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Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 
lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
pensionsstiftelser och lagen om försäkrings
kassor ändras så att kompletterande bestäm
melser tystnadsplikt tas in i lagarna. sekre
tessbelagda uppgifter som gäller en pen
sionsstiftelse eller en försäkringskassa skall i 
fortsättningen kunna överlämnas till den 
myndighet som avses i lagen om finansin
spektionen och även till andra myndigheter 
som övervakar finansmarknaden. Utöver 
social- och hälsovårdsministeriet skall även 
en pensionsstiftelse eller en försäkringskas
sa kunna överlämna sekretessbelagda 

uppgifter till dem som är berättigade att få 
uppgifterna. I lagarna skall samtidigt tas in 
bestämmelser om skyldigheten för en försäk
ringskassas och en pensionsstiftelses revisor 
att till social- och hälsovårdsministeriet an
mäla sådana omständigheter och beslut som 
han i sitt uppdrag fått kännedom om och 
som t.ex. kan äventyra de försäkrades intres
sen eller försäkringskassans eller pensions
stiftelsens fortsatta verksamhet. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft så snart de har antagits och bli
vit stadfästa. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

sekretess 

Den nuvarande lagen om försäkringsbolag 
(106211979) begränsar inte längre det ömse
sidiga innehavet för kreditinstitut och sådana 
försäkringsbolag som bedriver icke formbun
den försäkringsverksamhet Med vissa be
gränsningar har även ett arbetspensionsför
säkringsbolag rätt till innehav i ett kreditin
stitut eller i ett försäkringsbolag som bedri
ver annan försäkringsverksamhet än lagstad
gad pensionsförsäkringsverksamhet Samt
liga stora bankgrupperingar har numera ett 
eget livförsäkringsbolag. Dessutom har 
bankkretsen P.ensionsstiftelser och försäk
ringskassor. A ven internationellt kan man 
skönja en utveckling där trenden är att bilda 
dylika grupperingar. 

Tillsynen över dessa grupperingar kan ut
övas i samarbete mellan olika myndigheter. 
Ett exempel är samarbetet mellan finansin
spektionen vid Finlands bank, vilken utövar 

370406 

tillsyn över bankverksamheten, och försäk
ringsavdelningen vid social- och hälsovårds
ministeriet. Samarbetet förutsätter dock att 
det inte föreligger några hinder för utbyte av 
information mellan de försäkringsanstalter 
och finansiella institut som tillsynen gäller. 

De direktiv som gäller liv- och skadeför
säkringsbolag och som utfärdats för att ef
fektivera informationsutbytet (direktivet om 
ändring av vissa direktiv som gäller finans
iella företag i syfte att stärka tillsynen över 
verksamheten; 95/26/EG ändrade direktiv: 
77/780/EEG, 89/646/EEG, 73/239/EEG, 
92/49/EEG, 79/267/EEG, 92/96/EEG, 
93/22/EEG och 85/611/EEG) genomfördes 
genom ändringar av lagen om förs~kringsbo
lag som gjordes 1995 och 1996. Andringar
na gällde informationsutbytet i reglerna om 
skyddandet av försäkringshemligheten. Be
stämmelserna syftar till att stärka befogen
heterna för de myndigheter som övervakar 
kreditinstitut, försäkringsanstalter och värde
pappersföretag och att öka möjligheterna till 
samarbete mellan myndigheterna. 
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I samband med att EES-avtalet ingicks 
kom den lagstadgade pensionsförsäk
ringsverksamheten att falla utanför tillämp
ningsområdet för EG-direktiven. På ett ar
betspensionsförsäkringsbolag som bedriver 
försäkringsverksamhet enligt lagen om pen
sion för arbetstagare (395/1961, APL) och 
enligt lagen om pension för företagare 
(46811969, FöPL) tillämpas dock, utöver la
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(35411997), i andra hand lagen om försäk
ringsbolag. Eftersom bestämmelsen om 
överlämnande och hemlighållande av uppgif
ter inte uttryckligen har ställts utanför till
lämpningsområdet för dessa bolags del, gäl
ler de bestämmelser om överlämnande och 
hemlighållande av uppgifter som ingår i la
gen om försäkringsbolag även arbetspen
sionsförsäkringsbolagen. Motsvarande be
stämmelser ingår inte i den gällande lagen 
om försäkringskassor (116411992) eller la
gen om pensionsstiftelser (177411995). Detta 
kan leda till svårigheter i praktiken, t.ex. när 
finansinspektionen (Fl) begär att få uppgifter 
av en pensionsstiftelse eller en försäk
ringskassa som bedriver verksamhet i anslut
ning till en bank och då ett bemyndigande 
om rätten att få information saknas i lagen. 
Samtidigt har Fl rätt att få uppgifter av ett 
arbetspensionsförsäkringsbolag inom samma 
gruppering. När placeringsmiljön förändras 
blir det dock allt viktigare att få möjligast 
heltäckande uppgifter av olika sammanslut
ningar och grupperingar som bedriver för
säkrings- och finansieringsverksamhet Det 
föreslås därför att bestämmelser som mot
svarar bestämmelserna om överlämnande av 
uppgifter och tystnadsplikt i lagen om för
säkringsbolag skall tas in också i lagen om 
försäkringskassor och i lagen om pensions
stiftelser. Genom bestämmelserna utvidgas 
kretsen av sådana myndigheter till vilka so
cial- och hälsovårdsministeriet kan lämna ut 
konfidentiella uppgifter som gäller en pen
sionsstiftelse eller en försäkringskassa. 

