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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som 
har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDsAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
försäkringsbolag, trafikförsäkringslagen, pa
tientskadelagen och lagen om miljöskadeför
säkring ändras. A v sikten är att genom de 
föreslagna ändringarna precisera de be
stämmelser i lagen om försäkringsbolag som 
avser tystnadsplikten och framför allt utläm
nandet av sekretessbelagda uppgifter. Enligt 
förslaget skall dessutom till trafikförsäk
ringslagen fogas en bestämmelse om försäk
ringsbolagets rätt att för skötseln av i trafik
försäkringslagen föreskrivna uppdrag få till
gång till sekretessbelagda uppgifter. Vidare 
föreslås det att trafikförsäkringslagen, pati
entskadelagen och lagen om miljöskadeför
säkring på ett sätt som i tillämpliga delar 
motsvarar bestämmelserna i lagen om för
säkringsbolag skall kompletteras med be
stämmelser om tystnadsplikten för personer 
som sköter uppgifter som anges i dessa la
gar. 

Enligt förslaget skall till lagen om försäk
ringsbolag fogas bestämmelser om ett för
säkringsbolags rätt att lämna ut sekretessbe
lagda uppgifter till sådana instanser utanför 
försäkringsbolaget som sköter uppgifter med 
fast anknytning till den försäkringsverksam
het som försäkringsbolaget bedriver. Detta 
är nödvändigt för att de bestämmelser i la
gen om försäkringsbolag som gäller utläm
nande av uppgifter skall bli mer preciserade 
än de är för närvarande samt konsekventa i 
förhållande till dels de bestämmelser som 
generellt givits om framför allt utlämnande 
av personuppgifter, dels de specialbestäm
melser som i dessa frågor givits för kreditin
stitutens del. 

Enligt de ändringar som föreslås i lagen 
om försäkringsbolag skall ett försäkringsbo
lag ha rätt att lämna ut uppgifter som omfat-
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tas av tystnadsplikten till bl.a. försäkrings
bolagets tjänsteföretag, till en försäkrings
eller pensionsanstalt som tillhör samma kon
cern eller samma ekonomiska sammanslut
ning som försäkringsbolaget, till den som är 
anställd hos eller medlem av en nämnd inom 
försäkringsbranschen eller ett motsvarande 
organ samt till den som sköter en av försäk
ringsbolaget given uppgift på grundval av 
ett uppdrag. Det föreslås dessutom att ett 
försäkringsbolag skall ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till ett annat försäkringsbolag för ordnande 
av återförsäkring, för realisering av bolagets 
regressrätt, för utredande av olika försäk
ringsbolags ansvar vid ett och samma för
säkringsfall, för förebyggande av brottslighet 
som riktas mot försäkringsbolagen samt, 
under vissa förutsättningar, för historisk eller 
vetenskaplig forskning eller för statistikför
ing och till finska åklagar- och förundersök
ningsmyndigheter för förhindrande och ut
redning av brott samt till en registeransvarig 
som bedriver kreditupplysningsverksamhet 

A v sikten är att de bestämmelser som före
slås i lagen om försäkringsbolag skall tilläm
pas också på arbetspensionsförsäk
ringsbolagen med stöd av lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag. Härvid skall dock 
beaktas vad som i övrigt bestäms om arbets
pensionsförsäkringsbolagens rätt att lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter. 

Det föreslås att till trafikförsäkringslagen 
fogas en bestämmelse om försäkringsbola
gets rätt att, för utredningen av sitt ansvar, 
för ersättningshandläggningen och för full
görandet av övriga i trafikförsäkringslagen 
föreskrivna uppdrag, av myndigheter, den 
som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet, 
Pensionsskyddscentralen, pensions- eller för-
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säkringsanstalterna, arbetsgivaren för den 
skadelidande eller för någon annan som an
söker om ersättning, en arbetslöshetskassa 
eller annan förmånsbeviljare få de upplys
ningar som behövs. Den föreslagna be
stämmelsen skulle överensstämma med mot
svarande bestämmelser som redan finns i 
övrig som gäller lagarna om lagstadgade 
försäkringar samt förbättra trafikförsäk
ringsbolagens möjligheter att sköta sina i 
trafikförsäkringslagen föreskrivna uppgifter. 
Det föreslås ytterligare att trafikförsäk
ringslagen, patientskadelagen och lagen om 
miljöskadeförsäkring skall kompletteras med 
hänvisningsbestämmelser enligt vilka i fråga 
om tystnadsplikten för en person som är 
medlem av eller anställd hos en nämnd eller 

motsvarande organ eller som där fungerar 
som sakkunnig på grundval av ett uppdrag, 
och som utför i dessa lagar föreskrivna upp
gifter, i tillämpliga delar skall gälla vad som 
bestäms i lagen om försäkringsbolag. Be
stämmelserna föreslås stämma överens med 
de ändringsförslag som avser sekretessbe
stämmelserna i lagen om försäkringsbolag. 

De föreslagna ändringarna har beretts med 
särskilt beaktande av innehållet i personupp
giftslagen, lagen om offentlighet i myndig
heternas verksamhet och lagen om Försäk
ringsinspektionen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den l januari 2000. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

Bestämmelser om grunderna för tystnads
plikten för myndigheter, dem som utför of
fentliga uppdrag och dem som agerar på 
uppdrag av myndigheterna ingår i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Genom personuppgiftslagen, som nyligen 
trätt i kraft och som ersätter personregister
lagen ( 471/1987), uppdateras regleringen av 
personuppgifter i enlighet med reformen av 
de grundläggande fri- och rättigheterna och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personupp
gifter och om det fria flödet av sadana upp
gifter, nedan datasekretessdirektivet 

Lagen om försäkringsbolag innehåller inga 
uttryckliga bestämmelser om försäkringsbo
lagens rätt att i andra än ovannämnda speci
alfall lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 
Sålunda upptar lagen om försäkringsbolag 
inte bestämmelser om försäkringsbolagets 
rätt att lämna ut dylika uppgifter till bl.a. ett 
annat försäkringsbolag tillhörande samma 
koncern eller till företag som ägs av försäk
ringsbolaget och vars huvudsakliga uppgift 
är att för försäkringsbolaget producera till 
dess huvudsakliga verksamhet relaterade 
tjänster. Kreditinstitutslagen (1607 l 1993) 

innehåller emellertid bestämmelser om kre
ditinstitutens rätt att till motsvarande instan
ser lämna upplysningar som skall hållas 
hemliga. 

2. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

2.1. Mål och medel 

Propositionens mål är att de bestämmelser 
om tystnadsplikt som ingår i lagen om för
säkringsbolag och vissa lagar som har sam
band med den skall preciseras och göras 
konsekventare i enlighet med de reviderade 
bestämmelserna om offentlighet och person
uppgifter samt i överensstämmelse med den 
reglering som ingår i lagstiftningen om kre
ditinstitut. Detta mål uppnås genom att man 
tilllagen om försäkringsbolag fogar bestäm
melser om de situationer där försäkringsbo
lagen får rätt att till andra instanser än de 
som för närvarande uttryckligen anges i la
gen om försäkringsbolag lämna ut uppgifter 
som skall hållas hemliga. Sålunda preciseras 
och klarläggs den reglering i lagen om för
säkringsbolag som avser framför allt utläm
nande av personuppgifter på ett sätt som 
motsvarar principerna i personuppgiftslagen. 

Syftet med propositionen är dessutom att 
trafikförsäkringsbolagen i fråga om framför 
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allt erhållaodet av uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikten och som behövs för ersätt
ningshandläggningen skall få samma ställ
ning som de övriga försäkringsbolagen som 
sköter ersättningsärenden inom den lagstad
gade försäkringen. Detta mål uppnås genom 
att trafikförsäkringslagen (27911959) kom
pletteras med en bestämmelse om trafikför
säkringsbola~e_ns rätt att f~ uppg.ift~.r .~ör 
skötseln av ahggandena enhgt traftkforsak
ringslagen. Den föreslagna bestämmelsen 
stämmer överens med de bestämmelser som 
redan ingår i andra lagar gällande lagstadgad 
försäkring. 

2.2. De viktigaste förslagen 

Lagen om försäkringsbolag 

Allmänna stadganden. Det föreslås att till 
l kap. fogas en definition på begreppet 
tjänsteföretag. Till detta begrepp hänvisas i 
den bestämmelse som föreslås gälla utläm
nande av uppgifter som skall hållas hemliga. 
Med tjänsteföretag skall avses en samman
slutning som för försäkringsbolagen produ
cerar tjänster relaterade till dessa bolags hu
vudsakliga verksamhet. 

Tystnadsplikt. Det föreslås att det finska 
begreppet "salassapitovelvollisuus" ersätts 
med det preciserande begreppet "vaitiolovel
vollisuus", som används i den finska versio
nen av personuppgiftslagen. På svenska har 
båda begreppen i regel översatts med "tyst
nadsplikt". A v sikten är att begreppet tyst
nadsplikt i lagen om försäkringsbolag på 
motsvarande sätt som i personuppgiftslagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet skall inbegripa dels tystnadsplikt 
i fråga om handlingar, dels förbud att röja 
sådana uppgifter som inte är i skriftlig form. 
A v sikten är att bestämmelserna om de som 
har tystnadsplikt i 18 kap. lagen om försäk
ringsbolag preciseras utifrån de bestämmel
ser som föreslås angående försäkringsbola
gens rätt att till vissa instanser lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. 

