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Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tilintar
kastuslaki. Lainsäädännön rakennetta ehdote
taan muutettavaksi siten, että kirjanpitovelvol
listen yhteisöjen ja säätiön tilintarkastusta ja 
tilintarkastajaa koskisi yksi yleislaki. Laki kor
vaisi pääosin osakeyhtiölain sekä muiden yh
teisöjä koskevien lakien ja säätiölain vastaavat 
säännökset. Lakia sovellettaisiin myös muuhun 
toimintaan, joka on laissa tai asetuksessa sää
detty tiEntarkastajan tehtäväksi. Lakiin otettai
siin myös säännökset, jotka johtuvat Euroopan 
yhteisöjen tilintarkastusta koskevien direktiivi
en aiheuttamasta harmonisointitarpeesta. Lail
la pyritään lisäämään yhdenmukaisuutta ja 
vahvistamaan erityisesti yhteisön ja säätiön 
sidosryhmien luottamusta tilintarkastukseen. 

Tilintarkastajana toimivalla henkilöllä tai 
tilintarkastusyhteisöllä tulisi olla ehdotetussa 
laissa säädetty yleinen kelpoisuus. Laki koskisi 
sekä kauppakamarijärjestön hyväksymiä KHT
ja HTM-tilintarkastajia ja -yhteisöjä että muita 
tilintarkastajia. Sen lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään velvollisuudesta valita tilintarkasta
ja, ehdotetaan, että hyväksytyn tilintarkastajan 
valintavelvollisuutta laajennetaan yhteisön ja 
säätiön taseen loppusumman, liikevaihdon ja 
työntekijämäärän suuruuden mukaan. 

Laissa olisivat säännökset tilintarkastusme
nettelystä voimassa olevan osakeyhtiölain peri
aatteiden mukaisesti. Lailla pyritään kehittä
mään tilintarkastajien raportointia ja täsmen
tämään tilintarkastusmenettelyä. TiEntarkasta
ja olisi velvollinen noudattamaan hyvää tilin
tarkastustapaa. Tämä velvollisuus koskisi myös 
konsultti- tai muuta vastaavaa toimintaa, jota 
hyväksytty tilintarkastaja harjoittaa tässä omi
naisuudessaan. Lakiin sisältyisivät säännökset 
tiEntarkastajan riippumattomuudesta ja esteelli
syydestä sekä vahingonkorvausvelvollisuudesta. 
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Lailla pyritään lisäämään julkisen vallan 
tehtäviä tilintarkastusjärjestelmän yleisessä ke
hittämisessä, ohjaamisessa ja valvonnassa. Ti
lintarkastajien hyväksyminen ja valvonta toteu
tettaisiin edelleen kauppakamarijärjestön ja 
valtion yhteistyönä. Kauppakamarijärjestön 
hyväksymät tilintarkastajat rekisteröitäisiin 
kauppa- ja teollisuusministeriössä pidettävään 
rekisteriin. Ministeriön yhteydessä toimivan ti
lintarkastajajärjestelmän valvontalautakunnan 
tehtäviä täsmennettäisiin. Lautakunnan nimi 
muuttuisi valtion tilintarkastuslautakunnaksi. 
Tilintarkastajien ammattikunnan omilla suosi
tuksilla olisi keskeinen asema hyvän tilintarkas
tustavan luomisessa. 

Tilintarkastajan hyväksymistä koskevaan 
muutoksenhakuun ehdotetaan muutoksia. Hy
väksymisen peruuttamisesta päättäisi kauppa
kamarijärjestön esityksestä valtion tilintarkas
tuslautakunta. Päätökseen voitaisiin hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi 
kymmeneen voimassa olevaan yhteisöjä koske
viin lakeihin ja säätiölakiin lähinnä teknisiä 
muutoksia, jotka ovat seurausta ehdotetun 
tilintarkastuslain säätämisestä. Yhteisöjä kos
keviin lakeihin ja säätiölakiin jäisivät kuitenkin 
säännökset muun muassa tilintarkastajan valit
semisesta, erityiskelpoisuudesta, lukumäärästä 
ja toimikaudesta. 

Esitys liittyy eräin osin Euroopan talousalu
eesta tehtyyn sopimukseen (ETA-sopimus). 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. Tilintarkastuslain kaksi 
lainkohtaa, joissa mainitaan Euroopan talous
alue, tulevat kuitenkin voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Tilintarkastuksen merkitys on lisääntynyt 
yritystoiminnan omistuksen hajautuessa sekä 
omistuksen ja yrityksen johdon eriytyessä toi
sistaan. Kun kaikki osakkaat tai muut omista
jat eivät voi valvoa henkilökohtaisesti pääoma
sijoitustaan yrityksessä, erillisen erityistä luot
tamusta nauttivan valvontaelimen, tilintarkas
tajan, käyttö on lisääntynyt. TiEntarkastus 
lisää myös yleistä luotettavuutta talouselämää 
kohtaan. Tilintarkastuksella on merkitystä ve
ronsaajille, luotonantajille ja tavarantoimittajil
le sekä muille sidosryhmille. Toimiva tilintar
kastusjärjestelmä takaa osaltaan myös yritys
toiminnan kansainvälisen luottamuksen säily
misen. 

Laintasoisia säännöksiä tilintarkastuksesta 
on eri aikoina voimaan saatetussa yhteisö- ja 
säätiölainsäädännössä. Tällaisia säännöksiä si
sältyi ensimmäisen kerran vuonna 1955 voi
maan tulleeseen osuuskuntalainsäädäntöön. 
Osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön sisäl
lytettiin vastaavia säännöksiä vuonna 1980 
voimaan tulleen uudistuksen yhteydessä. Kaup
pakamarijärjestö on hyväksynyt tilintarkastajia 
vuodesta 1924. Tilintarkastajajärjestelmän val
vontaa koskevat säännökset sisällytettiin lain
säädäntöön vasta 1980-luvun alkupuolella. 
Voimassa olevassa lainsäädännössä on sään
nöksiä lähinnä velvollisuudesta suorittaa tilin
tarkastus, hyväksytyn tilintarkastajan käytöstä 
ja esteellisyydestä. 

Kelpoisuusvaatimukset 

Tilintarkastajan kelpoisuus on yhteisölain
säädännössä määritelty väljästi. Osakeyhtiölain 
10 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajalla tulee 
olla sellainen laskentatoimen ja taloudellisten 
asiain tuntemus ja kokemus kuin yhtiön toi
minnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tar
peen tehtävän suorittamiseksi. Vastaavansisäl
töinen vaatimus on asetettu muussa lainsää
dännössä, kuten avoimesta ja kommandiittiyh
tiöstä annetussa laissa (389/88), osuuskuntalais
sa (247/54) sekä pankkilaeissa. 

Tietyn rajan ylittävien yhteisöjen osalta tilin
tarkastajan kelpoisuuteen kohdistuu lainsää
dännössä tiukempia vaatimuksia. Osakeyhtiö
lain 10 luvun 4 §:n mukaan yhtiössä, jossa 
sidottu oma pääoma on enemmän kaksi mil
joonaa markkaa, tulee vähintään yhden yhtiö
kokokouksen valitseman tilintarkastajan olla 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tiEntarkastaja eli KHT- tai HTM
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö eli 
KHT- tai HTM-yhteisö. Näistä käytetään 
yleisnimitystä hyväksytty tilintarkastaja. Mikäli 
yhtiön osakkeita ja velkakirjoja noteerataan 
arvopaperipörssissä tai jos yhtiön palveluksessa 
on kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana 
ollut keskimäärin yli 500 henkeä, vähintään 
yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkasta
jan tulee olla KHT -tilintarkastaja tai KHT
yhteisö. 

Osuuskuntalain 88 §:ssä säädetään, että 
osuuskunnan sidotun pääoman ollessa yli mil
joona markkaa tai mikäli sen palveluksessa on 
kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana 
ollut keskimäärin yli kaksisataa henkilöä tai 
osuuskunnalla on sijoitusosuuspääoma, on vä
hintään yhden tilintarkastajan oltava hyväksyt
ty tilintarkastaja. 

Avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun 
lain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetään, 
että vähintään yhden tiEntarkastajan tulee olla 
hyväksytty tilintarkastaja, jos yhtiön palveluk
sessa on kahden viimeksi kuluneen tilikauden 
aikana ollut keskimäärin yli 50 henkilöä. 

Hyväksytyn tilintarkastajan käyttövelvolli
suus voi seurata myös osakeyhtiön yhtiöjärjes
tyksen, osuuskunnan sääntöjen tai henkilöyh
tiön yhtiösopimuksen määräyksestä. Säätiössä 
tulee säätiölain 12 §:n 2 momentin mukaan 
vähintään yhden tiEntarkastajan olla hyväksyt
ty, jollei oikeusministeriö erityisistä syistä 
myönnä vaatimuksesta poikkeusta. Pankki- ja 
vakuutusyhtiölainsäädännössä on lisäksi erityi
siä säännöksiä hyväksytyn tiEntarkastajan käy
töstä. 

Tilintarkastajien hyväksyminen 

Kauppakamariasetuksen (337/88) mukaan 
kauppakamarijärjestön tehtäviin kuuluu muun 
ohella tilintarkastajien hyväksyminen ja näiden 
toiminnan valvonta sekä ohjesääntöjen vahvis-
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taminen. Asetuksen mukaan tilintarkastajien 
hyväksymistä ja heidän toimintansa valvomista 
varten Keskuskauppakamarissa toimii tilintar
kastajalautakunta. Keskuskauppakamari on 
antanut hyväksymissään säännöissä tarkempia 
määräyksiä lautakunnan tehtävistä ja tilintar
kastajien hyväksymismenettelystä. 

Tilintarkastajatutkintoon osallistumisen ylei
set edellytykset ovat täysi-ikäisyys ja riippu
mattomuus, itsensä ja omaisuutensa hallitsemi
nen sekä tilintarkastajan ammatin edellyttämät 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Lisäksi henki
löllä tulee olla sekä tietyntyyppinen peruskou
lutus että laadultaan ja määrältään riittävä 
tilintarkastuksen ja laskentatoimen alalla saatu 
käytännön kokemus, joka käsittää myös pereh
tymisen tilinpäätöksen laadintaan ja liikkeen
hallintoon. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastajalauta
kunta järjestää sekä KHT- että HTM-tutkin
non. Tilintarkastajalautakunta päättää tutkin
toon osallistuneiden hyväksymisestä tai hyl
käämisestä. KHT -tilintarkastajatutkinto on 
HTM-tilintarkastajatutkintoa laajempi ja vaa
tivampi. 

Tilintarkastajaksi voidaan hakemuksesta hy
väksyä henkilö, jolla on edellytykset harjoittaa 
tilintarkastajan ammattia hyväksyttynä tilintar
kastajana Keskuskauppakamarin hyväksymien 
tilintarkastajasääntöjen edellyttämällä tavalla. 
Päätöksen KHT-tilintarkastajan hyväksymises
tä tekee Keskuskauppakamarin tilintarkastaja
lautakunta ja HTM-tilintarkastajan hyväksy
misestä alueellinen kauppakamari. Ennen hy
väksymistä henkilön on annettava oikeudelle 
joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan vakuutus. 
Tämän jälkeen tilintarkastajalle annetaan tilin
tarkastajankirja (KHT) tai tiEntarkastajanto
distus (HTM). Tämä oikeuttaa ja velvoittaa 
hänet käyttämään ammattia harjoittaessaan 
nimitystä Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja (KHT) tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja (HTM). 

TiEntarkastajankirja ja tilintarkastajantodis
tus ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan, jollei 
hyväksymistä peruuteta tai se muusta syystä 
lakkaa olemasta voimassa sitä ennen. Hyväk
syminen uudistetaan hakemuksesta, mikäli ylei
set ja erityiset edellytykset täyttyvät. Tilintar
kastajalla on ammattipätevyyden säilyttämisek
si oltava riittävä määrä riittävän vaativia tilin
tarkastuksia. Lisäksi uudistaminen edellyttää, 
että tiEntarkastajan tulee hankkia ammattipä
tevyyden säilyttämiseksi tarpeellista koulutusta. 