I likhet med försäkringsbolagen skall ock
så pensionsstiftelserna och försäkringskas
sorna ha rätt att till dem som berättigats att 
få uppgifterna lämna sekretessbelagda upp
gifter. Lagförslaget innehåller också bestäm
melser som motsvarar de bestämmelser i 
lagen om försäkringsbolag där det anges för 
vilket ändamål social- och hälsovårdsminis
teriet får använda uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikten. 

I gällande 165 § i lagen om försäkrings-

kassor och i gällande 132 § i lagen om pen
sionsstiftelser bestäms vilka uppgifter och 
vilka personer som omfattas av tystnads
plikten. I propositionen föreslås att dessa 
paragrafer till vissa delar kompletteras så att 
de motsvarar bestämmelserna om överläm
nade av uppgifter och om tystnadsplikt i 18 
kap. 6 § lagen om försäkringsbolag. 

Det föreslås att båda paragrafernas l mom. 
ändras så att tystnadsplikten skall utsträckas 
till att gälla även för dem till vilka uppgifter 
som omfattas av försäkringshemligheten 
skall kunna överlämnas enligt paragrafernas 
2 mom. Samtidigt skall paragrafernas l 
mom. preciseras så att tystnadsplikten upp
hävs i fråga om uppgifter om en affärs- eller 
yrkeshemlighet som gäller försäkringskassan 
eller pensionsstiftelsen eller i fråga om upp
gifter om en persons hälsotillstånd, om den 
som saken gäller ger sitt samtycke till att 
uppgifterna röjs. 

I paragrafernas 2 mom. bestäms om till 
vem ministeriet, utan hinder av paragrafer
nas l mom., skall kunna överlämna sekre
tessbelagda uppgifter, dvs. till åklagar- och 
förundersökningsmyndigheter, Fl eller andra 
myndigheter som övervakar finansmarkna
den samt de finska myndigheter som enligt 
någon annan lag har rätt att få uppgifterna i 
fråga. En sådan myndighet som enligt någon 
annan lag har rätt att få uppgifterna är t.ex. 
den domstol vid vilken ett ärende som gäller 
pensionsstiftelsen eller försäkringskassan är 
anhängigt. 

Enligt paragrafernas 3 mom. skall förutom 
social- och hälsovårdsministeriet också pen
sionsstiftelserna eller försäkringskassorna ha 
rätt att överlämna uppgifter. Bestämmelsen 
är nödvändig för att sådana myndigheter 
som i sina tjänsteuppdrag behöver uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten skall kunna 
få uppgifterna direkt av försäkringskassorna 
och pensionsstiftelserna, inte enbart via soci
al- och hälsovårdsministeriet Försäkrings
kassornas och pensionsstiftelsernas rätt att 
överlämna uppgifter om hälsotillstånd till 
åklagar- och förundersökningsmyndigheterna 
skall dock begränsas så, att överlämnandet 
skall vara möjligt endast för utredande av ett 
bedrägeribrott som riktats mot försäkrings
bolaget eller pensionsstiftelsen. Genom den
na begränsning beaktas bestämmelserna om 
de ~rundläggande fri- och rättigheterna i re
genngsformen. 

