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Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 39 a §, sellaisena

kuin se on laissa 1183/2015, seuraavasti:

39 a §

Tilintarkastus

Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeellä on oltava vähintään yksi tilintarkasta-
ja. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Jos sivuliikkeelle on va-
littu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi
varatilintarkastaja.

Finanssivalvonnan on määrättävä sivuliikkeelle tilintarkastaja, jos:
1) tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai tilintarkastuslain

(1141/2015) mukaisesti;
2) tilintarkastajalla ei ole tilintarkastuslain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta;

taikka
3) tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 4 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippuma-

ton tai hän on 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen.
Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslauta-

kunnalta lausunto, jos se aikoo määrätä tilintarkastajan 2 momentin 3 kohdan perusteella.
Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu määräys annetaan, kolmannen maan vakuutusyhti-
ön hallitusta, siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiömiehiä on kuultava. Määräys voidaan
panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Määräys on voimassa siihen asti, kunnes kol-
mannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeelle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintar-
kastaja Finanssivalvonnan määräämän tilintarkastajan tilalle. Määräystä ei voida antaa sen
jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on
saanut lainvoiman.

Tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoittaa Finanssivalvonnalle vakuutusyhtiötä koske-
vista seikoista ja päätöksistä säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 31 §:ssä.

Sivuliikkeen tilintarkastukseen sovelletaan muutoin tilintarkastuslakia.
————

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2016.
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