillista kun-
toutusta koskevasta päätöksestään ja sen pe-
rusteella myönnettävästä kuntoutusrahasta 
eläketurvakeskukselle. Voimassa olevan 2 
momentin mukaan ilmoittamismenettelystä 
säädetään asetuksella. Tätä koskeva säännös 
on kuntoutusraha-asetuksen (893/1991) 
14 §:ssä. Ehdotetusta 2 momentista poistet-
taisiin viittaus asetukseen. Asetuksen 14 § 
kumottaisiin. Tietojen luovuttaminen voisi 
tapahtua teknisen käyttöyhteyden avulla siten 
kuin 35 a §:ssä tarkemmin säädettäisiin. 

30 a §. Ulosmittaus- ja siirtokielto. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus il-
moittaa ulosottoviranomaiselle tämän pyyn-
nöstä tiedot vain sellaisten maksamiensa 
etuuksien ja korvausten rahamääristä, jotka 
voidaan ulosmitata tai jotka otetaan huomi-
oon ulosoton suojaosuutta laskettaessa. Li-
säksi voitaisiin ilmoittaa muut Kansaneläke-
laitoksen tiedossa olevat eläkkeitä ja sosiaa-
lietuuksia maksavat laitokset. Tältä osin 
säännös vastaisi nykyistä lainsäädäntöä ja 
käytäntöä. Säännöstä täsmennettäisiin siten, 
että etuutta, jota ei oteta huomioon suoja-
osuutta määrättäessä, ei saisi ilmoittaa. Tieto-
jen luovuttaminen voisi tapahtua teknisen 
käyttöyhteyden avulla 35 a §:ssä mainituin 
edellytyksin. 

34 §. Tietojen saaminen pyynnöstä. Pykä-
län 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että nykyisin pykälässä mainittujen ta-
hojen lisäksi Kansaneläkelaitoksella ja muu-

toksenhakuelimellä olisi oikeus saada pyyn-
nöstä salassapitosäännösten estämättä käsi-
teltävänä olevan asian ratkaisemista tai muu-
ten tämän lain mukaisten yksittäisten tehtävi-
en hoitamista varten tai Suomea koskevan 
sosiaaliturvasopimuksen taikka sosiaaliturvaa 
koskevan muun kansainvälisen säädöksen 
kuten esimerkiksi Euroopan yhteisöjen neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytän-
töönpanoa varten välttämättömät tiedot myös 
potilasvakuutus- ja liikennevakuutuskeskuk-
selta. Potilas- ja liikennevakuutuskeskukselta 
tiedot ovat tarpeen päällekkäisten etuuspää-
tösten estämiseksi.  

Pykälän 2 momentin perusteella Kansan-
eläkelaitos voisi saada kuntoutuksen toteutta-
jalta tietoja muun muassa sen arvioimiseksi, 
onko oppisopimuskoulutuksessa oleva 5 §:n 
4 momentissa tarkoitetulla tavalla siten va-
jaakuntoinen, että hänelle voidaan maksaa 
kuntoutusrahaa taikka onko 17 a §:ssä tarkoi-
tetun kuntoutusrahan maksaminen vajaakun-
toiselle nuorelle tarpeen hänen ammatillisen 
kuntoutumisensa varmistamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan Kansaneläke-
laitoksella olisi tiedonsaantioikeus yksittäis-
tapauksessa momentissa mainituin edellytyk-
sin myös rahalaitoksilta. Eri muodoissa toi-
mivilta raha- ja luottolaitoksilta tiedot tarvit-
taisiin ammatillisessa koulutuksessa olevan 
kuntoutujan kuntoutusrahan määrittämistä 
varten. 

Pykälän 4 momentissa olisi säännös tieto-
jen maksuttomuudesta. Tiedot saataisiin ny-
kyiseen tapaan maksutta. Kohtuullisen palk-
kion lausunnostaan olisi kuitenkin oikeutettu 
saamaan terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä annetun lain mukainen ammattihenkilö. 
Tällaisia ovat lääkäreiden ohella muun muas-
sa fysioterapeutit ja sairaanhoitajat. Palkkiota 
ei maksettaisi siinä tapauksessa, jos se sisäl-
tyy kuntoutuspalvelusta maksettavaan korva-
ukseen. Nykyisin oikeus palkkioon koskee 
vain lääkäreitä. 

Myös tässä pykälässä säädetyt tiedot 3 
momentissa tarkoitettuja tietoja lukuunotta-
matta voitaisiin saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla, jonka edellytyksistä säädettäisiin 
35 a §:ssä. 

34 a §. Tietojensaantioikeus. Pykälän 1 
momentin mukaan eläkelaitoksella olisi vel-
vollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle 
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kuntoutusrahan määräämistä varten tiedot 
kuntoutustoimenpiteistä ja erilaisista kun-
toutukseen liittyvistä korvauksista. Tiedot 
tarvitaan päällekkäisten etuusratkaisujen es-
tämiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan rangaistus- ja 
pakkolaitoksella olisi velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle tiedot rangaistuksen 
alkamisesta ja päättymisestä. Tiedot tarvi-
taan, koska rangaistuslaitosajalta kuntoutus-
rahaa ei voida lain mukaan maksaa. 

Myös tässä pykälässä säädetyt tiedot voi-
taisiin saada maksutta ja teknisen käyttöyh-
teyden avulla, jonka edellytyksistä säädettäi-
siin 35 a §:ssä. 

34 b §. Tietojen käyttö. Pykälä vastaisi 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta anne-
tun lain ehdotettua uutta 9 b §:ää. 

35 §. Sairausvakuutuslain säännösten nou-
dattaminen. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten että, viittaussäännös sairausva-
kuutuslain 67 §:n mukaiseen tietojen salassa-
pitosäännökseen poistetaan. Tämä sairausva-
kuutuslain salassapitosäännös on kumottu 
lailla eräiden salassapitosäännösten kumoa-
misesta 1 päivästä joulukuuta 1999 lukien vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain voimaantulon yhteydessä. Tietojen sa-
lassapitoon sovelletaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia.  

35 a §. Tekninen käyttöyhteys. Lakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi säännös mahdolli-
suudesta saada tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Tietojen saajan on huolehdittava 
tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisesta. 
Säännös vastaisi kansaneläkelain 46 h ja sai-
rausvakuutuslain 68 c §:ää. 

35 b §. Tietojen oma-aloitteinen luovutta-
minen. Pykälässä säädettäisiin tietojen luo-
vuttamisesta silloin, kun kyseessä on 
sosiaaliturvaan kohdistuvan väärinkäytöksen 
tai rikoksen selvittäminen tai rikoksen 
syytteeseen pano. Pykälä vastaisi sisällöltään 
kansaneläkelakiin ehdotettua 46 i §:ää. 

35 c §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälä vastaisi 
kansaneläkelakiin ehdotettua 46 j §:ää. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntou-
tusraha-asetuksen 13 ja 14 §:n lisäksi 15 §, 
koska asiasta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksessa Kansaneläkelaitoksessa. 
 

1.18. Laki asumiseen perustuvan sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta  

15 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälä vas-
taa asiasisällöltään nykyistä säännöstä. Pykä-
län 2 kohdassa mainittaisiin erikseen eläke-
turvakeskus. Pykälän rakennetta muutettai-
siin vastaavasti kuten muidenkin etuuslakien 
tietojen saamista koskevia säännöksiä. Lisäk-
si pykälässä ehdotetaan säädettäväksi mah-
dollisuudesta saada tietoja teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Tietojen saajan on huolehdit-
tava tietosuojan ja tietoturvan toteuttami-
sesta. Sääntely vastaisi kansaneläkelain 
46 h ja sairausvakuutuslain 68 c §:ää. 
 
 
2.  Tarkemmat säännökset   

Kansaneläkeasetuksen ja sairausvakuutus-
asetuksen sekä eräiden muiden asetusten 
säännökset tulisi tarkistaa vastaamaan uu-
distusta. Eräistä nyt laissa säädettävistä asi-
oista on vastaavat määräykset asetuksissa, 
jotka tältä osin tulisivat kumottaviksi. 
 
 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. 
 
 
4.  Sää tämisjärjes tys  

Perusoikeussäännöksillä on ollut lakiehdo-
tuksen valmistelussa merkitystä muun muas-
sa arvioitaessa salassapitonormeja sekä mää-
riteltäessä henkilötietojen suojaa suhteessa 
asiakirjojen julkisuuteen ja henkilön itsemää-
räämisoikeuteen. Perustuslain 10 §:ssä sääde-
tään yksityiselämän suojasta. Lisäksi perus-
tuslain 15 §:ssä säädetään omaisuuden suo-
jasta.  

Esityksessä yksityiselämän suojaan puut-
tumisen sallittavuutta on arvioitu perusoike-
uksien yleisten rajoitusedellytysten valossa 
ottaen huomioon muun muassa lailla säätä-
misen vaatimus.  

Hallituksen esitykseen sisältyvän pank-
kisalaisuutta koskevien säännösten sanamuo-
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dosta ilmenee selkeästi, ettei tarkoituksena 
ole tarkistaa kaikkien etuutta hakevien pank-
kitilitietoja. Kysymyksessä olisi poikkeuksel-
linen toimi, jota käytettäisiin vain silloin, kun 
pankkitietoja ei muutoin saada. Säännös kos-
kee niitä Kansaneläkelaitoksen etuuksia, 
joissa talletuksilla on merkitystä. Säännös on 
tarkoitettu sovellettavaksi tilanteisiin, joissa 
riittäviä tietoja ja selvityksiä ei muutoin saa-
da ja on perusteltua syytä epäillä etuuden ha-
kijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä 
tai luotettavuutta eikä etuuden hakija tai saaja 
ole antanut suostumustaan tietojen saami-
seen. Kansaneläkelaitoksen on esitettävä 
pyyntö aina kirjallisena ja ennen pyynnön te-
kemistä on hakijalle tai saajalle annettava sii-
tä tieto. Säännöksen tavoitteena on ehkäistä 
sosiaalietuuksien väärinkäyttöä ja välttyä tar-
peettomilta takaisinperintätilanteilta. Säännös 
vastaisi sisällöltään sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 2 
momenttia, josta perustuslakivaliokunta on 

antanut lausunnon (PeVL 7/2000 vp). Perus-
tuslakivaliokunta on katsonut lausunnossaan, 
että sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 20 §:n 2 momentin 
mukainen rahalaitosten tietojenantovelvolli-
suus voidaan säätää tavallisessa laissa. 

Hallituksen esitykseen sisältyvät pank-
kisalaisuutta koskevat säännökset on pyritty 
laatimaan ottaen huomioon perusoikeudet ja 
niiden tarkoitus. Hallituksen käsityksen mu-
kaan ehdotetut lait eivät loukkaa perustus-
laissa säädettyjä perusoikeuksia ja ne voi-
daan siten käsitellä tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suota-
vana, että asiasta pyydetään perustuslakiva-
liokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 
 
 
 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 69 ja 83 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 69 § laissa 827/1996 sekä 83 § laeissa 103/1982, 886/1994, 

116/1995 ja 827/1996, 
muutetaan 35 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti ja 79 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 35 §:n 1 momentti mainitussa laissa 827/1996, 42 §:n 1 momentti  

laissa 738/1989 ja 79 §:n 3 momentti laissa 1250/1989, sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti: 

 
35 § 

Tämän lain mukaista etuutta haetaan Kan-
saneläkelaitokselta. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkemmat säännökset siitä, 
mitä tietoja hakemuksessa on ilmoitettava. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
42 § 

Rangaistuksen täytäntöönpanoa varten ran-
gaistuslaitoksessa tai vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetussa pakkolaitok-
sessa olevan eläkkeensaajan eläkkeen mak-
saminen keskeytetään sen jälkeen, kun van-
keusrangaistusta tai sen ohella suoritettavaa 
sakon muuntorangaistusta on suoritettu kol-
me kuukautta. Jos rangaistuksen täytän-
töönpanoa välittömästi edeltänyt tutkinta-
vankeusaika vähennetään rangaistuksesta, 
eläkkeen maksaminen keskeytetään vastaa-
vasti, kun rangaistuksen täytäntöönpanon ja 
vähennyksen yhteenlaskettu aika on kestänyt 
kolme kuukautta, aikaisintaan kuitenkin ran-
gaistuksen suorittamisen laskettua alka-
misajankohtaa seuraavan kuukauden alusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 a luku 

Tietojen saaminen ja luovutus 

46 a § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sen 

toimeenpantaviksi säädettyjen etuuksien hoi-
tamista varten salassapitosäännösten ja mui-
den tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä: 

1) väestörekisteriviranomaisilta väestötie-
tolain (507/1993) 4 §:n 1 momentin 1—4 
kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetut välttämättömät tiedot ja niissä tapahtu-
neet muutokset; 

2) ulkomaalaisvirastolta sen rekisterissä 
olevien Suomeen muuttaneiden ulkomaa-
laisten ja heidän perheenjäsentensä tunniste-
tiedot sekä perheoikeudellista asemaa ja 
oleskelulupaa koskevat tiedot sekä maini-
tuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset; 

3) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta tiedot 
eläke- ja korvauspäätöksistä ja eläkkeen tai 
korvauksen määrän muuttumisesta. Tällaisia 
tietoja ovat henkilöllisyystiedot, eläke- ja 
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korvauslaji, määräytymisperusteet, korotus-
peruste sekä määrä ja aika, jolta eläkettä tai 
korvausta maksetaan. Tietoa ei kuitenkaan 
tarvitse antaa indeksitarkistuksesta, joka pe-
rustuu työntekijäin eläkelain 9 §:ään; 

4) eläketurvakeskukselta tiedot henkilön 
kuulumisesta Suomea sitovan valtioiden väli-
sen sopimuksen perusteella Suomen asumis-
perusteisen sosiaaliturvan piiriin; 

5) koulutus- ja erorahastolta aikuiskoulu-
tustukea hakeneiden henkilöllisyystiedot ja 
yksilöintiä koskevat tiedot sekä heitä koske-
vien aikuiskoulutustukiratkaisujen laatua, tu-
en myöntöaikaa ja tuen määrää koskevat tie-
dot sekä mainituissa tiedoissa tapahtuneet 
muutokset. 

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi vuosittain 
oikeus saada sen toimeenpantaviksi säädet-
tyjen etuuksien hoitamista varten salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä verohallinnon viran-
omaisilta tiedot ansio- ja pääomatuloista, tu-
lonhankkimisvähennyksistä, luonnollisista 
vähennyksistä, metsäntuottoperusteista ja va-
rallisuudesta ja erikseen tiedot asun-
to-osakkeista ja kiinteistöistä verotusarvoi-
neen sekä muut verohallinnon viranomaisten 
hallussa olevat etuuksia varten välttämättö-
mät tiedot. 
 

46 b § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot tai tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon tässä laissa taikka 
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa 
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta;  

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta;  

4) työnantajalta ja työttömyyskassalta. 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-

sella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 
lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä tai muulta 
hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät 
tiedot etuudenhakijan potilasasiakirjoista, 
kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta 
sekä työkyvystä. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada 1 momentissa sekä 46 a §:ssä mainitut 
tiedot maksutta. Jos 46 a §:ssä mainitut tiedot 
tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu 
tietojen luovuttajalle olennaisia lisä-
kustannuksia, on kustannukset kuitenkin 
korvattava. Lisäksi terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla 
ammattihenkilöllä on oikeus saada 2 mo-
mentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden 
perusteella antamistaan lausunnoista koh-
tuullinen palkkio. 
 

46 c § 
Eläketurvakeskuksella on velvollisuus il-

moittaa Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä tämän lain mukaisten 
etuuksien täytäntöönpanoa varten tiedot arvi-
oidun työeläkkeen määrästä työkyvyttömyys-
eläkkeen hakemusmenettelyä varten sekä 65 
vuotta täyttävistä henkilöistä henkilötunnus, 
työeläkkeen hakemisaika sekä työeläkelaitos-
ta koskevat tiedot vanhuuseläkeilmoituksen 
lähettämistä varten. 

Kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetulla lai-
toksella ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 
6 §:ssä tarkoitetulla toimielimellä on 1 mo-
mentissa tarkoitettu velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle tiedot etuudensaajan 
joutumisesta laitoshoitoon ja hoidon päätty-
misestä. Tiedot on annettava sellaisesta hoi-
dosta, jonka voidaan arvioida kestävän 
vähintään kolme kuukautta tai joka on 
kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edelleen. 

Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulla pakkolaitok-
sella on 1 momentissa tarkoitettu velvolli-
suus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle tiedot 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

37

rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä. 
Tiedot on annettava eläkkeensaajasta, joka 
on alkanut suorittaa yli kolme kuukautta kes-
tävää vankeusrangaistusta tai sen ohella suo-
ritettavaa sakon muuntorangaistusta sekä hä-
nen joutumisestaan pakkolaitokseen, jossa 
olo kestää yli kolme kuukautta. Tiedot on 
annettava myös silloin, kun rangaistuksen 
täytäntöönpanoa välittömästi edeltänyt tut-
kintavankeusaika vähennetään rangaistukses-
ta ja vähennyksen ja rangaistuksen täytän-
töönpanon yhteenlaskettu aika on yli kolme 
kuukautta. Työttömyyseläkettä saavaa henki-
löä koskeva ilmoitus on tehtävä heti, kun hä-
net otetaan rangaistus- tai pakkolaitokseen. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta.  
 

46 d § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
42 a §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja varten 
asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot 
toimintayksikön toiminnasta, tiloista, henki-
lökunnan määrästä, annetun hoidon si-
sällöstä, laadusta ja määrästä, hoidosta teh-
dystä sopimuksesta ja hoidosta maksettavasta 
korvauksesta. Kansaneläkelaitoksella on li-
säksi oikeus sanotussa neuvottelussa saada 
käsiteltävän asian ratkaisemiseksi välttämät-
tömiä salassapidettäviä tietoja potilasasia-
kirjoista, hoidettavan henkilön terveydenti-
lasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen viranomaisilta tai laitoksilta 
taikka asianomaiselta valtion tai yksityisen 
terveydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä 
edellä säädetään Kansaneläkelaitoksen oi-
keudesta saada salassa pidettäviä tietoja, 
koskee myös sosiaali- ja terveysministeriötä. 
 

