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maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 128 ja 129 §, sellaisina kuin ne ovat

laissa 1232/2009, seuraavasti:

128 §

Tilintarkastus

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilintar-
kastuksesta säädetään tässä laissa ja tilintar-
kastuslaissa (1141/2015).

Eläkelaitoksen tilintarkastukseen sovelle-
taan, mitä tilintarkastuslain 4 luvun 7 §:n
1 momentin 8 kohdassa, 5 luvussa ja 7 luvun
9 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään sään-
nellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena
olevan yhteisön tilintarkastuksesta ja tilintar-
kastajasta.

Eläkelaitoksessa on oltava vähintään yksi
tilintarkastaja. Vähintään yhden tilintarkasta-
jan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla
KHT-tilintarkastaja.

Eläkelaitoksen tilintarkastajan toimikausi
päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi
alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättä-
vän valtuuskunnan kokouksen päättyessä,
jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä
toisin. Valtuuskunnan kokouksessa ei voida
päättää, että tilintarkastajan toimikausi jatkuu
toistaiseksi.

Jos eläkelaitokselle on valittu vain yksi

tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyh-
teisö, on valittava ainakin yksi varatilintar-
kastaja. Mitä tässä laissa ja tilintarkastus-
laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan
myös varatilintarkastajaan.

129 §

Tilintarkastajan määrääminen

Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-
rättävä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos
tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai
tilintarkastuslain mukaisesti tai tilintarkasta-
jalla ei ole tilintarkastuslain 2 luvun 1 §:ssä
tarkoitettua kelpoisuutta tai milloin tilintar-
kastaja ei ole tilintarkastuslain 4 luvun
6 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton tai
hän on saman lain 4 luvun 7 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla esteellinen.

Ilmoituksen saa 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. Eläke-
laitoksen hallitus on velvollinen tekemään il-
moituksen, jollei valtuuskunta viivytyksettä
valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkas-
tajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti-
ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakun-
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nalta lausunto 1 momentissa tarkoitetussa
riippumattomuutta koskevassa asiassa ennen
sen ratkaisemista.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu mää-
räys annetaan, on eläkelaitoksen hallitusta
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti,

kun eläkelaitokselle on säädetyssä järjestyk-
sessä valittu tilintarkastaja Finanssivalvonnan
määräämän tilintarkastajan tilalle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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