Utlämnande av uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikten. Det föreslås att till lagen 
fogas en bestämmelse om försäkringsbolags 
rätt att till vissa instanser lämna ut uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten. Till dessa 
instanser hör bl.a. ett försäkringsbolags 
tjänsteföretag - begreppet tjänsteföretag före
slås bli definierat i l kap. lagen om försäk-

ringsbolag - samt en försäkrings- eller pen
sionsanstalt som tillhör samma koncern eller 
samma ekonomiska sammanslutning som 
försäkringsbolaget, personer som är anställda 
hos en nämnd inom försäkringsbranschen 
eller ett motsvarande organ samt personer 
som sköter en av försäkringsbolaget given 
uppgift på grundval av ett uppdrag. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen skall försäk
ringsbolagen dessutom ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till ett annat försäkringsbolag för ordnande 
av återförsäkring och för realisering av bola
gets regressrätt, för utredande av olika för
säkringsbolags ansvar vid ett och samma 
försäkringsfall och för förebyggande av 
brottslighet som riktas mot försäkringsbola
gen samt, under vissa förutsättningar, för 
historisk eller vetenskaplig forskning eller 
för statistikföring och till finska åklagar- och 
förundersökningsmyndigheter för förhindran
de och utredning av brott samt till en regis
teransvarig som bedriver kreditupplysnings
verksamhet. 

A v sikten är att de bestämmelser som före
slås i lagen om försäkringsbolag skall tilläm
pas också på arbetspensionsförsäk
ringsbolagen med stöd av lagen om arbets
pensionsförsäkringsbolag (354/ 1997) skall 
tillämpas också på arbetspensionsförsäk
ringsbolagen. Härvid skall dock beaktas vad 
som i övrigt bestäms om arbetspensionsför
säkringsbolagens rätt att lämna ut sekretess
belagda uppgifter. 

Trafikförsäkringslagen 

Försäkringsbolagets rätt att få upplysningar 
som omfattas av tystnadsplikten. Det före
slås att till lagen fogas en bestämmelse om 
försäkringsbolagets rätt att, för utredningen 
av sitt ansvar, för ersättningshandläggningen 
och för fullgörandet av övriga i trafikförsäk
ringslagen föreskrivna uppdrag, av myndig
heter, den som utövar hälso- och sjuk
vårdsverksamhet, Pensionsskyddscentralen, 
pensions- eller försäkringsanstalterna, av 
arbetsgivaren för den skadelidande eller för 
någon annan som ansöker om ersättning, en 
arbetslöshetskassa eller annan förmånsbevil
jare få de upplysningar som behövs. 

Beviljandet av förmåner som betalas ut 
med stöd av trafikförsäkringslagen betraktas 
som sådan verksamhet genom vilken försäk
ringsgivarna utövar offentlig makt. På verk-
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samheten tillämpas härvid delvis de bestäm
melser som gäller myndigheter, varvid fram
för allt offentlighetsprincipen och tillsynen 
gällande myndighetsverksamheten iakttas. I 
regleringen av förmåner som betalas ut med 
stöd av olika bestämmelser har man i allt 
högre grad övergått till att förmånsbeviljaren 
själv i jämförelsevis stor utsträckning kan 
utreda grunderna för de förmåner som skall 
betalas ut. I det syftet har de försäkringsbo
lag som handhar lagstadgade ersättningssys
tem getts en omfattande rätt att få upplys
ningar för fullgörandet av de lagstadgade 
uppgifterna. En dylik bestämmelse saknas 
dock i trafikförsäkringslagen. Eftersom tra
fikförsäkringsbolagen inte för närvarande har 
rätt att själva utan den skadelidandes sam
tycke få upplysningar om saker som ansluter 
sig till ersättningshandläggningen har man 
försökt hantera situationen genom att av 
dem som ansöker om ersättning begära ett 
uttryckligt medgivande i exempelvis skade
anmälningar och blanketter för ersättnin$s
ansökan. Ett dylikt förfarande är dock bade 
besvärligt och ägnat att väsentligt förlänga 
den tid som reserveras för ersättningshand
läggningen och fördröja mottagandet av er
sättningar. Därför föreslås att försäkringsbo
lagen, i överensstämmelse med vad som för
eskrivs i övriga lagar gällande lagstadgade 
försäkringar, skall ha självständig rätt att få 
upplysningar också för skötseln av de i tra
fikförsäkringslagen förutsatta uppdragen. 
Försäkringsbolaget skall dock vid tillämpan
det av bestämmelsen i fråga kunna motivera 
att upplysningarna behövs för skötseln av 
bolagets lagstadgade uppgifter. 

Tystnadsplikten för personer som sköter i 
trafikförsäkringslagen föreskrivna uppgifter. 
Det föreslås att till lagen fogas en bestäm
melse om tystnadsplikten för en person som 
är anställd hos trafikförsäkringscentralen 
eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag samt för den som är 
medlem av eller anställd hos en nämnd vil
ken utför i trafikförsäkringslagen föreskrivna 
uppgifter eller som där fungerar som sak
kunnig på grundval av ett uppdrag. Paragra
fen föreslås dessutom innehålla bestämmel
ser om utlämnandet av uppgifter som om fat
tas av tystnadsplikten och om brott mot tyst
nadsplikten. Enligt bestämmalsen skall till 

denna del i tillämpliga delar gälla vad som 
bestäms i lagen om försäkringsbolag. 
Genom den föreslagna bestämmelsen görs 
regleringen av tystnadsplikten för den som 
sköter uppgifter enligt trafikförsäkringslagen 
exaktare och konsekventare i enlighet med 
de ändringar som föreslås i lagen om försäk
ringsbolag. 

Patientskadelagen 

Tystnadsplikten för personer som sköter i 
patientskade/agen föreskrivna uppgifter. Det 
föreslås att till lagen fogas en bestämmelse 
som i fråga om sina grunder och sitt inne
håll motsvarar den bestämmelse som före
slås bli fogad till trafikförsäkringslagen. 
Tystnadsplikten för patientskadenämndens 
medlemmar, vilka handhar offentliga upp
drag med stöd av lag, skall likväl bestäm
mas med stöd av lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet. 

Lagen om miljöskadeförsäkring 

Tystnadsplikten för personer som sköter i 
lagen om miljöskadeförsäkring föreskrivna 
uppgifter. Det föreslås att tilllagen fogas en 
bestämmelse som i fråga om sina grunder 
och sitt innehåll motsvarar de bestämmelser 
som föreslås bli fogade till trafikförsäk
ringslagen och patientskadelagen. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen bedöms inte ha några direk
ta ekonomiska verkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet I 
beredningen har företrädare för Finska För
säkringsbolagens Centralförbund, trafikför
säkringscentralen och patientskadeföreningen 
medverkat. Propositionsutkastet sändes på 
remiss till justitieministeriet, miljöministeri
et, dataombudsmannen, Finska Försäkrings
bolagens Centralförbund, trafikförsäk
ringscentralen, patientskadeföreningen, Kon
sumenternas försäkringsbyrå och Försäk
ringsbranschens RehabiliteringscentraL 



RP 37/1999 rd 5 

D ET ALJMOTIVERING 

l. Lagförslag 

1.1. Lagen om rörsäkringsbolag 

l kap. Allmänna stadganden 

5 a §. Lagen om försäkringsbolag har inte 
tidigare innehållit någon definition på be
greppet tjänsteföretag. Det föreslås att en 
5 a ~ angående denna definition fogas till l 
kap. i lagen. Enligt förslaget avses med 
tjänsteföretag en sammanslutning som för ett 
försäkringsbolag producerar tjänster som 
hänför sig till bolagets huvudsakliga verk
samhet. Tjänsteföretaget kan producera 
tjänster för ett eller flera försäkringsbolag. 
Med tanke på tillämpningen av bestämmel
sen skall det inte ha någon betydelse om 
tjänsteföretaget ägs av försäkringsbolaget 
eller någon annan instans, utan det enda re
levanta i sammanhanget är om sammanslut
ningen för försäkringsbolaget producerar 
tjänster som är relaterade till bolagets hu
vudsakliga verksamhet. Exempel på i be
stämmelsen avsedda dylika tjänster är data
behandlingstjänster, skadeinspektionstjänster 
samt tjänster i anslutning till beräkningen av 
försäkringsersättningar. 

18 kap. Särskilda stadganden 

Det föreslås att den nuvarande 6 § i 18 
kap., vilken innehåller fem moment, delas 
upp på separata paragrafer så, att i den nya 
6 ~ föreskrivs om tystnadsplikt för alla de 
aktörer inom försäkringsbranschen som kan 
få konfidentiella uppgifter om kunderna. Det 
föreslås att i 6 a § bestäms om vederbörande 
ministeriums och Försäkringsinspektionens 
samt i 6 b § om försäkringsbolagens rätt att 
lämna ut uppgifter som omfattas av tyst
nadsplikten. Den nya 6 c § föreslås innehål
la en enligt personuppgiftslagen preciserad 
straffbestämmelse om brott mot tystnads
plikten. 

6 §. I paragrafen föreskrivs en generell 
tystnadsphkt för alla som vid bedrivandet av 
försäkringsverksamhet, tillsynen över försäk
ringsbolagens verksamhet eller på annat sätt 
vid utförandet av uppgifter i anslutning till 
försäkringsverksamhet kan få tillgång till 
eller hantera konfidentiella uppgifter som 

gäller kunderna eller försäkringsbolagen. För 
myndigheternas del regleras tystnadsplikten i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Vid sidan av social- och hälso
vårdsministeriet föreslås också Försäkrings
inspektionen vara en sådan myndighet som 
avses i 6 §. Den tystnadsplikt som föreskrivs 
i paragrafen avses ocksa i tillämr.liga delar 
gälla personer som sköter uppgifter enligt 
trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och 
lagen om miljöskadeförsäkring, på det sätt 
som föreslås bli föreskrivet i dessa lagar. 
Dylika personer är bl.a. de anställda hos tra
fikförsäkringscentralen, Patientförsäk
ringscentralen och Miljöförsäkringscentralen. 

