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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen 
samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensions-
stiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
Försäkringsinspektionen, lagen om pensions-
stiftelser samt lagen om försäkringskassor 
ändras. 

Till lagen om Försäkringsinspektionen fo-
gas bestämmelser om inspektionens själv-
ständiga tillsyns- och inspektionsverksamhet, 
målet för inspektionens verksamhet och di-
rektionens uppgifter. I lagen görs därtill vissa 
tekniska ändringar. 

Lagen om pensionsstiftelser ändras så, att 

tillsynsuppgifter som gäller pensionsstiftelser 
inte längre kan överföras från Försäkringsin-
spektionen på Pensionsskyddscentralen. 

Lagen om försäkringskassor ändras så, att 
tillsynsuppgifter som gäller de pensionskas-
sor som bedriver verksamhet enligt lagen om 
pension för arbetstagare och lagen om pen-
sion för företagare inte längre kan överföras 
på Pensionsskyddscentralen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Försäkringsinspektionens verksamhet base-
rar sig på lagen om Försäkringsinspektionen 
(78/1999). Inspektionen skall utöva tillsyn 
över och inspektera försäkrings- och pen-
sionsanstalterna samt andra som är verk-
samma inom försäkringsbranschen. Till in-
spektionen hör operativa tillsynsuppgifter, att 
avgöra alla ärenden som gäller ett enskilt till-
synsobjekt samt att fatta beslut och bevilja 
tillstånd till undantag på ansökan av tillsyns-
objekt med undantag för beslut som gäller 
grundande av försäkringsbolag och beviljan-
de av koncession. 

Ärenden som gäller koncession för arbets-
pensionsförsäkringsbolag behandlas vid 
statsrådets plenum. Dessutom hör beslut om 
grunderna för arbetspensionsförsäkringen, 
beredningen av lagstiftningen om försäk-
ringsbranschen samt en betydande del av 
normgivningen på lägre nivå för tillsynsob-
jekten till social- och hälsovårdsministeriet. 

Inspektionen är en nettobudgeterad enhet, 
vars kostnader uppbärs hos tillsynsobjekten. 
Bestämmelser om finansieringen av inspek-
tionens verksamhet ingår i lagen om bestri-
dande av kostnaderna för försäkringsinspek-
tionen (479/1944). 

Inspektionen är en förvaltningsmyndighet 
som hör till linjeförvaltningen under statsrå-
det. Inspektionen lyder administrativt under 
social- och hälsovårdsministeriet. I statsrå-
dets förordning om social- och hälsovårds-
ministeriet (759/2003) föreskrivs att till soci-
al- och hälsovårdsministeriets uppgifter hör 
att reglera försäkringsverksamheten. Enligt 
reglementet för statsrådet (262/2003) hör till 
social- och hälsovårdsministeriets ansvars-
område verksamheten på försäkringsmarkna-
den. 

På Försäkringsinspektionen tillämpas i till-
lämpliga delar lagen om statsbudgeten 
(423/1988) samt förordningen om statsbud-
geten (1243/1992). 

På Försäkringsinspektionen tillämpas även 

statsförvaltningens resultatstyrning. Resultat-
styrningen skall säkerställa att de lagstadgade 
uppgifterna enligt målen för statsförvaltning-
en sköts så effektivt och resultatgivande som 
möjligt. Det är dock inte möjligt att genom 
resultatstyrning åsidosätta eller ändra de 
uppgifter eller den ställning som ämbetsver-
ken och inrättningarna tilldelats i lag. 

Även om Försäkringsinspektionen admi-
nistrativt lyder under social- och hälso-
vårdsministeriet är den självständig i sitt be-
slutsfattande och oberoende av ministeriet. 
Inspektionens direktion styr och övervakar 
verksamheten och fattar principbeslut om 
försäkringstillsyn. Chef för inspektionen är 
överdirektören som utnämns av statsrådet. 

Bestämmelser om direktionens uppgifter, 
behandlingen av ärenden, behörighetsvillkor 
för tjänster, uppgifter för delegationen för 
övervakningen av arbetslöshetsförmånerna 
och t.ex. utnämningen av överdirektören 
meddelas i förordningen om Försäkringsin-
spektionen (102/1999). 

Direktionen har en ordförande och fem 
andra medlemmar. Social- och hälsovårds-
ministeriet utnämner tre medlemmar till di-
rektionen och suppleanter för dem för högst 
tre år i sänder. Två av medlemmarna och 
suppleanterna utnämns på förslag av Fin-
lands Bank och det ministerium till vars 
verksamhetsområde kreditinstitutsverksam-
het hör. Till direktionen hör även inspektio-
nens överdirektör, finansinspektionens direk-
tör och chefen för den resultatenhet som sva-
rar för social- och hälsovårdsministeriets för-
säkringsärenden. Social- och hälsovårdsmini-
steriet utnämner suppleanter för dem. Sup-
pleanten för försäkringsinspektionens överdi-
rektör och finansinspektionens direktör ut-
nämns på förslag av Försäkringsinspektionen 
och finansinspektionen. Social- och hälso-
vårdsministeriet utnämner av medlemmarna 
ordföranden och viceordföranden. 