I paragrafernas 4 mom. bestäms för vilka 
ändamål ministeriet, utöver vad som bestäms 
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i 2 mom., skall kunna använda sekretess
belagda uppgifter. Detta skall vara möjligt 
endast i samband med åtgärder som är nöd
vändiga med tanke på fullgörandet av minis
teriets tillsynsskyldigheter. 

Paragrafernas 5 mom. motsvarar de gäl
lande paragrafernas 2 mom. Den nya 165 
a § i lagen om försäkringskasar och den nya 
132 a § i lagen om pensionsstiftelser mot
svarar de gällande paragrafernas 3 mom. 

Revisorernas anmälningsskyldighet 

Bestämmelser om skyldigheten för försäk
ringsbolagens revisorer att lämna in anmälan 
till social- och hälsovårdsministeriet finns i 
9 kap. 3 a § lagen om försäkringsbolag. Be
stämmelsen grundar sig på genomförandet 
av det s.k. BCCI-direktivet och gäller enbart 
försäkringsbolag. Denna bestämmelse i la
gen om försäkringsbolag tillämpas även på 
arbetspensionsförsäkrings bolag. 

Tillsynsmyndigheternas behov av att så 
snabbt som möjligt få information om en 
försäkringsanstalts tillstånd, vilket utgör bak
grund till anmälningsskyldigheten, gäller 
dock förutom försäkringsbolag också andra 
försäkringsanstalter som omfattas av social
och hälsovårdsministeriets tillsynsbehörighet, 
t.ex. pensionsstiftelserna och försäkringskas
sorna. Bestämmelserna syftar till att förbättra 
tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa 
i en försäkringsanstalts verksamhet i så pass 
god tid att större olägenheter kan undvikas. 
För att detta skall kunna genomföras även 
när det gäller försäkringskassornas och pen
sionsstiftelsemas revisorer föreslås att mot
svarande anmälningsskyldighet skall före
skri vas i lagen om pensionsstiftelser och 
lagen om försäkringskassor. 

Bestämmelserna syftar till att social- och 
hälsovårdsministeriet omedelbart skall få en 
anmälan direkt av försäkringskassans eller 
pensionsstiftelsens revisor, om revisorn i sitt 
uppdrag får kännedom om nämnda omstän
digheter. Detta kommer i fråga bl.a. när en 
pensionsstiftelse eller en försäkringskassa 
gör avsteg från lag, sina fastställda stadgar, 
grunder eller sunda och försiktiga verk
samhetsprinciper. Detta kan ske t.ex. när 
pensionsstiftelsen eller försäkringskassan i 
fråga utbetalar sina medel i strid med lagen, 

tar risker som inte hör till verksamheten el
ler bedriver sådan verksamhet som är förbju
den. Bestämmelserna skall tas i den nya 
66 § lagen om försäkringskassor och i den 
nya 36 a § lagen om pensionsstiftelser. En
ligt båda paragrafernas l mom. skall en för
säkringskassas eller en pensionsstiftelses 
revisor underrätta social- och hälsovårdsmi
nisteriet, om han när han utför sitt uppdrag i 
försäkringskassan eller pensionsstiftelsen 
upptäcker sådana allvarliga brister eller 
missförhållanden i de nämnda pensionsan
staltemas verksamhet som kan äventyra de 
föräkrades intressen eller vara av väsentlig 
betydelse för pensionsanstaltens fortsatta 
verksamhet. 

Enligt paragrafernas 2 mom. skall detsam
ma gälla i fråga om sådana omständigheter 
som en pensionsanstalts revisor får känne
dom om när han utför sitt uppdrag i en så
dan sammanslutning vars försäkring försäk
ringskassan eller pensionsstiftelsen sköter 
och där han är revisor. 

