Turvakielto ja työtapaturmavakuutus
1. Yleistä turvakiellosta
Turvakiellolla tarkoitetaan väestötietojärjestelmään tehtävää muutosta, jonka perusteella hakijan
kotikunta- ja osoitetietoja ei luovuteta muille kuin viranomaisille. Turvakiellosta on säädetty
väestötietolain 25 §:n 4 momentissa. Turvakiellon perusteena on perusteltu epäily oman tai perheen
turvallisuuden uhkasta.
Hallituksen esityksessä HE 89/2008 ehdotetaan muutosta turvakieltopykälään, jolloin myös
väestötietolain pykälänumerointi muuttuu. Hakijalle tulisi mahdollisuus ilmoittaa
väestötietojärjestelmään talletettavaksi sellainen yhteysosoite, jota turvakielto ei koskisi.
Lisätietoa turvakiellosta www.maistraatti.fi ja sisäasiainministeriön julkaisu 49/2007.
2. Turvakielto ja lakisääteinen tapaturmavakuutus
Tieto turvakiellosta voi tulla vakuutuslaitokselle suoraan vahingoittuneelta.
Tapaturmavakuutuslaitoksella on myös oikeus saada korvauskäsittelyä varten välttämättömät
vahingoittuneen yksilöinti- ja yhteystiedot (tapaturmavakuutuslaki 39 §). Tiedot sisältyvät yleensä
työnantajan tapaturmailmoitukseen. Jos työnantajalla ei ole tiedossaan vahingoittuneen
työntekijänsä yhteystietoja tai jos työtekijä on kieltänyt työnantajaansa luovuttamasta tietojaan,
tapaturmavakuutuslaitos voi pyytää ne tarkoitusta varten maistraatilta. Samalla vakuutuslaitokselle
välittyy tieto turvakiellosta. Vakuutuslaitoksella ei ole velvollisuutta tarkistaa, onko
vahingoittuneella turvakieltoa.
Vakuutuslaitoksen on otettava tiedossaan oleva turvakielto huomioon asian käsittelyn kaikissa
vaiheissa. Merkintä turvakiellosta onkin käytännössä liitettävä turvakiellon alaisten tietojen
yhteyteen. Turvakiellon alaiset tietoja ei saa antaa millekään yksityiselle taholle kirjallisesti tai
suullisesti. Muille kuin vahingoittuneelle annettaviin päätöksiin ei siten tule merkitä
vahingoittuneen osoitetta. Vakuutuslaitosten tulee itsenäisesti varmistua siitä, että niiden
tietojärjestelmät ovat sellaiset, että turvakiellot toteutuvat.
3. Tietojen luovutuskielto henkilön pyynnöstä
Turvakieltoa vastaavasta salassapitovelvollisuudesta on säädetty myös viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki 24 § 1 mom 31 kohta). Salassapitovelvollisuus koskee
tällöin kuitenkin vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt pyynnön tietojensa
luovutuskiellosta. Julkisuuslain 29 §:n 2 momentin mukaan viranomainen voi antaa toiselle
viranomaiselle tiedon sellaisista osoite- tai muista yhteystiedoista, jotka ovat mainitun lain kohdan
mukaan salassa pidettäviä. Vakuutuslaitoksen on otettava tämä tietojen luovutuskielto huomioon
asian kaikessa toiminnassaan.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutus- ja korvausasioiden tietosuojasäännöksistä on
kerrottu TVL:n kiertokirjeessä 25-2002 .
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