 
1.2. Den internationella utvecklingen 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/83/EG om livförsäkring och rådets di-
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rektiv 92/49/EG om samordning av lagar och 
andra författningar som avser annan direkt 
försäkring än livförsäkring samt om ändring 
av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG 
(tredje direktivet om annan direkt försäkring 
än livförsäkring) föreskrivs om tryggandet av 
de försäkrades förmåner samt skapandet av 
fungerande och rättvisa konkurrensförhållan-
den. Viktiga med avseende på försäkringstill-
synen är också direktiven om tillsynen av 
försäkringsgrupper samt försäkrings- och fi-
nansgrupper. 

Med anledning av principen om en konces-
sion och hemlandstillsyn som anammats i di-
rektiven blir förtroendet för en ändamålsenlig 
försäkringsinspektion i alla medlemsstater av 
centralt betydelse. Till dessa delar föreskrivs 
i direktiven om den behöriga myndighetens 
befogenheter och skyldigheter, men inte om 
organiseringen av övervakningen eller över-
vakarens självständighet. 

Enligt den princip som antagits av den in-
ternationella organisationen för tillsynsmyn-
digheter, International Association of Insu-
rance Supervisors (IAIS) skall tillsynsmyn-
digheterna vara oberoende av både ekono-
miska aktörer och det politiska beslutsfattan-
det. Självständigheten är nödvändig för att 
trygga tillsynsmyndighetens trovärdighet och 
tillförlitlighet. 

Även medlemmarna i organisationen för 
europeiska tillsynsmyndigheter, Committee 
of European Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors (CEIOPS), har godkänt 
principen genom medlemskapet i IAIS. 

 
1.3. Bedömning av nuläget 

Till de allmänna principerna för den offent-
liga förvaltningen hör att den lagstiftande 
makten och inspektions- och tillsynsmakten i 
anslutning till den verkställande makten skall 
vara åtskilda. Detta var en central orsak till 
att Försäkringsinspektionen inrättades. Där-
för bör den självständiga ställning Försäk-
ringsinspektionens tillsyns- och inspektions-
funktion har i förhållande till ministeriet be-
tonas även i fortsättningen. I lagen finns ing-
en uttrycklig bestämmelse om tillsyns- och 
inspektionsfunktionens självständighet. 

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över 
och inspekterar försäkrings- och pensionsan-

stalter samt andra som är verksamma inom 
försäkringsbranschen. Lagen innehåller ingen 
uttrycklig bestämmelse om målet för inspek-
tionens verksamhet. Av hävd är målet för 
verksamheten att utöva tillsyn över och in-
spektera att försäkrings- och pensionsanstal-
terna samt andra som är verksamma inom 
försäkringsbranschen kan svara för sina för-
bindelser till ersättningstagarna och försäk-
ringstagarna. Det är fråga om att bevara för-
troendet för verksamhet som är betydande för 
samhällets del. 

I samband med att inspektionen inrättades 
föreskrevs att direktionens uppgift är att styra 
och övervaka Försäkringsinspektionens verk-
samhet. Direktionens formella ställning vid 
styrandet av inspektionens verksamhet, upp-
ställningen av mål och övervakningen av re-
sultaten är i princip klar. Lagen innehåller 
inga uttryckliga bestämmelser om de centrala 
uppgifterna för direktionen, överdirektören 
och den övriga ledningen utan bestämmelser 
om dem utfärdas genom förordning. 

 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen i  proposi t ionen 

I propositionen föreslås att lagen om För-
säkringsinspektionen ändras. Ett centralt mål 
är att betona självständigheten i inspektio-
nens tillsyns- och inspektionsfunktion samt 
att klargöra direktionens, överdirektörens och 
direktörernas ställning i lagstiftningen och 
samtidigt betona ansvaret. Genom detta strä-
var man också efter att göra Försäkringsin-
spektionens verksamhet mera effektiv. 

I 1 § betonas inspektionens tillsyns- och in-
spektionsverksamhets självständighet. Som 
mål för inspektionens verksamhet ställs att 
försäkrings- och pensionsanstalter samt andra 
som är verksamma inom försäkringsbran-
schen skall bedriva en stabil verksamhet och 
att förtroendet för försäkringsverksamheten 
skall upprätthållas.  

