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Lag
om ändring av lagen om handikappförmåner
Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 45 § och
fogas till lagen en ny 45 a § som följer:
45 §
Utlämnande av uppgifter i vissa fall
Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten, trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, rätt
att till
1) myndigheter och inrättningar i länder
som har ingått överenskommelse om social
trygghet med Finland samt till myndigheter
och inrättningar i länder som omfattas av
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet
när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 883/2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen, lämna nödvändiga uppgifter för verkställande av överenskommelserna om social trygghet och av de förordningar som nämns ovan,
2) en sådan läkare, verksamhetsenhet
inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som avses i 20 § 2 mom.
lämna uppgifter om hälsotillstånd, sjukdomar
RP 44/2011
ShUB 9/2011
RSv 42/2011 rd

och vårdåtgärder i fråga om en person som
remitteras till sådana undersökningar som avses i det momentet.
45 a §
Teknisk anslutning
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på
de villkor som anges i det momentet öppna
en teknisk anslutning till sådana sekretessbelagda uppgifter i sina register som den med
stöd av 45 § 1 punkten i denna lag har rätt att
lämna de mottagare som avses i den punkten.
Vad som i denna paragraf bestäms om
öppnande av en teknisk anslutning och lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller
också Folkpensionsanstaltens rätt att med
hjälp av en teknisk anslutning få sådana sekretessbelagda personuppgifter som avses i
43 § 1 mom. av de instanser som avses i
1 och 2 punkten i det momentet.
Med hjälp av en teknisk anslutning som
öppnats med stöd av denna paragraf får också
sekretessbelagda uppgifter sökas utan samtycke av den vars intressen skyddas genom
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sekretessen. Innan den tekniska anslutningen
öppnas ska den som begär uppgifter lägga
fram utredning om att uppgifterna skyddas på
behörigt sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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