Hyväksyminen lakkaa kuitenkin olemasta voi
massa sen kalenterivuoden päättyessä, jonka 
aikana tilintarkastaja on täyttänyt 70 vuotta. 

Kauppakamarijärjestö hyväksyy myös tiEn
tarkastusyhteisöjä vahvistamiensa KHT- ja 
HTM -tilintarkastusyh teisösääntöjen mukaises
ti. Edellytyksenä on muun muassa, että yhteisö 
on Suomessa rekisteröity ja sen toimialana on 
tilintarkastus ja siihen liittyvä toiminta. Tilin
tarkastusyhteisön hyväksyruiskirja on voimassa 
toistaiseksi. 

Vuonna 1993 hyväksyttiin KHT-tutkinnossa 
31 prosenttia kokeeseen osallistuneista eli 37 
henkilöä. Vastaavasti HTM-tutkinnossa hyväk
syttiin 29 prosenttia eli 46 henkilöä. 

Suomessa on vuonna 1993 517 KHT-tilin
tarkastajaa. KHT-tilintarkastusyhteisöjä on 
vuonna 1993 24. Vuonna 1993 HTM-tilintar
kastajia on 1230 ja HTM-tilintarkastusyhteisö
jä 23. 

Valvonta 

Kauppakamariasetuksen 4 §:n 6 kohdan ja 
13 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kauppa
kamarijärjestö valvoo hyväksymiensä tilintar
kastajien toimintaa. Käytännössä valvonnasta 
huolehtii Keskuskauppakamarin tilintarkasta
jalautakunta (kauppakamarin tilintarkastajava
liokunta). Tämä toimielin tutkii tilintarkastajiin 
ja tiEntarkastusyhteisöihin kohdistetut valituk
set ja kantelut. Tilintarkastajalautakunta voi 
ottaa valvonta-asian käsiteltäväkseen myös 
oma-aloitteisesti. 

Jos hyväksytty tilintarkastaja on tuottamuk
sellisesti menetellyt sääntöjen tai hyvän tilintar
kastustavan vastaisesti tai menetellyt tavalla, 
joka on omiaan alentamaan ammattikunnan 
arvoa tai muutoin toistuvasti rikkonut velvol
lisuuksiaan hyväksyttynä tilintarkastajana, ti
lintarkastajalle annettu hyväksyminen on pe
ruutettava. Tämä päätös on julkinen. Jos täl
lainen menettely on johtunut huolimattomuu
desta tai varomattomuudesta, tilintarkastajalle 
on annettava varoitus. Tämä varoitus voidaan 
antaa myös julkisena. Jos menettely on johtu
nut huolimattomuudesta tai varomattomuudes
ta ja asiaan liittyy lieventäviä asianhaaroja, 
tilintarkastajalle on annettava huomautus. Ti
lintarkastaja, jonka hyväksyminen on peruutet
tu, voidaan hakemuksesta hyväksyä uudelleen 
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aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hyväksy
misen voimassaolon päättymisestä. 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta on säännöksiä sekä Kes
kuskauppakamarin vahvistamissa tiEntarkasta
jalautakunnan säännöissä että tilintarkastaja
järjestelmän valvonnasta annetussa laissa 
(969/82) ja tilintarkastajajärjestelmän valvonta
lautakunnasta annetussa asetuksessa ( 43/83). 

Keskuskauppakamarin tilintarkastajalauta
kunnalta voidaan hakea muutosta kauppaka
marin päätökseen, joka koskee HTM-tilintar
kastajatutkintoon hyväksymistä, HTM-tilintar
kastajaksi tai yhteisöksi hyväksymistä, hyväk
symisen uusimista, kurinpidollisten sanktioiden 
käyttämistä valvonta-asiassa tai hyväksymisen 
peruuttamista. 

Tilintarkastajalautakunnan päätökseen tyy
tymätön asianosainen voi valittamalla hakea 
muutosta valtioneuvoston asettamaita kauppa
ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivalta 
tilintarkastajajärjestelmän valvontalautakun
nalta. Tämä toimielin valvoo kauppakamarijär
jestön suorittamaan hyväksymiseen perustuvaa 
tilintarkastajajärjestelmää sekä toimii muutok
senhakuelimenä. Valvontalautakunnan päätös 
valitusasioissa on lopullinen. 

Hyvä tilintarkastustapa 

Osakeyhtiölain 10 luvun 7 §:ssä säädetään, 
että tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastus
tavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa ti
linpäätös ja kirjanpito sekä yhtiön hallinto. 
Tilintarkastustavan käsitteeseen tapaoikeutena 
kuuluu se, ettei sitä ole yksityiskohtaisemmin 
normitettu. Hyvän tilintarkastustavan käsite on 
käytännössä muotoutunut tilintarkastajien am
mattikunnan toiminnassa. KHT-yhdistys ry. on 
hyväksynyt jäseniä sitovan tilintarkastusalan 
suosituksen, jossa kuvataan hyvän tilintarkas
tustavan sisältö. Keskuskauppakamarin vahvis
tamien tiEntarkastajasääntöjen mukaan tilin
tarkastajan tulee toimiessaan noudattaa hyvää 
tilintarkastustapaa ja hyväksyttyjä tilintarkas
tajia koskevia Keskuskauppakamarin sääntöjä 
ja määräyksiä. 

Riippumattomuus ja esteellisyys 

Yhteisölainsäädännössä on säännöksiä myös 

tilintarkastajien riippumattomuuden varmista
miseksi. Näillä säännöksillä pyritään takaa
maan tiEntarkastuksen taso ja luotettavuus. 
Osakeyhtiölaissa riippumattomuutta on pyritty 
edistämään erityisillä 10 luvun 5 §:n esteelli
syyssäännöksillä. Vastaavia säännöksiä on 
myös muissa yhteisölaeissa. Riippumattomuus 
on tilintarkastajan hyväksymisen edellytys Kes
kuskauppakamarin hyväksymien KHT- ja 
HTM-tilintarkastajasääntöjen mukaan. Näissä 
säännöissä on määräyksiä myös esteellisyydes
tä. Samoin riippumattomuus pyritään varmis
tamaan KHT-yhdistys ry:n hyväksymillä suo
situksilla. 

Tilintarkastus osakeyhtiössä 

Useassa yhteisölaissa on samansisältöisiä ti
linpäätöstä ja tilintarkastusta koskevia sään
nöksiä kuin osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 
11 luvun tilinpäätöstä koskevat säännökset 
sääntelevät tarkemmin niitä seikkoja, joihin 
tilintarkastajan tulee tarkastuksessaan kiinnit
tää huomiota. Tilintarkastusta koskevat osake
yhtiölain 10 luvun säännökset. Kirjanpitolain 
9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilin
päätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. 
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöissä tilin
päätös käsittää lisäksi toimintakertomuksen 
sekä emoyhtiössä konsernitilinpäätöksen. Tilin
päätös tulee tarkastaa hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkasta
jan on tehtävä tarkastamaansa tiEnpäätökseen 
merkintä, jossa on viitattava tilintarkastusker
tomukseen ja erityisesti merkittävä, jos tilintar
kastaja katsoo, ettei tuloslaskelmaa ja tasetta 
ole vahvistettava. 

Osakeyhtiön hallituksen on toimintakerto
muksessaan annettava tietoja sellaisista yhtiön 
tilan ja sen toiminnan tuloksen arvostelemista 
varten tärkeistä seikoista, joista ei ole tehtävä 
selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toiminta
kertomuksessa on myös annettava tietoja yh
tiön kannalta olennaisista tapahtumista, vaikka 
ne olisivatkin tapahtuneet tilikauden päättymi
sen jälkeen. Tilintarkastaja tarkastaa, että toi
mintakertomus sisältää osakeyhtiölain edellyt
tämät tiedot. Tilintarkastajan on annettava 
tarkastuskertomuksessaan muistutus, mikäli 
yhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai 
hallintoneuvoston jäsen on syyllistynyt tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin
gonkorvausvelvollisuus. Muistutus on myös 
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annettava, mikäli toimielimet ovat muutoin 
rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkas
tajan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tiEntarkastaja katsoo, että tuloslaskelmaa tai 
tasetta taikka emoyhtiössä konsernituloslaskel
maa tai tasetta ei ole vahvistettava, on hänen 
tehtävä siitä merkintä. Tilintarkastajan on kul
takin tilikaudelta annettava yhtiökokoukselle 
tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutet
tava vhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viik
koa ~nnen varsinaista yhtiökokousta. Tilintar
kastuskertomus sisältää lausunnon siitä, onko 
tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännös
ten mukaisesti. Jollei tilinpäätöksessä ole an
nettu lainmukaisia tietoja, tilintarkastajan tulee 
mainita siitä. Hänen tulee lisäksi antaa kerto
muksessaan nämä puuttuvat tiedot, jos se käy 
päinsä. 

TiEntarkastajan tulee tilintarkastuskerto
muksessaan esittää vastuuvapautta koskeva 
lausunto. Tilintarkastajalla on kertomukses
saan oikeus muutoinkin antaa tietoja, joiden 
saattamista osakkeenomistajien tietoon hän pi
tää tarpeellisena. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomuksen sisältä
västä ehdotuksesta yhtiön voittoa tai tappiota 
koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernissa tilintar
kastajan on annettava erityinen kertomus kon
sernista noudattaen soveltuvin osin osakeyhtiö
lain säännöksiä. 

Tilintarkastajan hallitukselle tai toimitusjoh
tajalle esittämät huomautukset on merkittävä 
pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan, joka on 
annettava hallitukselle ja säilytettävä luotetta
vana tavalla. TiEntarkastajan tulee vaadittaessa 
antaa yhtiökokoukselle kaikki yhtiötä koskevat 
tiedot, mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa 
yhtiölle. TiEntarkastaja ei saa antaa yksityiselle 
osakkeenomistajalle tai ulkopuoliselle tietoja 
sellaisista yhtiön asioista, jotka hän tehtävään
sä suorittaessaan on saanut tietoonsa, mikäli 
siitä voi aiheutua haittaa yhtiölle. 

1.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomainen lain
säädäntö 

Tilintarkastusta koskevat EY:n direktiivit 

Yritystoiminnan kansainvälistyminen asettaa 

uusia vaatimuksia tilintarkastuksen toimittami
selle, luotettavuudelle ja riittävyydelle. Tarve 
yhdenmukaistaa tilintarkastajia ja tilintarkas
tusmenettelyä koskevia määräyksiä lisääntyy. 
Luottamusta tilintarkastajajärjestelmään pyri
tään lisäämään yhteisillä tilintarkastajien hy
väksymista koskevilla säännöksillä. 

Euroopan integraatiokehitys korostaa entistä 
täsmällisemmän ja luotettavamman tilinpää
tösinformaation saamista. Tilintarkastusta kos
kevan lainsäädännön harmonisointi on osa 
sisämarkkinoiden toteuttamista. Euroopan ta
lousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopi
mus) sopimusmääräykset merkitsevät, että 
Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppalii
ton jäsenmaiden (EFTA-maat) tulee sopeuttaa 
tiEntarkastusta koskeva lainsäädäntönsä Eu
roopan yhteisöjen (EY) sääntelyn mukaiseksi. 
Sopimuksen 77 artiklassa ovat yhtiöoikeutta 
koskevat määräykset, joissa viitataan sopimuk
sen liitteeseen XXII. Liitteen mukaan sopimuk
seen sisällytetään EY:n voimassa olevat myös 
tiEntarkastusta koskevat yhtiöoikeudelliset di
rektiivit. Sopeuttamiseen myönnetty siirtymä
kausi päättyy kahden vuoden kuluttua sopi
muksen voimaantulosta. 

Lakisääteisten tilintarkastusten suorittami
sesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymi
sestä annettu kahdeksas EY:n neuvoston direk
tiivi (84/253/ETY), jäljempänä kahdeksas yh
tiöoikeudellinen direktiivi, määrittelee periaat
teet, jotka kansallisissa laeissa tulisi omaksua 
tilintarkastajien auktorisointiin, pätevyysvaati
muksiin, riippumattomuuteen ja käytännön ko
kemukseen liittyen. Direktiivi koskee myös 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Yh
tiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpää
töksistä annettuun neljänteen EY:n neuvoston 
direktiiviin (78/660/ETY), jäljempänä neljäs yh
tiöoikeudellinen direktiivi, ja konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä annettuun seitsemänteen EY :n 
neuvoston direktiiviin (83/349/ETY), jäljempä
nä seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi. sisäl
tyy vaatimus kahdeksannen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin mukaisten tilintarkastajien käyttä
misestä yritysten tilintarkastuksessa. 

Kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin 
30 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tuli vuoden 
1988 alkuun mennessä sopeuttaa lainsäädän
tönsä direktiivin mukaiseksi eräitä sallittuja 
siirtymäsäännöksiä lukuun ottamatta. Direktii
vi sääntelee tilintarkastajien teoreettisen tiedon 
ja käytännön kokemuksen vähimmäisvaati
mukset. Samalla niillä pyritään luomaan järjes-
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telmä, joka varmistaa tilintarkastajien riippu
mattomuuden ja hyvämaineisuuden. Direktii
vissä käsitellään ainoastaan yhtä tilintarkasta
jaluokkaa, mutta siinä ei nimenomaisesti kiel
letä useampaa luokkaa, joista yksi tai useampi 
voi tällöin olla direktiivin vaatimukset täyttävä. 
Direktiivissä säännellään myös EY -jäsen valti
oissa toimivien tilintarkastajien mahdollisuutta 
toimia muissa jäsenvaltioissa yhdenmukaista
maHa kansallisesti vaihtelevia hyväksymisen 
edellytyksiä. Näiden yhdenmukaistettujen vaa
timusten mukaan toisessa EY -valtiossa suorite
tun tilintarkastajatutkinnon tunnustamista 
säännellään jäljempänä selostettavalla vähin
tään kolmivuotisesta korkeammasta ammatilli
sesta koulutuksesta annettujen tutkintotodis
tusten tunnustamista koskevasta yleisestä jär
jestelmästä annetulla EY:n neuvoston direktii
villä (89/48/ETY), jäljempänä tutkintotodistus
tusdirektiivi. 

Kahdeksas yhtiöoikeudellinen direktiivi edel
lyttää tilintarkastajan ammatin harjoittajalta 
korkeakoulutasoista koulutusta. Direktiivin 4 
ja 5 artiklan mukaan henkilö voidaan hyväksyä 
suorittamaan lakisääteistä tilintarkastusta 
useimmiten vasta, kun hän on suorittanut 
teoreettisen koulutusohjelman mukaisten opin
tojen jälkeen tilintarkastajan ammattitutkin
non, joka on valtion järjestämä tai tunnustama. 
Tilintarkastajalta edellytetään sekä teorian hal
lintaa että käytännön kokemusta. Tilintarkas
tajaksi pyrkivältä tulee vaatia vähintään kol
men vuoden käytännön harjoittelua tilinpää
tösten, konsernitilinpäätösten ja vastaavien do
kumenttien tarkastamisesta. Vähintään kaksi 
kolmasosaa harjoittelusta tulee tapahtua hy
väksytyn tilintarkastajan alaisuudessa. Direktii
vissä määritellään ne aihepiirit, joiden tulee 
sisältyä tutkintoon. Näitä ovat tilintarkastus ja 
siihen liittyvä lainsäädäntö, tilinpäätösanalyysi, 
yleinen laskentatoimi, konsernitilinpäätös, lii
kekirjanpito ja sisäinen laskentatoimi, sisäinen 
tarkastus, tilinpäätöksen ja konsernitilinpää
töksen laatimista ja tase-erien arvostusta sekä 
tuloksen käsittelyä koskevat säännökset. Lisäk
si ammattitutkinnon tulee käsittää seuraavat 
aiheet siltä osin kuin ne ovat tilintarkastuksessa 
olennaisia: yhtiöoikeus, vero-oikeus, konkurs
silainsäädäntö, atk, siviili- ja kauppaoikeus, 
liiketalous, rahoitus, matematiikka, tilastotiede 
ja yleinen taloustiede. Tutkinnossa voi poiketa 
vaatimuksista siltä osin kuin ne sisältyvät 
korkeakoulututkintoon tai korkeakoulussa 
suoritettuun arvosanaan. 

Kahdeksannan yhtiöoikeudellisen direktiivin 
3 artiklan mukaan jäsenvaltio voi hyväksyä 
direktiivin tarkoittamaksi tilintarkastajaksi ai
noastaan hyvämaineisia henkilöitä, joiden har
joittama toiminta ei ole jäsenvaltion lainsää
dännön mukaan miltään osin yhteensopima
tonta lakisääteisen tilintarkastuksen kanssa. 
Direktiivin 9 ja 12-29 artikla sisältävät poik
keus- ja siirtymäsäännöksiä muun muassa jo 
ammatissa toimivien osalta. Jo ammatissa toi
mivien osalta on esimerkiksi mahdollista poi
keta korkeakoulututkintovaatimuksesta, jos 
tarkastajana on direktiivissä tarkoitettu käy
tännön kokemus. 

Hyväksytyn tilintarkastajan käyttövelvolli
suudesta säädetään neljännessä ja seitsemän
nessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä. Direk
tiivien lähtökohtana on, että vain hyväksytyt 
tilintarkastajat ja yhteisöt voivat tarkastaa di
rektiivin soveltamisalaan kuuluvan tilinpäätök
sen. Tällöin maallikkotilintarkastajaa ei voida 
käyttää edes hyväksytyn tilintarkastajan rinnal
la. Tilinpäätösdirektiivien mukaan yhtiöiden 
on annettava tilinpäätöksensä yhden tai useam
man sellaisen henkilön tarkastettavaksi, joka 
on kansallisen lainsäädännön mukaan hyväk
sytty tilintarkastaja. Neljännen yhtiöoikeudelli
sen direktiivin 51 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
voivat vapauttaa 11 artiklassa tarkoitetut yh
tiöt säädetystä hyväksytyn tilintarkastajan 
käyttövelvollisuudesta. Kyseisen 11 artiklan 
mukaan jäsenvaltiot voivat sallia, että yrityk
set, joiden taseen mukaan kaksi seuraavista 
kolmesta raja-arvosta ei ylity, vapautetaan 
käyttämästä hyväksyttyä tilintarkastajaa: 

a) taseen loppusumma 2 000 000 ecua (kuten 
muutettuna direktiivillä 90/604/ETY); 

b) liikevaihto 4 000 000 ecua (kuten muutet
tuna direktiivillä 90/604/ETY); 

c) työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 
tilikauden aikana 50. 

Kyseinen säännös on siten salliva, joten 
jäsenvaltiot voivat säätää kokorajat myös 
alemmiksi. Neljännen yhtiöoikeudellisen direk
tiivin mukaan hyväksytyn tilintarkastajan tulee 
tarkastaa konsernitilinpäätös. Tämän direktii
vin 37 artiklan mukaan konsernitilinpäätöksen 
Iaativan yrityksen on annettava konsernitilin
päätös tuon yrityksen toimintaa sääntelevän 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tilintar
kastukseen hyväksytyn yhden tai useamman 
henkilön tarkastettavaksi. Tästä ei ole mahdol
lisuutta poiketa. Toisaalta on huomattava, että 
konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta ei 
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ole kaikkein pienimmillä yrityksillä. Sekä nel
jättä että seitsemättä yhtiöoikeudellista direk
tiiviä tulee soveltaa sekä osakeyhtiö- että kom
mandiittiyhtiötyyppisiin yrityksiin. 

Hyväksyttävistä tilintarkastusyhteisöistä on 
säännöksiä kahdeksannen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin 2 ja 27 artiklassa. Niiden luonnol
listen henkilöiden, jotka suorittavat yhteisön 
tarkastusta, tulee täyttää direktiivin hyväksy
tylle tilintarkastajalle asetetut vaatimukset. Yh
teisön ylimmän päättävän toimielimen ääni
määrän enemmistö tulee olla sellaisilla henki
löillä tai tilintarkastusyhteisöllä, jotka täyttävät 
hyväksytylle tilintarkastajalle asetettavat vaati
mukset. Lisäksi yhteisön hallinto- tai johtoeli
men jäsenten enemmistön tulee olla luonnolli
sia henkilöitä tai tilintarkastusyhteisöjä, jotka 
täyttävät hyväksytylle tilintarkastusyhteisölle 
asetettavat vaatimukset. Hyväksyminen on pe
ruutettava, jos jokin edellytyksistä ei enää 
täyty. 

Tilintarkastusjärjestelmän sääntely EY:n 
harmonisointidirektiiveissä on vielä monin osin 
aukollista. Yksityiskohtaisemmin ei ole toistai
seksi säännelty esimerkiksi tilintarkastajan riip
pumattomuutta eikä tiEntarkastajan raportoin
tia. 

Tutkintotodistusdirektiivi 

ETA-sopimuksen 30 artiklan liite VII sisäl
tää tutkintotodistusdirektiivin. Direktiivin edel
lvttämä sääntely on Suomessa pantu täytän
tÖön Euroopan talousalueen valtioiden kansa
laisten tutkintotodistusten tunnustamisesta an
netulla lailla (1597/92). Mainittua lakia ei sen 
3 §:n 2 momentin mukaan sovelleta, jos muussa 
laissa tai asetuksessa säädetään Euroopan ta
lousalueen valtiossa nuorisoasteen koulutuksen 
jälkeen suoritetun, vähintään kolmivuotisen 
korkeamman koulutuksen tuottamasta oikeu
desta harjoittaa ammattia Suomessa. Oikeudes
ta harjoittaa hyväksytyn tiEntarkastajan am
mattia Suomessa säädetään ehdotetussa tilin
tarkastuslaissa. 

Tutkintotodistusdirektiivin tavoitteena on 
helpottaa korkeakoulututkinnon tai muun kes
kiasteen jälkeisen ammatillisen tutkinnon suo
rittaneiden henkilöiden liikkuvuutta EY:n alu
eella siten, että he saavat koulutuksensa tun
nustettua voidakseen työskennellä toisessa EY
valtiossa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai 
toisen palveluksessa. 

Direktiiviä sovelletaan EY:n kansalaisiin. Se 

2 330916U 

koskee pääsyä kaikkiin sellaisiin säänneltyihin 
ammattitehtäviin, joihin vaaditaan vähintään 
kolme vuotta kestävän korkeakoulututkinnon 
tai muun keskiasteen jälkeisen ammatillisen 
tutkinnon suorittamista. Direktiiviä ei kuiten
kaan sovelleta lääkärin, hammaslääkärin, käti
lön, proviisorin, sairaanhoitajan, eläinlääkärin 
ja arkkitehdin tehtäviin, joihin johtavan kou
lutuksen tunnustamisesta on annettu oma di
rektiivi. 

Tutkintotodistusdirektiivin 4 artiklan 1 koh
dan b alakohdan mukaan vastaanottava jäsen
valtio voi edellyttää, että hakija suorittaa enin
tään kolme vuotta kestävän sopeutumisajan tai 
kelpoisuuskokeen muun muassa, kun hakijan 
saaman koulutuksen sisältö eroaa olennaisesti 
vastaanottajavaltion edellyttämän tutkinnon si
sällöstä. Vastaanottavan valtion on annettava 
hakijalle mahdollisuus valita sopeutumisajan 
tai kelpoisuuskokeen välillä paitsi, jos ammatin 
harjoittaminen edellyttää kansallisen lainsää
dännön tarkkaa tuntemusta. Poikkeus tarkoit
taa muun muassa hyväksytyn tilintarkastajan 
ammattia. 

Tilanne eräissä muissa maissa 

Laaja tiEntarkastustoimintaa koskeva vertai
lu on tiEntarkastusjärjestelmän kehittämistoi
mikunnan mietinnön (komiteanmietintö 
1992: 14) liitteessä 1. Seuraavassa selostetaan 
ehdotetun lain kannalta keskeisiä Ruotsin ja 
Tanskan järjestelmiä. 

Ruotsi. Ruotsissa tiEntarkastaja voidaan hy
väksyä auktoriserad revisor -tarkastajaksi 
(auktorisoitu tilintarkastaja) tai godkänd re
visor -tarkastajaksi (hyväksytty tilintarkastaja). 
Auktorisoituja tilintarkastajia Ruotsissa on 
noin 2000 ja hyväksyttyjä tilintarkastajia noin 
1900. 