Det föreslås att den finskspråkiga termino
login i enlighet med 33 § personuppgiftsla
gen ändras så, att begreppet "salassapitovel
vollisuus" ersätts med begreppet "vaitiolo
velvollisuus". Avsikten är att begreppet tyst
nadsplikt i lagen om försäkringsbolag på 
motsvarande sätt som i personuppgiftslagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet skall inbegripa dels tystnadsplikt 
i fråga om handlingar, dels förbud att röja 
sådana uppgifter som inte är i skriftlig form. 
Också i övrigt har man försökt formulera 
paragrafen så, att den i så hög grad som 
möjligt motsvarar 33 § personuppgiftslagen. 

Det föreslås att den gällande bestämmelsen 
om dem som har tystnadsplikt utvidgas så, 
att denna plikt skall omfatta också den som 
är anställd hos ett sådant tjänsteföretag som 
avses i den nya 5 a § i l kap. eller den som 
är medlem eller suppleant i tjänsteföretagets 
organ. De uppgifter som tjänsteföretagen 
sköter är i regel av den arten att handläggar
na är tvungna att hantera sekretessbelagda 
kunduppgifter. Det kan likaså visa sig nöd
vändigt att dessa uppgifter hanteras av per
soner som på uppdrag av ett ministerium 
eller försäkringsbolag sköter någon enskild 
uppgift för vederbörande ministeriums, För
säkringsinspektionens eller ett försäkrings
bolags del. 

Inom försäkringsbranschen finns nämnder 
som på klienternas begäran kan behandla 
exempelvis fall där försäkringsbolagen och 
kunderna är oense om försäkringsbolagets 
ersättningsbeslut Försäkringsnämnden, som 
grundar sig på ett avtal mellan konsument
verket och Finska Försäkringsbolagens Cen-
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tralförbund, patientskadenämnden, miljöför
säkringsnämnden samt ersättningsnämnden 
för trafikskadeärenden och trafikskadenämn
den - de två sistnämnda verkar i anslutning 
till trafikförsäkringscentralen - är exempel 
på nämnder som ger rekommendationer i 
dylika fall. Det föreslås att tystnadsplikten 
utsträcks att omfatta också de personer som 
är anställda hos och medlemmar i dessa 
nämnder eller anställda hos andra motsva
rande organ som behandlar besvärsärenden. 
Med sistnämnda avses Konsumenternas för
säkringsbyrå som grundar sig på ett avtal 
mellan konsumentverket och Finska Försäk
ringsbolagens Centralförbund och som har 
till uppgift att ge råd och vägledning till 
försäkringskunderna. Konsumenternas för
säkringsbyrå får årligen ta emot ca 8 000 
förfrågningar och besvär. Eftersom de flesta 
ärenden som tas upp i nämnderna och i 
Konsumenternas försäkringsbyrå gäller er
sättningsbeslut blir de personer som arbetar 
hos eller är medlemmar i dessa organ tvung
na att hantera uppgifter som gäller kunder
nas ekonomiska ställning och hälsotillstånd. 

Tystnadsplikten innebär att sekretessbelag
da uppgifter inte får röjas för utomstående, 
om inte den till vars förmån tystnadsplikten 
gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna 
röjs. I en del situationer måste uppgifter 
dock lämna ut oberoende av vederbörandes 
samtycke. Detta är fallet om någon be
stämmelse i lag förpliktar försäkringsbolaget 
att oberoende av tystnadsplikten lämna ut 
uppgifter om kunden. Till följd av bestäm
melser annanstans i lagstiftningen är försäk
ringsbolagen skyldiga att lämna ut uppgifter 
till bl.a. skatte-, utsöknings- och socialmyn
digheterna. I lagen om försäkringsavtal 
(543/1994) ingår dessutom vissa sådana be
stämmelser om skyldigheten att lämna upp
gifter i anslutning till försäkringsavtal som i 
praktiken kan förutsätta att sekretessbelagda 
uppgifter lämnas ut. En sådan bestämmelse 
är exempelvis 64 § lagen om försäkringsav
tal, där det föreskrivs om meddelande till 
innehavare av panträtt och retentionsrätt i 
vissa fall. 

Det föreslås att till paragrafen fogas en 
preciserande bestämmelse om att uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten och som 
gäller de enskilda kunderna inte heller får 
lämnas till bolagsstämma eller representant
skap eller till delägare som deltar i stäm
man. Det har i en del situationer varit oklart 

för försäkringsbolagens delägare huruvida 
exempelvis ett ersättningsbeslut som gäller 
en enskild kund kan behandlas vid bolags
stämman eller representantskapets möte. För 
tydlighetens skull konstateras dessutom i 
paragrafen att det föreslagna förbudet mot 
utlämnande av uppgifter inte gäller bolags
stämmans röstlän~d. I ett ömsesidigt försäk
ringsbolag innehaller röstlängden nämligen 
uppgifter om kunden, dvs. försäkringstagar
delägaren. Enligt 9 kap. 11 § 3 mom. lagen 
om aktiebolag (73411978) skall röstlängden 
intas i protokollet eller bifogas detta. Enligt 
8 kap. l §lagen om försäkringsbolag är där
emot i fråga om ömsesidiga försäkringsbolag 
förteckningen över försäkringstagardelägare 
inte utlagd vid bolagsstämman. 

6 a §. Det föreslås att 2, 4 och 5 mom. i 
den nuvarande 6 § flyttas över till en ser.arat 
6 a §. Vidare föreslas att den finsksprakiga 
terminologin ändras så, att begreppet "salas
sapitovelvollisuus" ersätts med begreppet 
"vaitiolovelvollisuus". Till sitt innehåll kvar
står bestämmelsen oförändrad. 

6 b §. Det föreslås att i l mom. bestäms 
om de undantag från bestämmelsen om tyst
nadsplikt som beror på försäkringsverksam
hetens speciella karaktär. Enligt förslaget 
skall lagen om försäkringsbolag preciseras 
genom att till den fogas bestämmelser om de 
situationer där försäkringsbolaget har rätt att 
lämna ut uppgifter som omfattas av tyst
nadsplikten. A v sikten är att preciseringen 
görs i enlighet med principerna i dels den 
reviderade lagstiftningen om offentlighet och 
personuppgifter, dels lagstiftningen om kre
ditinstitut. 

Enligt den föreslagna l mom. l punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till ett annat försäkringsbolag för ordnande 
av återförsäkring. Med återförsäkring avses 
den situation som uppstår när ett försäk
ringsbolag (direktförsäkraren) hos ett annat 
försäkringsbolag (återförsäkraren) försäkrar 
den del av en risk som förstnämnda bolag 
har försäkrat och inte självt kan bära. Det är 
framför allt försäkrandet av stora risker som 
förutsätter en fgrdelning av risken genom 
återförsäkring. Aterförsäkringsavtalet förut
sätter att direktförsäkraren lämnar återförsäk
raren upplysningar om de risker som skall 
försäkras. 

Enligt den föreslagna l mom. 2 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
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uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller 
till den som sköter en av försäkringsbolaget 
given uppgift på grundval av ett uppdrag. 
Ovan i l kap. 5 a § har föreslagits en defini
tion på tjänsteföretag. Med tjänsteföretag 
avses en sammanslutning som för ett försäk
ringsbolag producerar tjänster som hänför 
sig till bolagets huvudsakliga verksamhet. 
Exempel på dylika sammanslutningar är de 
företag som producerar databehandlingstjän
ster. 

I de i punkten avsedda uppdragen ingår 
exempelvis försäljnings uppdrag som ges 
försäkringsombud. Vidare får Försäk
ringsbranschens Rehabiliteringscentral med 
stöd av lagen om rehabilitering som ersätts 
enligt trafikförsäkringslagen ( 626/1991) och 
annan rehabiliteringslagstiftning av försäk
ringsbolagen uppdrag för utredande av de 
skadades rehabiliteringsmöjligheter. Likaså 
kan med en advokat ingas uppdragsavtal 
angående skötsel av en rättegång. Med stöd 
av uppdrag kan av läkare begäras sakkun
nigutlatanden i medicinska frågor. 

Enligt lagen om försäkringsbolag skallliv
och skadeförsäkring samt lagstadgad pen
sionsförsäkring bedrivas i separata juridiska 
bolag. Försäkringsbolagen verkar dock i bo
lagsgrupper eller på annat sätt i samarbete 
med varandra exempelvis så, att gruppen 
uppträder under ett gemensamt namn och 
erbjuder sina kunder heltäckande tjänster. 
Försäkringstagarna kan sköta alla sina för
säkringsärenden i ett och samma kundbetjä
ningskontor och med en och samma tjänste
man. Exempelvis skötseln av en försäkrings
bolagsgrupps ersättnings- och försäkringsä
renden har i många fall koncentrerats så, att 
tjänstemännen hos ett visst bolag betjänar 
hela bolagsgruppens försäkringskunder i frå
ga om samtliga försäkringar, oberoende av 
vilket av bolagen som har beviljat försäk
ringen i fråga. Dessutom kan de försäkrings
paket som försäkringsgrupperna erbjuder 
innehålla försäkringar beviljade av både ska
deförsäkringsbolag och livförsäkringsbolag. 
Också i dylika situationer avses utlämnandet 
av uppgifter grunda sig på uppdrag som av
ses i l mom. 2 punkten. 