46 e § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-

si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) säädetään, 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä antaa: 

1) eläketurvakeskukselle, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselle tai muulle eläkkeen tai korva-
uksen myöntäjälle tai maksajalle välttämät-
tömät tiedot kansaneläkelain mukaisista elä-

kepäätöksistä niiden hoitamien etuuksien täy-
täntöönpanoa varten;  

2) eläketurvakeskukselle ja eläkelaitoksille 
sekä Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuk-
sen solmineiden ja Euroopan yhteisöjen neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 piiriin 
kuuluvien maiden viranomaisille ja laitok-
sille välttämättömiä tietoja sosiaaliturvaso-
pimusten ja edellä mainitun asetuksen täy-
täntöönpanoa sekä niiden hoitamien muiden 
sosiaalietuuksien täytäntöönpanoa varten. 
 

46 f § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-

täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen. 
 

46 g § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä 46 a §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdan perusteella saatuja 
tietoja edelleen sellaiselle tietojen vastaanot-
tajalle, jolla on oikeus saada tiedot lain pe-
rusteella.  
 

46 h § 
Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys rekiste-
riensä salassapidettäviin tietoihin, jotka sillä 
on oikeus 46 e, 46 g ja 79 §:n perusteella an-
taa mainituissa pykälissä tarkoitetuille tie-
donsaajille. 

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen anta-
misesta sen avulla, koskee myös Kansanelä-
kelaitoksen oikeutta saada teknisen käyt-
töyhteyden avulla salassapidettäviä henkilö-
tietoja, jotka on mainittu edellä 46 a §:ssä, 
46 b §:n 1 momentissa sekä 46 b §:n 2 mo-
mentissa siltä osin kuin se koskee potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 
kohdan mukaista terveydenhuollon toimin-
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tayksikköä tai muuta hoitolaitosta. Sama 
koskee salassapidettäviä tietoja, jotka on 
mainittu 46 c ja 46 d §:ssä. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

46 i § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-

si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisen yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja. 
 

46 j § 
Kansaneläkelaitoksen on annettava eläk-

keenhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa 
varten. 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä asianomaisen vi-
ranomaisten pyynnöstä luovuttaa ulosottoa 
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien 
määristä, ei kuitenkaan niistä etuuksista, joita 
ei oteta huomioon ulosottolain 4 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta laskettaessa. 
Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus il-
moittaa tiedossaan olevat muut eläkkeitä ja 
muita sosiaalietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Tällä lailla kumotaan 7 päivänä joulukuuta 

1956 annetun kansaneläkeasetuksen 
(594/1956) 61, 62, 62 a, 68 ja 70 —74 §, sel-
laisina kuin niistä ovat 61 § asetuksessa 
859/1989, 62 § asetuksessa 743/1982, 62 a § 
asetuksessa 418/1995 sekä 70 § asetuksissa 
885/1982 ja 1138/2001.  

————— 
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2. 

 
Laki 

perhe-eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/1969) 15 b §:n 3 mo-

mentin 12 kohta, 37 §:n 1 momentti ja 38 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 15 b §:n 3 momentin 12 kohta laissa 916/1998, 37 §:n 1 momentti  

laissa 1369/1999 ja 38 § laissa 828/1996, sekä 
lisätään 15 b §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 54/1985 ja 982/1996 ja mainitus-

sa laissa 916/1998, uusi 9 a kohta seuraavasti: 
 
 
 

15 b § 
Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta (etuoikeu-

tetut tulot): 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (763/1990) mukaista yllä-
pitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpito-
korvausta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) ulkomailta maksettavaa eläkettä ja kor-
vausta, jos Suomea sitovista kansainvälisistä 
sopimuksista niin johtuu, sekä 2—5, 7—9, 
9 a ja 11 kohdassa etuoikeutetuksi tuloksi 
säädettyjä etuuksia vastaavia ulkomailta 
maksettavia etuuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
35, 37—39, 39 b, 40—42, 43 ja 44 §:ssä, 
45 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 46 ja 46 b §:ssä, 
46 c §:n 2—4 momentissa, 46 d—46 f, 46 i, 
46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79—
82, 84—86, 88 ja 88 a §:ssä säädetään. Jos 
lapseneläkkeen saaja ei ole ennen eläkkeen 
alkamista asunut Suomessa kansaneläkelain 
41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden aikaa, eläke 

voidaan ulkomailla asumisen estämättä mak-
saa, jos lapsen huoltaja täyttää asumisvaati-
muksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä sen lisäksi, mitä muutoin tässä lais-
sa säädetään, maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot: 

1) oppilaitoksilta 8 §:n 1 momentissa sekä 
20 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa lapseneläkettä saavan lapsen opiske-
lusta tai ammatillisesta koulutuksesta; 

2) työpaikkakassoilta;  
3) rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 

selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittä-
mistä  hakijalle tai saajalle on annettava siitä 
tieto. 
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Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
mainitussa momentissa säädetyin edellytyk-
sin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
salassa pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-

lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
Tällä lailla kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 

1969 annetun perhe-eläkeasetuksen 
(449/1969) 4 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 
5 § asetuksessa 539/1990.  

————— 
 
 
 
 
 

3. 

Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/1978) 

10 §:n 2 momentti ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti laissa 887/1994 ja 14 § laeissa 830/1996 ja 

725/2001, sekä 
lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 56/1985, 590/1986, 127/1988, 

473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 ja 1421/2001, uusi 5 a kohta, sekä lakiin uusi  
13 a—13 c § seuraavasti: 
 
 

6 § 
Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta (etuoikeu-

tetut tulot): 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (763/1990) mukaista yllä-
pitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpito-
korvausta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä kansaneläkelain 8 luvussa 
säädetään. Lainvoimaisen asumistukipäätök-
sen poistamista koskevan esityksen tai ha-
kemuksen tutkii kansaneläkelain 74 §:n 1 

momentissa mainittu vakuutusoikeus, jos 
päätöksen poistamista esitetään samanaikai-
sesti kuin kansaneläke- tai leskeneläkepää-
töksen poistamista. Muussa tapauksessa esi-
tyksen tai hakemuksen asumistukipäätöksen 
poistamisesta tutkii tarkastuslautakunta, joka 
voi, varattuaan muille asianosaisille tilaisuu-
den tulla kuulluksi, poistaa päätöksen tai 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
 

13 a § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä saada maksutta käsi-
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teltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot: 

1) vuokranantajalta sekä asunto-osake- tai 
kiinteistöyhtiöltä; 

2) työpaikkakassoilta;  
3) rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 

selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittä-
mistä  hakijalle tai saajalle on annettava siitä 
tieto. 
 

13 b § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
asumistuen täytäntöönpanoa varten väestöre-
kisteriviranomaisilta tarpeelliset rakennus- ja 
huoneistotiedot ja niissä tapahtuneet muutok-
set. 
 

13 c § 
Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada mainitussa momentissa säädetyin 

edellytyksin teknisen käyttöyhteyden avulla 
13 a §:n 1 ja 2 kohdassa ja 13 b §:ssä tarkoi-
tettuja salassa pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37—39, 
39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a ja 44 §:ssä, 45 §:n 
1, 2 ja 4 momentissa, 46 ja 46 b §:ssä, 
46 c §:n 2—4 momentissa, 46 d, 46 f, 46 i, 
46 j, 67, 74 b ja 74 c §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 mo-
mentissa, 80—82 ja 84—86 §:ssä, 88 §:n 2  
momentissa sekä 88 a §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 27 päivänä heinäkuu-

ta 1979 annetun eläkkeensaajien asumistu-
kiasetuksen (642/1979) 2, 8 ja 9 §, sellaisena 
kuin niistä on 8 § asetuksessa 1218/1996.  

————— 
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4. 

 
 
 
 

Laki 

rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/1977) 17 §, 

sellaisena kuin se on laeissa 829/1996 ja 727/2001, seuraavasti: 
 
 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 
44—46, 46 b, 46 c, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 
74, 74 b, 74 c, 79—82, 84—86, 88 ja 88 a 
§:ssä sekä kansaneläkeindeksistä annetussa 
laissa (456/2001) säädetään. Ylimääräistä 
rintamalisää määrättäessä noudatetaan sovel-
tuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 26 
§:n 7 momentissa säädetään. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada rin-
tamalisäoikeuden selvittämistä varten mak-
sutta sotilasviranomaiselta, veteraanitunnus-

lautakunnalta ja Sota-arkistolta tiedot 9 §:ssä 
tarkoitetuista tunnuksista ja todistuksista. 
Sama oikeus on myös tämän lain mukaisella 
muutoksenhakuelimellä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä     

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 18 päivänä maalis-

kuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkease-
tuksen (271/1977) 6 § ja 7 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 6 § asetuksessa 
681/1986 ja 7 §:n 2 momentti asetuksessa 
495/1988. 

————— 
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5. 

 
 
 
 
 

Laki 

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun 

lain (988/1988) 10 §, sellaisena kuin se on laissa 728/2001, seuraavasti: 
 

 
10 § 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
35 §:n 1 ja 2 momentissa, 37, 40, 46 b, 46 f, 
46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 81—82, 
84—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa (456/2001) sääde-
tään. 

Rintamalisän hakemista varten henkilön on 
toimitettava Kansaneläkelaitokselle virkato-
distus tai muu vastaava selvitys.  

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada rin-
tamalisäoikeuden selvittämistä varten so-

tilasviranomaiselta, veteraanitunnuslautakun-
nalta ja Sota-arkistolta tiedot 1 §:ssä tarkoi-
tetuista tunnuksista ja todistuksesta. Sama 
oikeus on myös tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan ulkomaille maksetta-

vasta rintamalisästä 10 päivänä maaliskuuta 
1989  annetun asetuksen (241/1989) 3, 6 ja 
7 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi ase-
tuksessa 1217/1996.  

 
————— 
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6. 

 
 
 
 
 

Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/1969) 9 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 730/2001, seuraavasti: 
 
 

 
9 § 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan  soveltuvin  osin  lisäksi, mitä kansan-
eläkelain  35—39,  39 b  ja 40 §:ssä, 45 §:n 1 
ja 4 momentissa, 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 j ja 
67 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80—82, 
84—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa (456/2001) sääde-

tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä       

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan lapsen hoitotuesta 10 

päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen 
(632/1969) 4—6 §, sellaisena kuin niistä on 
5 § asetuksessa 990/1988.  

 
————— 

 
 
 
 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

45

 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

Laki 

vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 8 §, sellaisena 

kuin se on laissa 729/2001, seuraavasti: 
 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 1 d, 23, 35—39, 39 b, 40, 42, 43 ja 
44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 momentissa, 46, 46 
b—46 d, 46 f, 46 i, 46 j ja 67 §:ssä,  79 §:n 1 
ja 4 momentissa, 80—82, 84—86, 88 ja 88 a 
§:ssä sekä kansaneläkeindeksistä annetussa 

laissa (456/2001) säädetään. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan 18 päivänä marras-
kuuta 1988 annetun vammaistukiasetuksen 
(989/1988) 7 ja 8 §.  

 
————— 
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8. 

 
 
 

Laki 

asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 25 §, sellaisena 

kuin se on laeissa 755/1993 ja 1032/1997, sekä  
lisätään lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 25 a §:n tilalle uusi 25 a § ja lakiin uusi 25 b—

25 e § seuraavasti: 
 
 

25 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain mu-
kaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta, sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja työ-
paikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- tai 
kiinteistöyhtiöltä;  

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännösten 
ja tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä maksutta käsiteltävänä olevan asian 
ratkaisemista varten välttämättömät tiedot 
rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja selvi-

tyksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä 
epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien 
tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän 
ole antanut suostumustaan tietojen saami-
seen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää 
kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä  
hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto. 
 

25 a § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
asumistuen täytäntöönpanoa varten: 

1) väestörekisteriviranomaisilta tarpeelliset 
rakennus- ja huoneistotiedot ja niissä tapah-
tuneet muutokset;  

2) rangaistuslaitoksilta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolaitok-
silta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päät-
tymisestä. 
 

25 b § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-

täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
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tiedot muutoinkin erikseen. 
 
 

25 c § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-

si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisen yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja. 
 

25 d § 
Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-

keus saada mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin teknisen käyttöyhteyden avulla 
25 §:n 1 momentissa ja 25 a §:ssä tarkoitettu-
ja salassa pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 
 

25 e § 
Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-

denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä hän-
tä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin 
niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa var-
ten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 12 päivänä marras-

kuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen 
(949/1993) 4 §. 

 
————— 
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9. 

 
 
 
 

Laki 

sotilasavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 22 §:n 2 ja 3 

momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 22 a—22 e §, seuraavasti: 

 
 
 

22 a § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain mu-
kaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja työ-
paikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- tai 
kiinteistöyhtiöltä;  

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännösten 

ja muiden tietojen saamista koskevien sään-
nösten estämättä maksutta käsiteltävänä ole-
van asian ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 
selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittä-
mistä  hakijalle tai saajalle on annettava siitä 
tieto. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tietojen saa-
mista koskevien säännösten estämättä mak-
sutta sotilasavustuksen täytäntöönpanoa var-
ten rangaistuslaitoksilta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkohoito-
laitoksilta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja 
päättymisestä. 
 
 

22 b § 
 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
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jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen.  
 
 

22 c § 
 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisen yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja.  
 
 
 

22 d § 
 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin teknisen käyttöyhteyden avulla 
22 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja salassa 
pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

22 e § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä hän-
tä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin 
niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa var-
ten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä      

kuuta 20  . 
————— 
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10. 

 
 
 
 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 25 a §:n 2 mo-

mentti, 41 §, 42 §:n 1 momentti ja 44 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 25 a  §:n 2 momentti laissa 457/1997 ja 41 § laeissa 1318/1995 ja 

734/2001 sekä 42 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1318/995, sekä 
lisätään lakiin uusi 32 a ja  41 a—41 d  §, lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 43 §:n tilalle 

uusi 43 § sekä lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti: 
 

 
25 a § 

Opintotuen tarkistaminen ilman hakemusta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumislisää voidaan tarkistaa vuokran 

muutoksen perusteella ilman hakemusta 
41 b §:n 3 kohdassa mainittujen tietojen pe-
rusteella kyseessä olevassa lainkohdassa tar-
koitetuissa opiskelija-asuntoloissa asuvien 
asumislisän saajien osalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 a § 

Suullisen käsittelyn julkisuus 

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa 
on toimitettava suullinen käsittely suljetuin 
ovin asioissa, joissa on säädetty salassapito-
velvollisuus. Lautakunta voi määrätä asian 
käsiteltäväksi suljetuin ovin, jos julkisesta 
käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä 
haittaa. Suullisessa käsittelyssä on muutoin 
noudatettava oikeudenkäynnin julkisuudesta 

annetun lain (945/1984) säännöksiä. 
 

41 § 

Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan 
Kansaneläkelaitokselle ja tämän lain 9 §:ssä 
tarkoitetulle opintotukilautakunnalle opinto-
tuen myöntämiseksi tarvittavat tiedot. Opis-
kelija on myös velvollinen ilmoittamaan kai-
kista opintotukietuuteen vaikuttavista muu-
toksista. 
 
 

41 a § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain mu-
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kaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta ja 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työttömyyskassalta ja työnantajalta; 
5) oppilaitokselta;  
6) vuokranantajalta. 

 
41 b § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
opintotuen täytäntöönpanoa varten: 

1) opetushallitukselta ja korkeakouluilta 
opiskelijavalinnoissa hyväksytyksi tulleiden 
sekä opetushallitukselta opiskelupaikan vas-
taanottaneiden henkilöiden tunnistamista ja 
yksilöintiä koskevat tiedot sekä oppilaitosta 
ja opintolinjaa tai koulutusohjelmaa koskevat 
tiedot; 

2) työvoimaviranomaisilta työvoimapoliit-
tiseen aikuiskoulutukseen hyväksyttyjen 
henkilöiden tunnistamista ja yksilöintiä kos-
kevat tiedot; 

3) kunnan, säätiön tai yleishyödyllisen yh-
teisön ylläpitämiltä opiskelija-asuntoloilta 
asuntoloiden ylläpitäjien kanssa erillisessä 
sopimuksessa sovittavalla tavalla opiskeli-
ja-asunnoissa asuvien tunnistamista ja yksi-
löintiä koskevat tiedot sekä vuokra- ja asu-
misaikatiedot; 

4) oppilaitokselta lukukauden aikana läs-
näoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden 
tunnistamista ja yksilöintiä koskevat tiedot 
sekä tiedot opintojen päätoimisuudesta ja 
edistymisestä; 

5) rahalaitoksilta lainansaajittain yksilöidyt 
tiedot nostettujen, valtion takaamien opinto-
lainojen määristä ja koroista siten kuin Kan-
saneläkelaitos määrää; 

6) apurahan myöntäjältä tai maksajalta tie-
dot myönnetyistä apurahoista;  

7) rangaistuslaitoksilta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 

(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolaitok-
silta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päät-
tymisestä. 

 
41 c § 

Opintotukilautakuntien tiedonsaantioikeus 

Tämän lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen nojalla opintotukitehtäviä hoita-
villa henkilöillä on oikeus käyttää salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä opintotukilain mu-
kaisten etuuksien käsittelyssä välttämättömiä 
Kansaneläkelaitoksen saamia tietoja. 

Edellä mainituilla opintotukitehtäviä hoita-
villa henkilöillä on myös oikeus saada salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä nimettyä 
henkilöä koskevat opintotukilain mukaisten 
etuuksien käsittelyä varten välttämättömät 
tiedot maksutta tämän lain 41 a §:ssä tarkoi-
tetuilta viranomaisilta ja muilta tahoilta. 
 

41 d § 

Tietojen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä luovuttaa: 

1) rahalaitoksille tiedot opintotuen saajista 
34 §:n mukaisen koron lisäämiseksi opinto-
lainaan sekä opintotukilain (28/1972) nojalla 
myönnettyjen lainojen osalta tiedot opintojen 
päättymisestä ja korkotuen ennalleen palaut-
tamisesta;  

2) Pohjoismaiden opintotukiviranomaisille 
tiedot näiden maiden kansalaisten sekä näissä 
maissa opiskelevien Suomen kansalaisten 
Suomesta saamista opintotuista. 
 

42 § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
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mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys 44 §:ssä 
tarkoitetuille tiedonsaajille rekisteriensä sel-
laisiin tietoihin, jotka Kansaneläkelaitos saa 
antaa mainittujen säännösten perusteella. 

Mitä tässä pykälässä säädetään tietojen 
luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla koskee myös Kansaneläkelaitoksen 
oikeutta saada 41 a ja b §:ssä tarkoitettuja tie-
toja teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 

 
43 a § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-

löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja näihin rinnastettavat tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan 
kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä koske-
van viranomaisen yksittäisen selvitystyön 
suorittamiseksi sekä rikosten syytteeseenpa-
noa varten; ei kuitenkaan terveydentilaa kos-
kevia tietoja.  
 

