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Lag
om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 56, 57, 61, 69 och 157 §,
sådana de lyder, 56 och 61 § i lag 1201/2015, 57 § delvis ändrad i lag 945/1994, 69 § i

lag 472/2007 och 1201/2015 samt 157 § delvis ändrad i lag 1201/2015, som följer:

56 §
Bestämmelser om revision av en försäkringskassa finns i detta kapitel och i revisions-

lagen (1141/2015). På revision av en försäkringskassa tillämpas inte 5 kap. i revisionsla-
gen.

En revisor i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring eller en huvud-
ansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta
emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvaltningsrådet eller som verkställande
direktör i den granskade pensionskassan eller i dess aktieägare eller i en sammanslutning
som hör till samma koncern som aktieägaren i en granskad pensionskassa innan minst två
år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna revi-
sorn i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring till kvalitetsgranskning
minst vart tredje år.

En försäkringskassa ska ha minst en revisor som avses i revisionslagen. Minst en revi-
sor och en revisorssuppleant i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring
ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor
ska vara en CGR-revisor. Revisorn eller revisorerna väljs av kassamötet.

57 §
Mandattiden eller mandattiderna i följd för en revisor i en pensionskassa som utövar

lagstadgad pensionsförsäkring får enligt stadgarna sammanlagt uppgå till högst tio år. Ef-
ter den maximala mandattiden får en revisor i en sådan pensionskassa på nytt delta i revi-
sion av pensionskassan tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en re-
visionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment
inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

Revisorns mandatperiod upphör då det möte avslutas på vilket revisionsberättelsen en-
ligt 3 kap. 5 § i revisionslagen behandlas för den sista räkenskapsperioden i revisorns
mandatperiod.

61 §
Finansinspektionen ska på anmälan i de fall som avses i 2 kap. 8§ 1 mom. i revisions-

lagen för försäkringskassan förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.
RP 70/2016
EkUB 16/2016
RSv 85/2016

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20160070


632/2016  
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig
att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor, utan dröjsmål väljer en revisor som
uppfyller behörighetsvillkoren.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett ut-
låtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8§ 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller
oberoende eller jäv innan ärendet avgörs.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande meddelas ska kassans styrelse höras. Förordnan-
det kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för försäk-
ringskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektio-
nen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden
i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

69 §
En medlem eller delägare i försäkringskassan kan kräva särskild granskning av kassans

förvaltning och bokföring under en viss avslutad period eller av vissa åtgärder eller om-
ständigheter. Förslag om detta ska göras vid ett ordinarie kassamöte eller vid det kassamö-
te där ärendet enligt möteskallelsen ska behandlas. Har de röstberättigade med minst en
tredjedel av det vid mötet företrädda röstetalet biträtt förslaget, kan en medlem eller del-
ägare inom en månad efter kassamötet hos Finansinspektionen anhålla om att granskare
ska förordnas.

Innan en granskare förordnas ska Finansinspektionen höra kassans styrelse och, om
granskningen enligt ansökan gäller en bestämd persons åtgärder, även denne. Ansökan ska
bifallas om det anses föreligga vägande skäl för granskningen. Finansinspektionen kan
förordna en eller flera granskare.

På en granskare som avses i denna paragraf ska på motsvarande sätt tillämpas vad som
i 1 kap. 2 § 1—5 punkten, 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 7, 9, och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revi-
sionslagen föreskrivs om revisor. På en granskare tillämpas också bestämmelserna om re-
visors skadeståndsskyldighet enligt revisionslagen.

Över granskningen ska ges ett utlåtande till kassamötet. Utlåtandet skall under minst en
vecka före kassamötet hållas tillgängligt för medlemmarna och delägarna på kassans kon-
tor och utan dröjsmål sändas till de medlemmar och delägare som begär det. Det skall ock-
så läggas fram på kassamötet. Granskaren har rätt till arvode av kassan.

157 §
Talan på försäkringskassans vägnar kan med stöd av 151 eller 153 § eller med stöd av

bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldighet enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen, om
talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot 

1) en stiftare sedan tre år förflutit från beslutet om bildande av föreningen vid den kon-
stituerande stämman,

2) en styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet eller verkställande direktören
sedan tre år förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fatta-
des eller den åtgärd vidtogs varpå talan grundas,

3) en revisor sedan tre år förflutit från att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det
intyg varpå talan grundas förelades kassamötet, ej heller mot

4) en medlem, en delägare eller en medlem av representantskapet sedan två år förflutit
från det beslut eller den åtgärd varpå talan grundas.

Har tiden för väckande av talan på kassans vägnar löpt ut, kan i 155 § 3 mom. nämnd
talan inte väckas sedan en månad har förflutit från konkursbevakningen.

————
Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.
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