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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

HE 159/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystetojen toissijaisesta käytöstä
sekä eräiksi siihen liityviksi laeiksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Kulutajaliito – Konsumentörbundet ry:ltä lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yleisellä tasolla Kulutajaliito pitää hyvän, etä sosiaali- ja terveystetojen toissijaisesta käytöstä säädetään tavalla, joka selkiytää asiaan liityviä menetelyjä ja parantaa henkilötetojen suojaa. On kuitenkin varmistetava, etä tetojen käytö on hyödyllistä
koko yhteiskunnalle ja etei tetojen käytö heikennä tai vaaranna kenenkään ihmisen asemaa.
Kulutajaliito ei pidä hyvänä, etä tetosuojaa koskevaa erityislainsäädäntöä joudutaan valmistelemaan
ja säätämään ennen kuin asiaa koskeva yleislaki on hyväksyty tai siitä on annetu edes hallituksen esitystä.
Esityksen vaikutusarvion mukaan esityksellä olisi vaikutuksia kansalaisten asemaan lähinnä heidän henkilötetojensa suojan suhteen siten, etä se paranisi. Lakiesitykseen on esitety muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Kulutajaliiton mielestä liiteenä olevassa sosiaali- ja terveysministeriön muistossa esitetyt muutokset säädöksiin ovat parannus alkuperäiseen ehdotukseen nähden, muta
ne eivät ole kaikin puolin riitäviä. Erityisest innovaato- ja kehitämistoiminnan kohdalla pitäisi tarkemmin rajata henkilötetojen käytötarkoitusta eikä pyrkiä muistossa ehdotetuun laveaan tulkintaan.
Tietojen anonymisoinnin osalta kulutajaliito haluaa korostaa, etä anonymisoinnissa seurataan tekniikan kehitystä sillä tavoin, etä anonymisoint säilyy riitävän tehokkaana. Tämän vuoksi pitää myös säätää anonymisoitujen tetojen säilytämiselle määräajat, jotka varmistavat tetojen pysymisen anonyymeinä tekniikan kehityessä. Kulutajaliito haluaa myös korostaa sitä, etä anonymisoitujen tetojenkin
käytötarkoitus on perusteltua rajata riitävän tarkast.
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Suostumuksen osalta Kulutajaliito haluaa korostaa sitä, etä ihmisille on annetava riitävät tedot tetojen mahdollisista käytötarkoituksista. Esityksessä todetaan, etä ihmisten sosiaali- ja terveystetoja voidaan käytää sekä yleistä etua palvelevaan etä kaupalliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatotoimintaan.
Osalle ihmisistä on merkitystä sille, käytetäänkö heidän henkilötetojaan yhteiseksi hyväksi vai yksityiseen voitontavoiteluun. Kulutajaliito pitää tärkeänä, etä kysytäessä heidän suostumustaan tetojen
luovutamiseen, ihmisille annetaan mahdollisuus rajata omien tetojen käytötarkoitusta. Lisäksi on huolehditava siitä, etä suostumus ei ole pysyvä, vaan ihmisillä on mahdollisuus mietä suostumuksen olemassaoloa ja rajoja säännöllisin väliajoin.
Toimilupaviranomaisen osalta Kulutajaliitosta on perusteltua pohta sitä, tarvitaanko viranomaista, jonka toiminta kataisi myös muut kuin sosiaali- ja terveystetoja sisältävät henkilörekisterit. Tällä tavoin
varmistetaan vielä ehdotetuakin laajempi luovutamiskäytännön yhtenäisyys.
Kulutajaliitosta on myös perusteltua pyrkiä huolehtmaan siitä, etä luovutetaessa tetoa kaupalliseen
käytöön tetoa luovutavat julkiset orgaanisaatot saavat tedosta kohtuullisen taloudellisen korvauksen.
Jos luovutuksen kohteena on pienen ihmisjoukon henkilötedot, voi joissakin tapauksessa olla jopa perusteltua jakaa taloudellista hyötyä niille ihmisille, joiden tetoa luovutetaan.
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