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Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 56, 57, 61, 69 ja 157 §,
sellaisina kuin ne ovat, 56 ja 61 § laissa 1201/2015, 57 § osaksi laissa 945/1994, 69 §

laeissa 472/2007 ja 1201/2015 sekä 157 § osaksi laissa 1201/2015, seuraavasti:

56 §
Vakuutuskassan tilintarkastuksesta säädetään tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa

(1141/2015). Vakuutuskassan tilintarkastukseen ei sovelleta tilintarkastuslain 5 lukua.
Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan tilintarkastaja tai tilin-

tarkastusyhteisön puolesta tilintarkastuksen suorittava päävastuullinen tilintarkastaja ei
saa ottaa vastaan tarkastamansa eläkekassan tai sen osakkaan tai tarkastamansa eläkekas-
san osakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön hallituksen jäsenen, hallinto-
neuvoston jäsenen tai toimitusjohtajan tehtävää, ennen kuin vähintään kaksi vuotta on ku-
lunut tilintarkastustoimeksiannon päättymisestä. Tilintarkastusvalvonta määrää lakisää-
teistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan tilintarkastajan laaduntarkastuk-
seen vähintään joka kolmas vuosi.

Vakuutuskassassa tulee olla vähintään yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkasta-
ja. Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavassa eläkekassassa vähintään yhden ti-
lintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtei-
sö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan
tai tilintarkastajat valitsee kassankokous.

57 §
Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan tilintarkastajan sään-

nöissä määrätyn toimikauden tai peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla
enintään kymmenen vuotta. Enimmäisajan jälkeen tällaisen eläkekassan tilintarkastaja voi
osallistua uudelleen eläkekassan tilintarkastukseen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua
tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö,
edellä tässä momentissa säädettyä ei sovelleta tilintarkastusyhteisöön vaan ainoastaan
päävastuulliseen tilintarkastajaan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy sen kokouksen päättyessä, jossa käsitellään tilintar-
kastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus hänen toimikauteensa sisälty-
vältä viimeiseltä tilikaudelta.
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61 §
Finanssivalvonnan on ilmoituksesta määrättävä vakuutuskassalle kelpoisuusehdot täyt-

tävä tilintarkastaja tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa.

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

Finanssivalvonnan on pyydettävä Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslauta-
kunnalta lausunto tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa
riippumattomuutta tai esteellisyyttä koskevassa asiassa ennen sen ratkaisemista.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu määräys annetaan, kassan hallitusta on kuultava.
Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Määräys on voimassa sii-
hen asti, kunnes vakuutuskassalle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja Fi-
nanssivalvonnan määräämän tilintarkastajan tilalle. Määräystä ei voida antaa sen jälkeen,
kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut
lainvoiman.

69 §
Vakuutuskassan jäsen tai osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen toimittamista kassan

hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä
tai seikoista. Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa kassankokouksessa tai siinä
kassankokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jos äänioikeutetut,
joilla on vähintään yksi kolmasosa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat ehdotusta
kannattaneet, jäsen tai osakas voi kuukauden kuluessa kassankokouksesta hakea Finans-
sivalvonnalta tarkastajan määräämistä.

Ennen tarkastajan määräämistä Finanssivalvonnan on kuultava kassan hallitusta ja, jos
tarkastus hakemuksen mukaan koskee tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä henkilöä. Hake-
mukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä.
Finanssivalvonta voi määrätä yhden tai useamman tarkastajan.

Mitä tilintarkastuslain 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 säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti tässä
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. Tarkastajaan sovelletaan myös, mitä tilintarkastus-
laissa säädetään tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Tarkastuksesta on annettava kassankokoukselle lausunto. Lausunto on pidettävä vähin-
tään viikon ajan ennen kassankokousta kassan toimistossa jäsenten ja osakkaiden nähtä-
vänä ja viivytyksettä lähetettävä heistä sille, joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäväksi
kassankokouksessa. Tarkastajalla on oikeus saada kassalta palkkio.

157 §
Vakuutuskassan lukuun 151 tai 153 §:n taikka tilintarkastuslain tilintarkastajan vahin-

gonkorvausvelvollisuutta koskevan 10 luvun 9 §.n nojalla ajettavaa kannetta ei voida nos-
taa, ellei kanne perustu rangaistavaan tekoon: 

1) perustajaa vastaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun perustamiskokouksessa tehtiin
päätös kassan perustamisesta;

2) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan kolmen
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona se päätös, johon kanne perustuu, tehtiin
tai sitä koskevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin;

3) tilintarkastajaa vastaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus,
lausunto tai todistus, johon kanne perustuu, esitettiin kassankokouksessa; 

4) jäsentä, osakasta tai edustajiston jäsentä vastaan kahden vuoden kuluttua päätökses-
tä tai toimenpiteestä, johon kanne perustuu.
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Jos kassan lukuun ajettavan kanteen nostamisen määräaika on kulunut loppuun, ei
155 §:n 3 momentissa tarkoitettua kannetta voida nostaa sen jälkeen, kun kuukausi on ku-
lunut konkurssissa toimitetusta valvonnasta.

————
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2016.

Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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