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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) ja

Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja

vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta. Esityksen tavoitteena on
saattaa kansallinen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen
ka nssa.

LVK ja PVK kiittävät mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittävät kunnioittaen lausuntonaan
seuraavaa. Lisäksi LVK ja PVK viittaavat Finanssiala Ry:n asiassa antamaan lausumaan (25.1.2018).

Yleisesti hal lituksen ehdotusluonnoksesta

LVK ja PVK kannattavat hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia alla kuvatuin
tarkennuksin. LVK ja PVK pitävät hyvänä ehdotuksena, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuva

sääntely on yhtenä istä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännössä.

Väärinkäytös- ja vahinkorekisterit

LVK ja PVK kannattavat ehdotettua vakuutusyhtiölain 30:3 a 9:ää, jolla turvataan vakuutusalan
väärinkäytösrekisterin jatko. Ratkaisu on tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI)

21.6.2OL7 antaman mietinnön mukainen ja vastaa tietosuoja-asetuksen asettamia kriteerejä
sääntelyn tarkkarajaisuudesta ja erityisistä suojatoimista.

Edelleen LVK ja PVK pitävät hyvänä ja oikeustilaa selventävänä, että hallituksen esityksessä

todetaan vahinkorekisterin käytön perustuvan jatkossa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f-
alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuun.

Tietosuoja-asetuksen määritelmä ja rekisteröidyn oikeuden rajaaminen

LVK ja PVK pitävät kannatettavana, että liikennevakuutuslakiin ja potilasvahinkolakiin lisätään
työtapaturma- ja ammattitautilain ehdotettua 250 5:ää vastaavasti säännös rekisteröidyn oikeuden
rajoittamisesta silloin kun vakuutusyhtiö, LVK, PVK tai Valtiokonttori hoitaa tämän lain mukaista
tehtävää. Säädösteknisesti tietosuoja-asetus tulisi määritellä liikennevakuutuslaissa ja

potilasvahinkolaissa samoin kuin ehdotetaan tehtäväksi työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
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Automaattiset. päätökset

Automaattisten päätösten antamista koskevaa säännöstä on ehdotettu lisättäväksi
vakuutusyhtiölain 3L luvun 115:ään. LVK ja PVK pitävät automaattisten päätösten antamista
koskevaa säännöstä sisällöllisesti hyvänä ja myöhempää oikeustilaa selventävänä.
Vakuutusyhtiölakia sovelletaan kuitenkin lähtökohtaisesti vain vakuutusyhtiöihin, ei LVK:hon eikä
PVK:hon. Tämän johdosta esitämme, että liikennevakuutuslakiin ja potilasvahinkolakiin lisättäisiin
viittaussäännös, jonka nojalla sekä LVK:hon että PVK:hon sovellettaisiin vakuutusyhtiölain 31 luvun
11 5:ää. Näin ollen sekä LVK:lla että PVK:lla olisi korvaustoiminnassa mahdollisuus automaattisten
päätösten laatimiseen vastaavassa laajuudessa kuin vakuutusyhtiöillä.

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetut säännösmuutokset

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3f luvun 3 a S, joka koskee vakuutusyhtiön
oikeutta käsitellä tietoja rikosepäilyistä ja rikoksista.

Vakuutusyhtiölakia eisovelleta lähtökohtaisesti LVK:hon eikä PVK:hon. Esitämme, että
liikennevakuutuslaki[n ja potilasvahinkolakiin lisätään viittaussäännökset, joiden nojalla
vakuutusyhtiölain #lruun 3 a 5:ää sovellettaisiin LVK:hon ja PVK:hon. Näin ollen myös LVK:lla ja

PVK:lla olisi ma hdollisuus hyödyntää va kuutusa lan yhteisiä rekistereitä.
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