43 b § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä hän-
tä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin 
niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa var-
ten. 
 

44 § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä asianomaisen vi-
ranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa 
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien 
määristä, ei kuitenkaan niistä etuuksista, joita 
ei oteta huomioon ulosottolain 4 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta laskettaessa. 
Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus il-
moittaa tiedossaan olevat muut eläkkeitä ja 
muita sosiaalietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 

1994 annetun opintotukiasetuksen 
(260/1994) 10 §:n 2 momentti sekä 18 ja 
22 §, sellaisena kuin niistä on 22 § asetukses-
sa 401/1998.  

————— 
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11. 

 
 
 
 
 

Laki 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 
14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta  

10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 
344/2001, seuraavasti: 
 
 

14 § 

Viittaussäännös 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa 
(65/1994) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä, ta-
kaisinperinnästä, itseoikaisusta, lainvoimai-
sen päätöksen oikaisemisesta, tietojen saami-

sesta, käytöstä, luovuttamisesta, ulosmittaus- 
ja siirtokiellosta sekä rahoituksesta. Lain-
voimaisen päätöksen poistamista koskevan 
esityksen tai hakemuksen ratkaisee kuitenkin 
opintotukilain 31 §:n 1 momentissa mainitun 
vakuutusoikeuden sijasta opintotuen muutok-
senhakulautakunta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä     

kuuta 20  . 
 

————— 
 
 
 
 
 
 



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

54

 
 

12. 

 
 
 

Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

lain (1128/1996) 26 ja 27 §,  
muutetaan 23 ja 24 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a, 24 a ja 24 b § seuraavasti: 

 
 

23 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Tuen hakijan ja hakijan osoittaman tuen 
saajan tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistolle Kansaneläkelaitoksen 
määräämällä tavalla tuen myöntämiseksi tar-
vittavat tiedot. Tuen hakijan ja saajan tulee 
myös ilmoittaa kaikista tukeen vaikuttavista 
muutoksista. 

Kunnan on ilmoitettava salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä maksutta Kansaneläke-
laitokselle, jos tukeen oikeutettu lapsi saa 
lasten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 2 tai 
3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan, 
jos tällainen hoito lakkaa tai jos kunnan tie-
dossa on, että lapsi on tämän lain 19 §:ssä 
tarkoitetussa laitos- tai perhehoidossa tai on 
muuttanut toiseen kuntaan, sekä muista mah-
dollisista tiedossaan olevista tuen maksami-
seen tai määrään vaikuttavista seikoista.  

Lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun työsuh-
teisen hoidon tuottajan on annettava salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä maksutta 16 §:n 
2 momentin tarkoittamalle kunnan toimieli-
melle siinä tarkoitettua hyväksyntää varten 
tarvittavat tiedot. 
 

23 a § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain mu-
kaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta;  

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja työ-
paikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- tai 
kiinteistöyhtiöltä;  

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta.  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
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ten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 
selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittä-
mistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä 
tieto. 
 

24 § 

Tietojen luovuttaminen ja käyttäminen eräis-
sä tapauksissa 

Tuen maksamisen yhteydessä Kansanelä-
kelaitos lähettää kunnalle salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä maksutta tiedot sinä kuu-
kautena tuen piirissä olevista lapsista sekä 
tukeen oikeutetuista ja tukea saavista henki-
löistä, yhteisöistä ja yhtymistä ja näille mak-
settavien tukien määrästä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen. 

  
24 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-

lytyksin avata tekninen käyttöyhteys 23 ja 
24 §:n 1 momentissa tarkoitetuille tiedonsaa-
jille rekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka 
Kansaneläkelaitos saa antaa mainittujen 
säännösten perusteella. 

Mitä tässä pykälässä säädetään tietojen 
luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla koskee myös Kansaneläkelaitoksen 
oikeutta saada 23 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

24 b § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisten yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20   . 
————— 
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13. 

Laki 

lapsilisälain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 16 §:n 2, 3 ja 4 mo-

mentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

 
 

16 § 

Tietojenantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot tai tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon tässä laissa taikka 
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa 
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;   

2) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 

tiedot muutoinkin erikseen. 
Kunnan on ilmoitettava salassapitosään-

nösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä Kansaneläkelaitokselle, 
jos sen tiedossa on, että lapsi on 11 §:ssä tar-
koitetussa laitos- tai perhehoidossa tai että 
lapsi on muuttanut toiseen kuntaan. 
 

16 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
mainitussa momentissa säädetyin edellytyk-
sin 16 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitettuja tie-
toja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20   . 
————— 
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14. 

 
Laki 

äitiysavustuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 14 §:n 2 ja 3 

momentti, sekä  
lisätään lakiin uusi 14 a §, seuraavasti: 

 
14 § 

Tietojenantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä tai muul-
ta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 

tiedot muutoinkin erikseen. 
 

14 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
mainitussa momentissa säädetyin edellytyk-
sin 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja salassa 
pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta 

20  . 

————— 
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15. 

 
Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 24 §:n 6 

momentti, 67 a, 68 § ja 69 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 24 §:n 6 momentti laissa 120/1995, 67 a §  laissa 1644/1993, 68 § la-

eissa 1255/1989 ja 832/1996 ja mainitussa laissa 120/1995 sekä 69 §:n 1 momentti laissa 
329/1997, sekä 

lisätään 28 §:ään siitä lailla 32/1985 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sellaisena 
kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja laissa 329/1997, ja pykälään uusi 5 momentti sekä la-
kiin uusi 54 b ja 68 a—68 e § seuraavasti: 
 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korvausta sairaanhoidosta johtuvista kus-
tannuksista sekä raskaus- ja synnytyskustan-
nuksista tai päivärahaa taikka äitiys-, isyys- 
ja vanhempainrahaa ei suoriteta siltä ajalta, 
jonka vakuutettu on vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:n nojalla pakkolaitoksessa. 
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työnantaja maksaa vakuutetulle palkkaa 
siltä ajalta, jolta tällä olisi oikeus saada päi-
värahaa, erityisäitiysrahaa tai äitiys-, isyys- 
taikka vanhempainrahaa, työnantajan tulee 
viipymättä palkan maksettuaan ilmoittaa siitä 
Kansaneläkelaitoksen toimistoon. 

Toimiston on pyynnöstä ilmoitettava va-
kuutetun työnantajalle, miltä ajalta toiselle 
vanhemmalle on maksettu äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. 
 

54 b § 
Tarkastuslautakunnan ja sosiaalivakuutus-

lautakunnan on toimitettava suullinen käsit-
tely suljetuin ovin asioissa, joissa on säädetty 
salassapitovelvollisuus. Lautakunta voi mää-
rätä asian käsiteltäväksi suljetuin ovin, jos 

julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosai-
selle erityistä haittaa. Suullisessa käsittelyssä 
on muutoin noudatettava oikeudenkäynnin 
julkisuudesta annetun lain (945/1984) sään-
nöksiä. 
 

67 a § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitoksen 
antamasta huomautuksesta huolimatta toistu-
vasti hankkinut lääkkeitä hänen ja muiden 
lääkäreiden määräyksillä enemmän kuin sai-
rauden hoito edellyttää; 

2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet ja 
henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei 
suoriteta 30 a §:ssä tarkoitettua tilitysmenet-
telyä soveltavien apteekkien välityksellä;  

3) terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enemmän 
kuin tässä laissa tarkoitettuun sairauden hoi-
toon nähden on tarpeellista; 

4) 30 a §:ssä tarkoitettua tilitysmenettelyä 
soveltavalle apteekille teknisen käyttöyhtey-
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den avulla lääkkeen ostotilanteessa henkilön 
etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä, onko 
henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko hän 
vakuutettu. Jos henkilö on vakuutettu, Kan-
saneläkelaitos voi lisäksi antaa apteekille tie-
don siitä, voiko apteekki luovuttaa lääkkeet 
vakuutetulle sairausvakuutuskorvauksen 
määrällä vähennettyyn hintaan sekä tiedot 
vakuutetulle myönnetyistä lääkkeiden eri-
tyiskorvausoikeuksista, kliinisten ravinto-
valmisteiden korvausoikeuksista sekä merkit-
tävien ja kalliiden lääkkeiden peruskorvaus-
oikeuksista. 

Ennen tietojen luovuttamista Kansaneläke-
laitoksen on ilmoitettava vakuutetulle 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen an-
tamisesta. 
 
 

68 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot tai tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon tässä laissa taikka 
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa 
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta sekä lääkevahinkovakuutuspoo-
lilta;  

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja työ-
paikkakassalta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada lääkä-
riltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä lausunto ja 

välttämättömät tiedot etuudenhakijan potilas-
asiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydenti-
lasta, hoidosta ja työkyvystä sekä apteekilta 
selvitykset vakuutetun korvauksen piiriin 
kuuluvista lääkeostoista tämän lain 30 a §:ssä 
tarkoitetun suorakorvausmenettelyn toteut-
tamiseksi. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä saada maksutta 
24 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja varten asi-
an ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot toi-
mintayksikön toiminnasta, tiloista, henkilö-
kunnan määrästä, annetun hoidon sisällöstä, 
laadusta ja määrästä, hoidosta tehdystä sopi-
muksesta ja hoidosta maksettavasta korvauk-
sesta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oike-
us sanotussa neuvottelussa saada käsiteltävän 
asian ratkaisemiseksi välttämättömiä salassa-
pidettäviä tietoja potilasasiakirjoista, hoidet-
tavan henkilön terveydentilasta, lääkkeistä ja 
tuloista kunnan sosiaali- ja terveystoimen vi-
ranomaisilta tai laitoksilta taikka asianomai-
selta valtion tai yksityisen terveydenhuollon 
toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään 
Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada sa-
lassa pidettäviä tietoja, koskee myös sosiaali- 
ja terveysministeriötä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä antaa tämän lain 31 
§:ssä tarkoitettuun tutkimuksiin lähetettävän 
vakuutetun terveydentilaa, sairautta, hoito-
toimenpiteitä, ammattia, työolosuhteita ja 
työnlaatua koskevia tietoja 31 §:ssä tarkoite-
tulle lääkärille ja sairaanhoito- tai tutkimus-
laitokselle.  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla henkilöllä on 
kuitenkin oikeus saada 2 momentissa sääde-
tyn tiedonantovelvollisuuden perusteella an-
tamistaan lausunnoista kohtuullinen palkkio. 
 

68 a § 
Sairausvakuutuslain 24 §:ssä tarkoitetulla 

laitoksella ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 
6 §:ssä tarkoitetulla toimielimellä on velvol-
lisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
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koskevien rajoitusten estämättä tämän lain 
mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten 
tiedot vakuutetun joutumisesta laitoshoitoon 
ja hoidon päättymisestä. 

Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolaitok-
sella on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläke-
laitokselle salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä tämän lain mukaisten etuuksien täy-
täntöönpanoa varten tiedot rangaistuksen al-
kamisesta ja päättymisestä. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä tämän 
lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa 
varten terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin merkityt tiedot sekä niissä 
tapahtuneet muutokset lääkäreistä, hammas-
lääkäreistä, psykologeista, puhe-, toiminta- ja 
psykoterapeuteista sekä sairausvakuutusase-
tuksen 5 §:n 1 momentissa mainituista am-
mattihenkilöistä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 
 

68 b § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-

täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen. 
 

68 c § 
Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys henkilö-
rekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on 
oikeus antaa 67 a §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 
kohdan, 68 §:n 4 momentin ja 69 §:n perus-
teella mainituissa pykälissä tarkoitetuille tie-
donsaajille. 

Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-

vuttamisesta, koskee myös Kansaneläkelai-
toksen oikeutta saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla 68 §:n 1—3 momentissa sekä 
68 a §:ssä tarkoitettuja salassapidettäviä tie-
toja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

68 d § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-

si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisen yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja.  
 

68 e § 
Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-

denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä hän-
tä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin 
niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa var-
ten. 

 
69 § 

Sairaanhoito-, raskaus- ja synnytyskustan-
nuksista suoritettavaa korvausta ei saa ulos-
mitata. Kansaneläkelaitoksella on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä asianomaisen 
viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa 
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien 
määristä, ei kuitenkaan niistä etuuksista, joita 
ei oteta huomioon ulosottolain 4 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta laskettaessa. 
Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus il-
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moittaa tiedossaan olevat muut eläkkeitä ja 
muita sosiaalietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta 

20  . 
Tällä lailla kumotaan 1 päivänä marraskuu-

ta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen 

(473/1963) 13 a §, 18 §:n 6 momentti, 19 §:n 
2 ja 3 momentti sekä 24, 45 ja 48 §, sellaisina 
kuin niistä ovat 13 a § asetuksessa 30/1966, 
18 §:n 6 momentti ja 48 § asetuksessa 
717/1991, 19 §:n 2 momentti asetuksessa 
420/1995 ja 3 momentti asetuksessa 
1314/1989 sekä 24 § asetuksessa 1325/1990.  

————— 
 
 
 
 
 
 

16. 

 
 
 
 
 

Laki 

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 

annetun lain (610/1991) 4 §, 5 §:n 4 momentti sekä 9 ja 14 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 1064/1994, 9 § osaksi laissa 121/1995 ja 14 § laissa 

1374/1999, sekä 
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1064/1994, uusi  5 momentti, 

8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 333/1997, uusi 4 momentti, lakiin uusi 9 a ja 9 b §, siitä 
lailla 623/1999 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 
laissa 333/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 11 a § seuraavasti: 
 
 

4 § 

Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntou-
tus 

Kansaneläkelaitos voi korvata ja järjestää 
lisäksi muuta kuin 2 ja 3 §:n mukaista amma-
tillista tai lääkinnällistä kuntoutusta. Tähän 
tarkoitukseen on vuosittain käytettävä vähin-
tään rahamäärä, joka vastaa neljää prosenttia 
vakuutettujen sairausvakuutusmaksuina ker-
tyneestä määrästä. Tähän tarkoitukseen käy-
tettävästä edellä sanottua suuremmasta enim-

mäisrahamäärästä eduskunta päättää vuosit-
tain valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn 
yhteydessä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rahamää-
rää voidaan käyttää myös sairauksien ehkäi-
semiseen sekä kuntoutusta ja sairauksien eh-
käisyä koskevaan tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan sekä tarvittaessa Kansaneläkelai-
toksen yhteistoimintasäätiöitten piiriin kuu-
luvien kuntoutuslaitosten ja muiden sellaisten 
laitosten, joita Kansaneläkelaitos on avusta-
nut, perusparannuksesta aiheutuviin menoi-
hin ja näiden laitosten käyttöavustuksiin. 
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Kansaneläkelaitoksen on vuosittain laadit-
tava 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen varojen 
käytöstä kolmea seuraavaa kalenterivuotta 
koskeva suunnitelma sen mukaan kuin val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-
tään. 
 

5 § 

Hakeminen ja päätöksenteko 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava tä-

män lain mukaisesta ammatillista kuntoutusta 
koskevasta päätöksestä eläketurvakeskuk-
selle.  

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava tä-
män lain mukaisesta päätöksestä oppilaitok-
selle, kuntoutuksen toteuttajalle ja muulle 
kuntoutujan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä 
kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaa-
valle taholle siltä osin, kuin tieto on 
välttämätön kuntoutuksen toteuttamiseksi. 
 
 

8 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksen 4 §:n 1 momentin 

nojalla antamaan päätökseen, joka koskee 
vakuutetun mahdollisuutta saada muuta kuin 
lain 2 ja 3 §:n mukaista ammatillista tai lää-
kinnällistä kuntoutusta, ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. 

 
9 § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot tai tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon tässä laissa taikka 
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa 
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta;  

4) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta; 

5) oppilaitokselta. 
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 
lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä, muulta 
hoitolaitokselta tai muulta kuntoutuksen to-
teuttajalta lausunto ja välttämättömät tiedot 
etuudenhakijan potilasasiakirjoista, tervey-
dentilasta, sairaudesta, vammaisuudesta, työ- 
ja toimintakyvystä sekä hänen hoidostaan ja 
kuntoutuksestaan. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä saada 3 a §:ssä 
tarkoitettuja neuvotteluja varten asian ratkai-
semiseksi välttämättömät tiedot toi-
mintayksikön toiminnasta, tiloista, henkilö-
kunnan määrästä, annetun hoidon sisällöstä, 
laadusta ja määrästä, hoidosta tehdystä sopi-
muksesta ja hoidosta maksettavasta korvauk-
sesta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oi-
keus sanotussa neuvottelussa saada käsiteltä-
vän asian ratkaisemiseksi välttämättömiä sa-
lassapidettäviä tietoja potilasasiakirjoista, 
hoidettavan henkilön terveydentilasta, lääk-
keistä ja tuloista kunnan sosiaali- ja terveys-
toimen viranomaisilta tai laitoksilta taikka 
asianomaiselta valtion tai yksityisen tervey-
denhuollon toimintayksiköltä. Mitä edellä 
säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta 
saada salassapidettäviä tietoja, koskee myös 
sosiaali- ja terveysministeriötä. 

Kuntoutuspalvelun tuottaja on sen lisäksi, 
mitä edellä säädetään, velvollinen salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä antamaan Kansan-
eläkelaitokselle tämän lain mukaisten kun-
toutuspalvelujen järjestämistä ja niiden toteu-



 HE 9/2002 vp  
  
   

 

63

tumisen valvontaa ja laadun arviointia varten 
välttämättömät tiedot. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenki-
löllä on kuitenkin oikeus saada 2 momentissa 
säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteel-
la antamistaan lausunnoista kohtuullinen 
palkkio, ellei palkkio sisälly kuntoutuspalve-
lusta maksettavaan korvaukseen. 
 

9 a § 

Tietojensaantioikeus 

Eläkelaitoksella on velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot kuntoutustoi-
menpiteistä ja niihin liittyvistä etuuksista. 

Vakuutuslaitoksella on velvollisuus il-
moittaa Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tietojen saamista kos-
kevien säännösten estämättä tämän lain mu-
kaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten tie-
dot tapaturmavakuutus- ja liikennevakuutus-
lain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 
annettujen lakien (625 ja 626/1991) perus-
teella sekä valtiokonttorilla tiedot sotilastapa-
turmalain (1211/1990) ja sotilasvammalain 
(404/1948) nojalla annetuista kuntoutuksen 
korvaamista koskevista päätöksistä ja kun-
toutustoimenpiteistä. 