I paragrafernas 3 mom. bestäms att en re
visor som handlat i god tro inte skall bli 
ersättningsansvarig när han har iakttagit den 
anmälningsskyldighet som avses i paragra
ferna, även om ekonomiska skador skulle bli 
följden. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen syftar till att skärpa tillsynen 
över försäkringsanstalterna och pensionsstif
telserna. Propositionen har inte uppskattats 
ha några direkta ekonomiska eller organisa
toriska verkningar eller verkningar i fråga 
om personalen. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet 
Pensionsstiftelseföreningen PSF rf och För
säkringskasseföreningen har hörts i samband 
med beredningen. 

4. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart de 
har blivit antagna och stadfästa. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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1. 
Lag 

om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (116411992) 165 §,sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 610/1995, samt 
fogas tilllagen en ny 66 §, i stället för den 66 § som upphävts genom lag 945/1994, och 

tilllagen en ny 165 a § som följer: 

66 § 
En försäkringskassas revisor skall utan 

dröjsmål till social- och hälsovårdsministeri
et anmäla sådana omständigheter och beslut 
som gäller försäkringskassan och som han i 
sitt uppdrag fått kännedom om och som kan 
anses 

l) bryta mot de av social- och hälsovårds
ministeriet fastställda reglerna eller grun
derna för försäkringskassan eller mot lag
stiftningen om bedrivande av försäkringskas
severksamhet, 

2) äventyra försäkringskassans fortsatta 
verksamhet, eller 

3) leda till en anmärkning i revisionsbe
rättelsen eller ett nekande utlåtande angåen
de faststäBandet av bokslutet. 

En försäkringskassas revisor är även skyl
dig att till social- och hälsovårdsministeriet 
anmäla sådana i l mom. avsedda omständig
heter och beslut som han får kännedom om 
när han utför sitt uppdrag i en sammanslut
ning som än delägare i försäkringskassan 
och där han är revisor. 

En revisor som handlat i god tro blir inte 
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder 
enligt denna paragraf eventuellt orsakar. 

165 § 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag eller bestämmelser som har utfär
dats med stöd av den eller såsom medlem av 
något annat kassaorgan än ett sådant som 
anges i denna lag eller med stöd av 2 mom. 
har fått veta något om kassans eller någon 
annans ekonomiska ställning eller affärs- el
ler yrkeshemlighet eller om någons hälsotill
stånd är skyldig att hålla det hemligt, om 
inte den till vars förmån tystnadsplikten gäl
ler ger sitt samtycke till att saken röjs. 

Utan hinder av l mom. har social- och 

hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten till 

l) åklagar- och förundersökningsmyndig
heter för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som övervakar finansmarkna
den, samt till 

3) finska myndigheter som enligt någon 
annan lag har rätt att få ovan nämnda upp
gifter. 

Utan hinder av l mom. har en försäkrings
kassa rätt att lämna ut uppgifter som omfat
tas av tystnadsplikten till finska åklagar- och 
förundersökningsmyndigheter för förhindran
de och utredning av brott samt till myndig
heter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten. 
Uppgifter som berör hälsotillstånd kan dock 
överlämnas enbart till åklagar- och förunder
sökningsmyndighet för förhindrande och 
utredning av bedrägeribrott som riktar sig 
mot en försäkrings- eller pensionsanstalt 
samt för väckande av åtal för ett sådant 
brott. 

Utöver vad som bestäms i 2 mom. får so
cial- och hälsovårdsministeriet använda upp
gifter som omfattas av tystnadssplikten en
ligt denna paragraf endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inleda försäkringsrörelse är uppfyllda, 

2) övervaka försäkringskassans verksam
het, särskilt den försäkringstekniska ansvars
skulden, solvensställningen, förvaltnings
och bokföringsförfarandet samt den interna 
revisionen, 

3) förelägga sanktioner, samt för att 
4) bemöta besvär som anförts över minis

teriets beslut. 
En kassa skall utan hinder av l mom. på 

begäran av en utmätningsman uppge belop
pet av pensioner och andra utkomstskydds-
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förmåner som den betalar ut samt vilka and
ra inrättningar som veterligen betalar sådana 
förmåner till förmånstagaren. 

165 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten 

enligt 165 § l mom. döms enligt 38 kap. 

2. 

2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen 
skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen 
eller strängare straff för den föreskrivs på 
något annat ställe i lag än i 38 kap. l § 
strafflagen. 