Enligt den föreslagna l mom. 3 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till en försäkrings- eller pensionsanstalt som 
tillhör samma koncern eller samma ekono-

miska sammanslutning som försäkringsbola
get för skötsel av ersättningsärenden, upp
görande av försäkringsavtal och skötsel av 
andra uppgifter som är nödvändiga vid be
drivande av försäkringsrörelse. Rätten att 
lämna ut uppgifter gäller inte uppgifter som 
avser hälsotillstånd. Man har försökt formu
lera förslaget till bestämmelse så, att det i så 
hög grad som möjligt motsvarar personupp
giftslagen. Bestämmelsen möjliggör därmed 
att uppgifter om kunder hos en i 8 § l mom. 
6 punkten personuppgiftslagen avsedd kon
cern eller bolagsgrupp kan behandlas inom 
sammanslutningen för t.ex. upprätthållande 
av en bolagsgrupps gemensamma kundregis
ter. I fråga om utlämnande av uppgifter om 
hälsotillstånd skall enligt förslaget iakttas 
vad som i personuppgiftslagen bestäms om 
behandlingen av känsliga uppgifter. Uppgif
ter i anslutning till verkställigheten av det 
lagstadgade arbetspensionsskyddet skall kun
na lämnas ut endast för skötsel av åliggan
den som avses i arbetspensionslagarna. I 
enlighet med l mom. 3 punkten skall ett ar
betspensionsförsäkringsbolag därmed inte få 
lämna ut dylika uppgifter till exempelvis ett 
livförsäkringsbolag tillhörande samma kon
cern för marknadsföring av detta bolags för
säkringsprodukter. 

Det föreslås att också begreppet samman
slutning används i överensstämmelse med 
personuppgiftslagen. Som sammanslutning 
skall enligt förslaget betraktas bl.a. sådana 
samarbetsgrupper som försäkringsbolagen 
bildat och som avses i l kap. 3 § 5 mom. 
lagen om försäkringsbolag. 

Utlämnandet av uppgifter avses bli begrän
sat också av 3 mom., på grundval av vilken 
uppgifter kan lämnas ut endast till den del 
som uppgifterna behövs vid t.ex. ersättnings
handläggningen för utredande av försäk
ringsbolagets ansvar med anledning av ett 
försäkringsfall eller vid uppgörande av för
säkringsavtal i samband med att försäkrings
bolaget fattar beslut om beviljande av för
säkring. 

Enligt den föreslagna l mom. 4 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till den som är anställd hos eller medlem av 
en nämnd inom försäkringsbranschen eller 
ett motsvarande organ eller den som är sak
kunnig på grundval av ett uppdrag. Bland 
nämnderna inom försäkringsbranschen kan 
nämnas bl.a. försäkringsnämnden och, i an-
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slutning till trafikförsäkringscentralen, ersätt
ningsnämnden för trafikskadeärenden. Kon
sumenternas försäkringsbyrå är ett organ 
som motsvarar nämnderna; försäkringsbyrån 
har till uppgift att ge råd och vägledning till 
försäkringskunderna. Nämndernas ställning 
och uppgifter har behandlats mer ingående 
ovan i detaljmotiveringen till 6 §. 

Enligt den föreslagna l mom. 5 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till ett annat försäkringsbolag eller till skade
vållaren för utövande av försäkringsbolagets 
regressrätt samt till ett annat försäkringsbo
lag för utredande av olika försäkringsbolags 
ansvar vid ett och samma försäkringsfall. I 
75 § lagen om försäkringsavtal bestäms om 
försäkringsbolagets regressrätt gentemot 
tredje man som är ansvarig för en skada. 
Sålunda kan ett försäkringsbolag som ersatt 
en skada på grundval av exempelvis hem
försäkring ansöka om ersättning hos ett före
tag som orsakat skadan eller hos det försäk
ringsbolag som har beviljat företaget en an
svarsförsäkring. Anförandet av regresskrav 
förutsätter dock att den skadevållare som 
regresskravet riktasmot eller ansvarsförsäk
ringsbolaget får tillräckliga uppgifter om den 
ersatta skadan. Den föreslagna bestämmelsen 
avses dessutom bli tillämpad för utredande 
av olika försäkringsbolags ansvar vid ett och 
samma försäkringsfall. Det kan härvid vara 
fråga om en i 59 § lagen om försäkringsav
tal avsedd dubbelförsäkringssituation eller 
om samordning av ersättningar mellan olika 
försäkrings system. 

Enligt den föreslagna l mom. 6 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att lämna ut 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till andra försäkringsbolag gällande brott 
som riktas mot försäkringsbolaget och gäl
lande skador som anmälts till sistnämnda 
bolag, ifall detta är nödvändigt för förebyg
gande av brottslighet som riktas mot försäk
ringsbolagen och om datasekretessnämnden 
har beviljat sådant tillstånd för behandling 
av uppgifter som avses i 43 § personupp
giftslagen. Enligt 43 § l mom. personupp
giftslagen kan datasekretessnämnden bevilja 
tillstånd, om behandlingen behövs för att 
genomdriva ett berättigat intresse hos den 
registeransvarige eller tredje man till vilken 
uppgifterna lämnas ut, under förutsättning 
att sådan behandling av uppgifter inte även
tyrar någons integritetsskydd och rättigheter. 

Datasekretessnämnden kan vidare av skäl 
som gäller ett viktigt allmänt intresse bevilja 
undantag för behandling av brottsuppgifter 
eller andra känsliga uppgifter. Datasekretess
nämnden har år 1995 beviljat försäkrings
bolagen ett tidsbegränsat undantagslov att 
samla in, spara och till andra försäkringsbo
lag lämna ut uppgifter om personer i fråga 
om vilka brottsanmälan har gjorts med an
ledning av brott som riktats mot ett försäk
ringsbolag. Nämnden har i augusti 1998 för
längt undantagslovets giltighetstid till ut
gången av september år 2001. Beviljandet 
av detta lov och förlängningen av dess gil
tighetstid grundar sig på 37 ~ personregister
lagen, enligt vilken undantagslov kan bevil
jas om vägande skäl talar för detta och det 
kan förhindras att den registrerades integritet 
och intressen äventyras. Nämnden har i sitt 
beslut om undantagslov ställt vissa villkor 
för användning av missbruksregistret 

Den mot försäkringsbolagen riktade brott
sligheten har ökat under de senaste åren. En 
allt större del av denna brottslighet ingår i 
den yrkesmässiga brottsliga verksamhet som 
är förknippad med också annan ekonomisk 
brottslighet. Enligt försäkringsbranschens 
bedömning orsakar försäkringsbrottsligheten 
årligen förluster på 500-1000 milJ. mk. 
Förlusterna drabbar försäkringsbolagen och 
därigenom alla försäkringstagare i from av 
större försäkringspremier. I många europeis
ka länder har det visat sig att en av de ef
fektivaste metoderna att bekämpa försäk
ringsbrottsligheten är den möjlighet som den 
automatiska databehandlingen erbjuder dels i 
hanteringen av de uppgifter som används vid 
brottsbekämpning och brottsundersökning 
dels i utväxlandet av uppgifter försäkrings
bolagen emellan. Dylika för försäkringsbran
schen gemensamma register är i bruk i åt
minstone Nederländena, Storbritannien, Bel
gien, Frankrike, Tyskland, Osterrike, Italien 
och Norge. I och med uppkomsten av en 
enhetlig försäkringsmarknad är det motiverat 
att också de finländska försäkringsbolagen 
har tillgång till motsvarande metoder för 
bekämpandet av brott. Därför föreslås att 
försäkringsbolagen, utan hinder av tystnads
plikten, med datasekretessnämndens tillstånd 
skall kunna lämna ut uppgifter till andra 
försäkringsbolag både om brott och om an
mälda skador. 

A v sikten med bestämmelsen är att också i 
framtiden låta datasekretessnämnden bedöma 
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hurdana register försäkringsbolagen kan föra 
och vilka uppgifter de kan behandla för för
hindrande och avvärjande av försäkrings
brottsligheten. Bestämmelsen behövs med 
tanke på de situationer, där man för förhin
drande av brott borde lämna ut uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten. A v sikten är 
att datasekretessnämnden alltjämt skall upp
ställa de villkor som den anser att behövs 
för säkerställande av att den registrerades 
integritet och rättigheter inte äventyras. 

Enligt artikel 7 punkt f i datasekretessdi
rektivet får personuppgifter behandlas för 
ändamål som rör berättigade intressen hos 
den registeransvarige eller hos den eller de 
tredje män till vilka uppgifterna har lämnats 
ut, utom när sådana intressen uppvägs av 
den registrerades intressen eller dennes 
grundläggande fri- och rättigheter som krä
ver skydd. Eftersom bekämpaodet av försäk
ringsbrottslighet kan betraktas som ett i arti
keln nämnt berättigat intresse, kan det för 
försäkringsbolagens del anses möjligt att 
dessa sinsemellan utbyter skadeuppgifter på 
ovan nämnt sätt. Artikel 8.4 i datasekretess
direktivet tillåter för sin del, av hänsyn till 
ett viktigt allmänt intresse och genom beslut 
av tillsynsmyndigheten, undantag från för
budet att behandla känsliga uppgifter och 
artikel 8.5 tillåter att också andra än offent
liga myndigheter behandlar brottsuppgifter, 
förutsatt att den nationella lagstiftningen in
nehåller bestämmelser om lämpliga och spe
cifika skyddsåtgärder. 

