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Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luvun 7 § ja 10 §:n 3 momentti,
muutetaan 13 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 luvun

1 §:n 2 momentti laissa 288/2012 ja 13 luvun 2 § laissa 1049/2013, sekä
lisätään 13 lukuun siitä lailla 1554/2015 kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § seuraavasti:

13 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset

1 §

Oikeus tietojen saamiseen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on oikeus saada maksutta tässä tai muissa

laeissa säädettyjen tehtäviensä hoitamista varten:
1) työvoimaviranomaiselta 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen

lausunto;
2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistus-

laitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle tämän tai

muun lain mukaisen etuuden ratkaisemista varten, jos ansioon suhteutetun päivärahan saa-
jalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta anne-
tun lain mukainen kotihoidon tuki.

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

2 §

Tiedot rahalaitoksilta

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saa-
da salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä pyyn-
nöstä maksutta käsiteltävänä olevan työmarkkinatukea koskevan asian ratkaisemista var-
ten välttämättömät työmarkkinatuen hakijaa tai saajaa koskevat tiedot rahalaitoksilta, ellei
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 on hakijalle tai saajalle annettava siitä
tieto.
HE 87/2019
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EV 12/2020

1



254/2020  
9 §

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 tai työttömyyskassa rajoittaa hen-
kilötietojen käsittelyä silloin, kun ne hoitavat tämän lain mukaista tehtävää, jos rekisteröi-
dyn vaatimus käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

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

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