Lag 
om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 november 1995 om pensionsstiftelser ( 177 4/1995) 132 § samt 
fogas tilllagen en ny 36 a och 132 a § som följer: 

4 kap. 

Revision 

36 a§ 
En pensionsstiftelses revisor skall utan 

dröjsmål till social- och hälsovårdsministeri
et anmäla sådana omständigheter och beslut 
som gäller pensionsstiftelsen och som han i 
sitt uppdrag fått kännedom om och som kan 
anses 

l) bryta mot de av social- och hälsovårds
ministeriet fastställda reglerna eller grunder
na för pensionsstiftelsen eller mot lagstift
ningen om bedrivande av pensionsstiftelse
verksamhet, 

2) äventyra pensionsstiftelsens fortsatta 
verksamhet, eller 

3) leda till en anmärkning i revisionsbe
rättelsen eller ett nekande utlåtande angåen
de fastställandet av bokslutet. 

En pensionsstiftelses revisor är även skyl
dig att till social- och hälsovårdsministeriet 
anmäla sådana i l mom. avsedda omständig
heter och beslut som han får kännedom om 
när han utför sitt uppdrag i en sammanslut
ning vars försäkringar pensionsstiftelsen skö
ter och där han är revisor. 

En revisor som handlat i god tro blir inte 
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder 
enligt denna paragraf eventuellt orsakar. 

132 § 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag eller med 
stöd av 2 mom. har fått veta något om den 
ekonomiska ställningen för en arbetsgivare 
som hör till en pensionsstiftelse eller för 
någon annan person eller om någons affärs
eller yrkeshemlighet eller hälsotillstånd är 
skyldig att hålla det hemligt, om inte den till 
vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt 
samtycke till att saken röjs. 

Utan hinder av l mom. har social- och 
hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten till 

l) en åklagar- och förundersökningsmyn
dighet för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som övervakar finansmarkna
den, samt till 

3) finska myndigheter som enligt någon 
annan lag har rätt att få ovan nämnda upp
gifter. 

Utan hinder av l mom. har en pensions
stiftelse rätt att lämna ut uppgifter som om
fattas av tystnadsplikten till finska åklagar
och förundersökningsmyndigheter för förhin
drande och utredning av brott samt till myn
digheter som avses i 2 mom. 2 och 3 punk
ten. Uppgifter som berör hälsotillstånd kan 
dock överlämnas enbart till åklagar- och för
undersökningsmyndighet för förhindrande 
och utredning av bedrägeribrott som riktar 
sig mot en försäkrings- eller pensionsanstalt 
samt för väckande av åtal för ett sådant 
brott. 
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Utöver vad som bestäms i 2 mom. får so
cial- och hälsovårdsministeriet använda upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten enligt 
denna paragraf endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inleda försäkringsrörelse är uppfyllda, 

2) övervaka pensionsstiftelsens verksam
het, särskilt det försäkringstekniska pension
sansvaret, solvensställningen, förvaltnings
och bokföringsförfarandet samt den interna 
revisionen, 

3) förelägga sanktioner, samt för att 
4) bemöta besvär som anförts över minis

teriets beslut. 
En pensionsstiftelse skall utan hinder av l 

Helsingfors den 21 november 1997 

mom. på begäran av en utmätnin~sman upp
ge beloppet av pensioner eller nagon annan 
utkomstskyddsförmån som den betalar ut 
samt vilka andra inrättningar som veterligen 
betalar sådana förmåner till förmånstagaren. 

132 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten 

enligt 132 § l mom. döms enligt 38 kap. 
2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen 
skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen 
eller strängare straff för den föreskrivs på 
något annat ställe än i 38 kap. l § straffla
gen. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
S inikka Mönkäre 
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l. 
Lag 

om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (116411992) 165 §, sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 610/1995, samt 
fogas till lagen en ny 66 §, i stället för den 66 § som upphävts genom lag 94511994, och 

tilllagen en ny 165 a § som följer: 

Gällande lydelse 

165 § 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag eller bestämmelser som har utfär
dats med stöd av den eller såsom medlem av 
något annat kassaorgan än ett som anges i 
denna lag har fått veta om kassans eller nå
gon annans ekonomiska ställning eller af
färs- eller yrkeshemlighet eller om någon 
hälsotillstånd får inte olovligen röja det. 