Keskeiset tilintarkastusta koskevat säännök
set sisältyvät Ruotsin osakeyhtiölain (aktiebo
lagslag 1975: 1385) 10 lukuun. Ruotsin osake
yhtiölain 10 luku vastaa pitkälle Suomen osa
keyhtiölain 10 luvun sisältöä. Ruotsin osake
yhtiölain 10 luvussa säädetään sekä lakisäätei
sestä kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen 
tarkastuksesta että lääninhallituksen määrää
mästä erityisestä tarkastuksesta. Auktorisoitu
jen tilintarkastajien ja hyväksyttyjen tilintar
kastajien käyttövelvollisuus on Ruotsin osake
yhtiölain mukaan huomattavasti laajempi kuin 
Suomessa, sillä vähintään yhden osakeyhtiön 
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tilintarkastajista tulee aina olla joko auktori
soitu tai hyväksytty tilintarkastaja. Muita tilin
tarkastusta koskevia laintasoisia säännöksiä on 
erityisessä tilinpäätöslaissa (Lag om årsredovis
ning i vissa företag 1980:11 03) ja esimerkiksi 
laissa taloudellisista yhdistyksistä (Lag om eko
nomiska föreningar 1987 :667). Tilinpäätöslain 
säännöksiä sovelletaan muiden kirjanpitovel
vollisten yhteisöjen kuin osakeyhtiöiden, talou
dellisten yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuk
seen. 

Molempien tilintarkastajaluokkien hyväksy
misestä vastaa oikeusministeriön alainen Kom
merskollegium. Tilintarkastajan aukiorisointi 
tai hyväksyminen eivät edellytä tilintarkastaja
tutkinnon suorittamista. Molempiin tilintarkas
tajaluokkiin kuuluvien hyväksyminen on voi
massa viisi vuotta kerrallaan. 

A uktorisoiduksi tilintarkastajaksi hakevalta 
vaaditaan, että hän täyttää auktorisoinnin ylei
set edellytykset ja että hän on kunniallinen, 
luotettava ja sopiva tilintarkastajaksi. Pääsään
töisesti hakijalta edellytetään ekonomin tutkin
toa tai sitä vastaavaa korkeakoulun lopputut
kintoa. Lisäksi opintojen tulee täyttää sisältö
vaatimukset. Hakijalta vaaditaan vähintään vii
si vuotta tilintarkastusalan kokemusta, josta 
vähintään kolme vuotta tulee työskennellä auk
torisoidussa tilintarkastusyhteisössä. Hyväksy
tyksi tilintarkastajaksi hakevalta vaaditaan 
muuten samojen edellytysten täyttämistä kuin 
auktorisoiduksi tilintarkastajaksi hakevalta, 
mutta peruskoulutuksen, opintojen ja työkoke
muksen osalta hyväksymisen edellytykset ovat 
lievemmät. Myös muu kuin korkeakoulutasoi
nen peruskoulutus kelpaa. Tilintarkastusalan 
työkokemusta tulee olla vähintään viisi vuotta. 
Molempien tiEntarkastajaluokkien hyväksymi
sen edellytysten saattaminen kahdeksannen yh
tiöoikeudellisen direktiivin vaatimusten mukai
seksi on tarpeen ETA-sopimuksen vuoksi. 

Sekä auktorisoitujen tilintarkastajien että hy
väksyttyjen tilintarkastajien toimintaa valvoo 
Kommerskollegium. Sen yhteydessä toimii kir
janpitolautakunta, joka antaa myös tilintarkas
tusta koskevia lausuntoja ja ohjeita. Tämän 
apuna toimii neuvoa-antava lautakunta. Kom
merskollegiumin elinkeino-oikeudellinen toi
misto käsittelee auktorisoitujen ja hyväksytty
jen tilintarkastajien toimintaan kohdistuvat va
litukset. Käytännössä suurin osa kanteluista ja 
valituksista tulee muilta viranomaisilta. Kom
merskollegium voi peruuttaa tilintarkastajan 
hyväksymisen, mikäli tilintarkastaja on rikko-

nut lakia. Lieveromissä tapauksissa tilintarkas
tajalle voidaan antaa varoitus. Kommerskolle
giumin päätöksistä voi kamarioikeudelle valit
taa vain asianosainen. Kurinpitopäätöksistä 
valitetaan edelleen hallinto-oikeuteen. Muutok
senhakua on rajoitettu ja se edellyttää valitus
lupaa. 

Myös auktorisoitujen tilintarkastajien yhdis
tys FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) 
valvoo jäsentensä toimintaa. Sillä on valvontaa 
varten kurinpitolautakunta. Kommerskollegi
um ja F AR voivat samassa asiassa päätyä 
erilaisiin ratkaisuihin. Hyväksyttyjen tilintar
kastajien yhdistys SRS (Svenska Revisorsam
fundet) ei valvo jäseniään yhtä tehokkaasti. 
Tilintarkastajien yhdistykset ovat julkaisseet 
hyvää tiEntarkastustapaa koskevia suosituksia 
sekä eettisiä sääntöjä. 

Tanska. Tanskan lainsäädäntö on EFTA
maiden kannalta mielenkiintoinen. sillä Tanska 
EY:n pitkäaikaisena jäsenmaana on sopeutta
nut lainsäädäntöään EY:n vaatimusten mukai
sesti. Tanskassa on kahdentasoisia hyväksytty
jä tilintarkastajia. Statsautorisered revisor-tar
kastajia (valtion auktorisoimia tilintarkastajia) 
on noin 2600 ja registreret revisor-tarkastajia 
(rekisteröityjä tilintarkastajia) noin 4000. 

Valtion auktorisoimista tilintarkastajista sää
detään vuonna 1967 annetulla tilintarkastuslail
la (Lov om statsautoriserede revisorer), jota on 
myöhemmin useaan otteeseen muutettu. Laissa 
säädetään tilintarkastajien aukiorisoinnin ja 
valvonnan lisäksi myös tilintarkastuksesta sekä 
tilintarkastajan keskeisistä velvollisuuksista ja 
oikeuksista. Tilintarkastuskertomuksesta ja sen 
vaadittavasta sisällöstä säädetään asetuksella. 
Asetuksella säädetään tarkemmin myös tilin
tarkastajan koulutuksesta, tutkinnosta ja toi
minnasta. Laintasoisia säännöksiä sisältyy 
myös osakeyhtiölakiin (Aktieselskabslov). jossa 
on säännöksiä tilintarkastuksen laajuudesta ja 
raportoinnista, sekä erityisesti tilinpäätöslakiin 
(Årsregnskabsloeven). Tilinpäätöslaki koskee 
ensisijaisesti tilinpäätöksen laatimista, minkä 
lisäksi se on keskeinen tilintarkastuksen sisäl
töä ja tilintarkastajien kelpoisuutta koskeva 
yleislaki. Valtion auktorisoimien tilintarkastaji
en ja rekisteröityjen tilintarkastajien hyväksy
misestä vastaa Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, 
jonka alaisuudessa toimii tilintarkastajalauta
kunta. 

Valtion auktorisoiman tiEntarkastajan hy
väksymisen saadakseen hakijalla tulee olla sää
detty korkeakoulututkinto sekä opinnot, joiden 
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sisältö ja laajuus määräytyy perustutkinnon 
pohjalta. Hakijalla tulee olla vähintään kolmen 
vuoden käytännön kokemus, josta valtion auk
torisoiman tilintarkastajan alaisuudessa tulee 
työskennellä vähintään kahden vuoden ajan. 
Lisäksi hakijan on suoritettava tilintarkastaja
tutkinto, jonka järjestää Erhvervs- og Sels
kabsstyrelsen. 

Valtion auktorisoimat tilintarkastajat voivat 
Tanskassa tarkastaa kaikkia kahdeksannen yh
tiöoikeudellisen direktiivin 1 artiklan 1 kohdas
sa tarkoitettuja asiakirjoja. Heillä on siis kel
poisuus tarkastaa kaikkien kirjanpitovelvollis
ten tilinpäätöksiä. 

Rekisteröityjen tilintarkastajien kelpoisuus
vaatimukset sisältyvät lakiin rekisteröidyistä 
tilintarkastajista (Lov om registrerede re
visorer) vuodelta 1970. Rekisteröityjen tilintar
kastajien auktorisointiin sovelletaan sekä van
hoja että uusittuja koulutusvaatimuksia. Raja
na uusien ja vanhojen auktorisointivaatimusten 
soveltamiselle on 1 päivä tammikuuta 1990. 
Vanhojen vaatimusten mukaan hyväksyminen 
edellytti opistotasoista tilintarkastajakoulutus
ta, jonka lisäksi hakijalla tuli olla tilintarkas
tusalan työkokemusta joko rekisteröidyn tai 
valtion auktorisoiman tilintarkastajan alaisuu
dessa kolme vuotta. Aikaisempiin vaatimuksiin 
ei sisältynyt tilintarkastajatutkintoa. 

EY:n komission hyväksymän, opetusministe
riön johdolla toteutettavan koulutusprojektin 
avulla rekisteröityjen tarkastajien koulutusta 
on uudistettu siten, että se 1 päivän tammikuu
ta 1990 jälkeen täysin vastaa kahdeksannen 
yhtiöoikeudellisen direktiivin vaatimuksia. 
Opetus- ja tutkimusministeriön hyväksymissä 
kauppaoppilaitoksissa (Erhvervsskoler) järjes
tettävän koulutuksen aihealueet ovat laajenneet 
ja vaatimustaso on samalla noussut. Koulutus, 
jonka ohessa on mahdollisuus osallistua kol
men vuoden pakolliseen työharjoitteluun joko 
valtion auktorisoiman tai rekisteröidyn tilintar
kastajan alaisuudessa, päättyy tilintarkastajan 
ammattitutkintoon, jonka jälkeen henkilö mer
kitään tilintarkastajarekisteriin. Siirtymäsään
nösten perusteella kuitenkin ennen 1 päivänä 
tammikuuta 1990 opiskelunsa aloittaneet voi
vat kuuden vuoden siirtymäaikana saada auk
torisoinnin opiskelemalla aikaisempien, opisto
tasoiseen perustutkintoon pohjautuvien vaati
musten mukaisesti. 

Tilintarkastajien kelpoisuus toimia tilintar
kastajana määräytyy koulutuksen ja sitä seu
raavan hyväksymisen ajankohdan mukaan. 

Järjestelmän erikoisuuksiin kuuluu, että aikai
sempien, alempien vaatimusten mukaan vii
meistään 31 päivänä lokakuuta 1990 auktori
soiduilla rekisteröidyillä tilintarkastajilla on 
laajempi kelpoisuus kuin uusien, korotettujen 
vaatimusten mukaan auktorisoitavilla tilintar
kastajilla. Viimeksi mainitut voivat toimia ti
lintarkastajina kahdeksannen yhtiöoikeudelli
sen direktiivin tarkoittamissa pienissä ja kes
kisuurissa yrityksiä. Rekisteröityjen tarkastaji
en oikeuksia rajoittaa tilinpäätöslain 61 b §:n 
säännös, jossa säädetään siitä, että kaikissa 
osakeyhtiöissä tulee olla vähintään yksi valtion 
auktorisoima tilintarkastaja. Kuitenkin 1 päi
vän marraskuuta 1990 jälkeen rekisteröidyt 
tilintarkastajat voivat olla toisena tilintarkasta
jana yhtiöissä, joiden osakkeita noteerataan 
arvopaperipörssissä sekä pankeissa. Heillä ei 
ole kuitenkaan kelpoisuutta toimia esimerkiksi 
valtion tukea saavien suurten asunto-osakeyh
tiöiden tilintarkastajina. Aikaisempien vaati
musten mukaan hyväksytyt rekisteröidyt tilin
tarkastajat voivat toimia tiEntarkastajina uu
distusta edeltäneen kelpoisuutensa perusteella. 
Käytännössä tilintarkastajaa valittaessa tulee 
siis tietää, milloin tilintarkastaja on saanut 
hyväksymisensä, jotta voidaan arvioida, onko 
hänellä riittävä kelpoisuus. 

