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tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tilintarkastuslain (459/2007) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 1534/2009, seuraa-

vasti:

9 §

Viranomaisen velvollisuus määrätä tilintar-
kastaja

Aluehallintoviraston on ilmoituksesta mää-
rättävä yhteisölle kelpoisuusehdot täyttävä ti-
lintarkastaja, jos:

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain
tai muun lain mukaisesti;

2) tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoitet-
tua kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole 24 tai
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton;
taikka

3) yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiö-
sopimukseen otettua tilintarkastajien luku-
määrää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä
on rikottu.

Aluehallintoviraston on pyydettävä Kes-
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta
lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa riippumattomuutta koskevassa asiassa
ennen sen ratkaisemista.

Ilmoituksen saa edellä tässä pykälässä tar-
koitetuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa.

Hallitus, siihen verrattava toimielin tai yhtiö-
mies on velvollinen tekemään ilmoituksen,
jollei se, jolle tilintarkastajan valitseminen
kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot
täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske kommandiittiyhtiön
äänetöntä yhtiömiestä.

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu
määräys annetaan, on kuultava yhteisön hal-
litusta, siihen verrattavaa toimielintä tai yh-
tiömiehiä. Määräys voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana. Määräys on voi-
massa siihen asti, kunnes yhteisölle on sääde-
tyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja
aluehallintoviraston määräämän tilintarkasta-
jan tilalle. Määräystä ei voida antaa sen jäl-
keen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpää-
tös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on
saanut lainvoiman.

Edellä säädetyn estämättä Patentti- ja re-
kisterihallitus määrää säätiölle tilintarkastajan
tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa.
Tällöin tämän pykälän säännöksiä aluehallin-
tovirastosta sovelletaan Patentti- ja rekisteri-
hallitukseen ja säännöksiä yhteisöstä, sen hal-
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lituksesta, säännöistä ja yhtiöjärjestyksestä
sovelletaan säätiöön, sen hallitukseen ja sään-
töihin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2015.
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