Till lagen fogas en ny 4 a § om direktio-
nens uppgifter. Om de uppgifter som är cen-
trala för styrningen och övervakningen av in-
spektionen har tidigare föreskrivits i förord-
ning. Om dessa uppgifter föreskrivs nu i lag. 

Som ny uppgift för direktionen föreslås ut-
nämna och avskeda andra direktörer vid in-
spektionen än överdirektören. Genom änd-
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ringen framhävs direktionens ställning i fråga 
om styrningen av inspektionens verksamhet 
samt effektiviseringen av organisationen.  

En annan ny uppgift för direktionen är 
skyldigheten att minst en gång om året ge en 
berättelse till social- och hälsovårdsministe-
riet över centrala händelser i försäkrings-
verksamheten och vilka mål som ställts för 
inspektionen samt hur dessa mål har upp-
fyllts. Genom ändringarna förmedlas över-
vakningsobservationer effektivare till lag-
stiftningen. 

Till lagen föreslås en ny 4 b §, som inne-
håller bestämmelser som för närvarande 
finns i förordning. Dessa gäller utnämningen 
av överdirektören som är chef för Försäk-
ringsinspektionen samt hans eller hennes 
centrala ansvarsområden och behörighet. Pa-
ragrafen innehåller även sådana bestämmel-
ser om ansvarsområdena och behörighets-
villkoren för de övriga direktörerna vid För-
säkringsinspektionen vilka för närvarande 
ingår i förordning. 

 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inga nämnvärda ekono-
miska konsekvenser. 

Som en följd av propositionen leder klargö-
randet av överdirektörens och direktörernas 
ansvarsområden till att praxis för övervak-
ning och styrning av inspektionen utvecklas. 

Som en följd av propositionen skall om 
målet för inspektionens verksamhet stiftas i 
lag. Detta gör det klarare att ställa upp mera 
detaljerade mål för tillsyns- och inspektions-
verksamheten. 

Även om propositionen inte i praktiken in-
nebär någon förändring i det självständiga 
ansvar och den självständiga beslutanderätt 
som Försäkringsinspektionen har i fråga om 
tillsyns- och inspektionsverksamhet framhål-
ler den att försäkringstillsynen i Finland är 
oberoende i enlighet med internationella 
principer. 

 
 
 

4.  Beredningen av proposit ionen 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 24 november 2005 (HAREnr STM 
53:00/2005) en fortsatt utredning om en revi-
dering av lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997). Till utredningsman 
förordnades bankdirektör Matti Louekoski. 
Utredningen gällde även förslag till en revi-
dering av försäkringstillsynen. 

Utredningsmannen överlämnade sina för-
slag i anslutning till den fortsatta utredningen 
i form av regeringspropositioner till social- 
och hälsovårdsministeriet den 3 april 2006. 
Ministeriet ordnade ett diskussionsmöte om 
propositionen den 11 april 2006. Handels- 
och industriministeriet, justitieministeriet, in-
rikesministeriet, finansministeriet, Försäk-
ringsinspektionen, Konkurrensverket, Akava 
rf, Finlands näringsliv rf, Finlands Fackför-
bunds Centralorganisation FFC rf, Finska 
Försäkringsbolagens Centralförbund rf, Före-
tagarna i Finland rf, Tjänstemannacentralor-
ganisationen FTFC rf, Arbetspensionsförsäk-
rarna TELA rf samt Pensionsskyddscentralen  
kallades till diskussion. 

Vid den fortsatta beredningen av proposi-
tionen fäste ministeriet särskild uppmärk-
samhet vid hur de bestämmelser som föreslås 
i propositionen och motiveringarna till dem 
motsvarar varandra. 

 
5.  Samband med andra proposi t io-

ner 

Det uppdrag för utredningsmannen som 
avses i 4 punkten innehöll förutom denna 
proposition gällande försäkringstillsyn dess-
utom en revidering av lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag, en eventuell revide-
ring av arbetspensionsanstalternas invester-
ingspolitik samt en revidering av arbetspen-
sionsanstalternas täckning och solvens. De 
förslag till lagstiftningsändringar som dessa 
sakkomplex förutsätter ingår i andra reger-
ingspropositioner. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om Försäkringsinspektionen 

1 §. Till 1 mom. fogas en precisering om 
att Försäkringsinspektionen är självständig i 
sin tillsyns- och inspektionsverksamhet. 

Genom ändringen beaktas de internationel-
la rekommendationerna för försäkringstill-
syn. Kravet på en självständig försäkringstill-
synsmyndighet framgår i de centrala princi-
perna för International Association of Insu-
rance Supervisors. Tillsynsmyndigheten mås-
te handla operativt självständigt i utövandet 
av sin verksamhet. 