Molempiin tilintarkastajaluokkiin kuuluvien 
tilintarkastajien toimintaa valvoo Erhvervs-og 
Selsskabsstyrelsen. Se nimittää tilintarkastaja
lautakunnan (Revisornaevnet), joka käsittelee 
tilintarkastajien toiminnasta tehdyt valitukset. 
Pääsääntöisesti valvonta-asian käsittely on kir
jallista. Valvonta-asia voi tulla vireille ainoas
taan Erhvervs- og Selskabsstyrelsenin, veromi
nisteriön tai tilintarkastajien yhdistyksen 
FSR:n (Foreningen af Statsautoriserede Re
visorer) aloitteesta. Sivulliset eivät voi saada 
asiaa vireille. Tilintarkastajalautakunta voi an
taa tilintarkastajalle varoituksen, huomautuk
sen tai peruuttaa tiEntarkastajan aukiorisoin
nin määräajaksi (6 kk - 5 v) taikka toistai
seksi, jos tilintarkastuslaeissa säädetyt edelly
tykset täyttyvät. Näiden lisäksi lautakunta voi 
määrätä tilintarkastajalle sakkoa korkeintaan 
50 000 kruunua. Rikos ilmoitetaan syyttäjävi
ranomaiselle. 

Erhvervs- og Selsskabstyrelsenin tulee aina 
julkistaa valvonta-asiassa tehty päätös. Aukto
risoinnin peruuttamista koskevasta päätöksestä 
voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Teolli
suusministeriö voi antaa valtion auktorisoimia 
tilintarkastajia koskevan lain nojalla määräyk-
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s1a muutoksenhakumahdollisuuksista. Lisäksi 
muutosta voi tietyissä tilanteissa hakea teolli
suusministeriön alaiselta Erhvervsankenaevn
nimiseltä lautakunnalta. 

1.3. Nykytilan arviointi 

Tilintarkastusjärjestelmä on viime vuosina 
saanut voimakasta arvostelua osakseen. Suo
messa arvostelua on kohdistunut tilintarkasta
jien hyväksymisjärjestelmään. Tilintarkastajien 
hyväksymisestä ei ole voimassa laintasoisia 
säännöksiä. Yhteisölainsäädännössä viitataan 
kauppakamarijärjestön hyväksymiin tilintar
kastajiin. Tilintarkastajien hyväksyruismenette
lystä ei ole annettu viranomaismääräyksiä. 
Järjestelmän sääntely perustuu Keskuskauppa
kamarin ohjesääntöihin. Tilintarkastajien hy
väksyminen perustuu kauppakamariasetuk
seen, joka sekin vain välillisesti viittaa tähän 
kauppakamarijärjestön tehtävään. 

Erityisenä puutteena on pidetty sitä, että 
julkinen valta ei osallistu tilintarkastajien hy
väksymiseen. Muiden pohjoismaiden ja eräiden 
muiden markkinatalousmaiden esimerkkiin vii
taten on esitetty vaatimuksia tilintarkastajien 
hyväksymisen siirtämisestä valtion viranomai
sille. Eräänä tilintarkastajien valvonnan ongel
mana on pidetty sen muodollista sisältöä, sillä 
tiEntarkastajia vaaditaan täytäämään vakio
muotoisia raportteja. Myös käsittelyn ei-julki
suus, tilintarkastajien suuri edustus valvontaeli
missä ja valvonnan epäsäännöllisyys ovat on
gelmia, joita on pyritty poistamaan muun 
muassa Keskuskauppakamarin omin toimenpi
tein. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä on vain 
vähäisessä määrin tilintarkastusmenettelyä ja 
hyvää tiEntarkastustapaa koskevia säännöksiä. 
Yhteisölainsäädännössä keskeinen on aikai
semmin mainittu osakeyhtiölain säännös, jonka 
mukaan tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkas
tustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa 
tilinpäätös ja kirjanpito sekä yhtiön hallinto. 
Kirjallisuudessa omaksutun kannan mukaan 
tilintarkastajan tulisi tällä perusteella perehtyä 
tilikauden tapahtumiin siten, että hän pystyy 
itsenäisesti päättelemään, antaako tilinpäätös 
totuudenmukaisen kuvan yhtiön toiminnan tu
loksesta sekä yhtiön asemasta tilikauden päät
tyessä. Samalla tilintarkastajalta on katsottu 
edellytettävän, että hän selvittää, onko yhtiön 
johto toiminut lain edellyttämällä huolellisuu-

della vai onko se syyllistynyt tekoihin tai 
laiminlyönteihin, jotka saattavat aiheuttaa kor
vausvastuun yhtiötä kohtaan. TiEntarkastuk
sen tavoitteisiin katsotaan kuuluvan tilinpää
töksen muodollisen vahvistamisen edellytysten 
sekä voitonjakoehdotusten laillisuuden selvittä
minen. Tilintarkastajan velvollisuudet määräy
tyvät kirjanpitolain ja asianomaisen yhteisö- tai 
säätiölain edellyttämän tilinpäätösinformaation 
pohjalta. 

Lainsäädännössä ei kuitenkaan aseteta ni
menomaista velvollisuutta tilintarkastajille nou
dattaa hyvää tilintarkastustapaa. Kun hyvä 
tilintarkastustapa on tapaoikeutta, kaikki tilin
tarkastajat eivät tunne sen sisältöä. Hyvää 
tilintarkastustapaa koskevat KHT-yhdistys 
ry:n suositukset eivät velvoita kaikkia tilintar
kastajia. 

Tilintarkastajien raportointivelvollisuuden ei 
ole katsottu vastaavan kaikilta osin osakkeen
omistajien ja muiden sidosryhmien tarpeita. 
Vakiintuneen käytännön mukaisen lyhyen ja 
muodollisen tilintarkastuskertomuksen tehtävä
nä on ainoastaan osoittaa lain ja hyvän kirjan
pitotavan vastaisen tilinpäätöksen raja, ei ker
toa tiEntarkastajan näkemystä yhtiön tilasta. 
Julkisuudessa käydyssä keskustelussa on koros
tettu, että tarkastuskohteen tilanteen tulee il
metä tilinpäätöksestä, ei tarkastuskertomukses
ta. Raportoinnin rajat tulisi määritellä tarkem
min myös tilintarkastajien oikeussuojan turvaa
miseksi. Asiasta tulisi olla laintasoinen vleis
säännös. Lisäksi lakia alemmanasteista normis
toa tulisi täsmentää. 

Esteellisyysäännöksillä pyritään turvaamaan 
tilintarkastajan riippumattomuus suhteessa yh
tiön toimivaan johtoon. Riippumattomuus on 
kuitenkin vaarantunut muun muassa siitä syys
tä, että tarkastuskohteen hyvin tuntevien tilin
tarkastajien toiminta on laajentunut yritysjoh
don konsultointiin. Myös tilintarkastussuhteen 
pitkäaikaisuus aiheuttaa liian läheisiä kytken
töjä. 

Hyväksyttyjen tilintarkastajien rinnalla toi
mii paljon maallikkotilintarkastajia. Näillä ei 
ole mielletty olevan samaa vastuuta kuin am
mattitilintarkastajilla. Hyväksytyn tilintarkas
tajan käyttövelvollisuutta tulisi voida laajentaa 
tiEntarkastuksen luotettavuuden turvaamiseksi. 

Tilintarkastajien riippumattomuus ja tiEntar
kastuksen luotettavuus kytkeytyy tilintarkasta
jien ammattitaitoon. Vain ammattitaitoinen ti
lintarkastaja voi säilyttää riippumattomuutensa 
yritysjohdosta. Tällainen tilintarkastaja kyke-
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nee myös arviOimaan, antaako tilinpäätös oi
keat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta 
asemasta, sekä suorittamaan riittävällä tark
kuudella muut tilintarkastajalle kuuluvat teh
tävät. Euroopan integraatiosta aiheutuva lain
säädännön harmonisointi tuo jatkuvasti tilin
tarkastajille uusia tehtäviä. Tämän vuoksi jul
kisessa keskustelussa on korostettu tilintarkas
tajien koulutuksen merkitystä. Tulevaisuudessa 
on panostettava huomattavasti enemmän tilin
tarkastajien perus-, jatko- ja täydennyskoulu
tukseen. Lähinnä vain Turun kauppakorkea
koulussa annetaan kauppaoikeuden aineopin
toihin kuuluvaa tilintarkastusoikeuden opetus
ta. Muutoin korkeakoulutasoinen tilintarkas
tusopetus on vähäistä. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Tilinpäätöstietojen perusteella omistajat ja 
muut sidosryhmät voivat arvioida yhteisön ja 
säätiön taloudellista asemaa. TiEntarkastajan 
tehtävänä on varmistaa, että johdon taloudel
linen raportointi tapahtuu säännösten mukai
sesti. Tilintarkastuksella saatavan taloudellisen 
informaation on oltava luotettavaa. Informaa
tion käyttäjät edellyttävät aikaisempaa enem
män ja kansainvälistymisestä johtuen infor
maatiota hyödynnetään yli rajojen. Tämä ke
hitys on johtanut hyvää tiEntarkastustapaa 
koskevien periaatteiden yhtenäistämiseen muun 
muassa EY:n hyväksymillä direktiiveillä. 

Ehdotetuna tilintarkastuslailla pyritään lisää
mään suomalaisen tilintarkastus- ja tilintarkas
tajajärjestelmän luotettavuutta. ETA-sopimus 
velvoittaa Suomen mukauttamaan lainsäädän
tönsä EY:n yhtiöoikeudellisten direktiivien mu
kaisesti. Tilintarkastajien hyväksymisestä ja hy
väksymisen edellytyksistä sekä tilintarkastajan 
riippumattomuudesta ja esteellisyydestä on sää
dettävä laissa. 

Ehdotettu laki olisi kaikkia yhteisömuotoja 
sekä säätiöitä koskeva vleislaki. Tilintarkastus
ta ja tiEntarkastajia koskevien yleisten periaat
teiden tulee olla mahdollisimman yhteneväisiä 
riippumatta siitä, mistä tarkastuskohteesta on 
kysymys. Tilintarkastuksen luotettavuus ja yh
denmukaisuus kärsivät, kun samasta asiasta 
säädetään useassa laissa vieläpä eri tavalla. 
Myös kansainvälisistä tarpeista johtuva tilin-

tarkastusjärjestelmän kehittäminen on helpom
paa yleislain puitteissa. Lain käyttäjälle yleis
lain soveltaminen on helpompaa. Yleislain sää
tämisellä edistetään myös oikeusvarmuutta. 

Tarkastustehtäviin liittyvien vaatimusten li
sääntyessä on yhteiskunnan kannalta tärkeää 
kohdentaa tiEntarkastajaresurssit oikein. Ehdo
tetuna lailla kohdistetaan tilintarkastustoimek
siannot niin, että korkeimman ammattitaidon 
omaavat KHT-tilintarkastajat ovat oikeutetut 
tarkastamaan kaikkein suurimpia yhteisöjä. 
Hyväksytyn tiEntarkastajan käyttövelvollisuut
ta laajennetaan säätämällä yrityksen kokoon 
liittyvistä raja-arvoista. Muutoinkin tilintarkas
tajan käyttövelvollisuutta pyritään lisäämään. 
Samalla täsmennetään maallikkotilintarkastaji
en hämärtyneitä vastuusuhteita. 

TiEntarkastusjärjestelmän ohjausta, kehittä
mistä ja valvontaa koskevilla ehdotetun lain 
säännöksillä pyritään edistämään muun muas
sa hyvää tilintarkastustapaa koskevien lakia 
alemmanasteisten normien kehittämistä viran
omaisten, kauppakamarijärjestön ja tilintarkas
tajien ammattikunnan yhteistyönä. Lain sään
nöksillä tavoitellaan toimivaa, joustavaa, luo
tettavaa ja edullista hallinnollista järjestelmää. 
Tilintarkastajien hyväksymisessä ja valvonnas
sa käytettäisiin edelleenkin hyväksi julkisen 
vallan, elinkeinoelämän ja tilintarkastajien am
mattikunnan yhteistoimintaa. Tilintarkastajien 
hyväksymis- ja valvontatehtävien siirtäminen 
julkisen vallan haltuun aiheuttaisi valtiolle kus
tannuksia, joihin ei nykytilanteessa ole katsottu 
olevan mahdollista osoittaa varoja. 