Edellä 3 a §:ssä tarkoitetulla laitoksella on 
velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä tämän lain 
mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten 
tiedot vakuutetun joutumisesta laitoshoitoon. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä tämän 
lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa 
varten terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin merkityt tiedot sekä niissä 
tapahtuneet muutokset lääkäreistä, psykolo-
geista, puhe-, toiminta- ja psykoterapeuteista, 
fysioterapeuteista sekä muista keskusrekiste-

riin merkityistä kuntoutusta antavista ammat-
tihenkilöistä.  

Opetusministeriöllä ja opetushallituksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä tämän 
lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa 
varten tiedot ammatillisen koulutuksen 
järjestäjistä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 
 

9 b § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen. 
 
 

10 § 

Oikeus tietojen luovuttamiseen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus luovuttaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä tämän lain 
mukaisten etuuksien hoitamisessa saamiaan 
tietoja kuntoutuksen toteuttajalle, kuntou-
tusaloitteen tekijälle, kuntoutujan hoidosta ja 
kuntoutuksesta sekä kuntoutussuunnitelman 
laatimisesta vastaavalle taholle siltä osin kuin 
ne ovat välttämättömiä kuntoutuksen toteut-
tamiseksi. 
 
 

11 § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä asianomaisen vi-
ranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa 
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varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien 
ja korvausten määristä, ei kuitenkaan niistä 
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
lain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta 
laskettaessa. Lisäksi Kansaneläkelaitoksella 
on oikeus ilmoittaa tiedossaan olevat muut 
kuntoutusetuuksia maksavat laitokset. 
 

11 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys henkilö-
rekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on 
oikeus antaa 5 §:n 4 ja 5 momentin, 10 §:n ja 
11 §:n 3 momentin perusteella mainituissa 
pykälissä tarkoitetuille tiedonsaajille.  

Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansaneläkelai-
toksen oikeutta saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla 9 ja 9 a §:ssä tarkoitettuja salassa-
pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 

14 § 

Toiminnan järjestäminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 35—37, 40 ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 
momentissa, 46, 46 i, 46 j, 59, 63, 81, 82, 
84—86 ja 88 §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tällä lailla kumotaan kansaneläkelaitoksen 

järjestämästä kuntoutuksesta 23 päivänä elo-
kuuta 1991 annetun asetuksen (1161/1991) 5 
ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi 
asetuksessa 1512/1995.  

 
————— 
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17. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

kuntoutusrahalain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/1991) 26 §, 30 

a §:n 2 momentti sekä 34  ja 35 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 26 § osaksi laissa 1065/1994, 30 a §:n 2 momentti laissa 

334/1997 ja 35 § laissa 406/1992, sekä 
lisätään  21 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 34 a, 34 b ja 35 a—35 c § seuraavasti: 
 
 

21 § 

Maksaminen työnantajalle 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työnantaja maksaa kuntoutuksessa ole-

valle työntekijälleen palkkaa samalta ajalta, 
jolta tämä saa kuntoutusrahaa, työnantajan 
tulee viipymättä palkan maksettuaan ilmoit-
taa siitä Kansaneläkelaitoksen toimistoon. 
 

26 § 

Päätös 

Kuntoutusrahaa ja harkinnanvaraista kun-
toutusavustusta koskevassa asiassa on an-
nettava kirjallinen päätös. Kansaneläkelai-
toksella on oikeus ilmoittaa kuntoutusrahaa 
koskevasta päätöksestä tieto salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä kuntoutuspäätöksen anta-
jalle, oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle, 
oppilaitokselle sekä kuntoutujan työn-
antajalle siltä osin kuin tieto on välttämätön 

näiden maksaman palkan tai muun edun vah-
vistamista tai oikeellisuuden tarkistamista 
varten. 

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava am-
matillista kuntoutusta koskevasta päätöksestä 
ja sen perusteella myönnettävästä kuntoutus-
rahasta eläketurvakeskukselle. 
 

30 a § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapi-

tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä asianomaisen vi-
ranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa 
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien 
määristä, ei kuitenkaan niistä etuuksista, joita 
ei oteta huomioon ulosottolain 4 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta laskettaessa. 
Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus il-
moittaa tiedossaan olevat muut eläkkeitä ja 
muita sosiaalietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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34 § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten 
välttämättömät tiedot tai tiedot, jotka on 
muuten otettava huomioon tässä laissa taikka 
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa 
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta;  

5) oppilaitokselta, oppisopimuskoulutuksen 
järjestäjältä sekä koulutus- ja erorahastolta. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 
lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä, muulta 
hoitolaitokselta tai muulta kuntoutuksen to-
teuttajalta lausunto ja välttämättömät tiedot 
etuudenhakijan potilasasiakirjoista, tervey-
dentilasta, sairaudesta, vammaisuudesta ja 
työkyvystä sekä hänen hoidostaan ja kuntou-
tuksestaan ja niihin liittyvistä etuuksista ja 
korvauksista. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
18 §:n 2 momentin mukaan yhteensovitetta-
van kuntoutusrahan määräämistä varten vält-
tämättömät tiedot rahalaitoksilta, jollei riittä-
viä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on 
perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai 
saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luo-

tettavuutta eikä hän ole antanut suostumus-
taan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saa-
miseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen 
pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on 
annettava siitä tieto. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenki-
löllä on kuitenkin oikeus saada 2 momentissa 
säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteel-
la antamistaan lausunnoista kohtuullinen 
palkkio, ellei palkkio sisälly kuntoutuspalve-
lusta maksettavaan korvaukseen. 
 

34 a § 

Tietojensaantioikeus 

Eläkelaitoksella on velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot kuntoutustoi-
menpiteistä, kuntoutuskorotuksista ja kuntou-
tusrahoista sekä muista kuntoutukseen liitty-
vistä korvauksista ja avustuksista. 

Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulla pakkolaitok-
sella on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläke-
laitokselle salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä tämän lain mukaisten etuuksien täytän-
töönpanoa varten tiedot rangaistuksen alka-
misesta ja päättymisestä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 
 
 

34 b § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tä-
män lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain 
mukaan otettava huomioon päätöksenteossa 
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ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada 
tiedot muutoinkin erikseen.  
 

35 § 

Sairausvakuutuslain säännösten noudattami-
nen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, on kun-
toutusraha-asioissa noudatettava soveltuvin 
osin, mitä työpaikkakassoista, virka-avusta 
sekä lomakkeiden vahvistamisesta sairausva-
kuutuslaissa tai sen nojalla säädetään. 
 

35 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys henkilö-
rekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on 
oikeus antaa 26 §:n ja 30 a §:n 2 momentin 
perusteella mainituissa pykälissä tarkoitetuil-
le tiedonsaajille.  

Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansaneläkelai-
toksen oikeutta saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla 34 §:n 1 ja 2 momentissa ja 
34 a §:ssä tarkoitettuja salassapidettäviä tie-
toja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 

huolehditaan asianmukaisesti. 
 

35 b § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tä-
män lain mukaista etuutta tai korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja 
korvauksista ja muut näihin rinnastettavat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaalitur-
vaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä 
koskevan viranomaisen yksittäisen selvitys-
työn suorittamiseksi sekä rikosten syyttee-
seenpanoa varten; ei kuitenkaan terveydenti-
laa koskevia tietoja.  
 

35 c § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä hän-
tä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin 
niitä voidaan luovuttaa päätöksentekoa var-
ten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 

1991 annetun kuntoutusraha-asetuksen 
(893/1991) 13—15 §, sellaisena kuin niistä 
on 14 § asetuksessa 1513/1995.  

————— 
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18. 

 
Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 15 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan  asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä jou-

lukuuta 1993 annetun lain (1573/1993) 15 § seuraavasti: 
 

15 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada 
pyynnöstä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain mu-
kaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä työnantajalta. 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
mainitussa momentissa säädetyin edellytyk-
sin tässä pykälässä tarkoitettuja salassa pidet-
täviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
————— 

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 69 ja 83 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 69 § laissa 827/1996 sekä 83 § laeissa 103/1982, 886/1994, 

116/1995 ja 827/1996, 
muutetaan 35 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti ja 79 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 35 §:n 1 momentti mainitussa laissa 827/1996, 42 §:n 1 momentti  

laissa 738/1989 ja 79 §:n 3 momentti laissa 1250/1989, sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

35 § 
Tämän lain mukaista etuutta haetaan kan-

saneläkelaitokselta. 

35 § 
Tämän lain mukaista etuutta haetaan Kan-

saneläkelaitokselta. Valtioneuvoston ase-
tuksella annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, mitä tietoja hakemuksessa on ilmoitet-
tava. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

42 § 
Rangaistuksen täytäntöönpanoa varten 

rangaistuslaitoksessa olevan eläkkeensaajan 
eläkkeen maksaminen keskeytetään sen jäl-
keen, kun vankeusrangaistusta tai sen ohella 
suoritettavaa sakon muuntorangaistusta on 
suoritettu kolme kuukautta. Jos rangaistuk-
sen täytäntöönpanoa välittömästi edeltänyt 
tutkintavankeusaika vähennetään rangais-
tuksesta, eläkkeen maksaminen keskeyte-
tään vastaavasti, kun rangaistuksen täytän-

42 § 
Rangaistuksen täytäntöönpanoa varten 

rangaistuslaitoksessa tai vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetussa pakkolai-
toksessa olevan eläkkeensaajan eläkkeen 
maksaminen keskeytetään sen jälkeen, kun 
vankeusrangaistusta tai sen ohella suoritet-
tavaa sakon muuntorangaistusta on suori-
tettu kolme kuukautta. Jos rangaistuksen 
täytäntöönpanoa välittömästi edeltänyt tut-
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töönpanon ja vähennyksen yhteenlaskettu 
aika on kestänyt kolme kuukautta, aikai-
sintaan kuitenkin rangaistuksen suorittami-
sen laskettua alkamisajankohtaa seuraavan 
kuukauden alusta. Samoin eläkkeen mak-
saminen keskeytetään sen jälkeen kun eläk-
keensaaja on ollut kolme kuukautta sellai-
sessa asetuksessa määrätyssä julkisessa lai-
toshoidossa, josta ei ole määrätty perit-
täväksi maksua hoidettavalta. 

kintavankeusaika vähennetään rangaistuk-
sesta, eläkkeen maksaminen keskeytetään 
vastaavasti, kun rangaistuksen täytäntöön-
panon ja vähennyksen yhteenlaskettu aika 
on kestänyt kolme kuukautta, aikaisintaan 
kuitenkin rangaistuksen suorittamisen las-
kettua alkamisajankohtaa seuraavan kuu-
kauden alusta. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 
 4 a luku 

���������	

�������
�����	�

46 a § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 

sen toimeenpantaviksi säädettyjen etuuksien 
hoitamista varten salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä: 

1) väestörekisteriviranomaisilta väestötie-
tolain (507/1993) 4 §:n 1 momentin 1—4 
kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetut välttämättömät tiedot ja niissä tapah-
tuneet muutokset; 

2) ulkomaalaisvirastolta sen rekisterissä 
olevien Suomeen muuttaneiden ulkomaa-
laisten ja heidän perheenjäsentensä tun-
nistetiedot sekä perheoikeudellista asemaa 
ja oleskelulupaa koskevat tiedot sekä maini-
tuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset; 

3) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksa-
jalta tiedot eläke- ja korvauspäätöksistä ja 
eläkkeen tai korvauksen määrän muuttumi-
sesta. Tällaisia tietoja ovat henkilöllisyys-
tiedot, eläke- ja korvauslaji, määräytymis-
perusteet, korotusperuste sekä määrä ja ai-
ka, jolta eläkettä tai korvausta maksetaan. 
Tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa indeksi-
tarkistuksesta, joka perustuu työntekijäin 
eläkelain 9 §:ään; 

4) eläketurvakeskukselta tiedot henkilön 
kuulumisesta Suomea sitovan valtioiden vä-
lisen sopimuksen perusteella Suomen asu-
misperusteisen sosiaaliturvan piiriin; 

5) koulutus- ja erorahastolta aikuiskoulu-
tustukea hakeneiden henkilöllisyystiedot ja 
yksilöintiä koskevat tiedot sekä heitä koske-
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vien aikuiskoulutustukiratkaisujen laatua, 
tuen myöntöaikaa ja tuen määrää koskevat 
tiedot sekä mainituissa tiedoissa tapahtu-
neet muutokset. 

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi vuosit-
tain oikeus saada sen toimeenpantaviksi 
säädettyjen etuuksien hoitamista varten sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä ve-
rohallinnon viranomaisilta tiedot ansio- ja 
pääomatuloista, tulonhankkimisvähen-
nyksistä, luonnollisista vähennyksistä, met-
säntuottoperusteista ja varallisuudesta ja 
erikseen tiedot asunto-osakkeista ja 
kiinteistöistä verotusarvoineen sekä muut 
etuutta verohallinnon viranomaisten 
hallussa olevat etuuksia varten 
välttämättömät tiedot. 

 
 
 46 b § 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot tai tie-
dot,  jotka on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa 
koskevassa muussa kansainvälisessä sää-
döksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksa-
jalta;  

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta ja työttömyyskassalta. 
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada lääkäriltä tai muulta terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksi-
költä tai muulta hoitolaitokselta lausunto ja 
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välttämättömät tiedot etuudenhakijan poti-
lasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveyden-
tilasta, hoidosta sekä työkyvystä. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada 1 momentissa sekä 46 a §:ssä mai-
nitut tiedot maksutta. Jos 46 a §:ssä maini-
tut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja sii-
tä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia 
lisäkustannuksia, on  kustannukset kuiten-
kin  korvattava. Lisäksi  terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä  annetussa  laissa tar-
koitetulla  ammattihenkilöllä  on  oikeus  
saada 2 momentissa säädetyn tie-
donantovelvollisuuden  perusteella anta-
mistaan  lausunnoista  kohtuullinen palkkio.    

 
 
 46 c § 

Eläketurvakeskuksella on velvollisuus il-
moittaa Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä tämän lain mu-
kaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten 
tiedot arvioidun työeläkkeen määrästä työ-
kyvyttömyyseläkkeen hakemusmenettelyä 
varten sekä 65 vuotta täyttävistä henkilöistä 
henkilötunnus, työeläkkeen hakemisaika se-
kä työeläkelaitosta koskevat tiedot van-
huuseläkeilmoituksen lähettämistä varten. 

Kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetulla 
laitoksella ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 
6 §:ssä tarkoitetulla toimielimellä on 1 
momentissa tarkoitettu velvollisuus ilmoit-
taa Kansaneläkelaitokselle tiedot etuuden-
saajan joutumisesta laitoshoitoon ja hoidon 
päättymisestä. Tiedot on annettava sellai-
sesta hoidosta, jonka voidaan arvioida kes-
tävän vähintään kolme kuukautta tai joka 
on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edel-
leen. 

Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulla pak-
kolaitoksella on 1 momentissa tarkoitettu 
velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle tiedot rangaistuksen alkamisesta ja 
päättymisestä. Tiedot on annettava eläk-
keensaajasta, joka on alkanut suorittaa yli 
kolme kuukautta kestävää vankeusrangais-
tusta tai sen ohella suoritettavaa sakon 
muuntorangaistusta sekä hänen joutumises-
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taan pakkolaitokseen, jossa olo kestää yli 
kolme kuukautta. Tiedot on annettava myös 
silloin, kun rangaistuksen täytäntöönpanoa 
välittömästi edeltänyt tutkintavankeusaika 
vähennetään rangaistuksesta ja vähennyk-
sen ja rangaistuksen täytäntöönpanon yh-
teenlaskettu aika on yli kolme kuukautta. 
Työttömyyseläkettä saavaa henkilöä kos-
keva ilmoitus on tehtävä heti, kun hänet ote-
taan rangaistus- tai pakkolaitokseen. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 

 
 
 46 d § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
maksutta 42 a §:ssä tarkoitettuja neuvotte-
luja varten asian ratkaisemiseksi välttämät-
tömät tiedot toimintayksikön toiminnasta, 
tiloista, henkilökunnan määrästä, annetun 
hoidon sisällöstä, laadusta ja määrästä, 
hoidosta tehdystä sopimuksesta ja hoidosta 
maksettavasta korvauksesta. Kansaneläke-
laitoksella on lisäksi oikeus sanotussa neu-
vottelussa saada käsiteltävän asian ratkai-
semiseksi välttämättömiä salassapidettäviä 
tietoja potilasasiakirjoista, hoidettavan 
henkilön terveydentilasta, lääkkeistä ja tu-
loista kunnan sosiaali- ja terveystoimen vi-
ranomaisilta tai laitoksilta taikka asian-
omaiselta valtion tai yksityisen ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä edel-
lä säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeu-
desta saada salassa pidettäviä tietoja, kos-
kee myös sosiaali- ja terveysministeriötä. 

 
 
 46 e § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään, salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä antaa: 

1) eläketurvakeskukselle, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselle tai muulle eläkkeen tai korva-
uksen myöntäjälle tai maksajalle välttämät-
tömät tiedot kansaneläkelain mukaisista 
eläkepäätöksistä niiden hoitamien etuuksien 
täytäntöönpanoa varten; 
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2) eläketurvakeskukselle ja eläkelai-
toksille sekä Suomen kanssa sosiaali-
turvasopimuksen solmineiden ja Euroopan 
yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 piiriin kuuluvien maiden viran-
omaisille ja laitoksille välttämättömiä tieto-
ja sosiaaliturvasopimusten ja edellä maini-
tun asetuksen täytäntöönpanoa sekä niiden 
hoitamien muiden sosiaalietuuksien täytän-
töönpanoa varten. 

 
 
 46 f § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 
 46 g § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 46 
a §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan perusteella 
saatuja tietoja edelleen sellaiselle tietojen 
vastaanottajalle, jolla on oikeus saada tie-
dot lain perusteella.  

 
 
 46 h § 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys rekisteriensä salassapidettäviin tietoihin, 
jotka sillä on oikeus 46 e, 46 g § ja 79 §:n 
perusteella antaa mainituissa pykälissä tar-
koitetuille tiedonsaajille. 

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen an-
tamisesta sen avulla, koskee myös Kansan-
eläkelaitoksen oikeutta saada teknisen käyt-
töyhteyden avulla salassapidettäviä henki-
lötietoja, jotka on mainittu edellä 
46 a §:ssä, 46 b §:n 1 momentissa sekä 
46 b §:n 2 momentissa siltä osin kuin se 
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koskee potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain 2 §:n 4 kohdan mukaista tervey-
denhuollon toimintayksikköä tai muuta hoi-
tolaitosta Sama koskee salassapidettäviä 
tietoja, jotka on mainittu 46 c ja 46 d §:ssä. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 
 46 i § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisen yksittäisen selvitystyön suorittami-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja. 

