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Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996)

23 a §:n 2 momentti, 24 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 24 c §, sellaisina kuin ne ovat lais-
sa 693/2002, seuraavasti:

23 a §

Tietojensaantioikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-

keus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tie-
dot rahalaitoksilta koskien tuen hakijaa tai saajaa ja hänen 6 §:n 1 momentin perusteella
määräytyvää perheenjäsentään sekä kuolinpesää, jossa joku heistä on osakkaana, jollei
riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan
tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee
esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä
tieto.

24 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Tuen maksamisen yhteydessä Kansaneläkelaitos lähettää kunnalle lastenhoidon tuen
maksuvelvollisuuden selvittämistä varten salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä maksutta tiedot sinä kuukautena tuen piirissä olevista lap-
sista sekä tukeen oikeutetuista ja tukea saavista henkilöistä, yhteisöistä ja yhtymistä ja
näille maksettavien tukien määrästä.

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

24 c §

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) tarkoitetulla
rekisteröidyllä ei ole asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista oikeutta siihen,
että Kansaneläkelaitos rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun se hoitaa tämän lain
HE 87/2019
StVM 1/2020
EV 12/2020

1



232/2020  
mukaista tehtävää, jos rekisteröidyn vaatimus käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perus-
teeton.

————
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2020.
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