Ehdotetulla lailla pyritään kuitenkin lisää
mään julkisen vallan osaa järjestelmän kehittä
misessä ja tilintarkastajien valvonnassa. Kaup
pakamarijärjestön hyväksymät tilintarkastajat 
merkittäisiin kauppa- ja teollisuusministeriön 
pitämään julkiseen rekisteriin. Tilintarkastaja
järjestelmän valvontaa, ohjausta ja kehittämis
tä koskevaa sääntelvä täsmennettäisiin sisällvt
tämällä lakiin aikaisempaa yksityiskohtaisein
pia säännöksiä kauppa- ja teollisuusministeriön 
yhteydessä toimivasta valvontalautakunnasta 
ja kauppakamarijärjestön valvontaelimistä. 
Säätämällä valvontajärjestelmästä lain tasolla 
korostetaan toiminnan harjoittamisen vastuul
lisuutta ja julkista merkitystä. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön yhteydessä toimivan tilin
tarkastajajärjestelmän valvontalautakunnan ni
mi muuttuisi valtion tilintarkastuslautakunnak
si. Tälle toimielimelle siirtyisi kauppakamari
järjestöitä toimivalta päättää tiEntarkastajan 
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hyväksymisen peruuttamisesta. Tilintarkastaji
en oikeusturvaa lisäisi oikeus valittaa päätök
sestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Yleistä 

Tilintarkastuksesta ja tilintarkastajista ehdo
tetaan säädettäväksi yleislaki, joka koskisi kir
janpitolain nojalla kirjanpitovelvollisen yhtei
sön ja säätiön tilintarkastusta. Laki kokoaisi 
yhteen eri yhteisölaeista ja säätiölaista sekä 
myös Keskuskauppakamarin vahvistamista ti
lintarkastajasäännöistä peräisin olevia normeja. 
Säätämällä tilintarkastuksen sisällöstä yleislail
la erityislakien asemesta ei ole haluttu muuttaa 
nykyistä kutakin yhteisötyyppiä ja säätiötä 
koskevaa vakiintunutta käytäntöä. Omistajata
hon tiedonsaannin turvaaminen on tilintarkas
tuksen perinteinen tarkoitus. Tämä seikka ei 
henkilöyhtiöissä ole yhtä tärkeä kuin muissa 
yhteisöissä, koska avoimen ja kommandiittiyh
tiön yhtiömiehellä on oikeus osallistua juokse
vaan hallintoon ja käyttää tarkastusoikeuttaan. 
Ehdotetun lain tavoitteena on parantaa myös 
yhteisön ja säätiön muiden sidosryhmien ase
maa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tilintar
kastusvelvollisuus ulotetaan koskemaan kaik
kia avoimia ja kommandiittiyhtiöitä. 

Tilintarkastuksen lisäksi lakia sovellettaisiin 
myös muuhun toimintaan, joka laissa tai ase
tuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi 
kirjanpitovelvollisessa yhteisössä tai säätiössä. 
Tältä osin lakia sovellettaisiin niin hyväksytyn 
tilintarkastajan kuin maallikkotilintarkastajan 
toimintaan. Lain säännöksiä velvollisuudesta 
noudattaa hyvää tilintarkastustapaa ja tilintar
kastajan valvonnasta sekä muutoksenhausta 
sovellettaisiin lisäksi toimintaan, jota hyväksyt
ty tilintarkastaja tekee tässä ominaisuudessaan. 

Laki ei koskisi julkishallinnon tilintarkastus
ta, josta on voimassa omia säännöksiä. Kui
tenkin yhteisössä ja säätiössä, jossa kunnalla 
tai kuntayhtymällä on määräämisvalta, voitai
siin voimassa olevan osakeyhtiölain periaattei
den mukaisesti valita tilintarkastajaksi JHTT
tutkinnon suorittanut julkishallinnon ja talou
den tilintarkastaja sen estämättä, mitä ehdote
tussa laissa säädetään HTM-tilintarkastajan 
valitsemisesta. Tämä olisi suurissa yrityksissä 
mahdollista vasta sen jälkeen kun on selvitetty, 
että JHTT-tutkinto vastaa kahdeksannen yh
tiöoikeudellisen direktiivin vaatimuksia. 

Tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti 

Ehdotetussa laissa olisivat KHT- ja HTM
tilintarkastajien sekä KHT- ja HTM-tilintar
kastusyhteisöjen hyväksymisessä noudatettavat 
pääperiaatteet. Nämä tilintarkastajat ja yhtei
söt hyväksyisi voimassa olevan käytännön mu
kaisesti kauppakamarijärjestö. Keskuskauppa
kamarin tilintarkastajalautakunnasta ja kaup
pakamarin tilintarkastusvaliokunnasta sisältyisi 
lakiin yksityiskohtaisia säännöksiä. Tilintarkas
tajaksi hyväksymisen edellytyksistä säädettäi
siin lain tasolla. Laissa olisi säännöksiä myös 
tilintarkastajien ammattitutkinnon järjestämi
sestä. Kelpoisuusvaatimusten soveltamista kos
kisi 31 päivänä joulukuuta 1996 päättyvä siir
tymäaika. Tilintarkastusyhteisön hyväksymisen 
edellytyksiä väljennettäisiin niin, että yhteisön 
omistajana ja hallintoelimen jäsenenä voisivat 
toimia myös muut kuin KHT- ja HTM-tilin
tarkastajat. 

Ehdotetun lain mukaan hyväksyiyllä tilintar
kastajalla tarkoitettaisiin henkilöä ja yhteisöä, 
jonka kauppakamarijärjestö on hyväksynyt ja 
joka on merkitty kauppa- ja teollisuusministe
riön pitämään rekisteriin. Hyväksymisen voi
massaolo ja sen peruuttaminen ilmenisivät aina 
rekisteristä. Tutkintotodistusdirektiivin mukai
sesti ehdotetaan, että jossakin muussa Euroo
pan talousalueen valtiossa (ETA-valtio) tilin
tarkastajan ammattipätevyyden saanut voitai
siin Suomessa hyväksyä tilintarkastajaksi. Hy
väksyminen edellyttäisi kelpoisuuskokeen suo
rittamista. Kokeen järjestäminen olisi Keskus
kauppakamarin tiEntarkastajalautakunnan 
tehtävänä. 

Velvollisuus toimittaa tilintarkastus 

Yhteisössä ja säätiössä olisi valittava ehdo
tetussa laissa olevan yleisen kelpoisuusvaati
muksen täyttävä tilintarkastaja. Tilintarkasta
jan tulisi olla luonnollinen henkilö tai hyväk
sytty tilintarkastusyhteisö. Säännökset siitä, 
milloin tilintarkastaja tulisi valita, sisältyisivät 
edelleen eri yhteisölakeihin. 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään 
velvollisuudesta valita tilintarkastaja, olisi eh
dotetussa laissa säännös alarajasta yhteisön 
liikevaihdon tai tuoton, taseen loppusumman 
ja sen palveluksessa olevien henkilöiden luku
määrän perusteella, jolloin yhtiökokouksen tai 
vastaavan toimielimen olisi valittava vähintään 
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yksi hyväksytty tilintarkastaja. Ehdotettu laki 
laajentaisi hyväksytyn ti1intarkastajan käyttöä, 
sillä tämä velvollisuus olisi voimassa yhteisö
muodosta riippumatta. EY:n yhtiöoikeudellis
ten direktiivien perusteella laissa olisi lisäksi 
säännös siitä, että suurimmissa yhteisöissä ja 
säätiöissä voitaisiin valita vain hyväksytty tilin
tarkastaja. Tällöin maallikkotilintarkastajaa ei 
voitaisi valita edes hyväksytyn tilintarkastajan 
rinnalle. Asetuksella säädettäisiin kuitenkin 
ajankohdasta, milloin HTM-tilintarkastaja voi
taisiin valita tilintarkastajaksi viimeksi maini
tuissa yhteisöissä ja säätiöissä. Asetus annettai
siin, kun on selvitetty, että HTM-tilintarkasta
jatutkinto vastaa kahdeksannen yhtiöoikeudel
lisen direktiivin vaatimuksia. 

Kaikkein suurimmissa yhteisöissä tulisi aina 
valita ainakin yksi KHT-tilintarkastaja tai yh
teisö. Näissäkin tapauksissa ratkaisevaa olisi, 
ylittääkö yhteisön taseen loppusumma, liike
vaihto ja työntekijöiden lukumäärä laissa ole
van raja-arvon. Jotta muutokseen sopeutumi
seen olisi riittävästi aikaa, edellä mainittuja 
säännöksiä, jotka edellyttävät hyväksytyn tilin
tarkastajan valitsemista, sovellettaisiin siirty
mä-ajan jälkeen 1 päivästä tammikuuta 1996. 

Tilintarkastuksen sisältö 

Ehdotetussa laissa olisi säännös tilintarkas
tajan velvollisuudesta noudattaa hyvää tilintar
kastustapaa. Tämä velvollisuus olisi voimassa 
paitsi tiEntarkastuksessa myös muussa toimin
nassa, joka on säädetty tiEntarkastajan tehtä
väksi. Säännös veivoittaisi sekä hyväksyttyjä 
tilintarkastajia että muita tilintarkastajia. Hy
väksytyn tilintarkastajan tulisi noudattaa hy
vää tilintarkastustapaa myös tilintarkastajan 
ominaisuudessaan harjoittamassaan muussa 
toiminnassa. 

Ehdotetun lain mukaan tilintarkastuksen 
kohteena olisivat tilikauden kirjanpito ja tilin
päätös. Myös hallinnon tarkastus kuuluisi ti
Iintarkastuksen kohteeseen. Kun tiEntarkastus 
on tehty, tilintarkastajan tulisi tehdä siitä tiEn
päätökseen merkintä, jossa viitataan tilintar
kastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko 
tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mu
kaisesti. 

TiEntarkastajan olisi annettava kultakin tili
kaudelta tilintarkastuskertomus. Lakiin sisäl
tyisi säännös määräajasta, jossa kertomus olisi 
luovutettava tarkastuskohteen toimielimelle. 

Jos yhteisön tai säätiön vastuuvelvollinen on 
syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta 
saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus, 
tai muuhun yhteisöä tai säätiötä koskevan lain 
taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestyksen, 
yhtiösopimuksen tai sääntöjen vastaiseen toi
mintaan, tiEntarkastajan tulee esittää siitä ker
tomuksessaan muistutus. 

Tilintarkastuskertomuksen tulisi sisältää eh
dotetussa laissa säädetyt lausunnot ja mahdol
linen muistutus vastuuvelvollisuuden laimin
lyönnistä. TiEntarkastaja voisi täydentää tilin
päätöstietoja ja antaa lisätietoja. Emoyritykses
sä olisi lisäksi annettava erityinen kertomus 
konsernista. 

Tilintarkastaja voisi ehdotetun lain mukaan 
esittää hallitukselle tai muille vastuuvelvollisille 
huomautuksia tilintarkastuspöytäkirjassa sel
laisista seikoista, joita ei esitetä tilintarkastus
kertomuksessa. Tilintarkastajan toimintamah
dollisuuksia pyritään lisäämään myös ehdote
tun lain säännöksellä, jonka mukaan tilintar
kastajalla on läsnäolo-oikeus ja puhevalta toi
mielimen kokouksessa, jossa käsitellään hänen 
tehtäväänsä liittyviä asioita. 

Tilintarkastajan riippumattomuus 

Ehdotetulla lailla pyritään erityisesti turvaa
maan se, että tiEntarkastukseen voidaan luot
taa. Riippumattomuus on edellytys sille, että 
tilintarkastaja kykenee suorittamaan hänelle 
säädetyt tehtävät. Myös kahdeksannen yhtiö
oikeudellisen direktiivin keskeisiin periaatteisiin 
kuuluu se, että lakisääteistä tarkastusta suorit
tavat riippumattomat henkilöt. TiEntarkastajan 
valitsijoita koskisi ehdotetun lain säännös, jon
ka mukaan tilintarkastajana ei saa olla henkilö, 
jolla ei ole edellytyksiä riippumattoman tarkas
tuksen toimittamiseen. 

Säännöksissä olisi esimerkkejä tilanteista, 
jolloin riippumattomuus ei toteutuisi. Tilintar
kastus olisi nimenomaisesti kiellettyä esimerk
kitilanteissa. Esimerkkiluettelon pohjana on 
käytetty hyväksi voimassa olevan osakeyhtiö
lain esteellisyyssäännöksiä. 