 
 
 46 j § 

Kansaneläkelaitoksen on annettava eläk-
keenhakijalla etukäteen tiedot siitä mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 
 

69 § 
Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun 

toimielimen ja veroviranomaisen tulee an-
taa eläkelaitokselle sen toiminnassa tar-
peellisia tietoja ja selvityksiä. Sosiaali-
huoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen 
tulee ilmoittaa paikallistoimistolle tapauk-
sista, joissa sen käsityksen mukaan eläke 

69 § 
(kumotaan) 
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olisi myönnettävä, oikaistava tai lakkautet-
tava taikka joissa sanotun toimielimen mie-
lestä eläkkeen maksaminen eläkkeen-
saajalle itselleen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Samoin on sosiaalihuoltolain 6 §:ssä 
tarkoitetun toimielimen ilmoitettava paikal-
listoimistolle hoitotukea saavan eläkkeen-
saajan sijoittamisesta 42 a §:ssä tarkoitet-
tuun hoitoon. 
 
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen on annettava asianomaisen 
viranomaisen pyynnöstä tämän lain mukai-
sen etuuden ulosottoa varten tarpeelliset 
tiedot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä asianomai-
sen viranomaisten pyynnöstä luovuttaa 
ulosottoa varten tiedot tämän lain mukais-
ten etuuksien määristä, ei kuitenkaan niistä 
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
lain 4 luvun  7 §:ssä tarkoitettua suoja-
osuutta laskettaessa. Lisäksi Kansaneläke-
laitoksella on oikeus ilmoittaa tiedossaan 
olevat muut eläkkeitä ja muita sosiaa-
lietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

83 § 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-

sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos sekä työnantaja on velvollinen 
pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tar-
kastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle 
tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai 
eläkkeen määrän selvittämiseksi. 

Eläkkeen tai elinkoron myöntäjä tai mak-
saja on velvollinen asetuksessa tarkemmin 
määrätyissä tapauksissa ilmoittamaan elä-
kelaitokselle antamastaan eläkepäätöksestä 
ja eläkkeen määrän muuttumisesta. 

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, julkisessa vi-
rassa oleva lääkäri, sairaala sekä vakuutus- 
ja eläkelaitos on velvollinen pyynnöstä an-
tamaan eläkelaitokselle, tarkastuslautakun-
nalle ja vakuutusoikeudelle hallussaan ole-
vat työkyvyttömyyseläkkeen hakijan ja saa-
jan terveydentilaa koskevat tiedot. Eläke-
laitos on velvollinen maksamaan kohtuulli-
sen palkkion tässä momentissa säädetyn 
velvoituksen perusteella annetusta lääkä-

83 § 
(kumotaan) 
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rinlausunnosta. 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 

maksutta 42 a §:ssä tarkoitettuja neuvotte-
luja varten asian ratkaisemiseksi tarpeelli-
set tiedot toimintayksikön toiminnasta ja 
henkilöstöstä sekä muista asiaan vaikutta-
vista seikoista. Kansaneläkelaitoksella on 
lisäksi oikeus sanotussa neuvottelussa saa-
da asian ratkaisemiseksi välttämättömiä sa-
lassapidettäviä tietoja kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen viranomaisilta tai laitoksilta 
taikka asianomaiselta valtion tai yksityisen 
terveydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä 
edellä säädetään kansaneläkelaitoksen oi-
keudesta saada salassapidettäviä tietoja, 
koskee myös sosiaali- ja terveysministe-
riötä. 

Asetuksella määrätään eläkelaitoksen 
velvollisuudesta antaa vakuutettuja koske-
via tietoja, jotka ovat tarpeen muun lain-
säädännön perusteella annettavan edun 
vahvistamista tai suorittamista varten.  

Asetuksella voidaan määrätä, onko 2 ja 4 
momentissa säädetyn ilmoituksen kustan-
nuksista maksettava korvausta, sekä tämän 
korvauksen määrästä. 

Asetuksella voidaan määrätä, että edellä 
22 b §:n 3 momentissa tarkoitettu hoitolai-
tos on velvollinen ilmoittamaan eläkkeen-
saajan joutumisesta laitoshoitoon tai hänen 
sijoittamisestaan laitoksen kustannuksella 
hoitoon muualle. 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-
ta 20  . 

Tällä  lailla  kumotaan  7  päivänä joulu-
kuuta  1956  annetun  kansaneläke-
asetuksen  (594/1956)  61,  62,  62 a,  68  ja 
70 —74 §, sellaisina kuin niistä ovat 61 § 
asetuksessa  859/1989,  62 § asetuksessa 
743/1982,  62 a § asetuksessa  418/1995 
sekä 70 § asetuksissa 885/1982 ja 
1138/2001. 

——— 
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2. 

Laki 

perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/1969) 15 b §:n 3 mo-

mentin 12 kohta, 37 §:n 1 momentti ja 38 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 15 b §:n 3 momentin 12 kohta laissa 916/1998, 37 §:n 1 momentti  

laissa 1369/1999 ja 38 § laissa 828/1996, sekä 
lisätään 15 b §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 54/1985 ja 982/1996 ja mainitus-

sa laissa 916/1998, uusi 9 a kohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
15 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta (etuoikeu-
tetut tulot): 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta (etuoi-

keutetut tulot): 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a) työvoimapoliittisesta aikuiskou-
lutuksesta annetun lain (763/1990) mukais-
ta ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa yl-
läpitokorvausta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) ulkomailta maksettavaa eläkettä ja 
korvausta, jos Suomea sitovista kansainvä-
lisistä sopimuksista niin johtuu, sekä 2—5, 
7—9 ja 11 kohdassa etuoikeutetuiksi tu-
loiksi säädettyjä etuuksia vastaavia ulko-
mailta maksettavia etuuksia. 

12) ulkomailta maksettavaa eläkettä ja 
korvausta, jos Suomea sitovista kansainvä-
lisistä sopimuksista niin johtuu, sekä 2—5, 
7—9, 9 a ja 11 kohdassa etuoikeutetuksi tu-
loksi säädettyjä etuuksia vastaavia ulko-
mailta maksettavia etuuksia. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 
 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 35, 37—39, 39 b, 40—42, 43 ja 
44  §:ssä, 45 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 46, 
67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 
79—83, 84—86, 88 ja 88 a §:ssä säädetään. 
Jos lapseneläkkeen saaja ei ole ennen eläk-
keen alkamista asunut Suomessa kansan-
eläkelain 41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden 
aikaa, eläke voidaan ulkomailla asumisen 
estämättä maksaa, jos lapsen huoltaja täyt-

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
35, 37—39, 39 b, 40—42, 43 ja 44 §:ssä, 
45 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 46 ja 46 
b §:ssä, 46 c §:n 2—4 momentissa, 46 d—
46 f, 46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 
74 c, 79—82, 84—86, 88 ja 88 a §:ssä sää-
detään. Jos lapseneläkkeen saaja ei ole en-
nen eläkkeen alkamista asunut Suomessa 
kansaneläkelain 41 §:ssä edellytettyä 10 
vuoden aikaa, eläke voidaan ulkomailla 
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tää asumisaikavaatimuksen. asumisen estämättä maksaa, jos lapsen 
huoltaja täyttää asumisvaatimuksen. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 
Pankki ja muu rahalaitos on velvollinen 

pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tar-
kastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle 
tietoja, jotka ovat tarpeen lesken eläkeoi-
keuden tai leskeneläkkeen määrän selvittä-
miseksi. 

38 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä sen lisäksi, mitä muutoin tässä 
laissa on säädetty, maksutta käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemista varten vält-
tämättömät tiedot: 

1) oppilaitoksilta 8 §:n 1 momentissa sekä 
20 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa lapseneläkettä saavan lapsen opiske-
lusta tai ammatillisesta koulutuksesta; 

2) työpaikkakassoilta; sekä 
3) rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 

selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esit-
tämistä  hakijalle tai saajalle on annettava 
siitä tieto. 

 Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin tämän pykälän 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä 
tietoja. 

 Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä   

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 4 päivänä heinä-

kuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen 
(449/1969) 4 ja 5 §, sellaisena kuin niistä 
on 5 § asetuksessa 539/1990. 

——— 
 



 HE 9/2002 vp  

  
   

 

80

 
 
 

3. 

 
Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/1978) 

10 §:n 2 momentti ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti laissa 887/1994 ja 14 § laeissa 830/1996 ja 

725/2001, sekä 
lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 56/1985, 590/1986, 127/1988, 
473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 ja 1421/2001, uusi 5 a kohta, sekä lakiin uusi  
13 a—13 c § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta (etuoi-

keutetut tulot): 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (763/1990) mukaista yl-
läpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpi-
tokorvausta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan 

soveltuvin osin, mitä siitä kansaneläkelain 8 
luvussa säädetään. Lainvoimaisen päätök-
sen poistamista koskevan esityksen tai ha-
kemuksen tutkii kuitenkin kansaneläkelain 
74 §:n 1 momentissa mainitun vakuutusoi-
keuden sijasta tarkastuslautakunta, joka voi, 
varattuaan muille asianosaisille tilaisuuden 
tulla kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan 

soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 8 lu-
vussa säädetään. Lainvoimaisen asumistu-
kipäätöksen poistamista koskevan esityksen 
tai hakemuksen tutkii kansaneläkelain 
74 §:n 1 momentissa mainittu vakuutusoi-
keus, jos päätöksen poistamista esitetään 
samanaikaisesti kuin kansaneläke- tai les-
keneläkepäätöksen poistamista. Muussa ta-
pauksessa esityksen tai hakemuksen asumis-
tukipäätöksen poistamisesta tutkii tarkastus-
lautakunta, joka voi, varattuaan muille asi-
anosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi, pois-
taa päätöksen tai määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. 
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 13 a § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada mak-
sutta käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot: 

1) vuokranantajalta sekä asunto-osake- 
tai kiinteistöyhtiöltä; 

2) työpaikkakassoilta; 
3) rahalaitoksilta, jollei riittäviä tietoja ja 

selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua 
syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan an-
tamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta 
eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen 
saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee 
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esit-
tämistä  hakijalle tai saajalle on annettava 
siitä tieto. 

 
 13 b § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
maksutta asumistuen täytäntöönpanoa var-
ten väestörekisteriviranomaisilta tarpeelli-
set rakennus- ja huoneistotiedot ja niissä 
tapahtuneet muutokset. 

 
 13 c § 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada mainitussa momentissa 
säädetyin edellytyksin teknisen käyttöyhtey-
den avulla 13 a §:n 1 ja 2 kohdassa ja 
13 b §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä 
tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
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14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37—39, 
39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a ja 44 §:ssä, 
45 §:n 1 momentissa, 46, 67, 69, 74 b ja 
74 c §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80—
86 ja 88 a §:ssä säädetään. Pankki ja muu 
rahalaitos on myös velvollinen pyynnöstä 
antamaan eläkelaitokselle ja tarkastuslau-
takunnalle tietoja, jotka ovat tarpeen asu-
mistukioikeuden tai asumistuen määrän sel-
vittämiseksi. 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37—39, 
39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a ja 44 §:ssä, 
45 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 46 ja 46 
b §:ssä, 46 c §:n 2—4 momentissa, 46 d, 46 
f, 46 i, 46 j, 67, 74 b ja 74 c §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa, 80—82 ja 84—86 §:ssä, 
88 §:n 2 momentissa sekä 88 a §:ssä sääde-
tään. 

 ——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   
kuuta 20  . 

Tällä lailla kumotaan 27 päivänä heinä-
kuuta 1979 annetun eläkkeensaajien asu-
mistukiasetuksen (642/1979) 2, 8 ja 9 §, sel-
laisena kuin niistä on 8 § asetuksessa 
1218/1996. 

——— 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

Laki 

rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/1977) 17 §, 

sellaisena kuin se on laeissa 829/1996 ja 727/2001, seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40—42, 
43, 44—46, 67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 
74 c, 79—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansan-

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 
44—46, 46 b, 46 c, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 
74, 74 b, 74 c, 79—82, 84—86, 88 ja 88 
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eläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001 
säädetään. Ylimääräistä rintamalisää mää-
rättäessä noudatetaan soveltuvin osin lisäksi 
mitä kansaneläkelain 26 §:n 7 momentissa 
säädetään. 

a §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä annetus-
sa laissa (456/2001) säädetään. Ylimääräis-
tä rintamalisää määrättäessä noudatetaan 
soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 26 §:n 7 momentissa säädetään. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvol-
linen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudel-
le tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden 
tai rintamasotilaseläkkeen määrän selvittä-
miseksi. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
rintamalisäoikeuden selvittämistä varten 
maksutta sotilasviranomaiselta, veteraani-
tunnuslautakunnalta ja Sota-arkistolta  tie-
dot 9 §:ssä tarkoitetuista tunnuksista ja to-
distuksista. Sama oikeus on myös tämän 
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 18 päivänä maalis-

kuuta 1977 annetun rintamasotilas-
eläkeasetuksen (271/1977) 6 § ja 7 §:n 2 
momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 § ase-
tuksessa 681/1986 ja 7 §:n 2 momentti ase-
tuksessa 495/1988. 

——— 
 

  
 
 

5. 

Laki 

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain 
(988/1988) 10 §, sellaisena kuin se on laissa 728/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä säädetään 
kansaneläkelain 35 §:n 1 ja 2 momentissa, 
37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 81—86, 
88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä 
annetussa laissa (456/2001). 

10 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 
35 §:n 1 ja 2 momentissa, 37, 40, 46 b, 46 f, 
46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 81—82, 
84—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläke-
indeksistä annetussa laissa (456/2001) sää-
detään. 

Rintamalisän hakemista varten henkilön 
on toimitettava Kansaneläkelaitokselle vir-
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katodistus tai muu vastaava selvitys. 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 

rintamalisäoikeuden selvittämistä varten 
sotilasviranomaiselta, veteraanitunnuslau-
takunnalta ja Sota-arkistolta tiedot 1 §:ssä 
tarkoitetuista tunnuksista ja todistuksesta. 
Sama oikeus on myös tämän lain mukaisella 
muutoksenhakuelimellä. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan ulkomaille makset-

tavasta rintamalisästä 10 päivänä maalis-
kuuta 1989  annetun asetuksen (241/1989) 
3, 6 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 6 § 
osaksi asetuksessa 1217/1996. 

——— 
 

6. 

Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/1969) 9 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 730/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 35—39, 39 b ja 40 §:ssä, 45 §:n 1 
ja 4 momentissa, 46 ja 69 §:ssä, 79 §:n 1 ja 
4 momentissa sekä 80—86, 88 ja 88 a §:ssä 
sekä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

9 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan  soveltuvin  osin  lisäksi, mitä kansan-
eläkelain  35—39,  39 b  ja 40 §:ssä, 45 §:n 
1 ja 4 momentissa, 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 j 
ja 67 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80—
82, 84—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansan-
eläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan lapsen hoitotuesta 

10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuk-
sen (632/1969) 4—6 §, sellaisena kuin niis-
tä on 5 § asetuksessa 990/1988. 

——— 
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7. 

 
Laki 

vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 8 §, sellaisena 

kuin se on laissa 729/2001, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 1 d, 35—39, 39 b, 40, 42, 43 ja 
44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 momentissa, 46, 67 
ja 69 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa sekä 
80—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläke-
indeksistä annetussa laissa (456/2001) sää-
detään. 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-

taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 1 d, 23, 35—39, 39 b, 40, 42, 43 ja 
44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 momentissa, 46, 46 
b—46 d, 46 f, 46 i, 46 j ja 67 §:ssä,  79 §:n 
1 ja 4 momentissa, 80—82, 84—86, 88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä anne-
tussa laissa (456/2001) säädetään. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-

ta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 18 päivänä mar-

raskuuta 1988 annetun vammaistukiasetuk-
sen (989/1988) 7 ja 8 §. 

——— 
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8. 

Laki 

asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 25 §, sellaisena 

kuin se on laeissa 755/1993 ja 1032/1997, sekä  
lisätään lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 25 a §:n tilalle uusi 25 a § ja lakiin uusi 25 b—

25 e § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

25 § 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-

sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, työnantaja, vuok-
ranantaja sekä sairaala tai muu hoitolaitos 
ovat velvollisia maksutta antamaan kansan-
eläkelaitokselle ja tämän lain mukaiselle 
muutoksenhakuelimelle hallussaan olevat 
asumistukea koskevan asian ratkaisemista 
varten tarpeelliset tiedot. 

25 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista tai muuten tämän lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöön-
panoa varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta, sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja 
työpaikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- 
tai kiinteistöyhtiöltä; 

6) potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä tai muulta hoitolaitokselta. 

Siitä poiketen, mitä henkilörekisterilain 
(471/87) 16 §:ssä on säädetty, kansaneläke-
laitos voi käyttää asumistukea koskevia 
päätöksiä tehdessään hallussaan olevia 
asumistukiasian ratkaisemista varten tarvit-

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännös-
ten ja tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
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tavia tietoja hakijaruokakunnan taloudelli-
sesta asemasta. Tietoja käytettäessä on 
varmistettava niiden virheettömyys. Tietoja 
voidaan käyttää vain siinä laajuudessa kuin 
niitä 1 momentin nojalla tulisi antaa kan-
saneläkelaitokselle. 

asian ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot rahalaitoksilta, ellei riittäviä tietoja 
ja selvityksiä muutoin saada ja on perustel-
tua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan 
antamien tietojen riittävyyttä tai luotetta-
vuutta eikä hän ole antanut suostumustaan 
tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saami-
seksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen 
pyynnön esittämistä  hakijalle tai saajalle 
on annettava siitä tieto. 

 
 25 a § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
maksutta asumistuen täytäntöönpanoa var-
ten: 

1) väestörekisteriviranomaisilta tarpeelli-
set rakennus- ja huoneistotiedot ja niissä 
tapahtuneet muutokset;  
2) rangaistuslaitoksilta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolai-
toksilta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja 
päättymisestä. 

 
 25 b § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 25 c § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
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omaisen yksittäisen selvitystyön selvittämi-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja. 

 
 25 d § 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada mainitussa momentissa 
säädetyin edellytyksin teknisen käyttöyhtey-
den avulla 25 §:n 1 momentissa ja 
25 a §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä 
tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti.  

 
 25 e § 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 12 päivänä mar-

raskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen 
(949/1993) 4 §. 
 