Principen har karaktären av rekommenda-
tion och är inte rättsligt bindande. Inom Eu-
ropeiska unionen och på andra betydande 
försäkringsmarknader eftersträvas i praktiken 
överensstämmelse med IAIS vad gäller re-
glering och tillsyn.  

Bestämmelsen i momentet om att Försäk-
ringsinspektionen administrativt lyder under 
det ministerium till vars verksamhetsområde 
försäkringsinspektionen hör (vederbörande 
ministerium) föreslås bli ändrad. I lagen före-
slås en bestämmelse om att inspektionen 
skall vara verksam inom social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde. 

Ersättandet av begreppet vederbörande mi-
nisterium med social- och hälsovårdsministe-
riet beror på det lagstiftningstekniska skriv-
sätt som numera används och innebär ingen 
ändring i sak. 

Lyder i förvaltningshänseende under ersätts 
med begreppet förvaltningsområde. Ändring-
en är motiverad av orsaker som har att göra 
med enhetlighet. Begreppet förvaltningsom-
råde användes redan i samband med att lagen 
stiftades, vilket framgår av regeringens pro-
position om saken (RP 163/1998 rd). För-
valtningsområde är också lättare att jämställa 
med begreppet ministeriernas verksamhets-
område enligt 3 kap. i reglementet för stats-
rådet. Preciseringen innebär ingen förändring 
i efterlevnaden av statsförvaltningens styrsy-
stem. 

Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. Som 
mål för Försäkringsinspektionens verksamhet 

föreskrivs att försäkrings- och pensionsan-
stalter och andra aktörer inom försäkrings-
branschen skall bedriva en stabil verksamhet 
och att förtroendet för försäkringsverksamhe-
ten skall upprätthållas. 

Försäkringsverksamheten är en viktig del 
av det finländska samhället. I försäkrings-
verksamhet handlar det om en tjänst eller en 
produkt som försäkringstagaren betalar på 
förhand men får utbyte av kanske först efter 
flera årtionden. Försäkringsersättningar kan 
även betalas på ett annat sätt än som en-
gångsprestation, under en lång tid.  

Stabil verksamhet innebär att försäkrings- 
och pensionsanstalterna samt andra som är 
verksamma inom försäkringsbranschen skall 
bedriva verksamhet enligt sunda och försik-
tiga affärsprinciper samt iaktta lag och god 
försäkringssed. Ett viktigt delområde inom 
tillsyn och inspektion är att tillsynsobjektens 
solvens bibehålls på en nivå som tryggar de 
försäkrade förmånerna. 

Ett bevarat förtroende för försäkringsverk-
samheten förutsätter att övervakaren bedriver 
en ansvarsfull, transparent och effektiv verk-
samhet. 

2 §. I paragrafen görs ändringar av teknisk 
karaktär. Paragrafens 1 mom. 8 och 9 punkt 
om arbetspensionskassan och pensionskassan 
för utövande konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare föreslås bli upphävda som 
obehövliga. Ändringen ansluter sig till den 
lagreform som gäller lagen om pension för 
arbetstagare (395/2006). I paragrafens 1 
mom. 7 och 14 punkt preciseras tillsynsob-
jektens namn. 

3 §. Paragrafens 1 mom. 2 punkt ändras. 
Till Försäkringsinspektionens uppgifter fogas 
en skyldighet att på ett jämförbart sätt samla 
och publicera uppgifter om resultatet av till-
synsobjektens verksamhet och deras solvens. 
Ändringen förbättrar insynen av tillsynsob-
jektens verksamhet. 

Försäkringsinspektionen har publicerat sta-
tistiska uppgifter om försäkringsverksamhe-
ten. I synnerhet för försäkrings- och pen-
sionsanstalternas försäkringstagare och för-
säkrade är det viktigt att det regelbundet 
finns jämförbar och opartisk information att 
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tillgå om försäkringsverksamheten. 
4 §. I 1 och 2 mom. görs tekniska ändring-

ar. 
Paragrafens 1 mom. ändras genom att be-

stämmelserna om inspektionens överdirektör 
flyttas till 4 b § nedan. Bemyndigandena att 
utfärda förordning om direktionens uppgifter 
och Försäkringsinspektionens organisation 
föreslås flyttas till 7 §.  

Bestämmelserna i 2 mom. föreslås sam-
manfogas i 1 mom. 

Efter ändringarna innehåller 4 § bestäm-
melser om utnämning av inspektionens di-
rektion och om dess sammansättning. 

4 a §. Syftet med paragrafen är att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan olika organ. An-
svaret för inspektionens lämpliga verksamhet 
åligger på direktionen vilket betonas och på 
överdirektören såsom föreskrivs senare i 4 b 
§. 

I paragrafens 1-6 punkt föreskrivs om För-
säkringsinspektionens direktions uppgifter. 
För närvarande föreskrivs om direktionens 
uppgifter i förordning. 

