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Laki
kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 86 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 90 ja 96 §, sel-

laisena kuin niistä on 90 § osaksi laissa 986/2007, seuraavasti:

86 §

Tiedot etuuden ratkaisemista varten

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsi-
teltävänä olevan tämän lain mukaisen eläkkeen tai etuuden ratkaisemista varten välttämät-
tömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä
laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa
muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) rahalaitoksilta koskien leskeneläkkeenhakijaa tai -saajaa, jollei riittäviä tietoja ja

selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan anta-
mien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta; pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjal-
lisena ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

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

90 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

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

1) Eläketurvakeskukselle, eläke- ja vakuutuslaitokselle tai muulle eläkkeen tai kor-
vauksen myöntäjälle tai maksajalle välttämättömät tiedot tämän lain mukaisista eläkepää-
töksistä kokonaiseläketurvan arvioimiseksi;

2) Eläketurvakeskukselle ja eläkelaitoksille sekä Suomen kanssa sosiaaliturvasopi-
muksen tehneiden ja sosiaaliturva-asetuksen piiriin kuuluvien maiden viranomaisille ja
laitoksille välttämättömiä tietoja sosiaaliturvasopimusten ja edellä mainitun asetuksen
täytäntöönpanoa sekä niiden hoitamien muiden sosiaalietuuksien täytäntöönpanoa varten;

3) 61 §:ssä tarkoitetulle lääkärille tai terveydenhuollon toimintayksikölle taikka tutki-
muslaitokselle tutkimuksiin lähetettävän henkilön terveydentilaa, sairautta, hoitotoimen-
piteitä, ammattia, työolosuhteita ja työn laatua koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä
vireillä olevassa etuusasiassa työkyvyttömyyden selvittämistä varten tehtävän tutkimuk-
sen suorittamiseksi;
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4) Maahanmuuttovirastolle välttämättömiä tietoja Kansaneläkelaitoksen toimeenpan-
tavaksi säädetyistä etuuksista kansalaisuuslaissa (359/2003) ja ulkomaalaislaissa
(301/2004) säädettyjen tehtävien hoitamista varten;

5) lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle taikka terveydenhuollon
toimintayksikölle terveydentilan selvittämiseksi tai työkyvyn arvioimiseksi työkyvyttö-
myyseläkeasian käsittelyyn liittyvissä asiakirjoissa olevia tietoja, jos tietojen antaminen
on vireillä olevan työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisemiseksi välttämätöntä.

96 §

Rekisteröidyn oikeuden rajaaminen

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä
tietosuoja-asetus, tarkoitetulla rekisteröidyllä ei ole asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan mukaista oikeutta siihen, että Kansaneläkelaitos rajoittaa henkilötietojen käsitte-
lyä silloin, kun se hoitaa tämän lain mukaista tehtävää, jos rekisteröidyn vaatimus käsitte-
lyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

————
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