Enligt den föreslagna l mom. 7 punkten 
skall ett försäkringsbolag ha rätt att, med 
vederbörande ministeriums tillstånd, lämna 
ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
för historisk eller vetenskaplig forskning 
eller för statistikföring. I 14 § personupp
giftslagen bestäms om rätten att lämna ut 
personuppgifter för historisk och vetenska
plig forskning. Med historisk och vetenska
plig forskning avses i föreliggande proposi
tion detsamma som i personuppgiftslagen. 
Eftersom man i samband med försäk
ringsverksamheten emellertid ofta behandlar 
uppgifter som är extremt känsliga, exempel
vis uppgifter om hälsotillstånd, föreslås att 
sekretessbelagda uppgifter skall kunna läm
nas ut för historisk och vetenskaplig forsk
ning endast med vederbörande mmisteriums 
tillstånd. Enligt föreliggande förslag skall 
tillstånd kunna beviljas om det är uppenbart 
att utlämnandet av uppgifter inte kränker de 
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intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har 
föreskrivits. Ett tillstånd skall enligt försla
get kunna beviljas för viss tid och till detta 
skall fogas föreskrifter som behövs för att 
skydda allmät och enskilt intresse. Tillstån
det skall kunna återkallas när skäl därtill 
anses föreligga. 

Enligt den föreslagna l mom. 8 punkten 
skall ett försäkringsbolag, i överensstämmel
se med bestämmelsen i nuvarande 18 kap. 
6 § 3 mom., ha rätt att lämna ut uppgifter 
till myndigheter och organ som avses i 6 a § 
l mom. 2-6 punkten. Enligt gällande 6 § 3 
mom. kan uppgifter som berör hälsotillstånd 
dock lämnas ut enbart till åklagar- och för
undersökningsmyndigheter för förhindrande 
och utredning samt ställande under åtal av 
bedrägeribrott som riktas mot en försäk
rings- eller pensionsanstalt Det föreslås att 
motsvarande bestämmelse skall ingå också i 
den nya 6 a§. 

Enligt den föreslagna l mom. 9 punkten 
skall ett försäkringsbolag i fråga om försena
de fordringar på försäkringspremier som av
ser andra än konsumenter ha rätt att lämna 
ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
till registeransvariga som bedriver kreditup
plysningsverksamhet Avsikten med bestäm
melsen är att eliminera den möjlighet till 
tolkning som den nuvarande lagen om för
säkringsbolag medger vad gäller tillåtaodet 
av användningen av tratta vid indrivningen 
av fordringar på försäkringspremier hos för
etag. 

Enligt förslaget till 2 mom. skall vad som 
i l mom. bestäms om rätten att lämna ut 
uppgifter till ett försäkringsbolag i tillämpli
ga delar gälla lämnande ut av uppgifter till 
trafikförsäkringscentralen, Patientförsäk
ringscentralen och Miljöförsäkringscentralen. 
Detta är motiverat främst därför att försäk
ringsbolagen till nämnda instanser skall kun
na lämna ut sådana sekretessbelagda uppgif
ter som instanserna behöver för utförandet 
av sina lagstadgade uppgifter. Enligt 2 mom. 
skall rätten att lämna ut uppgifter av samma 
orsak gälla också i l mom. 4 punkten avsed
da nämnder och organ inom försäkringsbran
schen när dessa exempelvis lämnar ut sekre
tessbelagda uppgifter till sakkunniga som de 
anlitar. 

Enligt förslaget till 3 mom. skall det i situ
ationer som avses i l mom. vara tillåtet att 
lämna ut endast sådana uppgifter som be
hövs för skötseln av ärendena i fråga. Detta 
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krav gäller allt lämnande ut av uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten. Sålunda får 
i enlighet med exempelvis l mom. l punk
ten till ett annat försäkringsbolag lämnas ut 
endast sådana uppgifter som behövs för upp
görande och skötsel av ett återförsäk
ringsavtaL 

Enligt förslaget till 4 mom. kan vederbör
ande ministerium vid behov urfärda bestäm
melser om verkställigheten av 1-3 mom. i 
6 b §. Ministeriet kan sålunda t.ex. utfärda 
närmare bestämmelser om sådant utlämnan
de av uppgifter som på grundval av den för
eslagna 6 b § l mom. 3 punkten sker till 
tjänsteföretag eller inom försäkringsbolagets 
koncern eller samma ekonomiska samman
slutning som försäkringsbolaget. 

6 c §. Paragrafen motsvarar den straffbe
stämmelse i personuppgiftslagen ( 48 § l 
mom.) som gäller brott mot tystnadsplikten. 

10 a §. När lagen om Försäkringsinspek
tionen stiftades fogades till 18 kap. lagen 
om försäkringsbolag en ny l O a § i vars 2 
mom. anges till vilken del det som före
skrivs om social- och hälsovårdsministeriet i 
lagen om försäkringsbolag inte skall gälla 
Försäkringsinspektionen efter att lagen om 
Försäkringsinspektionen trätt i kraft. Det 
föreslås att momentet görs de hänvisnings
tekniska ändringar som föreliggande propo
sition kräver. 

1.2. Trafikiörsäkringslagen 

21 a §. Det föreslås att till lagen fogas en 
ny 21 a § enligt vilken försäkringsbolaget 
skall ha rätt att, för utredningen av ansvars
grunden, för ersättningshandläggningen och 
för fullgörandet av övriga uppdrag enligt 
trafikförsäkringslagen eller med stöd av den 
meddelade föreskrifter, av m1ndigheter, den 
som utövar hälso- och sjukvardsverksamhet, 
Pensionsskyddscentralen, en pensions- eller 
försäkringsanstalt, arbetsgivaren för den ska
delidande eller för någon annan som ansöker 
om ersättning, en arbetslöshetskassa eller 
annan förmånsbeviljare få de upplysningar 
som behövs. Utredningen av ansvarsgrunden 
kan exempelvis förutsätta att försäkringsbo
laget av förundersökningsmyndigheten får 
upplysningar om material som hänför sig till 
utredningen och undersökningen av en tra
fikskada. Ovriga i detta lagrum avsedda 
upplysningar gäller främst material som be
hövs för utbetalning av ersättning. 

För beskrivningen av en skadelidandes 
hälsotillstånd och skador som uppkommit 
vid en trafikskada behövs undersöknin~sre
sultat, sjukjournaler och olika läkarutlataD
den för utredaodet av dels orsakssamman
hanget gällande skador som uppkommit vid 
en trafikskada, dels arten av personskador. 
Olika inkomstutredningar och förmåner som 
beviljats till följd av skador påverkar både 
grunden för utbetalande av ersättning och 
samordningen mellan de olika ersättnings
system och förmånersom regleras i lagstift
ningen. Med annan förmånsbeviljare avses i 
det föreslagna lagrummet bl.a. folkpension
sanstalten och socialbyrån. 

21 b §. Det föreslås att till lagen fogas en 
ny 21 b § enligt vilken i fråga om tystnads
plikten för en person som är anställd hos 
trafikförsäkringscentralen eller som där fun
gerar som sakkunnig på grundval av ett upp
drag samt för den som är medlem av, an
ställd hos eller sakkunnig på grundval av ett 
uppdrag vid en nämnd eller motsvarande 
organ som utför i trafikförsäkringslagen för
eskrivna uppgifter, utlämnande av uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten samt brott 
mot tystnadsplikten i tillämpliga delar skall 
gälla vad som anges i 18 kap. lagen om för
säkringsbolag. Enligt bestämmelsen skall 
beträffande tystnadsplikten för de personer 
som sköter i trafikförsäkringslagen före
skrivna uppgifter konsekvent iakttas de be
stämmelser som föreslås bli preciserade i 
lagen om försäkringsbolag. 

1.3. Patientskadelagen 

13 §. Tystnadsplikt Det föreslås att 13 § 
patientskadelagen ändras så, att i fråga om 
tystnadsplikten för en person som är anställd 
hos Patientförsäkringscentralen eller som där 
fungerar som sakkunnig på grundval av ett 
uppdrag samt för den som är anställd hos 
patientskadenämnden eller som där fungerar 
som sakkunnig på grundval av ett uppdrag, 
utlämnande av uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikten samt brott mot tystnads
plikten i tillämpliga delar skall gälla vad 
som anges i 18 kap. lagen om försäkrings
bolag. Den föreslagna bestämmelsen mot
svarar därmed till sina grunder och sitt in
nehåll den 21 b § som föreslås bli fogad till 
trafikförsäkringslagen. Tystnadsplikten för 
patientskadenämndens medlemmar, vilka 
utför ett offentligat uppdrag med stöd av 
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lag, skall emellertid bestämmas enligt lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het. 

1.4. Lagen om miljöskadelörsäkring 

25 §. Tystnadsplikt Det föreslås att 25 § 
lagen om miljöskadeförsäkring ändras så, att 
i fråga om tystnadsplikten för en person som 
är anställd hos Miljöförsäkringscentralen 
eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag samt för den som är 
medlem av eller anställd hos miljöförsäk
ringsnämnden eller som där fungerar som 
sakkunnig på grundval av ett uppdrag, 

l. 

utlämnande av uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikten samt brott mot tystnads
plikten i tillämpliga delar skall gälla vad 
som anges i 18 kap. lagen om försäkrings
bolag. Den föreslagna bestämmelsen mot
svarar till sina grunder och sitt innehåll den 
21 b § som föreslås bli fogad till trafikför
säkringslagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfös ta. 