TiEntarkastajan velvollisuuksia ja oikeuksia 
koskisivat myös ehdotetun lain salassapitovel
vollisuutta sekä tiEntarkastajan eroamista tai 
erottamista koskevat säännökset. Yhteisön ja 
säätiön toimielimillä olisi velvollisuus avustaa 
tilintarkastajaa. Lakiin sisältyisi säännös lää-
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ninhallituksen velvollisuudesta laiminlyöntiti
lanteessa määrätä kelpoisuusehdot täyttävä ti
lintarkastaja. 

Ohjaus, kehittäminen ja valvonta 

Tilintarkastusjärjestelmän kehittämisessä ja 
tilintarkastajien valvonnassa pääpaino olisi en
nakkovalvonnassa. Kauppa- ja teollisuusminis
teriön yhteydessä toimivan tilintarkastajajärjes
telmän valvontalautakunnan tehtäviä kehitet
täisiin. Lautakunta toimisi edelleen muutoksen
hakutoimielimenä, minkä lisäksi se huolehtisi 
aikaisempaa enemmän tiEntarkastuksen yleises
tä ohjauksesta ja kehittämisestä. Toimielimen 
keskeisenä tehtävänä olisi yleisohjeiden, suosi
tusten ja lausuntojen antaminen sekä hyväksy
tyille tilintarkastajille että maallikkotilintarkas
tajille. Toimielimen nimi muutettaisiin valtion 
tilintarkastuslautakunnaksi. 

Tilintarkastajien käytännön toiminnan val
vonnassa kauppakamarijärjestöllä olisi ehdo
tuksen mukaan edelleen keskeinen asema. Kes
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta ja 
alueellisten kauppakamarien tilintarkastusva
liokunnat huolehtisivat hyväksyttyjen tilintar
kastajien valvonnasta niin, että nämä säilyttä
vät ammattitaitonsa ja muut hyväksymisen 
edellytykset sekä toimivat lain mukaisesti. Val
vontavelvollisuuteen kuuluisi erityisesti seurata, 
että hyväksytyt tilintarkastajat ja tiEntarkas
tusyhteisöt toimivat hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Keskuskauppakamarin tilintarkas
tuslautakunnan ja kauppakamarien tilintarkas
tusvaliokuntien asettamisesta, kokoonpanosta 
ja tehtävistä säädettäisiin laissa. Lain tasoisella 
sääntelyllä korostettaisiin mainittujen toimie
linten asemaa julkisen vallan käyttäjänä. Tilin
tarkastajien ammattikunnan tärkeänä tehtävä
nä olisi kehittää alan sisäisiä ohjeita ja suosi
tuksia, joita tarvitaan etenkin hyvän tilintar
kastustavan määrittelemiseksi myös muussa 
kuin tilintarkastajan lakisääteisessä toiminnas
sa. 

Muutoksenhaku 

Ehdotetun lain tarkoittamat valvontaelimet 
käyttävät julkista valtaa. Toimielimien päätök
sillä on erityisesti hyväksyttyjen tilintarkastaji
en kannalta suuri merkitys. Hyväksytyn tilin
tarkastajan käyttövelvollisuus suurimmissa yh-

teisöissä merkitsee yksinoikeutta, joka korostaa 
hyväksymisen saamisen ja sen säilyttämisen 
oikeudellista ja taloudellista merkitystä hyväk
sytyn tilintarkastajan kannalta. Tämän vuoksi 
lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi yksityiskoh
taiset säännökset muutoksenhausta. Vain 
asianosaisella olisi oikeus hakea muutosta. 
Muutoksenhakua rajoitettaisiin eräiltä osin. 
Hyväksytyn tilintarkastajan oikeussuoja pa
ranisi niin, että hyväksymisen peruuttamista 
koskevasta valtion tilintarkastuslautakunnan 
päätöksestä voitaisiin valittaa korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle. 

Rangaistussäännös ja 
vahingonkorvausvelvollisuus 

Yhteisön ja omistajat ja sidosryhmät saavat 
tietoa yhteisöstä tilintarkastuskertomuksesta. 
Tilinpäätösinformaation luotettavuudelle on 
asetettu ja tulevaisuudessa asetetaan yhä enem
män vaatimuksia. Mahdollista tiEntarkastajan 
vahingonkorvausvastuuta virheellisen tilintar
kastuskertomuksen seurauksena ei voida pitää 
yksinomaan riittävänä. Tämän vuoksi on pe
rusteltua, että ehdotettuun lakiin sisällytetään 
rangaistussäännös tilintarkastuskertomuksen 
antamista koskevien lain säännöksien rikkomi
sesta. Samoin KHT- tai HTM-nimikkeen luva
ton käyttö olisi rangaistavaa tiEntarkastajan 
aseman julkisen luotettavuuden suojaamiseksi. 

Ehdotetuna lailla yhtenäistettäisiin myös ti
lintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat säännökset eri yhteisömuotojen ja 
säätiön osalta. Lailla ei ole tältäkään osin 
tarkoitus muuttaa syntynyttä oikeuskäytäntöä. 
Hyväksytyn tiEntarkastajan ja maallikkotilin
tarkastajan vastuu olisi yhtäläinen. 

3. Esityksen vaikutukset 

Ehdotettu laki olisi sekä tilintarkastusjärjes
telmän organisaatiota että tilintarkastusta ja 
tilintarkastajaa sääntelevä yleislaki. Laista ai
heutuisi kauppa- ja teollisuusministeriölle vas
tuu hyväksyttyjä tiEntarkastajia koskevan re
kisterin luomisesta ja ylläpitämisestä. Tältä 
osin laki aiheuttaisi vähäisiä kustannuksia jul
kiselle taloudelle. Rekisteröintiä koskevasta 
päätöksestä ja rekisteriotteesta perittäisiin 
maksuja valtion maksuperustelain ( 150/92) ja 
-asetuksen (211/92) mukaisesti. 
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Uusia toimielimiä ei ehdoteta perustettavak
si. Tilintarkastajajärjestelmän valvontalauta
kunta, jonka uusi nimi olisi valtion tilintarkas
tuslautakunta, jatkaisi toimintaansa kauppa- ja 
teollisuusministeriön yhteydessä. Uutta olisi 
kuitenkin se, että sanotun lautakunnan päätök
sestä voisi hakea valittamalla muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta. Kauppakamari
järjestö kattaisi ehdotetun tilintarkastuslain 
mukaisesta toiminnasta aiheutuvat kulunsa. 
Tilintarkastajatutkinnon järjestämisestä aiheu
tuvat kulut perittäisiin koemaksuna kokeeseen 
osallistuvilta. Lain mukaisen valvonnan aiheut
tamat kulut perittäisiin hyväksytyiltä tilintar
kastajilta ja tiEntarkastusyhteisöiltä vuosimak
suina. 

Lain 11 ja 12 §:llä laajennettaisiin velvolli
suutta valita hyväksytty tilintarkastaja yhtei
sössä ja säätiössä. Lain vaikutuksia kuvaa 
ehdotuksen liitteenä oleva verohallituksen yri
tystietokannasta laadittu tilasto. 

4. Asian ulmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Eduskunnan lausuma! ja muut kannanotot 

Valtiontilintarkastajat edellyttivät Wärtsilä 
Meriteollisuus Oy:n toiminnan tukemisesta an
tamassaan kertomuksessa (K n:o 3) tilintarkas
tusta koskevan lainsäädännön saattamista ajan 
tasalle. Muun muassa yritysten tilintarkastajien 
aseman ja hyväksymisen tulisi olla riittävän 
riippumattomia yritysten yksittäisistä intressi
ryhmistä. Valtiontilintarkastajien käsityksen 
mukaan valtiovalta on pääsääntöisesti eri etu
ja sidosryhmistä riippumaton. Tilintarkastajien 
hyväksyminen ja valvonta valtiovallan toimen
pitein lisäisivät tilintarkastajien riippumatto
muutta ja luotettavuutta. Valtiontilintarkasta
jat esittivät selvitettäväksi, tulisiko yritysten 
tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta siir
tää julkisen viranomaisen suoritettavaksi myös 
Suomessa. Hyvää tiEntarkastustapaa tulee val
tiontilintarkastajien mielestä kehittää siten, että 
tilinpäätös liitetietoineen antaa oikean kuvan 
tarkastelun yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. 

Valtiovarainvaliokunta mietinnössään 
(VaVM 22/1990 vp) yhtyi valtiontilintarkasta
jain näkemyksiin. Mietinnössään valiokunta 
esitti voimakasta kritiikkiä voimassa olevaa 
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tilinpäätös- ja tilintarkastusnormistoa kohtaan 
ja arvioi luottamuksen tilintarkastustoiminnan 
asianmukaisuuteen heikentyneen. Valiokunta 
katsoi välttämättömäksi palauttaa kansalaisten 
luottamus tilintarkastustoiminnan asianmukai
suuteen ja edellytti hallituksen ryhtyvän toi
menpiteisiin asiaa koskevan lainsäädännön 
muuttamiseksi ajan tasalle. 

Valmisteluelimet 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 19 
päivänä joulukuuta 1990 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli tehdä ehdotuksensa tavoitteiksi 
tilintarkastusjärjestelmän kehittämistarpeita ar
vioivalle tvölle sekä tehdä ehdotuksensa eri 
viranomai;ten ja yhteisöjen valmisteluvastuusta 
tässä työssä. Työryhmä päätyi siihen, että 
tilintarkastusjärjestelmästä olisi säädettävä eril
lisessä laissa. Työryhmä hahmotteli ne keskei
set asiaryhmät, joista laissa tulisi säätää. Tässä 
yhteydessä työryhmä kiinnitti huomiota kaup
pakamarijärjestön aseman sääntelytasoon. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 21 
päivänä maaliskuuta 1991 toimikunnan valmis
telemaan tiEntarkastusjärjestelmän kehittämis
tä. Toimikuntaan nimettiin edustajat kauppa
ja teollisuusministeriöstä, sosiaali- ja terveysmi
nisteriöstä, oikeusministeriöstä, pankkitarkas
tusvirastosta, Teollisuuden Keskusliitosta, Tu
run kauppakorkeakoulusta, Keskuskauppaka
marista sekä KHT-yhdistys ry:stä ja TiEntar
kastusyhdistys HTM ry:stä. Toimikunnan tuli 
erityisesti laatia ehdotuksensa siitä, mitkä lain
säädännölliset ja muut toimenpiteet ovat tar
peen saatettaessa hyvän tilintarkastustavan si
sältö, tilintarkastusmenettely yleensä sekä tilin
tarkastajien riippumattomuus vastaamaan li
sääntyneitä vaatimuksia. Toimikunnan tuli 
myös tutkia, miten tilintarkastajien auktori
sointi- ja valvontajärjestelmiä voidaan kehittää 
olemassa olevien organisatoristen perusratkai
sujen pohjalta. Toimikunnan tuli selvittää, mitä 
mahdollisia lainsäädännöllisiä tai muita toi
menpiteitä sopeutuminen EY:n harmonisointi
direktiiveihin ja erityisesti kahdeksanteen yhtiö
oikeudelliseen direktiiviin edellyttää. Toimi
kunnan tuli olla läheisessä yhteistyössä osake
yhtiölainsäädännön uudistamista valmistelevan 
toimikunnan kanssa. 

Toimikunta sai mietintönsä valmiiksi huhti
kuussa 1992. Mietinnössä ehdotetaan säädettä
väksi tilintarkastajajärjestelmää ja tilintarkas-
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tusta sääntelevä yleislaki. Lakia sovellettaisiin 
kirjanpitolaissa tarkoitettujen kirjanpitovelvol
listen tilintarkastukseen ja näiden tilintarkasta
jiin. Mietinnön mukaan valtiovalta osallistuisi 
tilintarkastajien hyväksymiseen ja valvontaan 
kauppakamarijärjestön kanssa voimassa olevan 
järjestelmän pohjalta. 

