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Lag
om ändring av 191 och 194 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 191 och 194 §, sådana de lyder i lag

1194/2015, som följer:

191 §

Tillämplig lag

Bestämmelser om revision av pensionskassan finns i detta kapitel och i revisionslagen
(1141/2015). På revision av pensionskassan tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen.

Revisorns mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst tio
år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i Sjömanspensionskassan på nytt delta
i revision av pensionskassan tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om
en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta mo-
ment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga re-
visorn.

Pensionskassans revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revi-
sionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, medlem av
delegationen eller som verkställande direktör i den granskade pensionskassan eller i en
sammanslutning som hör till samma koncern som pensionskassan innan minst två år har
förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna pensions-
kassans revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

194 §

Rätt att kräva förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om
1) en revisor inte har utsetts enligt detta kapitel eller revisionslagen, eller
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller enligt 2 kap. 1§ i revisionslagen eller

inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6§ i revisionslagen eller är jävig enligt 4
kap. 7§ i den lagen.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Pensionskassans
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte delegationen utan dröjsmål utser en revisor
som uppfyller behörighetsvillkoren.

I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. 2 punkten ska
Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd
innan ärendet avgörs.
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Innan ett förordnande enligt 1 mom. ges ska pensionskassans styrelse höras. Förordnan-
det kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för pensions-
kassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Finansinspek-
tionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperio-
den i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

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

Nådendal den 12 augusti 2016
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