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

Lag 

om ändring av lagen om rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 18 kap. 6 och 6 a 

samt lO a§ 2 mom, sådana de lyder, 6 §i lagarna 38911995, 1022/1996 och 79/1999, 6 a§ 
i lag 101311995 samt 10 a § 2 mom. i lag 79/1999, samt 

jo gas till l kap. en ny 5 a § och till 18 kap. nya 6 b och 6 c §, i stället för de 6 b och 
6 c §som upphävts genom lag 74/1998, som följer: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

5 a§ 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för ett försäkringsbolag 
producerar tjänster som hänför sig till bola
gets huvudsakliga verksamhet. 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

6 § 
Den som i egenskap av anställd hos ett 

försäkringsbolag eller dess tjänsteföretag 
eller som i egenskap av medlem eller sup
pleant i dessas organ eller som vid utförande 
av någon uppgift på uppdrag av vederböran-

de ministerium, Försäkringsinspektionen el
ler försäkringsbolaget eller som i egenskap 
av anställd hos eller medlem av en nämnd 
inom försäkringsbranschen eller ett motsva
rande organ eller som i egenskap av sakkun
nig på grundval av ett uppdrag eller som 
med stöd av 6 a eller 6 b ~ har fått veta nå
got om försäkringsbolagets, dess kunds eller 
någon annans ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller något som berör andra 
personliga förhållanden eller en affärs- eller 
yrkeshemlighet får inte yppa detta för utom
stående, om inte den till vars förmån tyst
nadsplikten gäller ger sitt samtycke till att 
saken röjs eller om inte något annat bestäms 
i lag. Uppgifter som gäller kunder och som 
omfattas av tystnadsplikten får, med undan
tag av bolagsstämmans röstlängd, inte heller 
lämnas till bolagsstämma eller representant
skap eller till delägare som deltar i stäm-
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man. 

6a§ 
Utan hinder av bestämmelserna i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(62111999) har vederbörande ministerium 
och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut 
uppgifter 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, 

3) finska myndigheter som enligt vad som 
bestäms någon annanstans i lag har rätt att 
få ovan nämnda uppgifter, 

4) de myndigheter i andra EES-stater som 
utövar tillsyn över försäkrings- eller finans
ieringsverksamheten eller över finansmark
naden eller, om de uppgifter som skallläm
nas omfattas av tystnadsplikten i vederbör
ande stat på det sätt som avses i 6 §, till 
myndigheter som utövar tillsyn över försäk
ringsverksamhet i en stat som inte hör till 
EES, 

5) en revisor vid ett försäkringsbolag eller 
vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut 
som hör till samma koncern som försäk
ringsbolaget, 

6) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som har till uppgift att del
ta i försäkringsbolagens likvidations- eller 
konkursförfarande eller i motsvarande för
faranden, 

7) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de organ som deltar i försäkringsbola
gens likvidations- eller konkursförfarande 
eller i motsvarande förfaranden, 

8) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de personer som utför lagstadgad revi
sion i försäkringsbolag, kreditinstitut, värde
pappersföretag eller andra finansiella institut, 

9) sådana oberoende försäkringsmatemati
ker i EES-stater som utövar laglighetsöver
vakning av försäkringsbolag och till de or
gan som ansvarar för tillsynen över dessa 
försäkringsmatematiker, 

10) sådana myndigheter och organ i EES
stater som enligt lag ansvarar för övervak
ningen av att bolagsrätten iakttas och för 
undersökningen av överträdelser och till 

11) centralbanken i Finland eller i andra 
EES-stater och till andra organ som har en 
liknande uppgift såsom penningpolitisk 
myndighet samt till andra myndigheter som 
ansvarar för tillsynen över betalningssyste
men. 

Utöver vad som bestäms i lagen om of
fentlighet i myndigheternas verksamhet och i 
l mom. har vederbörande ministerium och 
Försäkringsinspektionen rätt att använda 
uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt 
som avses i 6 § endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inleda försäkringsrörelse föreligger, 

2) övervaka försäkringsbolags verksamhet, 
särskilt den försäkringstekniska ansvarsskul
den, verksamhetskapitalet, förvaltnings- och 
bokföringsförfarandet samt den interna revi
sionen, samt 

3) förelägga sanktioner. 
Vederbörande ministerium och Försäk

ringsinspektionen får inte lämna ut uppgifter 
som har erhållits av myndi&heter i andra 
EES-stater eller som har erhallits vid revi
sioner i andra EES-stater, om inte de myn
digheter som har lämnat uppgifterna eller de 
myndigheter som svarar för försäkringstill
synen i den stat där revisionen verkställts 
uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. 
Dessa uppgifter kan användas endast för 
uppdrag som nämns i 2 mom. eller för syf
ten för vilka myndigheterna har gett sitt 
samtycke. 

6b§ 
Utan hinder av bestämmelserna i 6 § har 

ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgif
ter som omfattas av tystnadsplikten 

l) till ett annat försäkringsbolag för ord
nande av återförsäkring, 

2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag 
eller till den som sköter en av försäkrings
bolaget given uppgift på grundval av ett 
uppdrag, 

3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt 
som tillhör samma koncern eller samma 
ekonomiska sammanslutning som försäk
ringsbolaget för skötsel av ersättningsären
den, uppgörande av försäkringsavtal och 
skötsel av andra uppgifter som är nödvändi
ga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad 
som i denna punkt bestäms om utlämnande 
av uppgifter gäller inte utlämnande av upp
gifter som avser hälsotillstånd, uppgifter i 
anslutning till verkställigheten av det lag-
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stadgade arbetspensionsskyddet får enligt 
denna punkt lämnas ut endast för skötsel av 
åligganden som avses i arbetspensionslagar
na, 

4) till den som är anställd hos eller med
lem av en nämnd inom försäkringsbranschen 
eller ett motsvarande organ för skötsel av 
ärenden som förelagts organet i fråga, 

5) till ett annat försäkringsbolag eller ska
devållaren för utövande av försäkringsbola
gets regressrätt samt till ett annat försäk
ringsbolag för utredande av olika försäk
ringsbolags ansvar vid ett och samma för
säkringsfall, 

6) till andra försäkringsbolag gällande 
brott som riktats mot försäkringsbolaget och 
gällande skador som anmälts till sistnämnda 
bolag, om detta är nödvändigt för förebyg
gande av brottslighet som riktas mot försäk
ringsbolagen och om datasekretessnämnden 
har beviljat sådant tillstånd för behandling 
av uppgifter som avses i 43 § personupp
giftslagen (523/1999), 

7) för historisk eller vetenskaplig forsk
ning eller för statistikföring, med vederbör
ande ministeriums tillstånd, om det är upp
enbart att utlämnandet av uppgifter inte 
kränker de intressen för vilkas skydd tyst
nadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan 
beviljas för viss tid och till detta skall fogas 
de föreskrifter som behövs för att skydda 
allmänt och enskilt intresset; tillståndet kan 
återkallas när skäl därtill anses föreligga, 

8) till finska åklagar- och förundersök
ningsmyndigheter för förhindrande och ut
redning av brott samt till myndigheter och 
organ som avses i 6 a § l mom. 2-6 punk
ten; uppgifter som berör hälsotillstånd får 
dock lämnas ut enbart till åklagar- och för
undersökningsmyndigheter för förhindrande 
och utredning samt ställande under åtal av 
bedrägeribrott som riktas mot en försäk
rings- eller pensionsanstalt, samt 

9) i fråga om försenade fordringar på för
säkringspremier som avser andra än konsu
menter, till registeransvariga som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet 

Vad som i l mom. bestäms om utlämnan
de av uppgifter till försäkringsbolag gäller i 
tillämpliga delar utlämnande av uppgifter till 
trafikförsäkringscentralen, Patientförsäk
ringscentralen och Miljöförsäkringscentralen. 
Vad som i l mom. 4 punkten anges om för 
säkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter 
gäller i tillämpliga delar också sådana nämn
der eller sådana organ inom försäkringsbran
schen som avses i l mom. 4 punkten. 

Ett försäkringsbolag kan i situationer som 
avses i l mom. lämna ut endast sådana upp
gifter som behövs för skötseln av ärendena i 
fråga. 

Vederbörande ministerium kan vid behov 
utfärda bestämmelser om verkställigheten av 
1-3 mom. i denna paragraf. 

6c§ 
Till straff för brott mot den tystnadsplikt 

som avses i 6 § döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
om inte strängare straff för den bestäms nå
gon annanstans i lag. 

10 a§ 

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte 
vad som i l kap. 3 § 3 mom., 4 § l och 6 
mom. samt 4 a § l och 3 mom., 2 kap. 
l a § 2 mom., 2 § l och 4-6 mom. samt 2 a 
och 5 a§, 9 kap. 5 §, 10 kap. l § 2 mom., 
2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 
mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a§ 2-5 
mom., 4 b § l mom. 2 punkten, 4 c § l och 
2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten 
och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 
mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § l 
mom., 5 a§ l mom., 7 § och 8 § samt 18 
kap. 5 § l mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b 
och 7 §, 8 § l mom. och 9 § 2 mom. i den
na lag föreskrivs om social- och hälsovårds
ministeriet eller vederbörande ministerium. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 
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2. 
Lag 

om ändring av trafikförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (27911959) en ny 21 a och en ny 

21 b § som följer: 

21 a§ 
Försäkringsbolaget har rätt att, för utred

ningen av sitt ansvar, för ersättningshand
läggningen och för fullgörandet av övriga i 
denna lag föreskrivna uppdrag, av myndig
heter, den som utövar hälso- och sjuk
vårdsverksamhet, Pensionsskyddscentralen, 
en pensions- eller försäkringsanstalten, ar
betsgivaren för den skadelidande eller för 
någon annan som ansöker om ersättning, en 
arbetslöshetskassa eller annan förmånsbevil
jare få de upplysningar som behövs, utan 
hinder av vad som någon annanstans be
stäms om de ovan nämndas tystnadsplikt 
eller om utlämnande av uppgifter. 

