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Mitä tietoja kunnan 
työntekijällä on oikeus 
saada Kelasta ja mitä 
tietoja kunnasta on 
annettava Kelalle?



Toimeentulotukilaki 18 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
• Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada kunnan sosiaalihuollon viranomaiselta 

pyynnöstä käsiteltävänään olevan toimeentulotukiasian käsittelemiseksi ja 
ratkaisemiseksi välttämättömät kunnan sosiaalihuollon viranomaisen hallussa 
olevat tiedot ja selvitykset. Tiedot on annettava maksutta ja 
salassapitosäännösten estämättä. 

• Arvio siitä mitkä tiedot ovat välttämättömiä

• Velvollisuus antaa tietoja, ei voi kieltäytyä

• Jos ei ole mitään tietoja, on tämäkin tärkeä tieto Kelalle
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Toimeentulotukilaki 18 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
• Kunnan sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada pyynnöstä 

Kansaneläkelaitokselta toimeentulotukilain mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot sovelletaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momenttia

• Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, 
kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, 
koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelun tuottaja, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa 
harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat 
velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja 
salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn 
tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, 
sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä 
viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten.
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Toimeentulotukilaki 18 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
• Kunnan tulee antaa Kansaneläkelaitokselle oma-aloitteisesti 10 §:n 1 momentin 

2–4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon antamista koskevien rajoitusten estämättä toimeentulotuen 
perusosan alentamisharkinnassa tarvittavat tiedot. 
• Kunta harkitsee tietojen toimittamisen tarpeellisuuden tuensaajan kokonaistilanteen 

huomioon ottaen sekä ottaen huomioon sen, että alentaminen ei saa vaarantaa 
ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä 
alentamista muutenkaan voi pitää kohtuuttomana. 

• Kansaneläkelaitoksen tulee antaa kunnalle salassapitoa ja muiden tiedon 
antamista koskevien rajoitusten estämättä oma-aloitteisesti tiedot tämän lain 10 
§:n 2 momentin mukaisesta perustoimeentulotuen alentamispäätöksestä sekä 14 
ja 14 d §:ssä säädetyissä tilanteissa toimeentulotukihakemuksen käsittelyyn 
liittyvät tiedot.5



Toimeentulotukilaki 18 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
• Mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 1–4 

momentissa säädetään salassa pidettävien tietojen antamisesta asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta, koskee myös Kansaneläkelaitoksen 
toimeentulotukitehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamia välttämättömiä tietoja.

• Viitatuissa lainkohdissa säännellään salassa pidettävien tietojen antamisesta asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta erilaisissa erityistilanteissa kuten esimerkiksi asian vireille 
saattamiseksi lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi, 
väärinkäytöstilanteissa tai rikoksen selvittämiseksi. 

• Lisäksi pykälässä säännellään tietojen antamisesta salassa pidettävästä asiakirjasta 
toiselle viranomaiselle tilanteissa, joissa tiedon antaminen on välttämätöntä 
tarkistettaessa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi 
olennaisen tärkeää tietoa.
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Toimeentulotukilaki 18 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

• Mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:ssä 
säädetään sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada tietoja, koskee myös 
Kansaneläkelaitoksen oikeutta saada tässä laissa tarkoitettujen 
toimeentulotukitehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja.
• Kansaneläkelaitoksen oikeus saada tietoa olisi vastaava kuin sosiaalihuollon 

viranomaisen tiedonsaantioikeus on ja Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeus koskisi 
toimeentulotukitehtävien hoitamiseksi välttämättömiä tietoja. 

• Kelan tiedonsaantioikeus muilta viranomaisilta
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