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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain 18 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kauppa
liikettä harjoittavien osuuskuntien säästökassan
tarkastusta koskeva säännös. 

Säästökassatoiminnan tarkastus ja valvonta eh
dotetaan järjestettäväksi siten, että säästökassatoi
mintaa taekastaisi osuuskuntien keskusliikkeen 
tilintarkastusosasto. Mikäli osuuskunnilla ei ole 

keskusliikettä tarkastuksen suorittaisi osuuskun
nan valitsema Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin ja valtiovarainministeriön hyväksymä ti
lintarkastusyhteisö. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan osuuskuntalain 18 §:n mu
kaan säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 
keskusliike, jonka tarkastusta ohjaa ja valvoo 
valtiovarainministeriö. Käytännössä osuuskuntien 
keskusliikkeillä on säästökassan sääntöjen edellyt
tämä sisäinen säästökassantarkastuselin, joka toi
mittaa valtiovarainministeriölle sen vaatimat tie
dot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen säästökasso
jen valvontaa ja tarkastusta varten. Tämän lisäksi 
valtiovarainministeriö tarkastaa säästökassoja 
myös itse lain 18 §:n 2 momentin säännöksen 
nojalla. 

Viime vuosina on säästökassatoimintaa harjoit
tavien osuuskuntien perinteinen yritysrakenne 
muuttunut kiristyneen kilpailun ja yhteiskunnal
listen olosuhteiden mukana sellaiseksi, että to
teutuneet rakennemuutokset edellyttävät lain 
tarkistusta säästökassantarkastuksen osalta. 

Tapahtuneissa rakennemuutoksissa ovat E
osuusliikkeet ja Keskusliike OTK sulautuneet 
yhdeksi osuuskunnaksi siten, ettei E-liikkeellä ole 
enää OTK:ta vastaavaa keskusliikettä. SOK:lais-
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ten osuuskuntien lukumäärä on sulautumisen 
johdosta vähentynyt 182 osuuskunnasta 90 
osuuskuntaan. 

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan muutettavaksi 
osuuskuntalain 18 §:n 1 momentti siten, että 
säästökassantarkastuksen suorittaisi osuuskuntien 
keskusliikkeen yhteydessä toimiva tilintarkastus
osasto. Mikäli osuuskunnalla ei ole keskusliikettä, 
säästökassantarkastuksen suorittaisi osuuskunnan 
valitsema Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin ja valtiovarainministeriön hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Tarkastusta ohjaisi ja valvoisi 
vai tiovarainministeriö. 

Lain 18 §:n 2 momenttiin ehdotetaan edelleen 
sisällytettäväksi säännös valtiovarainministeriön 
tarkastusoikeudesta. Ministeriön asettamilla tar
kastajilla olisi oikeus tarkastaa myös osuuskunnan 
tilinpito siltä osin kuin se on tarkastuksen vuoksi 
välttämätöntä. 

Edellä 1 momenttiin ehdotetun muutoksen 
johdosta tulisi 3 momenttiin lisätä sana tilintar
kastusyhteisö. 

Osuuskuntalain 18 §:ään ehdotetaan lisättä
väksi uusi 4 momentti, jonka mukaan keskusliik
keen ja tilintarkastajaksi valitun yhteisön on 
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ilmoitettava valtiovarainministeriölle, kenellä on 
päävastuu tarkastuksen suorittamisesta. Nykyinen 
4 momentti siirtyisi uudeksi 5 momentiksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutosehdotukset eivät tule aiheuttamaan val
tiolle kustannuksia. 

3. Voimaan tulo 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
osuuskuntalain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 18 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 

sellaisena kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (861/80), sekä 
lisätään 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 

18 § 
Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 

keskusliike. Mikäli osuuskunnalla ei ole keskuslii
kettä, säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskun
nan valitsema Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin ja valtiovarainministeriön hyväksymä ti
lintarkastusyhteisö. Tarkastusta ohjaa ja valvoo 
valtiovarainministeriö. 

Valtiovarainministeriön asettamilla tarkastajilla 
o.n oikeus myös suorittaa säästökassantarkastuk
sla. 

Keskusliike, tilintarkastusyhteisö ja säästökas
satoimintaa harjoittava osuuskunta ovat velvolli-
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sia esittämään valtiovarainministeriölle asiakirjat 
sekä antamaan sille tietoja ja selvityksiä, jotka 
ovat tarpeen säästökassojen tarkastusta ja valvon
taa varten. 

Keskusliikkeen ja tarkastajaksi valitun yhteisön 
on ilmoitettava valtiovarainministeriölle, kenellä 
on päävastuu tarkastuksen suorittamisesta. Tä
män henkilön tulee olla Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
osuuskuntalain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 18 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 

sellaisena kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (861180), sekä 
lisätään 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 
Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 

keskusliike, jonka harjoittamaa tarkastusta ohjaa 
ja valvoo valtiovarainministeriö. 

Säästökassatoiminnan tarkastamista varten 
osuuskuntien keskusliike asettaa tarpeellisen 
määrän säästökassantarkastajia, joilla on oikeus 
suorittaa tarkastuksia jäsenosuuskuntien säästö
kassoissa. Sama oikeus on myös valtiovarainmi
nisteriön asettamilla tarkastajilla. 

Keskusliike ja säästökassatoimintaa harjoittava 
osuuskunta ovat velvollisia esittämään valtiova
rainministeriölle asiakirjat sekä antamaan sille 
tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen säästökas
sojen tarkastusta ja valvontaa varten. 

Ehdotus 

18 § 
Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien 

keskusliike. Mikäli osuuskunnalla ei ole keskuslii
kettä, säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskun
nan valitsema Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin ja valtiovarainministeriön hyväksymä ti
lintarkastusyhteisö. Tarkastusta ohjaa ja valvoo 
vai tiovarainministeriö. 

Valtiovarainministeriön asettamtlla tarkastajtlla 
on oikeus myös suorittaa säästökassantarkastuk
sia. 

Keskusliike, ttlintarkastusyhteisö ja säästökas
satoimintaa harjoittava osuuskunta ovat velvolli
sia esittämään valtiovarainministeriölle asiakirjat 
sekä antamaan sille tietoja ja selvityksiä, jotka 
ovat tarpeen säästökassojen tarkastusta ja valvon
taa varten. 

Keskuslti"kkeen ja tarkastajaksi valitun yhteisön 
on ilmoitettava valtiovarainministeriölle, kenellä 
on päävastuu tarkastuksen suorittamisesta. Tä
män henkilön tulee olla Keskuskauppakamarin 
tai kauppakaman·n hyväksymä tilintarkastaja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