Även om direktionens uppgifter jämfört 
med den nuvarande uppgiftsförteckningen 
enligt 3 § i förordningen om Försäkringsin-
spektionen skulle vara färre till antalet i lag 
är avsikten att alla direktionens nuvarande 
uppgifter skall ingå i de uppgifter som avses i 
1-6 punkten. Dessutom föreskrivs i detta 
sammanhang två nya uppgifter för direktio-
nen. 

Enligt 1 punkten skall direktionen uppställa 
de allmänna målen för Försäkringsinspektio-
nens verksamhet och besluta om riktlinjerna 
för dess verksamhet. Målen för Försäkrings-
inspektionens verksamhet skall tjäna de lag-
stadgade målen för Försäkringsinspektionens 
verksamhet enligt 1 § 2 mom.  

Allmänna mål och beslut om riktlinjer för 
verksamheten kunde t.ex. vara att fastställa 
anvisningar om försäkringsinspektionen i 
ärenden som är betydelsefulla eller av princi-
piell natur och vittsyftande med tanke på för-
säkringsinspektionen. Direktionen kan också 
fastställa de föreskrifter och anvisningar som 
skall meddelas tillsynsobjekten samt ge an-
visningar för och övervaka samarbetet mel-
lan Försäkringsinspektionen samt internatio-
nella och nationella myndigheter. 

Enligt 2 punkten skall direktionen styra och 

övervaka uppnåendet av målen. Detta inne-
bär en skyldighet att fortgående följa mål-
uppfyllelsen. För detta krävs att olika rappor-
terings- och informationssystem utvecklas.  

Enligt 3 punkten skall direktionen minst en 
gång om året ge social- och hälsovårdsmini-
steriet en berättelse över centrala händelser i 
försäkringsverksamheten samt detaljerade 
mål som ställts för Försäkringsinspektionen 
och måluppfyllelsen. Detta innebär att kon-
takt med social- och hälsovårdsministeriet 
upprätthålls på ett sätt som överenskoms sär-
skilt. Ministeriet skall få nödvändiga uppgif-
ter om eventuella behov av att revidera lag-
stiftningen. 

Enligt 4 punkten skall direktionen besluta 
om Försäkringsinspektionens budget och om 
dess verksamhets- och ekonomiplan. Skyl-
digheten framhäver Försäkringsinspektionens 
eget beslutsfattande samt möjligheter att an-
visa resurser för sin verksamhet och inrikta 
sina resurser. 

Enligt 5 punkten skall direktionen utnämna 
och säga upp Försäkringsinspektionens di-
rektörer. Skyldigheten främjar i enlighet med 
målen i punkt 4 möjligheterna till en effektiv 
styrning av resurserna. 

Enligt 6 mom. skall direktionen avgöra så-
dana vittgående eller principiellt viktiga 
ärenden som överdirektören överför till den. 
Ett sådant ärende kan vara t.ex. ett beslut om 
en vittgående enskild tolkning som gäller till-
synen.  

4 b §. I den nya paragraf som föreslås före-
skrivs om utnämnandet av överdirektören 
samt om överdirektörens och direktörernas 
uppgifter samt behörighetsvillkor. 

Bestämmelsen betonar överdirektörens 
ställning och ansvar som inspektionens chef 
samt direktörernas ansvar vid utvecklandet 
av inspektionens olika funktioner och stöd-
jandet av överdirektörens verksamhet. 

Paragrafen motsvarar andra meningen i 
gällande 4 § 1 mom. samt första satsen i 2 § 
1 och 2 mom. 6 § samt 7 § 1 mom. i förord-
ningen om Försäkringsinspektionen. 

Överdirektörens skyldigheter vid bered-
ningen, presentationen eller verkställigheten 
av ärenden som skall föredras för direktionen 
föreslås vara beroende av direktionens be-
stämmelser eller den förordning av statsrådet 
som eventuellt kommer att utfärdas på basis 
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av 7 § nedan. 
4 c §. I paragrafen föreskrivs om delegatio-

nen för tillsynen över arbetslöshetsförmåner-
na som utnämns vid Försäkringsinspektio-
nen.  

Ändringen är teknisk och beror på att num-
reringen av paragrafen ändras. Ändringen be-
ror på att nya 4 a samt 4 b § fogas till lagen. 
Paragrafen motsvarar gällande 4 a §. 

7 §. Bemyndigandet att utfärda förordning 
förslås gälla statsrådet. Bemyndigandet att 
utfärda förordning begränsas från omstän-
digheter som ansluter sig till verkställigheten 
av lagen till de uttryckliga ärenden som 
nämns i paragrafen. 