3. 

21 b § 
I fråga om tystnadsplikten för en person 

som är anställd hos trafikförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är medlem av eller anställd hos 
en nämnd vilken utför i denna lag före
skrivna uppgifter eller som där fungerar som 
sakkunnig på grundval av ett uppdrag, samt 
i fråga om utlämnande av uppgifter som 
omfattas av tystnadsplikten och brott mot 
tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar be
stämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § la
gen om försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 

Lag 

om ändring av 13 § patientskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 13 §,sådan den lyder i lagarna 

598/1995 och 879/1998, som följer: 

13 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om tystnadsplikten för en person 
som är anställd hos Patientförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är anställd hos patientskade
nämnden eller som där fungerar som 

sakkunnig på grundval av ett uppdrag, samt 
i fråga om utlämnande av uppgifter som om
fattas av tystnadsplikten och brott mot tyst
nadsplikten gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen 
om försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 
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4. 

Lag 

om ändring av 25 § lagen om miljöskadeförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (8111998) 25 §som följer: 

25 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om tystnadsplikten för en person 
som är anställd hos Miljöförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är medlem av eller anställd hos 

Helsingfors den 27 augusti 1999 

miljöförsäkringsnämnden eller som där fun
gerar som sakkunnig på grundval av ett upp
drag, samt i fråga om utlämnande av uppgif
ter som omfattas av tystnadsplikten och brott 
mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § 
lagen om försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister M aija Perho 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om rörsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (l 062/1979) 18 kap. 6 och 6 a 

samt 10 a § 2 mom, sådana de lyder, 6 §i lagarna 389/1995, 1022/1996 och 7911999, 6 a § 
i lag 1013/1995 samt 10 a§ 2 mom. i lag 79/1999, samt 

fogas till l kap. en ny 5 a § och till 18 kap. nya 6 b och 6 c §, i stället för de 6 b och 
6 c § som upphävts genom lag 74/1998, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 

Allmänna stadganden 

5a§ 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för ett försäkringsbolag 
producerar tjänster som hänför sig till bola
gets huvudsakliga verksamhet. 

18 kap. 

Särskilda stadganden 

6 § 
Den som vid tullgörande av i denna lag 

stadgade uppdrag eller såsom medlem av 
något annat än i denna lag stadgat bola~
sorgan eller med stöd av 2 mom. har fatt 
veta något om försäkringsbolagets eller nå
gon annans ekonomiska ställning eller någon 
persons hälsotillstånd eller en affärs- eller 
yrkeshemlighet är skyldig att hålla det hem
ligt, om inte den till vars förmån tystnad
splikten gäller ger sitt samtycke att saken 
röjs. 

6 § 
Den som i egenskap av anställd hos ett 

försäkringsbolag eller dess tjänsteföretag 
eller som i egenskap av medlem eller sup
pleant i dessas organ eller som vid utförande 
av någon uppgift på uppdrag av vederböran
de ministerium, Försäkringsinspektionen el
ler försäkringsbolaget eller som i egenskap 
av anställd hos eller medlem av en nämnd 
inom försäkringsbranschen eller ett motsva
rande organ eller som i egenskap av sakkun
nig på grundval av ett uppdrag eller som 
med stöd av 6 a eller 6 b § har fått veta nå
got om försäkringsbolagets, dess kunds eller 
någon annans ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller något som berör andra 
personliga förhållanden eller en affärs- eller 
yrkeshemlighet får inte yppa detta för utom
stående, om inte den till vars förmån tyst
nadsplikten gäller ger sitt samtycke till att 
saken röjs eller om inte något annat bestäms 
i lag. Uppgifter som gäller kunder och som 
omfattas av tystnadsplikten får, med undan-
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Gällande lydelse 

Utan hinder av l mom. har vederbörande 
ministerium och Försäkringsinspektionen rätt 
att överlämna uppgifter som omfattas av 
försäkrin~shemligheten till 

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

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

3) finska myndigheter som enligt något 
annat ställe i lag har rätt att få ovan nämnda 
uppgifter, 

4) de myndigheter i andra EES-stater som 
utövar tillsyn över försäkrings- eller finans
ieringsverksamheten eller över finansmark
naden eller, om de uppgifter som skall läm
nas år sekretessbelagda i vederbörande stat 
på det sätt som avses i denna paragraf, till 
myndigheter som utövar tillsyn över försäk
ringsverksamhet i en stat som inte hör till 
EES, 

5) en revisor vid ett försäkringsbolag eller 
vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut 
som hör till samma koncern som försäk
ringsbolaget, 

6) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-sater som har till uppgift att delta 
i försäkringsbolagens likvidations- eller kon
kursförfarande eller i motsvarande förfaran
den, 

7) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de organ som deltar i försäkringsbola
gens likvidations- eller konkursförfarande 
eller i motsvarande förfaranden, 

8) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de personer som utför lagstadgad revi
sion i försäkringsbolag, kreditinstitut, värde
pappersföretag eller andra finansiella institut, 

9) sådana oberoende försäkringsmatemati
ker i EES-stater som utövar laglighetsöver
vakning av försäkringsbolag och till de or
gan som ansvarar för tillsynen över dessa 
försäkringsmatematiker, 

292111V 

Föreslagen lydelse 

tag av bolagsstämmans röstlängd, inte heller 
lämnas till bolagsstämma eller representant
skap eller till delägare som deltar i stämman. 
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Gällande lydelse 

l O) sådana myndigheter och organ i EES
stater som enligt lag ansvarar för övervak
ningen av att bolagsrätten iakttas och för 
undersäkningen av överträdelser och till 

11) centralbanken i Finland eller i andra 
EES-stater och till andra organ som har en 
liknande uppgift såsom penningspolitisk 
myndighet samt till andra myndigheter som 
ansvaraf för tillsynen över betalningssyste
men. 

Utan hinder av l mom. har ett försäkrings
bolag rätt att överlämna uppgifter som om
fattas försäkringshemligheten till finska åkla
gar- och förundersökningsmyndigheter för 
förhindrande och utredning av brott samt till 
myndigheter och organ som avses i 2 mom. 
2-6 punken. Uppgifter som berör hälsotill
stånd kan dock överlämnas enbart till åkla
gar- och förundersäkningsmyndighet för för
hindrade och utredning samt ställande under 
åtal av bedrägeribrott som riktas mot en för
säkrings- eller kpensionsanstalt. 

Utöver vad 2 mom. stadgar får vederbör
ande ministerium och Försäkringsinspektio
nen använda uppgifter som omfattas av den 
försäkringshemlighet som avses i denna pa
ragraf endast för att 

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

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

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

teriet och Försäkringsinspektionens beslut. 
Vederbörande ministerium och Försäk

ringsinspektionen får inte överlämna upp
gifter som har erhållits av myndigheter i 
andra EES-stater eller som har erhållits vid 
revisioner i andra EES-stater, om inte de 
myndigheter som har överlämnat uppgifterna 
eller de myndigheter som savarar för för
säkringstillsynen i den staten där revisionen 
verksställts uttryckligen har gett sitt sam
tycke till detta. Dessa uppgifter kan använ
das endast för uppdrag som nämns i 4 mom. 
eller för syften för vilka myndigheterna har 
gett sitt samtycke. 

Föreslagen lydelse 
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6a§ 
Till straff för brott mot tystnadsplikten 

enligt 6 § 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 stadgas på något an
nat ställe i lag än i 38 kap. l § strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

6a§ 
Utan hinder av bestämmelserna i lagen om 

offentlighet i myndighetemas verksamhet 
(62111999) har vederbörande ministerium 
och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut 
uppgifter 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, 

3) finska myndigheter som enligt vad som 
bestäms någon annanstans i lag har rätt att 
få ovan nämnda uppgifter, 

4) de myndigheter i andra EES-stater som 
utövar tillsyn över försäkrings- eller finans
ieringsverksamheten eller över finansmark
naden eller, om de uppgifter som skall läm
nas omfattas av tystnadsplikten i vederbör
ande stat på det sätt som avses i 6 §, till 
myndigheter som utövar tillsyn över försäk
ringsverksamhet i en stat som inte hör till 
EES, 

5) en revisor vid ett försäkringsbolag eller 
vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut 
som hör till samma koncern som försäk
ringsbolaget, 

6) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som har till uppgift att del
ta i försäkringsbolagens likvidations- eller 
konkursförfarande eller i motsvarande för
faranden, 

7) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de organ som deltar i försäkringsbola
gens likvidations- eller konkursförfarande 
eller i motsvarande förfaranden, 

8) sådana myndigheter i Finland eller i 
andra EES-stater som ansvarar för tillsynen 
över de personer som utför lagstadgad revi
sion i försäkringsbolag, kreditinstitut, värde
pappersföretag eller andrafinansiella institut, 

9) sådana oberoende försäkringsmatemati
ker i EES-stater som utövar laglighetsöver
vakning av försäkringsbolag och till de or
gan som ansvarar för tillsynen över dessa 
försäkring s m at e m at i k er, 

JO) sådana myndigheter och organ i EES-
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stater som enligt lag ansvarar för övervak
ningen av att bolagsrätten iakttas och för 
undersökningen av överträdelser och till 

Il) centralbanken i Finland eller i andra 
EES -stater och till andra organ som har en 
liknande uppgift såsom penningpolitisk 
myndighet samt till andra myndigheter som 
ansvarar för tillsynen över betalningssyste
men. 

