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Lag
om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 31, 32, 34, 35, 37, 112 och 113 §,
av dem 31, 32 och 35 § sådana de lyder i lag 1157/2015, 37 § sådan den lyder i lag

1670/2015 samt 112 och 113 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1157/2015, som följer:

31 §
På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (1141/2015), om inte något

annat följer av denna lag. På revision av en pensionsstiftelse tillämpas inte 5 kap. i revi-
sionslagen.

En revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad
pensionsförsäkring eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssam-
manslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvalt-
ningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionsstiftelsen eller hos en
arbetsgivare som hör till stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern
som pensionsstiftelsen innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde.
Revisionstillsynen ska förordna revisorn i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftel-
se som utövar lagstadgad pensionsförsäkring till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

En pensionsstiftelse ska ha minst en revisor som avses i revisionslagen. Minst en revisor
och en revisorssuppleant i en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse som utövar
lagstadgad pensionsförsäkring ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslut-
ning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Revisorn eller revisorerna
väljs av pensionsstiftelsens styrelse. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta
revisorn eller revisorerna på framställning av arbetsgivaren.

32 §
Mandattiden eller mandattiderna i följd för en revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-

pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring får enligt stadgarna samman-
lagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i en sådan pen-
sionsstiftelse på nytt delta i revision av pensionsstiftelsen tidigast två år efter det att revi-
sionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning 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.
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34 §
Utöver vad som i 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivs om oberoende och jäv, får

revisor inte vara den som
1) är anställd hos en arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen, eller hos en samman-

slutning som tillhör en sådan arbetsgivare och hör till en koncern som avses i 1 kap. 6 § i
bokföringslagen (1336/1997), eller vara en person som annars intar en underordnad eller
beroende ställning i förhållande till denna arbetsgivare, till en medlem i dess styrelse eller
förvaltningsråd eller till den som har till uppgift att sköta denna arbetsgivares bokföring
eller medelsförvaltning eller övervakningen av denna skötsel, 

2) är make till en person som avses i 1 punkten eller den som lever med en sådan person
i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, eller är syskon till en sådan
person eller till denne står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i så-
dant svågerlag att den ene är gift med den andres syskon.

35 §
Finansinspektionen ska på anmälan för en pensionsstiftelse förordna en revisor som

uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen eller
om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig
att göra anmälan, om inte den som ska välja en revisor, utan dröjsmål väljer en behörig
revisor.

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 gäl-
ler oberoende eller jäv innan ärendet avgörs.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande ges ska pensionsstiftelsens styrelse höras. För-
ordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller till dess för
pensionsstiftelsen i föreskriven ordning har valts en revisor i stället för den som Finansin-
spektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskaps-
perioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

37 §
I en pensionsstiftelsens bokföring samt vid upprättande av bokslutet och verksamhets-

berättelsen iakttas bokföringslagen, om inte annat följer av denna lag. 
Bestämmelserna i bokföringslagens 3 kap. 2 § 4 mom., 4 § 2 mom., 9—12 § samt 13 §

3 mom., 4 kap. 1 och 7 §, 5 kap. 2 §, 2 a § 6 mom., 13, 16 och 17 §, 7 a kap. samt 8 kap.
6 § tillämpas inte på upprättande av en pensionsstiftelses bokslut eller verksamhetsberät-
telse. På behandlingen av ett arbetspensionsansvar som bestäms enligt finsk lagstiftning
tillämpas inte 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

Bestående aktiva enligt 4 kap. 3 § i bokföringslagen är posterna materiella och imma-
teriella tillgångar i balansräkningen för en pensionsstiftelse med undantag för varulager.
Varulager betraktas som omsättningstillgångar enligt 4 kap. 4 § i bokföringslagen. På ma-
teriella och immateriella tillgångar tillämpas i övrigt bokföringslagens bestämmelser om
bestående aktiva, om inte något annat följer av 2 mom. Trots bestämmelserna i 2 mom.
tillämpas 5 kap. 13 och 16 § i bokföringslagen på de poster som avses i detta moment. På
varulager tillämpas dock bokföringslagens bestämmelser om omsättningstillgångar med
undantag av de bestämmelser som nämns i 2 mom. samt 5 kap. 16 § i bokföringslagen.

112 §
Beslut om väckande av skadeståndstalan för pensionsstiftelsens räkning med stöd av

109 eller 110 § samt för revisors räkning med stöd av bestämmelsen om skadeståndsskyl-
dighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller förvalt-
ningsråd. Om gärningen är straffbar och styrelsen eller förvaltningsrådet inte fattar beslut
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om att väcka talan, kan social- och hälsovårdsministeriet förordna ett ombud som ska dri-
va åtalet för pensionsstiftelsens räkning. Till ombudet ska betalas arvode och kostnadser-
sättning av pensionsstiftelsens tillgångar. Om dessa inte förslår för betalning av arvodet
och ersättningen, ska den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pen-
sionsstiftelserna som ersättning för Finansinspektionens kostnader.

Om pensionsstiftelsen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från styrel-
sens eller förvaltningsrådets beslut att inte väcka talan, får konkursboet föra talan trots det-
ta beslut.

113 §
Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 eller 110 § eller be-

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

1) en styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet eller ombudsmannen sedan tre
år förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller
den åtgärd vidtogs som talan grundar sig på,

2) en revisor sedan tre år förflutit från att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det
intyg varpå talan grundas förelades vid pensionsstiftelsens styrelses eller förvaltningsrå-
dets sammanträde, 

3) pensionsstiftelsens namntecknare som inte står i arbetsförhållande till pensionsstif-
telsen, och som inte är styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet eller ombudsman,
sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som talan grundar sig på.

Har tiden för väckande av talan på pensionsstiftelsens vägnar löpt ut, kan i 112 § 2 mom.
nämnd talan inte väckas sedan en månad förflutit från konkursbevakningen.

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

Nådendal den 12 augusti 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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