Enligt paragrafen kan man genom förord-
ning av statsrådet föreskriva närmare om di-
rektionens, överdirektörens och direktörernas 
uppgifter, förfaranden i anslutning till be-
handlingen av inspektionens ärenden, inspek-
tionens organisation, arvodena för direktio-
nens medlemmar samt uppgifterna för dele-
gationen för tillsynen över arbetslöshetsför-
månerna. 

 
1.2. Lag om pensionsstiftelser 

64 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli upp-
hävd. Enligt momentet kan social- och häl-
sovårdsministeriet bestämma att tillsynsupp-
gifter som gäller de pensionsstiftelser som 
bedriver verksamhet enligt lagen om pension 
för arbetstagare skall överföras på Pensions-
skyddscentralen. 

Kraven på att tillsynen skall vara självstän-
dig och oberoende talar för att tillsynen över 

pensionsstiftelserna koncentreras till Försäk-
ringsinspektionen. 

 
1.3. Lag om försäkringskassor 

96 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli upp-
hävd. Enligt momentet kan ministeriet be-
stämma att tillsynsuppgifter som gäller de 
pensionskassor som bedriver verksamhet en-
ligt lagen om pension för arbetstagare och 
lagen om pension för företagare skall överfö-
ras på Pensionsskyddscentralen. Kraven på 
att tillsynen skall vara självständig och obe-
roende talar för att tillsynen över försäk-
ringskassorna koncentreras till Försäkrings-
inspektionen. 

 
2.  Närmare bestämmelser och fö-

reskri f ter  

Vissa bestämmelser i förordningen om 
Försäkringsinspektionen föreslås bli överför-
da till lagen. Förordningen ändras på motsva-
rande vis. Förordningens 2, 3 och 6 § samt 7 
§ 1 mom. föreslås bli upphävda genom för-
ordning som utfärdas efter att lagen har stad-
fästs. 

 
3.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 
 

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

1. 

Lag 

om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 8 och 9 

punkten samt 4 § 2 mom., 
ändras 1 §, 2 § 7 och 14 punkten, 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. samt 4 a och 7 §,  
av dem 4 a § sådan den lyder i lag 915/2000, samt 
fogas till lagen nya 4 b och 4 c § som följer: 
 
 

1 § 
För tillsynen över och inspektionen av för-

säkrings- och pensionsanstalterna samt andra 
som är verksamma inom försäkringsbran-
schen finns Försäkringsinspektionen. Inspek-
tionen är självständig i sin tillsyns- och in-
spektionsverksamhet. Inspektionen är verk-
sam inom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde. 

Målet för Försäkringsinspektionens verk-
samhet är att försäkrings- och pensionsan-
stalterna samt andra aktörer inom försäk-
ringsbranschen bedriver en stabil verksamhet 
och att förtroendet för försäkringsverksamhe-
ten bibehålls. 

 
2 § 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  
7) Pensionsskyddscentralen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
14) Patientförsäkringscentralen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Försäkringsinspektionen skall 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) följa utvecklingen på försäkringsmark-

naden och inom de sektorer som hänför sig 
till den samt samla och regelbundet på ett 
jämförbart sätt publicera uppgifter om till-
synsobjektens verksamhetsresultat och soli-
ditet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

 
4 § 

Försäkringsinspektionen har en direktion. 
Direktionen har en ordförande och fem andra 
medlemmar som har personliga suppleanter. 
Social- och hälsovårdsministeriet utser ordfö-
randen och en vice ordförande bland med-
lemmarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 a § 

Direktionen skall styra och övervaka För-
säkringsinspektionens verksamhet samt i det-
ta syfte 

1) uppställa de allmänna målen för Försäk-
ringsinspektionens verksamhet och besluta 
om riktlinjerna för dess verksamhet, 

2) styra och övervaka uppnåendet av de 
mål som uppställts för Försäkringsinspektio-
nen, 

3) vid behov, dock minst en gång om året, 
ge social- och hälsovårdsministeriet en berät-
telse över centrala händelser i försäkrings-
verksamheten samt de mål som ställts för 
Försäkringsinspektionen och måluppfyllel-
sen, 

4) besluta om Försäkringsinspektionens 
budget och om dess verksamhets- och eko-
nomiplan, 

5) utnämna och säga upp Försäkringsin-
spektionens direktörer, samt 

6) avgöra sådana vittgående eller principi-
ellt viktiga ärenden som överdirektören har 
överfört till direktionen för behandling.  
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4 b § 
Chef för Försäkringsinspektionen är över-

direktören, som utnämns av statsrådet. Över-
direktören leder Försäkringsinspektionens 
verksamhet och svarar för att dess uppgifter 
sköts på ett sätt som är effektivt, ekonomiskt 
och resultatgivande.  