——— 
 
 
 
 



 HE 9/2002 vp  

  
   

 

 89

 
 

9. 

Laki 

sotilasavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 22 §:n 2 ja 3 

momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 22 a—22 e §, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, työnantaja, työttö-
myyskassa, työpaikkakassa sekä sairaala 
tai muu hoitolaitos ovat velvollisia anta-
maan kansaneläkelaitokselle tai tämän lain 
mukaiselle muutoksenhakuelimelle maksut-
ta hallussaan olevat sotilasavustusta koske-
van asian ratkaisemista varten tarpeelliset 
tiedot. 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 ja 3 mom. kumotaan) 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää 
tämän lain mukaisia asioita ratkaistessaan 
myös muiden hoitamiensa etuuksien ratkai-
semista varten saamiaan tietoja. 

 

 
 22 a § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista tai muuten tämän lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöön-
panoa varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
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ta; 
3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-

keskukselta; 
4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja 

työpaikkakassalta; 
5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- 

tai kiinteistöyhtiöltä; 
6) potilaan asemasta ja oikeuksista anne-

tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä tai muulta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännös-
ten ja muiden tietojen saamista koskevien 
säännösten estämättä maksutta käsiteltävä-
nä olevan asian ratkaisemista varten vält-
tämättömät tiedot rahalaitoksilta, jollei riit-
täviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja 
on perusteltua syytä epäillä etuuden haki-
jan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä 
tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suos-
tumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tieto-
jen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja 
ennen pyynnön esittämistä  hakijalle tai 
saajalle on annettava siitä tieto. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tietojen 
saamista koskevien säännösten estämättä 
maksutta sotilasavustuksen täytäntöönpa-
noa varten rangaistuslaitoksilta ja vaaral-
listen rikoksenuusijain eristämisestä anne-
tun lain (317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta 
pakkohoitolaitoksilta tiedot rangaistuksen 
alkamisesta ja päättymisestä. 

 
 22 b § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 
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 22 c § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisen yksittäisen selvitystyön suorittami-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja.  

 
 22 d § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada mainitussa momentissa 
säädetyin edellytyksin teknisen käyttöyhtey-
den avulla 22 a §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja salassa pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 
 22 e § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
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häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20  . 
——— 

 

10. 

 
 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 25 a §:n 2 mo-

mentti, 41 §, 42 §:n 1 momentti ja 44 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 25 a  §:n 2 momentti laissa 457/1997 ja 41 § laeissa 1318/1995 ja 

734/2001 sekä 42 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1318/995, sekä 
lisätään lakiin uusi 32 a ja  41 a—41 d  §, lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 43 §:n tilalle 

uusi 43 § sekä lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

25 a § 

Opintotuen tarkistaminen ilman hakemusta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumislisää voidaan tarkistaa vuokran 

muutoksen perusteella ilman hakemusta 
41 §:n 2 momentin 7 kohdassa mainittujen 
tietojen perusteella kyseessä olevassa lain-
kohdassa tarkoitetuissa opiskeli-
ja-asuntoloissa asuvien asumislisän saajien 
osalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumislisää voidaan tarkistaa vuokran 

muutoksen perusteella ilman hakemusta 
41 b §:n 3 kohdassa mainittujen tietojen pe-
rusteella kyseessä olevassa lainkohdassa 
tarkoitetuissa opiskelija-asuntoloissa asuvi-
en asumislisän saajien osalta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 32 a § 

Suullisen käsittelyn julkisuus 

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa 
on toimitettava suullinen käsittely suljetuin 
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ovin asioissa, joissa on säädetty salassapi-
tovelvollisuus. Lautakunta voi määrätä asi-
an käsiteltäväksi suljetuin ovin, jos julkises-
ta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle eri-
tyistä haittaa. Suullisessa käsittelyssä on 
muutoin noudatettava oikeudenkäynnin jul-
kisuudesta annetun lain (945/1984) sään-
nöksiä. 

 
 

41 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan 
kansaneläkelaitokselle opintotukietuuden 
myöntämiseksi tarvittavat tiedot. Opiskelija 
on myös velvollinen ilmoittamaan kaikista 
opintotukietuuteen vaikuttavista muutoksis-
ta. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
maksutta massaluovutuksena opintotukiasi-
oiden käsittelyä varten:  

1) opetushallitukselta, lääninhallituksilta 
ja korkeakouluilta opintotukihakemusten ja 
päätösten toimittamiseksi opiskelijavalin-
noissa valituksi tulleiden nimet, henkilötun-
nukset sekä oppilaitosta ja opintolinjaa tai 
koulutusohjelmaa koskevat tiedot;  

2) väestörekisterikeskukselta opintotukea 
hakeneiden ja saavien sekä opiskelijavalin-
noissa valituksi tulleiden osoitteet sekä per-
hesuhteet siltä osin kuin ne 11, 14 ja 19 §:n 
mukaan on tukea myönnettäessä otettava 
huomioon;  

3) veroviranomaisilta opintotukea hake-
neiden ja saavien sekä opiskelijavalinnoissa 
valituksi tulleiden henkilöiden samoin kuin 
heidän vanhempiensa viimeksi toimitetun 
verotuksen mukaisista tuloista niihin myö-
hemmin tehtyine muutoksineen siltä osin 
kuin ne edellä 11, 13 ja 17—19 §:n mukaan 
on otettava huomioon tukea myönnettäessä 
tai tarkistettaessa;  

4) työvoimaviranomaisilta opintotukioi-
keuden tarkistamiseksi työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen osoitettujen nimet ja 
henkilötunnukset;  

5) vakuutusalan kuntouttamiskeskukselta 
tiedot tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain, 
liikennevakuutuslain perusteella korvatta-

41 § 

Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan 
Kansaneläkelaitokselle ja tämän lain 9 §:ssä 
tarkoitetulle opintotukilautakunnalle opinto-
tuen myöntämiseksi tarvittavat tiedot. 
Opiskelija on myös velvollinen ilmoitta-
maan kaikista opintotukietuuteen vaikutta-
vista muutoksista. 
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vasta kuntoutuksesta annetun lain, sotilas-
vammalain ja sotilastapaturmalain perus-
teella annetuista kuntoutuspäätöksistä ja 
maksetuista ansionmenetyskorvauksista;  

6) eläketurvakeskukselta opintotukioikeu-
den tarkistamiseksi tiedot myönnetyistä ja 
maksetuista työeläkkeistä sekä annetuista 
kuntoutuslupauksista ja maksetuista 
kuntoutusrahoista;  

7) kunnan, säätiön tai yleishyödyllisen yh-
teisön ylläpitämiltä opiskelija-asuntoloilta 
asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla 
asumislisän myöntämiseksi ja tarkistami-
seksi opiskelija-asunnoissa asuvien nimet, 
henkilötunnukset, osoitteet, vuokra ja asu-
misaika; sekä  

8) oppilaitokselta lukukauden aikana läs-
näoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden 
nimet ja henkilötunnukset sekä opintotuen 
myöntämisen edellytyksenä olevat tiedot 
opintojen päätoimisuudesta ja edistymises-
tä.  

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
yksittäistapauksessa opintotuen myöntämi-
seksi ja tarkistamiseksi 1 momentissa tar-
koitetut opintotuen hakijaa tai saajaa kos-
kevat tiedot maksutta myös asianomaiselta 
valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomaiselta, vakuutus- ja luot-
tolaitokselta, eläkelaitokselta, oppilaitoksel-
ta ja työttömyyskassalta. 

Luottolaitos on velvollinen toimittamaan 
puolivuosittain kansaneläkelaitokselle lai-
nansaajittain yksilöidyt tiedot nostettujen, 
valtion takaamien opintolainojen markka-
määristä siten kuin kansaneläkelaitos tar-
kemmin määrää. 
 
 
 41 a § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista tai muuten tämän lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöön-
panoa varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta ja 
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muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 
2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-

tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työttömyyskassalta ja työnantajalta;  
5) oppilaitokselta; 
6) vuokranantajalta. 

 
 41 b § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
maksutta opintotuen täytäntöönpanoa var-
ten: 

1) opetushallitukselta ja korkeakouluilta 
opiskelijavalinnoissa hyväksytyksi tulleiden 
sekä opetushallitukselta opiskelupaikan 
vastaanottaneiden henkilöiden tunnistamis-
ta ja yksilöintiä koskevat tiedot sekä oppi-
laitosta ja opintolinjaa tai koulutusohjel-
maa koskevat tiedot; 

2) työvoimaviranomaisilta työvoimapoliit-
tiseen aikuiskoulutukseen hyväksyttyjen 
henkilöiden tunnistamista ja yksilöintiä kos-
kevat tiedot; 

3) kunnan, säätiön tai yleishyödyllisen yh-
teisön ylläpitämiltä opiskelija-asuntoloilta 
asuntoloiden ylläpitäjien kanssa erillisessä 
sopimuksessa sovittavalla tavalla opiskeli-
ja-asunnoissa asuvien tunnistamista ja yksi-
löintiä koskevat tiedot sekä vuokra- ja asu-
misaikatiedot; 

4) oppilaitokselta lukukauden aikana läs-
näoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden 
tunnistamista ja yksilöintiä koskevat tiedot 
sekä tiedot opintojen päätoimisuudesta ja 
edistymisestä; 

5) rahalaitoksilta lainansaajittain yksi-
löidyt tiedot nostettujen, valtion takaamien 
opintolainojen määristä ja koroista siten 
kuin Kansaneläkelaitos määrää; 

6) apurahan myöntäjältä tai maksajalta 
tiedot myönnetyistä apurahoista; 

7) rangaistuslaitoksilta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolai-



 HE 9/2002 vp  

Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

96

toksilta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja 
päättymisestä. 

 
 
 41 c § 

Opintotukilautakuntien tiedonsaantioikeus 

Tämän lain 9 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen nojalla opintotukitehtäviä 
hoitavilla henkilöillä on oikeus käyttää sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä opinto-
tukilain mukaisten etuuksien käsittelyssä 
välttämättömiä Kansaneläkelaitoksen saa-
mia tietoja. 

Edellä mainituilla opintotukitehtäviä hoi-
tavilla henkilöillä on myös oikeus saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä nimettyä 
henkilöä koskevat opintotukilain mukaisten 
etuuksien käsittelyä varten välttämättömät 
tiedot maksutta tämän lain 41 a §:ssä tar-
koitetuilta viranomaisilta ja muilta tahoilta. 

 
 41 d § 

Tietojen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä luovuttaa: 

1) rahalaitoksille tiedot opintotuen saajis-
ta 34 §:n mukaisen koron lisäämiseksi opin-
tolainaan sekä opintotukilain (28/1972) no-
jalla myönnettyjen lainojen osalta tiedot 
opintojen päättymisestä ja korkotuen ennal-
leen palauttamisesta;  

2) Pohjoismaiden opintotukiviranomai-
sille tiedot näiden maiden kansalaisten sekä 
näissä maissa opiskelevien Suomen kansa-
laisten Suomesta saamista opintotuista. 

 
 

42 § 

Tietojen käyttö 

Siitä poiketen, mitä henkilörekisterilain 
(471/87) 16 §:ssä säädetään, kansaneläke-
laitos voi käyttää opintotukietuutta koskevia 
päätöksiä tehdessään hallussaan olevia 

42 § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
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opintotukietuutta koskevan asian ratkaise-
mista varten tarvittavia tietoja opiskelijan 
perhesuhteista taikka opiskelijan tai hänen 
vanhempiensa taloudellisesta asemasta. Tie-
toja käytettäessä on varmistettava niiden 
virheettömyys. Tietoja voidaan käyttää vain 
siinä laajuudessa kuin niitä 41 §:n 1 mo-
mentin nojalla tulisi antaa kansaneläkelai-
tokselle. 

aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 43 § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys 44 §:ssä tarkoitetuille tiedonsaajille re-
kisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka Kan-
saneläkelaitos saa antaa mainittujen sään-
nösten perusteella.  

Mitä tässä pykälässä säädetään tietojen 
luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla koskee myös Kansaneläkelaitoksen 
oikeutta saada 41 a ja b §:ssä tarkoitettuja 
tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 43 a § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
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nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja näihin 
rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia rikoksia 
ja väärinkäyttöä koskevan viranomaisen yk-
sittäisen selvitystyön suorittamiseksi sekä 
rikosten syytteeseenpanoa varten; ei kuiten-
kaan terveydentilaa koskevia tietoja.  

 
 
 43 b § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 
44 § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä asianomai-
sen viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulos-
ottoa varten tiedot tämän lain mukaisten 
etuuksien määristä, ei kuitenkaan niistä 
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
lain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua suojaosuut-
ta laskettaessa. Lisäksi Kansaneläke-
laitoksella  on  oikeus  ilmoittaa  tiedossaan 
olevat  muut  eläkkeitä  ja muita sosiaa-
lietuuksia maksavat laitokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan 8 päivänä 

huhtikuuta 1994 annetun opintotuki-
asetuksen (260/1994)  10 §:n 2  momentti  
sekä  18  ja 22 §,  sellaisena  kuin  niistä  
on  22 §  asetuksessa  401/1998. 

——— 
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11. 

 
 

Laki 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 
14 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-

tuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta lain (48/1997) 14 § sellaisena kuin se on laissa 
344/2001, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

14 § 

Viittaussäännös 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa 
(65/94) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä, 
takaisinperinnästä, itseoikaisusta, lainvoi-
maisen päätöksen oikaisemisesta, tietojen 
käytöstä, salassapitovelvollisuudesta, ulos-
mittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoitukses-
ta. Lainvoimaisen päätöksen poistamista 
koskevan esityksen tai hakemuksen ratkai-
see kuitenkin opintotukilain 31 §:n 1 mo-
mentissa mainitun vakuutusoikeuden sijasta 
opintotuen muutoksenhakulautakunta. 

14 § 

Viittaussäännös 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa 
(65/1994) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta,  tarkistamisesta  ja  keskeyttämisestä, 
takaisinperinnästä,  itseoikaisusta, lainvoi-
maisen päätöksen oikaisemisesta, tietojen 
saamisesta, käytöstä, luovuttamisesta, ulos-
mittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoitukses-
ta. Lainvoimaisen päätöksen poistamista 
koskevan esityksen tai hakemuksen ratkai-
see kuitenkin opintotukilain 31 §:n 1 mo-
mentissa mainitun vakuutusoikeuden sijasta 
opintotuen muutoksenhakulautakunta. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20  . 
——— 
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12. 

 
Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

lain (1128/1996) 26 ja 27 §,  
muutetaan 23 ja 24 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a, 24 a ja 24 b § seuraavasti: 
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23 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Tuen hakijan ja hakijan osoittaman tuen 
saajan tulee ilmoittaa kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistolle kansaneläkelaitoksen 
määräämällä tavalla tuen myöntämiseksi 
tarvittavat tiedot. Tuen hakijan ja saajan tu-
lee myös ilmoittaa kaikista tukeen vaikutta-
vista muutoksista. 

23 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Tuen hakijan ja hakijan osoittaman tuen 
saajan tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistolle Kansaneläkelaitoksen 
määräämällä tavalla tuen myöntämiseksi 
tarvittavat tiedot. Tuen hakijan ja saajan tu-
lee myös ilmoittaa kaikista tukeen vaikutta-
vista muutoksista. 

Kunnan on ilmoitettava kansaneläkelai-
tokselle, jos tukeen oikeutettu lapsi saa las-
ten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 2 tai 3 
momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan, 
jos tällainen hoito lakkaa tai jos kunnan tie-
dossa on, että lapsi on tämän lain 19 §:ssä 
tarkoitetussa laitos- tai perhehoidossa tai on 
muuttanut toiseen kuntaan, sekä muista 
mahdollisista tiedossaan olevista tuen mak-
samiseen tai määrään vaikuttavista seikois-
ta. 

Kunnan on ilmoitettava salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien 
rajoitusten estämättä maksutta Kansanelä-
kelaitokselle, jos tukeen oikeutettu lapsi saa 
lasten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 2 tai 
3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan, 
jos tällainen hoito lakkaa tai jos kunnan tie-
dossa on, että lapsi on tämän lain 19 §:ssä 
tarkoitetussa laitos- tai perhehoidossa tai on 
muuttanut toiseen kuntaan, sekä muista 
mahdollisista tiedossaan olevista tuen mak-
samiseen tai määrään vaikuttavista seikois-
ta. 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, työttömyyskassa, 
työnantaja sekä sairaala tai muu hoitolaitos 
ovat velvollisia antamaan kansaneläkelai-

Lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun työsuh-
teisen hoidon tuottajan on annettava salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
16 §:n 2 momentin tarkoittamalle kunnan 
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tokselle ja tämän lain mukaiselle muutok-
senhakuviranomaiselle maksutta hallussaan 
olevat tukea koskevan asian ratkaisemista 
varten tarpeelliset tiedot. 

toimielimelle siinä tarkoitettua hyväksyntää 
varten tarvittavat tiedot. 

Lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun työsuh-
teisen hoidon tuottajan on annettava 16 §:n 
2 momentin tarkoittamalle kunnan toimie-
limelle siinä tarkoitettua hyväksyntää var-
ten tarvittavat tiedot 

(4 mom. kumotaan) 

 
 
 23 a § 

Tietojensaantioikeus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista tai muuten tämän lain 
mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöön-
panoa varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta;  

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja 
työpaikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- 
tai kiinteistöyhtiöltä; 

6) potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä tai muulta hoitolaitokselta.  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista 
varten välttämättömät tiedot rahalaitoksil-
ta, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muu-
toin saada ja on perusteltua syytä epäillä 
etuuden hakijan tai saajan antamien tieto-
jen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän 
ole antanut suostumustaan tietojen saami-
seen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esit-
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tää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittä-
mistä hakijalle tai saajalle on annettava sii-
tä tieto. 

 
 
 
 
 
 

24 § 

Tietojen luovuttaminen ja käyttäminen 
eräissä tapauksissa 

Tuen maksamisen yhteydessä kansanelä-
kelaitos lähettää kunnalle maksutta tiedot 
sinä kuukautena tuen piirissä olevista lap-
sista sekä tukeen oikeutetuista ja tukea saa-
vista henkilöistä, yhteisöistä ja yhtymistä ja 
näille maksettavien tukien määristä. Kan-
saneläkelaitoksella on oikeus käyttää tämän 
lain mukaisia asioita ratkaistessaan myös 
muiden hoitamiensa etuuksien ratkaisemista 
varten saamiaan tietoja. 
 

