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vakuutusyhtiölain 7 ja 28 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 7 luvun 1, 3, 4, 8 ja 10 § sekä 28 luvun 5 §, 7 §:n 1

momentti, 8 §:n 1 momentin johdantokappale, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 10 §,
sellaisena kuin niistä on 7 luvun 1 § osaksi laissa 893/2008, seuraavasti:

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1 §

Sovellettava laki

Vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta on voi-
massa, mitä tässä luvussa, työeläkevakuutus-
yhtiöistä annetun lain 13 §:ssä ja tilintarkas-
tuslaissa (1141/2015) säädetään. Vakuutus-
yhtiön tilintarkastukseen ei sovelleta osake-
yhtiölain 7 luvun säännöksiä.

Vakuutusomistusyhteisön tilintarkastuk-
seen sovelletaan tämän luvun 3 §:ää ja Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 31 §:ää.

Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhtei-
sön tilintarkastukseen sovelletaan, mitä tilin-
tarkastuslain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 8
kohdassa, 5 luvussa ja 7 luvun 9 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa säädetään.

3 §

Tilintarkastajan pätevyysvaatimukset

Vähintään yhden vakuutusyhtiön yhtiöko-
kouksen tai vakuutusomistusyhteisön yhtiö-
kokouksen tai sitä vastaavan toimielimen va-
litseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilin-
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka pää-
vastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-
tilintarkastaja.

4 §

Varatilintarkastaja

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintar-
kastaja, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö,
on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa sää-
detään tilintarkastajasta, sovelletaan myös va-
ratilintarkastajaan.
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8 §

Tilintarkastajan määrääminen

Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-
rättävä vakuutusyhtiölle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja, jos:

1) tilintarkastajaa ei ole valittu lain mukai-
sesti;

2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai
tilintarkastuslain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua
kelpoisuutta taikka hän ei ole tilintarkastus-
lain 4 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla riip-
pumaton tai hän on saman lain 4 luvun
7 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen; taikka

3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkasta-
jien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa
määräystä on rikottu.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa ta-
pauksissa tehdä kuka tahansa. Hallitus on
velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei se,
jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu, vii-
vytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttävää
tilintarkastajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti-
ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakun-
nalta lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetussa riippumattomuutta koskevassa asiassa
ennen sen ratkaisemista.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on yhtiön hallitusta kuultava.
Määräys on voimassa siihen asti, kun yhtiölle
on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintar-
kastaja Finanssivalvonnan määräämän tilalle.

10 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnolli-
nen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityi-
sellä tarkastajalla on oltava sellainen talou-
dellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus
ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoita-
miseksi. Mitä tilintarkastajasta säädetään 28
luvun 7—10 §:ssä, osakeyhtiölain 24 luvun
3 §:ssä sekä tilintarkastuslain 2 luvun 1 ja
7 §:ssä, 3 luvun 9 ja 10 §:ssä, 4 luvun
6—8 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä, sovelletaan
vastaavasti erityiseen tarkastajaan.

28 luku

Vahingonkorvaus ja vaikutusvallan vää-
rinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus

5 §

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvolli-
suudesta säädetään tilintarkastuslain 10 luvun
3 §:ssä.

7 §

Päätöksenteko yhtiössä

Asiasta, joka koskee yhtiön tämän luvun
2—4 §:ään ja tilintarkastuslain 10 luvun
3 §:ään perustuvaa oikeutta vahingonkorva-
ukseen, päättää osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n
mukaisesti hallitus. Siitä voidaan kuitenkin
päättää myös yhtiökokouksessa.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Osakkaiden oikeus ajaa kannetta yhtiön
hyväksi

Yhdellä tai useammalla osakkaalla on oi-
keus ajaa omissa nimissään kannetta vahin-
gonkorvauksen suorittamiseksi yhtiölle tämän
luvun 1—3 §:n tai tilintarkastuslain 10 luvun
3 §:n nojalla, jos kannetta vireille pantaessa
on todennäköistä, ettei yhtiö huolehdi vahin-
gonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta ja:
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Kanneoikeuden vanhentuminen

Tämän luvun 2—4 §:n tai tilintarkastuslain
10 luvun 3 §:n nojalla ajettava muuhun kuin
rangaistavaan tekoon perustuva kanne on
nostettava:
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Pakottavuus

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa yh-
tiön tämän luvun 2—4 §:n tai tilintarkastus-
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lain 10 luvun 3 §:n mukaista oikeutta vahin-
gonkorvaukseen, jos vahinko on aiheutettu:

1) rikkomalla tämän lain tai sen nojalla
sovellettavia osakeyhtiölain säännöksiä,
joista ei voida poiketa yhtiöjärjestyksen mää-
räyksellä; taikka

2) muuten tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta.

Yhtiön oikeutta vahingonkorvaukseen voi-

daan muuten yhtiöjärjestyksessä rajoittaa
vain kaikkien osakkaiden suostumuksella.

Yhtiöjärjestyksessä ei voida rajoittaa osak-
kaan tai muun henkilön tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain 10 luvun 3 §:n mukaista oikeutta
vahingonkorvaukseen tai kanteen ajamiseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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