Utöver vad som bestäms i lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet och i 
l mom. har vederbörande ministerium och 
Försäkringsinspektionen rätt att använda 
uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt 
som avses i 6 § endast för att 

l) kontrollera att förutsättningarna för att 
inleda försäkringsrörelse föreligger, 

2) övervaka försäkringsbolags verksamhet, 
särskilt den försäkringstekniska ansvarsskul
den, verksamhetskapitalet, förvaltnings- och 
bokföringsföifarandet samt den interna revi
sionen, samt 

3) förelägga sanktioner. 
V ederbörande ministerium och Försäk

ringsinspektionen får inte lämna ut uppgifter 
som har erhållits av myndigheter i andra 
EES-stater eller som har erhållits vid revi
sioner i andra EES-stater, om inte de myn
digheter som har lämnat uppgifterna eller de 
myndigheter som svarar för försäkringstill
synen i den stat där revisionen verkställts 
uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. 
Dessa uppgifter kan användas endast för 
uppdrag som nämns i 2 mom. eller för syf
ten för vilka myndigheterna har gett sitt 
samtycke. 

6b§ 
Utan hinder av bestämmelserna i 6 § har 

ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgif
ter som omfattas av tystnadsplikten 

l) till ett annat försäkringsbolag för ord
nande av åteiförsäkring, 

2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag 
eller till den som sköter en av försäkrings
bolaget given uppgift på grundval av ett 
uppdrag, 

3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt 
som tillhör samma koncern eller samma 
ekonomiska sammanslutning som försäk-
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ringsbolaget för skötsel av ersättningsären
den, uppgörande av försäkringsavtal och 
skötsel av andra uppgifter som är nödvändi
ga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad 
som i denna punkt bestäms om utlämnande 
av uppgifter gäller inte utlämnande av upp
gifter som avser hälsotillstånd, 

4) till den som är anställd hos eller med
lem av en nämnd inom försäkringsbranschen 
eller ett motsvarande organ för skötsel av 
ärenden som förelagts organet i fråga, 

5) till ett annat försäkringsbolag eller ska
devållaren för utövande av försäkringsbola
gets regressrätt samt till ett annat försäk
ringsbolag för utredande av olika försäk
ringsbolags ansvar vid ett och samma för
säkringsfall, 

6) till andra försäkringsbolag gällande 
brott som riktats mot försäkringsbolaget och 
gällande skador som anmälts till sistnämnda 
bolag, om detta är nödvändigt för förebyg
gande av brottslighet som riktas mot försäk
ringsbolagen och om datasekretessnämnden 
har beviljat sådant tillstånd för behandling 
av uppgifter som avses i 43 § personupp
giftslagen (5231 1999 ), 

7) för historisk eller vetenskaplig forsk
ning eller för statistikföring, med vederbör
ande ministeriums tillstånd, om det är upp
enbart att utlämnandet av uppgifter inte 
kränker de intressen för vilkas skydd tyst
nadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan 
beviljas för viss tid och till detta skall fogas 
de föreskrifter som behövs för att skydda 
allmänt och enskilt intresset; tillståndet kan 
återkallas när skäl därtill anses föreligga, 

8) till finska åklagar- och förundersök
ningsmyndigheter för förhindrande och ut
redning av brott samt till myndigheter och 
organ som avses i 6 a§ l mom. 2-6 punk
ten; uppgifter som berör hälsotillstånd får 
dock lämnas ut enbart till åklagar- och för
undersökningsmyndigheter för förhindrande 
och utredning samt ställande under åtal av 
bedrägeribrott som riktas mot en försäk
rings- eller pensionsanstalt, samt 

9) i fråga om försenade fordringar på för
säkringspremier som avser andra än konsu
menter, till registeransvariga som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet. 
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10 a§ 
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte 

vad som i l kap. 3 § 3 mom., 4 § l och 6 
mom. samt 4 a § l och 3 mom., 2 kap. l 
a § 2 mom., 2 § l och 4-6 mom. samt 2 a 
och 5 a§, 9 kap. 5 §, 10 kap. l § 2 mom., 
2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 
mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a§ 2-5 
mom., 4 b § l mom. 2 punkten, 4 c § l och 
2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten 
och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 
mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § l 
mom., 5 a§ l mom., 7 § och 8 § samt 18 
kap. 5 § l mom. 7 punkten, 6 § 2, 4 och 5 
mom., 7 §, 8 § l mom. och 9 § 2 mom. i 
denna lag föreskrivs om social- och hälso
vårdsministeriet eller vederbörande minis
terium. 

Föreslagen lydelse 

Vad som i l mom. bestäms om utlämnan
de av uppgifter till försäkringsbolag gäller i 
tillämpliga delar utlämnande av uppgifter till 
trafikförsäkringscentralen, Patientförsäk
ringscentralen och M iljöförsäkringscentralen. 
V ad som i l m om. 4 punkten anges om för
säkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter 
gäller i tillämpliga delar också sådana nämn
der eller sådana organ inom försäkringsbran
schen som avses i l mom. 4 punkten. 

Ett försäkringsbolag kan i situationer som 
avses i l mom. lämna ut endast sådana upp
gifter som behövs för skötseln av ärendena i 
fråga. 

V ederbörande ministerium kan vid behov 
utfärda bestämmelser om verkställigheten av 
1-3 mom. i denna paragraf. 

6 c§ 
Till straff för brott mot den tystnadsplikt 

som avses i 6 § döms enligt 38 kap. l eller 
2 § strafflagen, om inte gärningen skall be
straffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
om inte strängare straff för den bestäms nå
gon annanstans i lag. 

10 a§ 
På Försäkringsinspektionen tillämpas inte 

vad som i l kap. 3 § 3 mom., 4 § l och 6 
mom. samt 4 a § l och 3 mom., 2 kap. l 
a § 2 mom., 2 § l och 4-6 mom. samt 2 a 
och 5 a§, 9 kap. 5 §, 10 kap. l § 2 mom., 
2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 
mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2-5 
mom., 4 b § l mom. 2 punkten, 4 c § l och 
2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten 
och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 
mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § l 
mom., 5 a§ l mom., 7 § och 8 § samt 18 
kap. 5 § l mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b 
och 7 §, 8 § l mom. och 9 § 2 mom. i den
na lag föreskrivs om social- och hälsovårds
ministeriet eller vederbörande ministerium. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 
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2. 
Lag 

om ändring av trafikförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) en ny 21 a och en ny 

21 b § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

21 a§ 
Försäkringsbolaget har rätt att, för utred

ningen av sitt ansvar, för ersättningshand
läggningen och för fullgörandet av övriga i 
denna lag föreskrivna uppdrag, av myndig
heter, den som utövar hälso- och sjuk
vårdsverksamhet, Pensionsskyddscentralen, 
en pensions- eller försäkringsanstalten, ar
betsgivaren för den skade/idande eller för 
någon annan som ansöker om ersättning, en 
arbetslöshetskassa eller annan förmånsbevil
jare få de upplysningar som behövs, utan 
hinder av vad som någon annanstans be
stäms om de ovan nämndas tystnadsplikt 
eller om utlämnande av uppgifter. 

21 b§ 
I fråga om tystnadsplikten för en person 

som är anställd hos trafikförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är medlem av eller anställd hos 
en nämnd vilken utför i denna lag före
skrivna uppgifter eller som där fungerar som 
sakkunnig på grundval av ett uppdrag, samt 
i fråga om utlämnande av uppgifter som om
fattas av tystnadsplikten och brott mot tyst
nadsplikten gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen 
om försäkringsbolag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 
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3. 

Lag 

om ändring av 13 § patientskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 13 §, sådan den lyder i lagarna 

598/1995 och 87911998, som följer: 

Gällande lydelse 

13§ 

Tystnadsplikt 

Den som deltagit i behandlingen av ett 
ärende som avses i denna lag får inte utan 
tillstånd för en utomstående röja uppgifter 
om den skadelidandes eller nagon annan 
parts hälsotillstånd eller någon annan om
ständighet som han fått kännedom om i 
samband med behandlingen av ärendet. Utan 
hinder av detta kan till en medicinsk eller 
annan sakkunnig lämnas ut uppgifter som 
behövs för att avge ett sakkunnigutlåtande. 

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

Föreslagen lydelse 

13 § 

Tystnadsplikt 

I fråga om tystnadsplikten för en person 
som är anställd hos Patientförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är anställd hos patientskade
nämnden eller som där fungerar som sak
kunnig på grundval av ett uppdrag, samt i 
fråga om utlämnande av uppgifter som om
fattas av tystnadsplikten och brott mot tyst
nadsplikten gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen 
om försäkringsbolag. 

Denna lag träder kraft den I januari 
2000. 
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4. 

Lag 

om ändring av 25 § lagen om miljöskadeförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (8111998) 25 § som följer: 

Gällande lydelse 

25 § 

Tystnadsplikt 

Den som deltagit i behandlingen av ett 
ärende som avses i denna lag eller som på 
tjänstens vä~nar eller på något annat sätt i 
sin syssla fatt kännedom om behandlin~en 
av ett sådant ärende får inte utan tillstand 
för utomstående röja något som enligt lag 
eller förordning skall hållas hemligt. 

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

292111V 

Föreslagen lydelse 

25 § 

Tystnadsplikt 

l fråga om tystnadsplikten för en person 
som är anställd hos Miljöförsäkringscentra
len eller som där fungerar som sakkunnig på 
grundval av ett uppdrag och tystnadsplikten 
för den som är medlem av eller anställd hos 
miljöförsäkringsnämnden eller som där fun
gerar som sakkunnig på grundval av ett upp
drag, samt i fråga om utlämnande av uppgif
ter som omfattas av tystnadsplikten och brott 
mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § 
lagen om försäkringsbolag. 

Denna lag träder kraft den l januari 
2000. 




