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vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 56 ja 61 §, 69 §:n 3 momentti ja 157 §:n 1

momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat laissa 472/2007, seuraavasti:

56 §
Vakuutuskassan tilintarkastuksesta on voi-

massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus-
laissa (1141/2015) säädetään.

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa har-
joittavan eläkekassan tilintarkastukseen so-
velletaan lisäksi, mitä tilintarkastuslain 4 lu-
vun 7 §:n 1 momentin 8 kohdassa, 5 luvussa
ja 7 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa
säädetään säännellyllä markkinalla kaupan-
käynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkas-
tuksesta ja tilintarkastajasta.

Vakuutuskassassa tulee olla vähintään
kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan on ol-
tava tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkas-
taja. Tilintarkastajat valitsee kassankokous.
Kassan säännöissä voidaan kuitenkin mää-
rätä, että jäsenillä ja osakkailla on kummilla-
kin oikeus erikseen valita määrätty määrä
tilintarkastajista, osakkailla kuitenkin enin-
tään puolet tilintarkastajien yhteismäärästä.

Varsinaisten tilintarkastajien lisäksi on va-
littava vähintään kaksi varatilintarkastajaa.
Mitä tässä laissa säädetään tilintarkastajasta,
on vastaavasti sovellettava varatilintarkasta-
jaan.

Sen estämättä, mitä 4 momentissa sääde-

tään, varatilintarkastaja voidaan jättää valitse-
matta, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintar-
kastusyhteisö, eikä kassa ole säännöissään
toisin määrännyt.

61 §
Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-

rättävä vakuutuskassalle kelpoisuusehdot
täyttävä tilintarkastaja tilintarkastuslain 2 lu-
vun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa.

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa saa tehdä kuka tahansa. Hallitus
on velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei
se, jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu,
viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttä-
vää tilintarkastajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti-
ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakun-
nalta lausunto tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa riippu-
mattomuutta koskevassa asiassa ennen sen
ratkaisemista.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, on kassan hallitusta kuultava.
Määräys on voimassa siihen asti, kun kassalle
on valittu tilintarkastaja Finanssivalvonnan
määräämän tilalle.
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69 §
— — — — — — — — — — — — —

Mitä tilintarkastajasta säädetään tilintar-
kastuslain 1 luvun 2 §:n 1—5 kohdassa, 2
luvun 1 ja 7 §:ssä, 3 luvun 7, 9 ja 10 §:ssä ja
4 luvun 6—8 §:ssä, sovelletaan vastaavasti
tässä pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan.
— — — — — — — — — — — — —

157 §
Vakuutuskassan lukuun 151 ja 153 §:n

sekä tilintarkastuslain 10 luvun 3 §:n nojalla
ajettavaa kannetta ei voida nostaa, ellei kanne
perustu rangaistavaan tekoon:
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

2 1201/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