Behörighetsvillkor för överdirektören är 
högre högskoleexamen, god förtrogenhet 
med Försäkringsinspektionens verksamhets-
område samt i praktiken visad ledarförmåga 
och erfarenhet av ledarskap. 

Direktörerna biträder överdirektören vid 
ledningen av Försäkringsinspektionen samt 
svarar för att verksamheten vid de enheter 
som de leder utvecklas och ger resultat. 

För en direktör är behörighetsvillkoret för 
tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god 
förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt 
i praktiken visad ledarförmåga. 

 
4 c § 

För styrningen av tillsynen över arbetslös-
hetsförmånerna finns vid Försäkringsinspek-
tionen en delegation. 

Delegationen har en ordförande och högst 

12 andra medlemmar. Medlemmarna har per-
sonliga suppleanter. Social- och hälsovårds-
ministeriet utser ordföranden och en vice 
ordförande bland medlemmarna. 

Social- och hälsovårdsministeriet utnämner 
för högst tre år åt gången medlemmarna i de-
legationen samt suppleanterna för dem. 
Minst fem medlemmar utnämns på förslag av 
de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. 
En av medlemmarna utnämns på förslag av 
arbetsministeriet och en på förslag av Folk-
pensionsanstalten. Till delegationen hör 
dessutom Försäkringsinspektionens överdi-
rektör. 

 
7 § 

Närmare bestämmelser om uppgifterna för 
direktionen, överdirektören, direktörerna 
samt delegationen för tillsynen över arbets-
löshetsförmåner, om Försäkringsinspektio-
nens organisation, om förfarandena vid be-
handlingen av ärenden vid inspektionen samt 
om arvodena för direktionens medlemmar 
kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            200 . 

————— 
 
 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 64 § 2 mom. i 

lagen av den 29 december 1995 om pen-
sionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i 
lag 85/1999. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den     200 . 
 
 

————— 
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3. 

Lag 

om upphävande av 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 96 § 2 mom. i 

lagen av den 27 november 1992 om försäk-
ringskassor (1164/1992), sådant det lyder i 
lag 392/2006. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 

————— 

Helsingfors den 8 juni 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 8 och 9 

punkten samt 4 § 2 mom., 
ändras 1 §, 2 § 7 och 14 punkten, 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. samt 4 a och 7 §,  
av dem 4 a § sådan den lyder i lag 915/2000, samt 
fogas till lagen nya 4 b och 4 c § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
För tillsynen över och inspektionen av 

försäkrings- och pensionsanstalterna samt 
andra som är verksamma inom försäkrings-
branschen finns Försäkringsinspektionen. 
Inspektionen lyder i förvaltningshänseende 
under det ministerium till vars verksam-
hetsområde försäkringsverksamheten hör 
(vederbörande ministerium). 
 
 

1 § 
För tillsynen över och inspektionen av 

försäkrings- och pensionsanstalterna samt 
andra som är verksamma inom försäkrings-
branschen finns Försäkringsinspektionen. 
Inspektionen är självständig i sin tillsyns- 
och inspektionsverksamhet. Inspektionen är 
verksam inom social- och hälsovårdsmini-
steriets förvaltningsområde. 

Målet för Försäkringsinspektionens verk-
samhet är att försäkrings- och pensionsan-
stalterna samt andra aktörer inom försäk-
ringsbranschen bedriver en stabil verksam-
het och att förtroendet för försäkringsverk-
samheten bibehålls. 
 

 
2 § 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) pensionsskyddscentralen, 
8) arbetspensionskassan, 
9) pensionskassan för utövande konstnä-

rer och särskilda grupper av arbetstagare, 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) patientförsäkringsföreningen 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — —  
7) Pensionsskyddscentralen, 
(upphävs) 
(upphävs) 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
14) Patientförsäkringscentralen, 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Försäkringsinspektionen skall 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 
Försäkringsinspektionen skall 

— — — — — — — — — — — — — —  
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2) följa utvecklingen på försäkringsmark-
naden och inom de sektorer som hänför sig 
till den, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) följa utvecklingen på försäkringsmark-
naden och inom de sektorer som hänför sig 
till den samt samla och regelbundet på ett 
jämförbart sätt publicera uppgifter om till-
synsobjektens verksamhetsresultat och soli-
ditet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Försäkringsinspektionen har en direktion. 
Chef för inspektionen är överdirektören. 
Om direktionens uppgifter och om Försäk-
ringsinspektionens organisation föreskrivs 
genom förordning. 

 
Direktionen har en ordförande och fem 

andra medlemmar. Medlemmarna har per-
sonliga suppleanter. Vederbörande ministe-
rium utser ordföranden och en vice ordfö-
rande bland medlemmarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
Försäkringsinspektionen har en direktion. 

