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Lausuntopalveluun
Viite: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI
KASVUPALVELUVIRASTOSTA JA KASVUPALVELUJEN ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto hallituksen esityksestä laeiksi
Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä
Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon
luonnoksesta hallituksen esityksestä laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja
kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole lausuttavaa hallituksen esityksestä laiksi
Kasvupalveluvirastosta.
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että on hyvä asia, että kasvupalvelujen
asiakastietojen käsittelystä säädetään. Hieman avoimeksi kyseisen
lakiesityksen perusteella kuitenkin jää, mitkä toimijat voivat käyttää laissa
esitettyjä asiakastietoja ja –järjestelmiä, ja mikä on esimerkiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten rooli kasvupalvelujen asiakastietojen
käsittelyssä.
Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa lakiesityksessä ei oteta
kantaa, kenelle rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän tietoja
voisi luovuttaa. Tietojen luovuttamisesta säädettäisiin kuitenkin yrityspalvelun
asiakastietojärjestelmään talletettujen tietojen osalta 22 §:ssä.
Esityksen vaikutuksia koskevassa arviossa ei huomioida
asiakastietojärjestelmän käyttäjiä siltä osin, kun kyse on kasvupalvelutehtäviä
hoitavien tahojen ulkopuolisista toimijoista, eli Kansaneläkelaitoksesta ja
työttömyyskassoista, joille maakunta tai sen palveluntuottaja antaa
järjestelmän kautta työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvan
maksamisen edellytyksistä. Mahdolliset vaikutukset, tai se, että niitä ei ole, olisi
hyvä tuoda esiin. Myönteistä esityksessä on, että työvoimapalvelutehtävien
avautuessa palveluntuottajille, niiden edellytetään käyttävän samaa
tietojärjestelmää kuin mitä maakunta käyttää.
Pykäläkohtaiset huomiot:
5 § Rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjät
Pykälässä säädettäisiin kasvupalveluviraston ja maakuntien EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaisesta yhteisrekisterinpitäjyydestä. Sosiaali- ja
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terveysministeriö tuo esiin, että pykälässä ei ole säädetty
yhteisrekisterinpitäjien velvollisuuksista välttämättä niin tarkalla tasolla ja
yksiselitteisesti, että asiakkaalle olisi aina selvää, miten hän saa oikeutensa
toteutettua.
6 § Velvollisuus käyttää rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmää
Pykälässä säädettäisiin, että asiakastietojärjestelmään tietoja tallettanut taho
vastaa tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan on kuitenkin rekisterinpitäjän vastuu,
että henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita noudatetaan. Mitä
pykälässä ehdotetulla vastuulla tarkoitetaan?
Esityksen perusteella jää epäselväksi, olisiko Kansaneläkelaitoksella
velvollisuus käyttää asiakastietojärjestelmää. Kansaneläkelaitos kuitenkin
hoitaisi asiakkaan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä.
8 § Käyttöoikeuden myöntäminen rekrytoinnin ja työllistymisen
asiakastietojärjestelmään
Pykälässä säädettäisiin käyttöoikeuksien myöntämisestä
asiakastietojärjestelmään hakemuksen perusteella. Käyttöoikeuden
hakeminen ja oikeuksien hallinnointi vaikuttavat hallinnollisesti raskaalta
prosessilta. Esityksen mukaan vaikuttaisi siltä, että Kansaneläkelaitoksen
palveluksessa oleva henkilö ei voisi hakea käyttöoikeutta, vaikka käyttöoikeus
voitaisiin myöntää. Kuka hakee Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevalle
henkilölle käyttöoikeuden?
12 § Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tietoaineiston
tietosisältö
Pykälässä säädettäisiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten erityisten
henkilötietojen, kuten terveystietojen, tallettamisesta tietoaineistoon. Ottaen
huomioon kyseisten tietojen arkaluonteisuuden, Sosiaali- ja terveysministeriö
tuo esiin, olisiko tarpeen myös säätää erityisistä suojatoimista, joilla
varmistetaan tietosuojan riittävä taso. Tietojen tallettamisen lähtökohta on
terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä arvio, mutta voidaanko varmistaa,
että tiedot talletetaan saman sisältöisinä kuin alun perin on tarkoitettu?
Pykälässä ei myöskään oteta kantaa, keneltä kyseiset tiedot saadaan.