Föreslagen lydelse 

66 § 
En försäkringskassas revisor skall utan 

dröjsmål till social- och hälsovårdsministeri
et anmäla sådana omständigheter och beslut 
som gäller försäkringskassan och som han i 
sitt uppdrag fått kännedom om och som kan 
anses 

l) bryta mot de av social- och hälsovårds
ministeriet fastställda reglerna eller grunder
na för försäkringskassan eller mot lagstift
ningen om bedrivande av försäkringskasse
verksamhet, 

2) äventyra försäkringskassans fortsatta 
verksamhet, eller 

3) leda till en anmärkning i revisionsbe
rättelsen eller ett nekande utlåtande angåen
de fastställandet av bokslutet. 

En försäkringskassas revisor är även skyl
dig att till social- och hälsovårdsministeriet 
anmäla sådana i l mom. avsedda omständig
heter och beslut som han får kännedom om 
när han utför sitt uppdrag i en sammanslut
ning som än delägare i försäkringskassan 
och där han är revisor. 

En revisor som handlat i god tro blir inte 
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder 
enligt denna paragraf eventuellt orsakar. 

165 § 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag eller bestämmelser som har utfär
dats med stöd av den eller såsom medlem av 
något annat kassaorgan än ett sådant som 
anges i denna lag eller med stöd av 2 mom. 
har fått veta något om kassans eller någon 
annans ekonomiska ställning eller affärs
eller yrkeshemlighet eller om någons hälso
tillstånd är skyldig att hålla det hemligt, om 
inte den till vars förmån tystnadsplikten gäl-
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Gällande lydelse 

En kassa skall utan hinder av l mom. på 
begäran av en utmätningsman uppge belop
pet av pensioner och andra utkomstskydds
förmåner som den betalar ut samt vilka and
ra inrättningar som veterligen betalar sådana 
förmåner till förmånstagaren. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag än i 38 kap. l § straffla
gen. 

Föreslagen lydelse 

ler ger sitt samtycke till att saken röjs. 
Utan hinder av l mom. har social- och 

hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten till 

l) åklagar- och förundersökningsmyndig
heter för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som övervakar finansmarkna
den, samt till 

3) finska myndigheter som enligt någon 
annan lag har rätt att få ovan nämnda upp
gifter. 

Utan hinder av l m om. har en försäkrings
kassa rätt att lämna ut uppgifter som omfat
tas av tystnadsplikten till finska åklagar- och 
förundersökningsmyndigheterför förhindran
de och utredning av brott samt till myndig
heter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten. 
Uppgifter som berör hälsotillstånd kan dock 
överlämnas enbart till åklagar- och förunder
sökningsmyndighet för förhindrande och 
utredning av bedrägeribrott som riktar sig 
mot en försäkrings- eller pensionsanstalt 
samt för äckande av åtal för ett sådant brott. 

Utöver vad som bestäms i 2 mom. får so
cial- och hälsovårdsministeriet använda upp
gifter som omfattas av tystnadssplikten en
ligt denna paragraf endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inledaförsäkringsrörelse är uppfyllda, 

2) övervaka försäkringskassans verksam
het, särskilt den försäkringstekniska ansvars
skulden, solvensställningen, förvaltnings
och bokföringsföifarandet samt den interna 
revisionen, 

3) förelägga sanktioner, samt för att 
4) bemöta besvär som anförts över minis

teriets beslut. 
En kassa skall utan hinder av l mom. på 

begäran av en utmätningsman uppge belop
pet av pensioner och andra utkomstskydds
förmåner som den betalar ut samt vilka and
ra inrättningar som veterligen betalar sådana 
förmåner till förmånstagaren. 



Gällande lydelse 

2. 
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Föreslagen lydelse 

165 a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten en

ligt 165 §l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 
mom. strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe i lag än i 38 kap. l § straffla
gen. 

Lag 
om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 november 1995 om pensionsstiftelser (177411995) 132 § samt 
fogas till lagen en ny 36 a och 132 a § som följer: 

Gällande lydelse 

4 kap. 

Revision 

370406 

Föreslagen lydelse 

4 kap. 