Direktionen har en ordförande och fem 
andra medlemmar som har personliga sup-
pleanter. Social- och hälsovårdsministeriet 
utser ordföranden och en vice ordförande 
bland medlemmarna. 
 (upphävs) 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 a § 

För styrningen av tillsynen över arbets-
löshetsförmånerna finns vid Försäkringsin-
spektionen en delegation, om vars uppgifter 
föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

Delegationen har en ordförande och högst 
12 andra medlemmar. Medlemmarna har 
personliga suppleanter. Social- och hälso-
vårdsministeriet utser ordföranden och en 
vice ordförande bland medlemmarna. 

Social- och hälsovårdsministeriet utnäm-
ner för högst tre år åt gången medlemmarna 
i delegationen samt suppleanterna för dem. 
Minst fem medlemmar utnämns på förslag 
av de centrala arbetsmarknadsorganisatio-
nerna. En av medlemmarna utnämns på för-
slag av arbetsministeriet och en på förslag 
av folkpensionsanstalten. Till delegationen 
hör dessutom Försäkringsinspektionens 
överdirektör. 
 

4 a § 
Direktionen skall styra och övervaka För-

säkringsinspektionens verksamhet samt i 
detta syfte 

1) uppställa de allmänna målen för För-
säkringsinspektionens verksamhet och be-
sluta om riktlinjerna för dess verksamhet, 

2) styra och övervaka uppnåendet av de 
mål som uppställts för Försäkringsinspek-
tionen, 

3) vid behov, dock minst en gång om året, 
ge social- och hälsovårdsministeriet en be-
rättelse över centrala händelser i försäk-
ringsverksamheten samt de mål som ställts 
för Försäkringsinspektionen och måluppfyl-
lelsen, 

4) besluta om Försäkringsinspektionens 
budget och om dess verksamhets- och eko-
nomiplan, 

5) utnämna och säga upp Försäkringsin-
spektionens direktörer, samt 

6) avgöra sådana vittgående eller princi-
piellt viktiga ärenden som överdirektören 
har överfört till direktionen för behandling.  
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 4 b § 
Chef för Försäkringsinspektionen är 

överdirektören, som utnämns av statsrådet. 
Överdirektören leder Försäkringsinspektio-
nens verksamhet och svarar för att dess 
uppgifter sköts på ett sätt som är effektivt, 
ekonomiskt och resultatgivande.  

Behörighetsvillkor för överdirektören är 
högre högskoleexamen, god förtrogenhet 
med Försäkringsinspektionens verksam-
hetsområde samt i praktiken visad ledar-
förmåga och erfarenhet av ledarskap. 

Direktörerna biträder överdirektören vid 
ledningen av Försäkringsinspektionen samt 
svarar för att verksamheten vid de enheter 
som de leder utvecklas och ger resultat. 

För en direktör är behörighetsvillkoret 
för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, 
god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten 
samt i praktiken visad ledarförmåga. 
 

 
 4 c § 

För styrningen av tillsynen över arbets-
löshetsförmånerna finns vid Försäkringsin-
spektionen en delegation. 

Delegationen har en ordförande och 
högst 12 andra medlemmar. Medlemmarna 
har personliga suppleanter. Social- och 
hälsovårdsministeriet utser ordföranden 
och en vice ordförande bland medlemmar-
na. 

Social- och hälsovårdsministeriet utnäm-
ner för högst tre år åt gången medlemmar-
na i delegationen samt suppleanterna för 
dem. Minst fem medlemmar utnämns på 
förslag av de centrala arbetsmarknadsor-
ganisationerna. En av medlemmarna ut-
nämns på förslag av arbetsministeriet och 
en på förslag av Folkpensionsanstalten. Till 
delegationen hör dessutom Försäkringsin-
spektionens överdirektör. 
 

 
7 § 

Närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av denna lag utfärdas genom förord-
ning. 

7 §
Närmare bestämmelser om uppgifterna 

för direktionen, överdirektören, direktörer-
na samt delegationen för tillsynen över ar-
betslöshetsförmåner, om Försäkringsin-
spektionens organisation, om förfarandena 
vid behandlingen av ärenden vid inspektio-
nen samt om arvodena för direktionens 
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medlemmar kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
 

 
 

2. 

Lag 

om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet kan be-
stämma att tillsynsuppgifter som gäller de 
pensionsstiftelser som bedriver verksamhet 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
skall överföras på pensionsskyddscentralen. 
 
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs 2 mom.) 

 
 
 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 

3. 

Lag 

om upphävande av 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

96 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet kan be-
stämma att tillsynsuppgifter som gäller de 
pensionskassor som bedriver verksamhet 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
och lagen om pension för företagare skall 
överföras på pensionsskyddscentralen. 
 

96 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs 2 mom.) 

 2 § 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 


