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eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläkesäätiölain (1774/1995) 33 §, sellaisena kuin se on laissa 471/2007, sekä
muutetaan 31, 32 ja 35 §, 112 §:n 1 momentti ja 113 §:n 1 momentin johdantokappale,
sellaisina kuin niistä ovat 31, 32 ja 35 § sekä 113 §:n 1 momentin johdantokappale laissa

471/2007, seuraavasti:

31 §
Eläkesäätiön tilintarkastukseen sovelletaan

tilintarkastuslakia (1141/2015), jollei tästä
laista muuta johdu.

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön tilintar-
kastukseen sovelletaan lisäksi, mitä tilintar-
kastuslain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 8 koh-
dassa, 5 luvussa ja 7 luvun 9 §:n 1 momentin
1 kohdassa säädetään säännellyllä markki-
nalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtei-
sön tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta.

Eläkesäätiössä on oltava vähintään kaksi
tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkasta-
jaa. Toimintapiiriin kuuluvat henkilöt valitse-
vat ainakin yhden tilintarkastajan ja varatilin-
tarkastajan, ja työnantaja nimeää muut tilin-
tarkastajat ja varatilintarkastajat. Jos eläke-
säätiössä on hallintoneuvosto, se nimeää ti-
lintarkastajat ja varatilintarkastajat toiminta-
piiriin kuuluvien henkilöiden ja työnantajan
esityksestä.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, työnantaja valitsee eläkesäätiötä perus-
tettaessa väliaikaisesti kaikki tilintarkastajat
ja varatilintarkastajat. Toimintapiiriä edusta-
via tilintarkastajia valitessaan työnantajan on
kuultava toimintapiirin edustajia. Jos työnan-

tajayhteisöön sovelletaan yhteistoiminnasta
yrityksissä annettua lakia tai yhteistoimin-
nasta valtion virastoissa ja laitoksissa annet-
tua lakia, työnantajan on toimintapiiriä edus-
tavia tilintarkastajia valitessaan kuultava sa-
notuissa laeissa tarkoitettuja henkilöstön
edustajia. Eläkesäätiön tultua rekisteröidyksi
on sen toimintapiiriä edustavien tilintarkasta-
jien ja heidän varatilintarkastajiensa valinta
suoritettava niin pian kuin se 3 §:n 2 momen-
tin säännökset huomioon ottaen on mahdol-
lista.

Sen estämättä, mitä 3 ja 4 momentissa
säädetään, varatilintarkastaja voidaan jättää
valitsematta, jos tilintarkastajaksi on valittu
tilintarkastusyhteisö.

Mitä tässä laissa säädetään tilintarkasta-
jasta, on vastaavasti sovellettava varatilintar-
kastajaan.

32 §
Tilintarkastajan toimikausi on määrättävä

eläkesäätiön säännöissä. Tilintarkastajan teh-
tävä päättyy sen eläkesäätiön hallituksen tai
hallintoneuvoston kokouksen lopussa, jossa
tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettu
tilintarkastuskertomus hänen toimikauteensa
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sisältyvältä viimeiseltä tilikaudelta käsitel-
lään tai, jos hänet on valittu toistaiseksi, sil-
loin, kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen
tilalleen.

35 §
Finanssivalvonnan on määrättävä eläkesää-

tiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja
tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa tai jos tilintarkas-
taja on tämän lain 34 §:n mukaan esteellinen.

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa saa tehdä kuka tahansa. Hallitus
on velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei
se, jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu,
viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttä-
vää tilintarkastajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti-
ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakun-
nalta lausunto tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa riippu-
mattomuutta koskevassa asiassa ennen sen
ratkaisemista.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on eläkesäätiön hallitusta
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti,
kun eläkesäätiölle on valittu tilintarkastaja
Finanssivalvonnan määräämän tilalle.

112 §
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta elä-

kesäätiön lukuun 109 ja 110 §:n sekä tilintar-
kastajan osalta tilintarkastuslain 10 luvun
3 §:n nojalla päättää eläkesäätiön hallitus tai
hallintoneuvosto. Jos teko on rangaistava
eikä hallitus tai hallintoneuvosto tee päätöstä
kanteen nostamisesta, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö voi määrätä erityisen asiamiehen aja-
maan kannetta eläkesäätiön lukuun. Asiamie-
helle maksetaan palkkio ja kustannusten kor-
vaus eläkesäätiön varoista. Jolleivät eläkesää-
tiön varat riitä palkkion ja korvausten mak-
suun, puuttuva osa maksetaan niistä varoista,
jotka eläkesäätiöiltä peritään Finanssivalvon-
nan kustannusten korvaamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

113 §
Eläkesäätiön lukuun 109 ja 110 §:n sekä

tilintarkastajan osalta tilintarkastuslain 10 lu-
vun 3 §:n nojalla ajettavaa kannetta ei voida
nostaa, ellei kanne perustu rangaistavaan te-
koon:
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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