Revision 

36 a§ 
En pensionsstiftelses revisor skall utan 

dröjsmål till social- och hälsovårdsministeri
et anmäla sådana omständigheter och beslut 
som gäller pensionsstiftelsen och som han i 
sitt uppdrag fått kännedom om och som kan 
anses 

l) eller grunderna bryta mot de av social
och hälsovårdsministeriet fastställda reglerna 
för pensionsstiftelsen eller mot lagstiftningen 
om bedrivande av pensionsstiftelseverksam
het, 

2) äventyra pensionsstiftelsens fortsatta 
verksamhet, eller 

3) leda till en anmärkning i revisionsbe
rättelsen eller ett nekande utlåtande angåen
de fastställandet av bokslutet. 

En pensionsstiftelses revisor är även skyl
dig att till social- och hälsovårdsministeriet 
anmäla sådana i l mom. avsedda omständig
heter och beslut som han får kännedom om 
när han utför sitt uppdrag i en sammanslut
ning vars försäkringar pensionsstiftelsen skö
ter och där han är revisor. 

En revisor som handlat i god tro blir inte 
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder 
enligt denna paragraf eventuellt orsakar. 
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Gällande lydelse 

132§ 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag, eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag, har fått 
uppgifter om den ekonomiska ställningen för 
en arbetsgivare som hör till en pensionsstif
telse eller för någon annan person eller om 
någons affärs- eller yrkeshemlighet eller häl
sotillstånd får inte utan lov röja dem. 

En pensionsstiftelse skall utan hinder av l 
mom. på begäran av en utmätningsman upp-

Föreslagen lydelse 

132 § 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 

denna lag eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag eller med 
stöd av 2 mom. har fått veta något om den 
ekonomiska ställningen för en arbetsgivare 
som hör till en pensionsstiftelse eller för 
någon annan person eller om någons affärs
eller yrkeshemlighet eller hälsotillstånd är 
skyldig att hålla det hemligt, om inte den till 
vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt 
samtycke till att saken röjs. 

Utan hinder av l mom. har social- och 
hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten till 

l) en åk las ar- och förundersökningsmyn
dighet för förhindrande och utredning av 
brott, 

2) finansinspektionen och andra finska 
myndigheter som öve1Vakar finansmarkna
den, samt till 

3) finska myndigheter som enligt någon 
annan lag har rätt att få ovan nämnda upp
gifter. 

Utan hinder av l mom. har en pensions
stiftelse rätt att lämna ut uprgifter som om
fattas av tystnadsplikten til finska åklagar
och förundersökningsmyndigheter för förhin
drande och utredning av brott samt till myn
digheter som avses i 2 mom. 2 och 3 punk
ten. Uppgifter som berör hälsotillstånd kan 
dock överlämnas enbart till åklagar- och för
undersökningsmyndighet för förhindrande 
och utredning av bedrägeribrott som riktar 
sig mot en försäkrings- eller pensionsanstalt 
samt för väckande av åtal för ett sådant 
brott. 

Utöver vad som bestäms i 2 mom. får so
cial- och hälsovårdsministeriet använda upp
gifter som omfattas av tystnadsplikten enligt 
denna paragrqf endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inledaförsäkringsrörelse är uppfyllda, 

2) öve1Vaka pensionsstiftelsens verksam
het, särskilt det försäkringstekniska pension
sansvaret, solvensställningen, fö1Valtnings
och bokföringsförfarandet samt den interna 
revisionen, 

3) förelägga sanktioner, samt för att 
4) bemöta besvär som anförts över minis

teriets beslut. 
En pensionsstiftelse skall utan hinder av l 

mom. på begäran av en utmätningsman upp-
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Gällande lydelse 

ge beloppet av pensioner eller någon annan 
utkomstskyddsförmån som den betalar ut 
samt vilka andra inrättningar som veterligen 
betalar sådana förmåner till förmånstagaren. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en
ligt l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe än i 38 kap. l § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

ge beloppet av pensioner eller någon annan 
utkomstskyddsförmån som den betalar ut 
samt vilka andra inrättningar som veterligen 
betalar sådana förmåner till förmånstagaren. 

132a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten en

ligt 132 § l mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 
mom. strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den föreskrivs på något 
annat ställe än i 38 kap. l §strafflagen. 




