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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 3/1998 vp
Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja
eläkesäätiölain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 24 päivänä marraskuuta 1997 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
22811997 vp laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö
- lakimies Klaus Kaitamo, Eläkesäätiöyhdistys
- hallituksen jäsen Keijo Rautio, Vakuutuskassojen Yhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia siten, että lakeihin
otettaisiin salassapitovelvollisuutta koskevia
täydentäviä säännöksiä. Eläkesäätiötä ja vakuutuskassaa koskevia salassa pidettäviä tietoja voitaisiin vastaisuudessa luovuttaa rahoitustarkastuslaissa tarkoitetulle viranomaiselle ja muullekin rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Salassa pidettäviä tietoja voisi luovuttaa
niihin oikeutetuille sosiaali- ja terveysministeriön
lisäksi myös eläkesäätiö tai vakuutuskassa. Sa-

maila lakeihin otettaisiin säännökset vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle sellaisista seikoista ja päätöksistä, jotka tilintarkastaja on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaanjajotka esimerkiksi saattavat vaarantaa vakuutettujen edut tai vakuutuskassan tai
eläkesäätiön toiminnan jatkumisen.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja
vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenHE 228/1997 vp

mukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä
seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

280131

StVM 3/1998 vp- HE 228/1997 vp

Voimaantulosäännös

Hallituksen esitykseen sisältyvistä lakiehdotuksista puuttuu kummastakin voimaantulosäännös. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että se
lisätään kumpaankin Jakiehdotukseen.

Päätösehdotus
Edellä esitettyyn viitaten sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisina paitsi
kumpikin täydennettynä voimaantulosäännöksellä seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpJ.
jäs.
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Virpa Puisto /sd
Maija Perho /kok
Anne Huotari /vas
Liisa Hyssälä /kesk
Paula Kokkonen /kok
Mikko Kuoppa /va-r
Eero Lämsä /kesk
Hannes Manninen /kesk

Pirkko Peltomo /sd
Margareta Pietikäinen /r
Maija Rask /sd
Juha RehuJa /kesk
Osmo Soininvaara /vihr
Marjatta Vehkaoja /sd
Marja-Leena Viljamaa /sd.

