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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
228/1997 vp laeiksi vakuutuskassalain ja
eläkesäätiölain muuttamisesta. Nyt koolla

oleva eduskunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
3/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (116411992) 165 §,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 610/1995, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 945/1994 kumotun 66 §:n tilalle uusi 66 §ja lakiin uusi 165 a §
seuraavasti:
66 §
V akuotuskassan tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutuskassaa koskevista seikoista
ja päätöksistä, j~tka hän o~ s~~ut tiet<?onsa
tehtäväänsä suonttaessaan Ja JOtden vmdaan
katsoa:
1) rikkovan sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamia vakuutuskassan sääntöjä, perusteita tai vakuutuskassan toiminnan harjoittamista koskevaa lainsäädäntöä;
2) vaarantavan vakuutuskassan toiminnan
jatkumisen; tai
3) johtavan tilintarkastuksessa muistutuksen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.
Vakuotuskassan tilintarkastaja on myös
velvollinen ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle 1 momentissa tarkoitetuista seikoista ja päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa
suorittaessaan tehtäväänsä yhteisössä, joka
on vakuutuskassan osakas ja jossa hän toimii
tilintarkastajana.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastaJalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.
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165 §
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen
määräysten mukaisia tehtäviä täyttäessään tai
vakuutuskassan muun kuin tämän lain mukaisen toimielimen jäsenenä taikka 2 momentin nojalla on saanut tiedon kassan tai
jonkun muun taloudellisesta asemasta taikka
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun
henkilön terveydentilasta, on velvollinen
pitämään sen salassa, jollei se, jonka hyväksi
salassapitovelvollisuus on säädetty, anna
suostumustaan tiedon ilmaisemiseen.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) rahoitustarkastukselle ja muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle Suomen viranomaiselle; sekä
3) muualla laissa edellä mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle Suomen viranomaiselle.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, vakuutuskassalla on oikeus luovuttaa
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tie-
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toja Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi sekä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuille viranomaisille. Terveydentilaan
liittyviä tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain
syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläkelaitokseen kohdistuvan petosrikoksen estämistä, selvittämistä ja syytteeseen
panoa varten.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,
sosiaali- ja terveysministeriö voi käyttää tämän pykälän mukaisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vain:
1) tarkastaakseen, että vakuutustoiminnan
aloittamisen edellytykset on täytetty;
2) vakuutuskassan toiminnan, erityisesti
vakuutusteknisen vastuuvelan, vakavaraisuusaseman, hallinto- ja kirjanpitomenettelyn
sekä sisäisen tarkastustoiminnan valvontaan;
3) pakotteiden asettamiseen; sekä
4) ministeriön päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamiseen.

Kassan on 1 momentin säännösten estämättä ilmoitettava ulosottomiehen pyynnöstä
maksamaosa eläkkeen tai muun toimeentuloetuuden määrä sekä tiedossaan olevat muut
laitokset, jotka maksavat edunsaajalle toimeentuloetuuksia.
165 a §
Rangaistus 165 §:n 1 momentissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin
mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain
40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä
ankarampaa rangaistusta.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
eläkesäätiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 132 §sekä
lisätään lakiin uusi 36 a ja 132 a § seuraavasti:
4luku

Tilintarkastus
36 a §
Eläkesäätiön tilintarkastajan on viipymättä
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
eläkesäätiötä koskevista seikoista ja päätöksistä, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:
1) rikkovan sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamia eläkesäätiön sääntöjä, perusteita
tai eläkesäätiön toiminnan harjoittamista
koskevaa lainsäädäntöä;
2) vaarantavan eläkesäätiön toiminnan jatkumisen; tai
3) johtavan tilintarkastuksessa muistutuksen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.

Eläkesäätiön tilintarkastaja on myös velvollinen ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle 1 momentissa tarkoitetuista seikoista ja päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa
suorittaessaan tehtäväänsä yhteisössä, jonka
vakuutuksia eläkesäätiö hoitaa ja jossa hän
toimii tilintarkastajana.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.
132§
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen
määräysten mukaisia tehtäviä täyttäessään
taikka 2 momentin nojalla on saanut tiedon
eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta tai liiketai ammattisalaisuudesta taikka jonkun hen-
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kilön terveydentilasta, on velvollinen pitämään sen salassa, jollei se, jonka hyväksi
salassapitovelvollisuus on säädetty, anna
suostumustaan tiedon ilmaisemiseen.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) rahoitustarkastukselle ja muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle Suomen viranomaiselle; sekä
3) muualla laissa edellä mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle Suomen viranomaiselle.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, eläkesäätiöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi
sekä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille. Terveydentilaan liittyviä tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuutustai eläkelaitokseen kohdistuvan petosrikoksen estämistä, selvittämistä ja syytteeseen
panoa varten.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,
sosiaali- ja terveysministeriö voi käyttää tä-
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män pykälän mukaisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vain:
1) tarkastaakseen, että vakuutustoiminnan
aloittamisen edellytykset on täytetty;
2) eläkesäätiön toiminnan, erityisesti vakuutusteknisen eläkevastuun vakavaraisuusaseman, hallinto- ja kirjanpitomenettelyn
sekä sisäisen tarkastustoiminnan valvontaan;
3) pakotteiden asettamiseen; sekä
4) ministeriön päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamiseen.
Eläkesäätiön on 1 momentin säännösten
estämättä ilmoitettava ulosottomiehen pyynnöstä maksamaosa eläkkeen tai muun toimeentuloetuuden määrä sekä tiedossaan olevat muut laitokset, jotka maksavat edunsaajalle toimeentuloetuuksia.
132a§
Rangaistus 132 §:n 1 momentissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin
mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain
40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä
ankarampaa rangaistusta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