24 § 

Tietojen luovuttaminen ja käyttäminen 
eräissä tapauksissa 

Tuen maksamisen yhteydessä Kansanelä-
kelaitos lähettää kunnalle salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien 
rajoitusten estämättä maksutta tiedot sinä 
kuukautena tuen piirissä olevista lapsista 
sekä tukeen oikeutetuista ja tukea saavista 
henkilöistä, yhteisöistä ja yhtymistä ja näil-
le maksettavien tukien määrästä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan 
tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat 
tämän lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on 
lain mukaan otettava huomioon päätöksen-
teossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi oike-
us saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 
 24 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys 23 ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuille 
tiedonsaajille rekisteriensä sellaisiin tietoi-
hin, jotka Kansaneläkelaitos saa antaa 
mainittujen säännösten perusteella. 

Mitä tässä pykälässä säädetään tietojen 
luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla koskee myös Kansaneläkelaitoksen 
oikeutta saada 23 a §:n 1 momentissa tar-
koitettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 
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Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 
 
 24 b § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisten yksittäisen selvitystyön suoritta-
miseksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja. 

 
 
 

26 § 

Salassapitovelvollisuus 

Tämän lain mukaisia tehtäviä hoitavat 
henkilöt eivät saa ilman asianomaisen hen-
kilön suostumusta ilmaista sivulliselle yksi-
tyistä, perheen tai hoidon tuottajan salai-
suutta, josta he asemansa tai tehtävänsä 
perusteella ovat saaneet tietää. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä 
asian ilmaisemista sille, jolla lain nojalla 
on oikeus saada asiasta tieto. 

26 § 
(kumotaan) 
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27 §. 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 26 §:ssä säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-
koslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 lu-
vun 5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin ri-
koslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankaram-
paa rangaistusta. 

27 § 
(kumotaan) 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20    . 
——— 

 
 
 
 

13. 

 
 

Laki 

lapsilisälain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 16 §:n 2, 3 ja 4 mo-

mentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

16 § 

Tietojenantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan on ilmoitettava kansaneläkelai-

tokselle, jos sen tiedossa on, että lapsi on 
11 §:ssä tarkoitetussa laitos- tai perhehoi-
dossa tai että lapsi on muuttanut toiseen 
kuntaan. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain 

mukaisella muutoksenhakuelimellä on oi-
keus salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
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mista varten välttämättömät tiedot tai tie-
dot,  jotka on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa 
koskevassa muussa kansainvälisessä sää-
döksessä säädettyjen tehtävien toimeen-
panemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;   

2) potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksi-
költä tai muulta hoitolaitokselta. 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen sekä sairaala tai 
muu hoitolaitos ovat velvollisia antamaan 
kansaneläkelaitokselle ja tämän lain mukai-
selle muutoksenhakuviranomaiselle mak-
sutta hallussaan olevat lapsilisää koskevan 
asian ratkaisemista varten tarpeelliset tie-
dot. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella oli-
si oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää 
tämän lain mukaisia asioita ratkaistessaan 
myös muiden hoitamiensa etuuksien ratkai-
semista varten saamiaan tietoja. 

Kunnan on ilmoitettava salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien 
rajoitusten estämättä Kansaneläkelaitoksel-
le, jos sen tiedossa on, että lapsi on 11 §:ssä 
tarkoitetussa laitos- tai perhehoidossa tai 
että lapsi on muuttanut toiseen kuntaan. 

 
 16 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin 16 §:n 2 ja 4 momentissa tar-
koitettuja tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti.  

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20  . 
——— 
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14. 

Laki 

äitiysavustuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 14 §:n 2 ja 3 

momentti, sekä  
lisätään lakiin uusi 14 a §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 

Tietojenantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-

sen yhteisön viranomainen sekä sairaala tai 
muu hoitolaitos ovat velvollisia antamaan 
kansaneläkelaitokselle ja tämän lain mukai-
selle muutoksenhakuelimelle maksutta hal-
lussaan olevat äitiysavustusta koskevan asi-
an ratkaisemista varten tarpeelliset tiedot. 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää 
tämän lain mukaisia asioita ratkaistessaan 
myös muiden hoitamiensa etuuksien ratkai-
semista varten saamiaan tietoja. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asian ratkaisemista varten välttämättömät 
tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; sekä  

2) potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimin-
tayksiköltä tai muulta hoitolaitokselta. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukaista 
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan 
tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat 
tämän lain mukaiseen etuuteen ja tiedot on 
lain mukaan otettava huomioon päätöksen-
teossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi oike-
us saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 14 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
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annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin 14 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja salassa pidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä   

kuuta 20  . 
——— 

 
 

15. 

 
Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 24 §:n 6 

momentti, 67 a, 68 § ja 69 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 24 §:n 6 momentti laissa 120/1995, 67 a §  laissa 1644/1993, 68 § la-

eissa 1255/1989 ja 832/1996 ja mainitussa laissa 120/1995 sekä 69 §:n 1 momentti laissa 
329/1997, sekä 

lisätään 28 §:ään siitä lailla 32/1985 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sellaisena 
kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja laissa 329/1997, ja pykälään uusi 5 momentti sekä la-
kiin uusi 54 b ja 68 a—68 e § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pakkolaitoksessa olevan oikeudesta tämän 
lain mukaisiin etuuksiin ja vankilan ilmoi-
tusvelvollisuudesta säädetään asetuksella. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvausta sairaanhoidosta johtuvista 

kustannuksista sekä raskaus- ja synnytys-
kustannuksista tai päivärahaa taikka äiti-
ys-, isyys- ja vanhempainrahaa ei suoriteta 
siltä ajalta, jonka vakuutettu on vaarallisten 
rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:n nojalla pakkolaitoksessa. 
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28 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työnantaja maksaa vakuutetulle palk-

kaa siltä ajalta, jolta tällä olisi oikeus saa-
da päivärahaa, erityisäitiysrahaa tai äitiys-, 
isyys- taikka vanhempainrahaa, työnanta-
jan tulee viipymättä palkan maksettuaan 
ilmoittaa siitä Kansaneläkelaitoksen toimis-
toon. 

Toimiston on pyynnöstä ilmoitettava va-
kuutetun työnantajalle, miltä ajalta toiselle 
vanhemmalle on maksettu äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. 

 
 54 b § 

Tarkastuslautakunnan ja sosiaalivakuu-
tuslautakunnan on toimitettava suullinen 
käsittely suljetuin ovin asioissa, joissa on 
säädetty salassapitovelvollisuus. Lautakun-
ta voi määrätä asian käsiteltäväksi suljetuin 
ovin, jos julkisesta käsittelystä aiheutuisi 
asianosaiselle erityistä haittaa. Suullisessa 
käsittelyssä on muutoin noudatettava oikeu-
denkäynnin julkisuudesta annetun lain 
(945/1984) säännöksiä. 

 
67 a § 

Salassapitovelvollisuutta koskevien sään-
nösten estämättä kansaneläkelaitos voi an-
taa: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on kansaneläkelaitok-
sen antamasta huomautuksesta huolimatta 
toistuvasti hankkinut lääkkeitä hänen ja 
muiden lääkäreiden määräyksillä enemmän 
kuin sairauden hoito edellyttää;  

2) apteekeille massaluovutuksena niiden 
vakuutettujen nimet ja henkilötunnukset, 
joille lääkekorvausta ei suoriteta 30 a §:ssä 
tarkoitettua tilitysmenettelyä soveltavien 
apteekkien välityksellä; sekä  

3) terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enem-
män kuin tässä laissa tarkoitettuun sairau-
den hoitoon nähden on tarpeellista. 
 

67 a § 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 

salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitok-
sen antamasta huomautuksesta huolimatta 
toistuvasti hankkinut lääkkeitä hänen ja 
muiden lääkäreiden määräyksillä enemmän 
kuin sairauden hoito edellyttää; 

2)  apteekeille  niiden  vakuutettujen  ni-
met  ja  henkilötunnukset,  joille  lääkekor-
vausta  ei  suoriteta  30 a §:ssä  tarkoitettua 
tilitysmenettelyä  soveltavien  apteekkien 
välityksellä; 

3) terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enem-
män kuin tässä laissa tarkoitettuun sairau-
den hoitoon nähden on tarpeellista; 

4) 30 a §:ssä tarkoitettua tilitysmenettelyä 
soveltavalle apteekille teknisen käyt-
töyhteyden avulla lääkkeen ostotilanteessa 
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henkilön etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä, 
onko henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko 
hän vakuutettu. Jos henkilö on vakuutettu, 
Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa aptee-
kille tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa 
lääkkeet vakuutetulle sairausvakuu-
tuskorvauksen määrällä vähennettyyn hin-
taan sekä tiedot vakuutetulle myönnetyistä 
lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista, klii-
nisten ravintovalmisteiden korvausoikeuk-
sista sekä merkittävien ja kalliiden lääkkei-
den peruskorvausoikeuksista. 

Ennen tietojen luovuttamista kansaneläke-
laitoksen on ilmoitettava vakuutetulle 1 
momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen 
antamisesta. 
 

Ennen tietojen luovuttamista Kansanelä-
kelaitoksen on ilmoitettava vakuutetulle 1 
momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen 
antamisesta. 
 

 
68 § 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, sairaala ja muu sai-
raanhoitolaitos sekä työnantaja ovat velvol-
lisia pyynnöstä  antamaan kansaneläkelai-
tokselle tai tämän lain mukaiselle valitusvi-
ranomaiselle maksutta kaikki hallussaan 
olevat, näiden käsiteltävänä olevan asian 
ratkaisuun vaikuttavat tiedot. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
maksutta 24 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja 
varten ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot 
toimintayksikön toiminnasta ja henkilöstös-
tä sekä muista asiaan vaikuttavista seikois-
ta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus 
sanotussa neuvottelussa saada asian ratkai-
semiseksi välttämättömiä tietoja kunnan so-
siaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai 
laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai 
yksityisen terveydenhuollon toimintayksi-
költä. Mitä edellä säädetään kansaneläkelai-
toksen oikeudesta saada salassa pidettäviä 
tietoja, koskee myös sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee 
myös lääkäriä, kuitenkin siten, että hänellä 
on  oikeus  saada antamistaan tiedoista ja 
lausunnoista kansaneläkelaitoksen vahvis-
taman taksan mukainen palkkio. 

 

68 § 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot tai tie-
dot, jotka on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa 
koskevassa muussa kansainvälisessä sää-
döksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta sekä lääkevahinkovakuutuspoo-
lilta;  

4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja 
työpaikkakassalta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada lääkäriltä tai muulta terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
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koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä lausunto ja välttämättömät tiedot etuu-
denhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuk-
sesta, terveydentilasta, hoidosta ja työky-
vystä sekä apteekilta selvitykset vakuutetun 
korvauksen piiriin kuuluvista lääkeostoista 
tämän lain 30 a §:ssä tarkoitetun suorakor-
vausmenettelyn toteuttamiseksi. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada mak-
sutta 24 §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja 
varten asian ratkaisemiseksi välttämättömät 
tiedot toimintayksikön toiminnasta, tiloista, 
henkilökunnan määrästä, annetun hoidon 
sisällöstä, laadusta ja määrästä, hoidosta 
tehdystä sopimuksesta ja hoidosta makset-
tavasta korvauksesta.  Kansaneläkelaitok-
sella on lisäksi oikeus sanotussa neuvotte-
lussa saada käsiteltävän asian ratkaisemi-
seksi välttämättömiä salassapidettäviä tie-
toja hoidettavan henkilön  potilasasiakir-
joista, terveydentilasta, lääkkeistä ja tulois-
ta kunnan sosiaali- ja terveystoimen viran-
omaisilta tai laitoksilta taikka asianomai-
selta valtion tai yksityisen terveydenhuollon 
toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään 
Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada sa-
lassa pidettäviä tietoja, koskee myös sosiaa-
li- ja terveysministeriötä.      

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa tä-
män lain 31 §:ssä tarkoitettuun tutkimuksiin 
lähetettävän vakuutetun terveydentilaa, sai-
rautta, hoitotoimenpiteitä, ammattia, työ-
olosuhteita ja työnlaatua koskevia tietoja 
31 §:ssä tarkoitetulle lääkärille ja sairaan-
hoito- tai tutkimuslaitokselle.  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla henkilöllä on 
kuitenkin oikeus saada 2 momentissa sää-
detyn tiedonantovelvollisuuden perusteella 
antamistaan lausunnoista kohtuullinen 
palkkio. 

 
 68 a § 

Sairausvakuutuslain 24 §:ssä tarkoitetul-
la laitoksella ja sosiaalihuoltolain 
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(710/1982) 6 §:ssä tarkoitetulla toimieli-
mellä on velvollisuus ilmoittaa Kansanelä-
kelaitokselle salassapitosäännösten ja mui-
den tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot vakuutetun 
joutumisesta laitoshoitoon ja hoidon päät-
tymisestä. 

Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetuilta pakkolai-
toksella on velvollisuus ilmoittaa Kansan-
eläkelaitokselle salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot rangaistuk-
sen alkamisesta ja päättymisestä. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelai-
tokselle salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä tämän lain mukaisten etuuksien täy-
täntöönpanoa varten terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 
merkityt tiedot sekä niissä tapahtuneet 
muutokset lääkäreistä, hammaslääkäreistä, 
psykologeista, puhe-, toiminta- ja 
psykoterapeuteista sekä sairausvakuutus-
asetuksen 5 §:n 1 momentissa mainituista 
ammattihenkilöistä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 

 
 68 b § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 68 c § 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys henkilörekisteriensä sellaisiin tietoihin, 
jotka sillä on oikeus antaa 67 a §:n 1 mo-
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mentin 2, 3 ja 4 kohdan, 68 §:n 4 momentin 
ja 69 §:n perusteella mainituissa pykälissä 
tarkoitetuille tiedonsaajille. 

Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansaneläke-
laitoksen oikeutta saada teknisen käyttöyh-
teyden avulla 68 §:n 1—3 momentissa sekä 
68 a §:ssä tarkoitettuja salassapidettäviä 
tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 68 d § 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisen yksittäisen selvitystyön suorittami-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja. 

 
 68 e § 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 
69 § 

Sairaanhoito-, raskaus- ja synnytyskus-
tannuksista suoritettavaa korvausta ei saa 
ulosmitata. Kansaneläkelaitoksen on annet-
tava asianomaisen viranomaisen pyynnöstä 
muun tämän lain mukaisen etuuden ulosot-

69 § 
Sairaanhoito-, raskaus- ja synnytyskustan-

nuksista suoritettavaa korvausta ei saa ulos-
mitata. Kansaneläkelaitoksella on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä asi-
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toa varten tarpeelliset tiedot. anomaisen viranomaisen pyynnöstä luovut-
taa ulosottoa varten tiedot tämän lain mu-
kaisten etuuksien määristä, ei kuitenkaan 
niistä etuuksista, joita ei oteta huomioon 
ulosottolain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua 
suojaosuutta laskettaessa. Lisäksi Kansan-
eläkelaitoksella on oikeus ilmoittaa tiedos-
saan olevat muut eläkkeitä ja muita sosiaa-
lietuuksia maksavat laitokset. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan 1 päivänä marras-
kuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuk-
sen (473/1963) 13 a §, 18 §:n 6 momentti, 
19 §:n 2 ja 3 momentti sekä 24, 45 ja 48 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 a § asetukses-
sa 30/1966, 18 §:n 6 momentti ja 48 § ase-
tuksessa 717/1991, 19 §:n 2 momentti ase-
tuksessa 420/1995 ja 3 momentti asetukses-
sa 1314/1989 sekä 24 § asetuksessa 
1325/1990. 

——— 
 

16. 

Laki 

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 

annetun lain (610/1991) 4 §, 5 §:n 4 momentti sekä 9 ja 14 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 1064/1994, 9 § osaksi laissa 121/1995 ja 14 § laissa 

1374/1999, sekä 
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1064/1994, uusi  5 momentti, 

8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 333/1997, uusi 4 momentti, lakiin uusi 9 a ja 9 b §, siitä 
lailla 623/1999 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 
laissa 333/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 11 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
4 § 

Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntou-
tus 

Kansaneläkelaitos voi korvata ja järjestää 

4 § 

Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntou-
tus 

Kansaneläkelaitos voi korvata ja järjestää 
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lisäksi muuta kuin 2 ja 3 §:n mukaista am-
matillista tai lääkinnällistä kuntoutusta.  
Tähän tarkoitukseen on vuosittain käytettä-
vä vähintään rahamäärä, joka vastaa neljää 
prosenttia vakuutettujen sairausvakuutus-
maksuina kertyneestä määrästä. Tähän tar-
koitukseen käytettävästä edellä sanottua 
suuremmasta enimmäisrahamäärästä edus-
kunta päättää vuosittain valtion tulo- ja me-
noarvion käsittelyn yhteydessä. Rahamää-
rää voidaan käyttää myös sairauksien eh-
käisemiseen sekä kuntoutusta ja sairauksien 
ehkäisyä koskevaan tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaan sekä tarvittaessa kansanelä-
kelaitoksen yhteistoimintasäätiöitten  piiriin 
kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden sel-
laisten laitosten, joita kansaneläkelaitos on 
avustanut, perusparannuksesta aiheutuviin 
menoihin ja näiden laitosten käyttöavustuk-
siin.  

 
Kansaneläkelaitoksen on vuosittain laadit-

tava 1 momentissa tarkoitettujen varojen 
käytöstä kolmea seuraavaa kalenterivuotta 
koskeva suunnitelma sen mukaan kuin ase-
tuksella tarkemmin säädetään. 

lisäksi muuta kuin 2 ja 3 §:n mukaista am-
matillista tai lääkinnällistä kuntoutusta. Tä-
hän tarkoitukseen on vuosittain käytettävä 
vähintään rahamäärä, joka vastaa neljää 
prosenttia vakuutettujen sairausvakuutus-
maksuina kertyneestä määrästä. Tähän tar-
koitukseen käytettävästä edellä sanottua 
suuremmasta enimmäisrahamäärästä edus-
kunta päättää vuosittain valtion tulo- ja me-
noarvion käsittelyn yhteydessä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua raha-
määrää voidaan käyttää myös sairauksien 
ehkäisemiseen sekä kuntoutusta ja sairauk-
sien ehkäisyä koskevaan tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan sekä tarvittaessa Kansan-
eläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöitten pii-
riin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden 
sellaisten laitosten, joita Kansaneläkelaitos 
on avustanut, perusparannuksesta aiheutu-
viin menoihin ja näiden laitosten käyttö-
avustuksiin. 

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain laadit-
tava 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen varo-
jen käytöstä kolmea seuraavaa kalenteri-
vuotta koskeva suunnitelma sen mukaan 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

 
5 § 

Hakeminen ja päätöksenteko 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillista kuntoutusta koskevasta tä-

män lain mukaisesta päätöksestä kansanelä-
kelaitoksen on välittömästi ilmoitettava elä-
keturvakeskukselle siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava tä-

män lain mukaisesta ammatillista kuntou-
tusta koskevasta päätöksestä eläketurvakes-
kukselle.  

 Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava tä-
män lain mukaisesta päätöksestä oppilai-
tokselle, kuntoutuksen toteuttajalle ja muul-
le kuntoutujan hoidosta ja kuntoutuksesta 
sekä kuntoutussuunnitelman laatimisesta 
vastaavalle taholle siltä osin, kuin tieto on 
välttämätön kuntoutuksen toteuttamiseksi. 

 
8 § 

Muutoksenhaku 

 — — — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksen 4 §:n 1 momentin 
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nojalla antamaan päätökseen, joka koskee 
vakuutetun mahdollisuutta saada muuta 
kuin lain 2 ja 3 §:n mukaista ammatillista 
tai lääkinnällistä kuntoutusta, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

 
9 § 

Kansaneläkelaitoksen oikeus saada ja luo-
vuttaa tietoja. 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, työttömyyskassa, 
työpaikkakassa, sairaala ja muu sairaanhoi-
tolaitos sekä työnantaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle 
tai tämän lain mukaiselle valitusviranomai-
selle maksutta kaikki hallussaan olevat, 
näiden käsiteltävänä olevan asian ratkai-
suun vaikuttavat tiedot. Kansaneläkelaitok-
sella on oikeus saada maksutta 3 a §:ssä 
tarkoitettuja neuvotteluja varten asian rat-
kaisemiseksi tarpeelliset tiedot toimintayk-
sikön toiminnasta ja henkilöstöstä sekä 
muista asiaan vaikuttavista seikoista. Kan-
saneläkelaitoksella on lisäksi oikeus sano-
tussa neuvottelussa saada asian ratkaisemi-
seksi välttämättömiä salassapidettäviä tieto-
ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen viran-
omaisilta tai laitoksilta taikka asianomaisel-
ta valtion tai yksityisen terveydenhuollon 
toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään 
kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada sa-
lassa pidettäviä tietoja, koskee myös sosiaa-
li- ja terveysministeriötä. 

9 § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-

kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot tai tie-
dot, jotka on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa 
koskevassa muussa kansainvälisessä sää-
döksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta;  

4) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta;  

5) oppilaitokselta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös lääkäriä. Hänellä on kuitenkin oikeus 
saada antamistaan tiedoista ja lausunnoista 
kansaneläkelaitoksen vahvistaman taksan 
mukainen palkkio. 
 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada lääkäriltä tai muulta terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä, muulta hoitolaitokselta tai muulta kun-
toutuksen toteuttajalta lausunto ja välttä-
mättömät tiedot etuudenhakijan potilasasia-
kirjoista, terveydentilasta, sairaudesta, 
vammaisuudesta, työ- ja toimintakyvystä 
sekä hänen hoidostaan ja kuntoutuksestaan. 

Oppilaitos, kuntoutuslaitos tai muu kun- Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
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toutuksen toteuttaja on velvollinen anta-
maan kansaneläkelaitokselle sen tämän lain 
mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarvitse-
mat tiedot ja niillä on oikeus saada kansan-
eläkelaitokselta tämän lain mukaista etuutta 
koskevia tietoja siltä osin kuin ne ovat tar-
peen muun lainsäädännön perusteella kun-
toutujalle annettavan edun vahvistamista tai 
suorittamista varten. 

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada 
3 a §:ssä tarkoitettuja neuvotteluja varten 
asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot 
toimintayksikön toiminnasta, tiloista, henki-
lökunnan määrästä, annetun hoidon sisäl-
löstä, laadusta ja määrästä, hoidosta teh-
dystä sopimuksesta ja hoidosta maksetta-
vasta korvauksesta. Kansaneläkelaitoksella 
on lisäksi oikeus sanotussa neuvottelussa 
saada käsiteltävän asian ratkaisemiseksi 
välttämättömiä salassapidettäviä tietoja po-
tilasasiakirjoista, hoidettavan henkilön ter-
veydentilasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan 
sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai 
laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai 
yksityisen terveydenhuollon toimintayksi-
költä. Mitä edellä säädetään Kansaneläke-
laitoksen oikeudesta saada salassapidettä-
viä tietoja, koskee myös sosiaali- ja terve-
ysministeriötä. 

 Kuntoutuspalvelun tuottaja on sen lisäksi, 
mitä edellä säädetään, velvollinen salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antamaan 
Kansaneläkelaitokselle tämän lain mukais-
ten kuntoutuspalvelujen järjestämistä ja 
niiden toteutumisen valvontaa ja laadun ar-
viointia varten välttämättömät tiedot. 

 Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla ammattihen-
kilöllä on kuitenkin oikeus saada 2 momen-
tissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden pe-
rusteella antamistaan lausunnoista kohtuul-
linen palkkio, ellei palkkio sisälly kuntou-
tuspalvelusta maksettavaan korvaukseen. 

 
 9 a § 

Tietojensaantioikeus 

Eläkelaitoksella on velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä tämän lain mu-
kaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten 
tiedot kuntoutustoimenpiteistä ja niihin liit-
tyvistä etuuksista. 

Vakuutuslaitoksella on velvollisuus il-
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moittaa Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tietojen saamista kos-
kevien säännösten estämättä tämän lain 
mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa var-
ten tiedot tapaturmavakuutus- ja liikenne-
vakuutuslain perusteella korvattavasta kun-
toutuksesta annettujen lakien (625 ja 
626/1991) perusteella sekä valtiokonttorilla 
tiedot sotilastapaturmalain (1211/1990) ja 
sotilasvammalain (404/1948) nojalla anne-
tuista kuntoutuksen korvaamista koskevista 
päätöksistä ja kuntoutustoimenpiteistä. 

Edellä 3 a §:ssä tarkoitetulla laitoksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansan-
eläkelaitokselle salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot vakuutetun 
joutumisesta laitoshoitoon. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelai-
tokselle salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä tämän lain mukaisten etuuksien täy-
täntöönpanoa varten terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 
merkityt tiedot sekä niissä tapahtuneet 
muutokset lääkäreistä, psykologeista, 
puhe-, toiminta- ja psykoterapeuteista, 
fysioterapeuteista sekä muista 
keskusrekisteriin merkityistä kuntoutusta 
antavista ammattihenkilöistä.  

Opetusministeriöllä ja opetushallituksella 
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelai-
tokselle salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä tämän lain mukaisten etuuksien täy-
täntöönpanoa varten tiedot ammatillisen 
koulutuksen järjestäjistä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 

 
 9 b § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
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dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 

 
 
 10 § 

Oikeus tietojen luovuttamiseen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus luo-
vuttaa salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
tämän lain mukaisten etuuksien hoitamises-
sa saamiaan tietoja kuntoutuksen toteutta-
jalle, kuntoutusaloitteen tekijälle, kuntoutu-
jan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntou-
tussuunnitelman laatimisesta vastaavalle 
taholle siltä osin kuin ne ovat välttämättö-
miä kuntoutuksen toteuttamiseksi. 

 
 11 § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä asianomai-
sen viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulos-
ottoa varten tiedot tämän lain mukaisten 
etuuksien määristä, ei kuitenkaan niistä 
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
lain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua suo-
jaosuutta laskettaessa. Lisäksi Kansanelä-
kelaitoksella on oikeus ilmoittaa tiedossaan 
olevat muut kuntoutusetuuksia maksavat 
laitokset. 

 
 11 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys henkilörekisteriensä sellaisiin tietoihin, 
jotka sillä on oikeus antaa 5 §:n 4 ja 5 mo-
mentin, 10 §:n ja 11 §:n 3 momentin perus-
teella mainituissa pykälissä tarkoitetuille 
tiedonsaajille. 
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Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansan-
eläkelaitoksen oikeutta saada teknisen käyt-
töyhteyden avulla 9 ja 9 a §:ssä tarkoitettu-
ja salassapidettäviä tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
14 § 

Toiminnan järjestäminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan-
eläkelain 35—37, 40, ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 
ja 4 momentissa, 46, 59, 63, 81—83, 84—
86, 88 ja 89 §:ssä säädetään. 

14 § 

Toiminnan järjestäminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansanelä-
kelain 35—37, 40 ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 
momentissa, 46, 46 i, 46 j, 59, 63, 81, 82, 
84—86 ja 88 §:ssä säädetään. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-
ta 20  . 

Tällä lailla kumotaan kansaneläkelaitok-
sen järjestämästä kuntoutuksesta 23 päivä-
nä elokuuta 1991 annetun asetuksen 
(1161/1991) 5 ja 6 §, sellaisena kuin niistä 
on 6 § osaksi asetuksessa 1512/1995.   

——— 
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17. 

Laki 

kuntoutusrahalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/1991) 26 §, 30 

a §:n 2 momentti sekä 34  ja 35 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 26 § osaksi laissa 1065/1994, 30 a §:n 2 momentti laissa 

334/1997 ja 35 § laissa 406/1992, sekä 
lisätään  21 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 34 a, 34 b ja 35 a—35 c § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 

Maksaminen työnantajalle 

 — — — — — — — — — — — — — —  
Jos työnantaja maksaa kuntoutuksessa 

olevalle työntekijälleen palkkaa samalta 
ajalta, jolta tämä saa kuntoutusrahaa, 
työnantajan tulee viipymättä palkan 
maksettuaan ilmoittaa siitä 
Kansaneläkelaitoksen toimistoon. 

 
26 § 

Päätös 

Kuntoutusrahaa ja harkinnanvaraista kun-
toutusavustusta koskevassa asiassa on an-
nettava kirjallinen päätös. Päätös toimite-
taan tiedoksi myös kuntoutuspäätöksen an-
tajalle. 

26 § 

Päätös 

Kuntoutusrahaa ja harkinnanvaraista kun-
toutusavustusta koskevassa asiassa on an-
nettava kirjallinen päätös. Kansaneläkelai-
toksella on oikeus ilmoittaa kuntoutusrahaa 
koskevasta päätöksestä tieto salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä kuntoutuspäätök-
sen antajalle, oppisopimuskoulutuksen jär-
jestäjälle, oppilaitokselle sekä kuntoutujan 
työnantajalle siltä osin kuin tieto on välttä-
mätön näiden maksaman palkan tai muun 
edun vahvistamista tai oikeellisuuden tar-
kistamista varten. 

Ammatillista kuntoutusta koskevasta pää-
töksestä ja sen perusteella myönnettävästä 
kuntoutusrahasta kansaneläkelaitoksen on 
välittömästi ilmoitettava eläketurvakeskuk-
selle siten kuin asetuksella tarkemmin sää-
detään. 

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava am-
matillista kuntoutusta koskevasta päätök-
sestä ja sen perusteella myönnettävästä kun-
toutusrahasta eläketurvakeskukselle. 
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30 a § 

Ulosmittaus- ja siirtokielto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksen on annettava asian-

omaisen viranomaisen pyynnöstä muun lain 
mukaisen etuuden ulosottoa varten tämän 
lain mukaisesta etuudesta tarpeelliset tiedot. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salas-

sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä asianomai-
sen viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulos-
ottoa varten tiedot tämän lain mukaisten 
etuuksien määristä, ei kuitenkaan niistä 
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
lain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua suojaosuut-
ta laskettaessa. Lisäksi Kansaneläkelaitok-
sella on oikeus ilmoittaa tiedossaan olevat 
muut eläkkeitä ja muita sosiaalietuuksia 
maksavat laitokset. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Kansaneläkelaitoksen oikeus saada ja luo-
vuttaa tietoja. 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos, eläkesäätiö, työttömyyskassa, 
työpaikkakassa, sairaala ja muu sairaanhoi-
tolaitos sekä työnantaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle 
tai tämän lain mukaiselle valitusviranomai-
selle maksutta kaikki hallussaan olevat, 
näiden käsiteltävänä olevan asian ratkai-
suun vaikuttavat tiedot. 

34 § 

Tietojen saaminen pyynnöstä 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot tai tie-
dot, jotka on muuten otettava huomioon 
tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa 
koskevassa muussa kansainvälisessä sää-
döksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemiseksi: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai 
muun korvauksen myöntäjältä tai maksajal-
ta; 

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta; 

4) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta;  

5) oppilaitokselta, oppisopimuskoulutuk-
sen järjestäjältä sekä koulutus- ja erorahas-
tolta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös lääkäriä. Hänellä on kuitenkin oikeus 
saada antamistaan tiedoista ja lausunnoista 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
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kansaneläkelaitoksen vahvistaman taksan 
mukainen palkkio. 

saada lääkäriltä tai muulta terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulta terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä, muulta hoitolaitokselta tai muulta kun-
toutuksen toteuttajalta lausunto ja välttä-
mättömät tiedot etuudenhakijan potilas-
asiakirjoista, terveydentilasta, sairaudesta, 
vammaisuudesta ja työkyvystä sekä hänen 
hoidostaan ja kuntoutuksestaan ja niihin 
liittyvistä etuuksista ja korvauksista. 

Oppilaitos, kuntoutuslaitos tai muu kun-
toutusrahaan oikeuttavan kuntoutuksen to-
teuttaja on velvollinen antamaan kansanelä-
kelaitokselle sen tämän lain mukaisten teh-
tävien hoitamiseksi tarvitsemat tiedot ja 
niillä on oikeus saada kansaneläkelaitoksel-
ta kuntoutujan kuntoutusrahaa koskevia tie-
toja siltä osin kuin ne ovat tarpeen muun 
lainsäädännön perusteella kuntoutujalle an-
nettavan edun vahvistamista tai suorittamis-
ta varten. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada 18 §:n 2 momentin mukaan yhteen-
sovitettavan kuntoutusrahan määräämistä 
varten välttämättömät tiedot rahalaitoksil-
ta, ellei riittäviä tietoja ja selvityksiä muu-
toin saada ja on perusteltua syytä epäillä 
etuuden hakijan tai saajan antamien tieto-
jen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän 
ole antanut suostumustaan tietojen saami-
seen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esit-
tää kirjallisena, ja ennen pyynnön 
esittämistä hakijalle tai saajalle on 
annettava siitä tieto. 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada tässä pykälässä mainitut tiedot mak-
sutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitetulla ammattihen-
kilöllä on kuitenkin oikeus saada 2 momen-
tissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden pe-
rusteella antamistaan lausunnoista kohtuul-
linen palkkio, ellei palkkio sisälly kuntou-
tuspalvelusta maksettavaan korvaukseen. 

 
 34 a § 

Tietojensaantioikeus 

Eläkelaitoksella on velvollisuus ilmoittaa 
Kansaneläkelaitokselle salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä tämän lain mukaisten 
etuuksien täytäntöönpanoa varten tiedot 
kuntoutustoimenpiteistä, kuntoutuskorotuk-
sista ja kuntoutusrahoista sekä muista kun-
toutukseen liittyvistä korvauksista ja avus-
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tuksista. 
Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten ri-

koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulla pakkolai-
toksella on velvollisuus ilmoittaa Kansan-
eläkelaitokselle salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä tämän lain mukaisten etuuksien 
täytäntöönpanoa varten tiedot rangaistuk-
sen alkamisesta ja päättymisestä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada 
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. 

 
 34 b § 

Tietojen käyttö 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksit-
täistapauksessa käyttää tämän lain mukais-
ta etuutta käsitellessään muiden sille sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten saami-
aan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen etuuteen ja tie-
dot on lain mukaan otettava huomioon pää-
töksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen.  

 
35 § 

Sairausvakuutuslain säännösten noudatta-
minen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, on kun-
toutusraha-asioissa noudatettava soveltuvin 
osin, mitä työpaikkakassoista, virka-avusta, 
tietojen salassapidosta sekä lomakkeiden 
vahvistamisesta sairausvakuutuslaissa tai 
sen nojalla säädetään. 

35 § 

Sairausvakuutuslain säännösten noudatta-
minen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, on kun-
toutusraha-asioissa noudatettava soveltuvin 
osin, mitä työpaikkakassoista, virka-avusta 
sekä lomakkeiden vahvistamisesta sairaus-
vakuutuslaissa tai sen nojalla säädetään. 
 

 
 35 a § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus mainitussa momentissa sääde-
tyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhte-
ys henkilörekisteriensä sellaisiin tietoihin, 
jotka sillä on oikeus antaa 26 §:n ja 30 
a §:n 2 momentin perusteella mainituissa 
pykälissä tarkoitetuille tiedonsaajille. 
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Mitä 1 momentissa säädetään teknisen 
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansan-
eläkelaitoksen oikeutta saada teknisen käyt-
töyhteyden avulla 34 §:n 1 ja 2 momentissa 
ja 34 a §:ssä tarkoitettuja salassapidettäviä 
tietoja. 

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 
 35 b § 

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vi-
ranomaiselle tämän lain mukaista etuutta 
tai korvausta saaneen henkilön henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista ja korvauksista ja muut 
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisen yksittäisen selvitystyön suorittami-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten; ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia 
tietoja. 

 
 
 
 35 c § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
denhakijalle etukäteen tiedot siitä, mistä 
häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja 
mihin niitä voidaan luovuttaa päätöksente-
koa varten. 

 ——— 
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Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  . 

Tällä lailla kumotaan 7 päivänä kesäkuu-
ta 1991 annetun kuntoutusraha-asetuksen 
(893/1991) 13—15 §, sellaisena kuin niistä 
on 14 § asetuksessa 1513/1995.   

——— 
 
 

18. 

 
 

Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 15 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan  asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä jou-

lukuuta 1993 annetun lain (1573/1993) 15 § seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

15 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli-
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja 
eläkelaitos sekä työnantaja on velvollinen 
pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle, 
tarkastuslautakunnalle, työttömyysturvalau-
takunnalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, 
jotka ovat tarpeen tämän lain mukaisen asi-
an ratkaisemiseksi. 

15 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada pyynnöstä maksutta käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemista tai muuten tä-
män lain mukaisen yksittäisen tehtävän täy-
täntöönpanoa varten välttämättömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä työnantajalta.  

 Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus saada teknisen käyttöyhteyden 
avulla mainitussa momentissa säädetyin 
edellytyksin tässä pykälässä tarkoitettuja 
salassa pidettäviä tietoja. 
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 Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 
salassapidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen 
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 