4.2. Lausunnot 

Tilintarkastuksen kehittämistoimikunnan 
mietinnöstä pyydettiin tärkeimpien viranomais
ten ja elinkeinoelämän sekä kuntien keskusjär
jestöjen lausunnot. Lausunnoissa asetuttiin lä
hes poikkeuksetta toimikunnan ehdottaman 
yleislain säätämisen kannalle. Monissa lausun
noissa esitettiin kuitenkin useita huomautuksia 
lakiehdotuksen yksityiskohdista. Lähinnä jul
kishallinnon edustajat arvostelivat toimikun
nan valintaa jättää julkisyhteisöjen tilintarkas
tus lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lausun
noista on tehty tiivistelmä. 

Hallituksen esitys on tehty virkatyönä kaup
pa- ja teollisuusministeriössä yhteistyössä oike
usministeriön kanssa. Esitys perustuu tilintar
kastuksen kehittämistoimikunnan ehdotuksiin. 
Lausunnoissa esitetyt lakiehdotuksen yksityis
kohtia koskevat huomautukset on pyritty otta
maan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Ehdotetun lain säätämisen yhteydessä kuruot
tavan tai muuteltavan erityislakien kartoittami
seksi pyydettiin lausunnot kaikilta ministeriöil
tä. Ehdotetun lain sisällöstä on neuvoteltu 
muun muassa Keskuskauppakamarin ja KHT
yhdistys ry:n kanssa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippumus muista esityksistä 

Ehdotetusta laista johtuvat muutokset on 
tehtävä myös hallituksen esitykseen luotto- ja 
rahalaitoksia ja niiden toimintaa koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 295/1992 vp) sisältyvään 
luottolaitostoimintaa koskevaan lakiehdotuk
seen, jolla yhtenäistetään luotto- ja rahoituslai
toksia koskeva lainsäädäntö. Mainittu laki on 

tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti 
ETA-sopimuksen kanssa. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön 
edellä kohdassa tilintarkastusta koskevat EY:n 
direktiivit mainitut ETA-sopimuksen liitteeseen 
XXII sisältyvät EY:n yhtiöoikeudelliset direk
tiivit tilintarkastusta koskevin osin siitä huoli
matta, että sopeuttamiseen Suomelle ETA
sopimuksessa myönnetty siirtymäkausi päättyy 
kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaan
tulosta. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 
ETA-sopimuksen voimaantulosta riippumatta. 
Siirtymäajan hyväksikäyttämiselle ei kaikilta 
osin ole tilintarkastuksen osalta perusteita, 
vaan lainsäädännön saattaminen vastaamaan 
kansainvälisiä vaatimuksia tulisi toteuttaa 
mahdollisimman pikaisesti. Ehdotettuun lakiin 
sisältyy tilintarkastajatutkintoa ja hyväksytyn 
tilintarkastajan käyttövelvollisuutta koskeva 
siirtymäsäännös. 

Mainituista direktiiveistä neljänteen ja seitse
mänteen sisältyy vaatimus kahdeksannen yhtiö
oikeudellisen direktiivin mukaisten tilintarkas
tajien käyttämisestä yritysten tilintarkastukses
sa. Tilinpäätösdirektiivejä tulee kansallisessa 
lainsäädännössä soveltaa osakeyhtiö- ja kom
mandiittiyhtiötyyppisiin yhtiömuotoihin. Suo
men osalta direktiivien soveltamisalan voidaan 
katsoa tarkoittavan niiden soveltamisalan ulot
tamista vähintäänkin osakeyhtiöihin, komman
diittiyhtiöihin ja avoimiin yhtiöihin. Ehdotetun 
tilintarkastuslain soveltamisala kattaisi direktii
vien soveltamisalan kokonaisuudessaan. Sovel
tamisala olisi kuitenkin laajempi, sillä lakia 
sovellettaisiin myös muissa kirjanpitovelvolli
sissa kuin direktiivien tarkoittamissa yhteisöis
sä. 

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön 
myös edellä kohdassa tutkintotodistusdirektiivi 
mainittu ETA-sopimuksen liitteeseen VII sisäl
tyvä tutkintotodistusdirektiivi tilintarkastustut
kinnon osalta. Ehdotetun lain mukaan jossakin 
muussa ETA-valtiossa tilintarkastajan ammat
tipätevyyden saanut voitaisiin hyväksyä tilin
tarkastajaksi. Tältä osin lakia voitaisiin sovel
taa vasta ETA-sopimuksen tultua voimaan. 
Hyväksyminen edellyttäisi Keskuskauppaka
marin tiEntarkastajalautakunnan järjestämän 
kelpoisuuskokeen suorittamista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Tilintarkastuslaki 

luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Ehdotettu laki on tarkoi
tettu tiEntarkastusta ja tiEntarkastajia koske
vaksi yleislaiksi. Lakia sovellettaisiin, jollei 
muualla laissa ole toisin säädetty. Yleislakina 
tilintarkastuslaki väistyisi, jos erityislaissa, ku
ten pankkilaeissa, olisi toisin säädetty. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lakia 
sovellettaisiin ensinnäkin kirjanpitolain nojalla 
kirjanpitovelvollisen yhteisön tai säätiön tiEn
tarkastukseen. Kirjanpitolain 1 §:n mukaan jo
kainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoi
mintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovel
vollinen. Osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiit
tiyhtiö, avoin yhtiö, yhdistys ja muu sellainen 
yhteisö sekä säätiö ovat aina kirjanpitovel
vollisia. Edelleen kirjanpitolain 1 §:n mukaan 
sijoitusrahastolaissa ( 480/87) tarkoitettu rahas
toyhtiö on sen hallussa olevan sijoitusrahas
ton osalta kitjanpitovelvollinen. Kirjanpitovel
vollisia eivät ole julkisyhteisö, Pohjoismaiden 
Investointipankki, Pohjoismaiden projektivien
tirahasto eikä maatilatalouden harjoittaja. 

Kirjanpitovelvollisuuden määritelmä on kat
sottu tarkoituksenmukaiseksi ehdotetun lain 
soveltamisalan määrittelyn lähtökohdaksi. Ti
lintarkastus lisää tilinpäätöksen luotettavuutta 
ja tällöin edistää kirjanpitolain ja yhteisö- ja 
muiden lakien noudattamista. Kirjanpitovelvol
lisuudesta kirjanpitolain nojalla vapautettujen 
tiEntarkastusta lailla ei säännellä, vaan se on 
järjestettävä joko viittaamalla niitä koskevassa 
lainsäädännössä ehdotettuun lakiin tai säätä
mällä niitä koskevasta tilintarkastuksesta erik
seen. Julkisyhteisöjen tilintarkastuksesta on 
olemassa erityiset säännökset. 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisuu
teen sisältyy tilinpäätöksen laatiminen, joten 
kirjanpidon tarkastamisen lisäksi tilintarkas
tukseen kuuluu myös tilinpäätöksen tarkastus. 
Tilintarkastus voidaan siten määritellä lähtö
kohtaisesti tilikauden kirjanpidon ja tilinpää
töksen tarkastukseksi. Lisäksi hallinnon tarkas
tus sisältyisi tilintarkastukseen. Sanottua toi
mintaa voidaan kutsua lakisääteiseksi tilintar
kastukseksi. TiEntarkastuksen sisällöstä säädet
täisiin tarkemmin lain 4 luvussa. 

Momentin 2 kohdan mukaan lakia sovelle
taan muuhun toimintaan, joka laissa tai ase
tuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi 1 
kohdassa tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä. 
Yhteisöjä koskevissa laeissa on muualla säädet
ty tilintarkastajalle tehtäviä, joita tilintarkasta
ja suorittaa lakisääteisinä tehtävinä tilintarkas
tajan ominaisuudessa ja vastuulla. Tällaisesta 
voidaan mainita esimerkkinä osakeyhtiölain 4 
luvun 4 §:n säännös, jonka mukaan osakepää
oman korottamisen yhteydessä yhtiökokouk
sessa tulee olla esillä tilintarkastajien lausunto 
hallituksen asiaan liittyvistä selostuksista. Edel
leen yhtiöiden sulautumisen yhteydessä kaikki
en yhtiöiden tilintarkastajien tulee osakeyhtiö
lain 14 luvun 1 §:n mukaan antaa lausunto 
sulautumiseen liittyvistä seikoista. Arvopaperi
markkinalain (495/89) 2 luvun 4 §:n 2 momen
tin mukaan on osakeyhtiön tai sen perustajien 
laatimassa tarjousesitteessä oltava yhtiön tilin
tarkastajien lausunto esitteen sisällöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ehdotettua 
lakia sovellettaisiin eräiltä osin myös hyväksy
tyn tiEntarkastajan tässä ominaisuudessaan 
harjoittamaan muuhun kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun toimintaan. Momentin mukaan 
tähän toimintaan sovellettaisiin lain 16 §:n 
säännöstä velvollisuudesta noudattaa hyvää ti
lintarkastustapaa, 25 §:n säännöstä salassapito
velvollisuudesta, 28-39 §:n säännöksiä valtion 
tilintarkastuslautakunnan, Keskuskauppaka
marin tiEntarkastajalautakunnan ja kauppaka
marin tilintarkastajavaliokunnan kehittämis-, 
ohjaus- ja valvontatehtävistä sekä 41 ja 42 §:n 
säännöksiä muutoksenhausta. 

TiEntarkastaja saa muita kuin lakisääteisiä 
tehtäviä yleensä toimeksiannon tai sopimuksen 
perusteella, jolloin tehtävästä peritään tavalla 
tai toisella korvaus. Toimeksiannon muoto ei 
olisi ratkaisevaa, vaan konkludenttinenkin toi
meksianto voisi kuulua momentin sovelta
misalaan. Momentissa tarkoitettu toiminta on 
liiketoimintaa tai muutoin ammattimaista toi
mintaa. Mikäli tilintarkastajan ja toisen osa
puolen välillä ei ole tilintarkastussuhdetta, 
säännöksen soveltamisen edellytyksiä harkitta
essa on otettava eritvisesti huomioon olosuh
teet, joissa tilintarka;taja antaa palvelun. Ky
seisessä toiminnassa tiEntarkastajan asiantun
temukseen luotetaan ja hänen riippumatonta 
asemaansa ja julkista hyväksymistään halutaan 
hyödyntää. Etenkin KHT- tai HTM-tilintar-
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kastajat nauttivat yleistä luottamusta. Muun 
kuin lakisääteisen toiminnan sisällyttäminen 
lain soveltamisalaan on tärkeää myös toimek
siantajan ja sivullisten suojaamiseksi. Tilintar
kastajan 2 momentissa tarkoitetut tehtävät 
vaihtelevat ja eroavat 1 momentissa tarkoite
tuista lakisääteisistä tehtävistä, joten niihin ei 
ole tarpeen soveltaa ehdotettua lakia kokonai
suudessaan. Esimerkiksi lain 23 ja 24 §:n riip
pumattomuutta ja esteellisyyttä koskevien 
säännösten soveltamisella momentin tarkoitta
maan toimintaan ei yleensä ole perusteita. 
Niinpä esimerkiksi verokonsultointia hyväksy
tyn tilintarkastajan ja tämän lähisukulaisten 
välillä ei ole syytä kieltää. 

Momentissa tarkoitetussa toiminnassa on 
tilintarkastajan ominaisuus hallitseva tekijä. 
Soveltamisalaa rajattaessa merkitystä on myös 
sillä, miten tilintarkastaja on itse määritellyt 
asemansa suhteessa palvelunsaajaan. Kyseisen 
toiminnan vaikutukset ulottuvat usein ulko
puolisiin, kuten silloin kun tilintarkastaja antaa 
todistuksen viranomaiselle. Tällaista toimintaa 
ovat esimerkiksi valtionapuhakemukseen liitty
vän lausunnon laatiminen tai konkurssipesän 
erikoistilintarkastus. Esimerkkeinä voidaan 
mainita myös lausunnon antaminen osakkeiden 
arvosta yrityskauppaa varten, laskentatoimen 
tarkastus, jatkuva tarkastus erikoistarkoitusta 
varten, tiEntarkastukseen läheisesti liittyvä or
ganisaation kehittämistehtävä, kirjanpitotehtä
vä sekä verotukseen liittyvä neuvonanto ja muu 
konsultointi tai palvelu. Tilintarkastaja ei näis
sä tehtävissä aina laadi kirjallista raporttia, 
eikä tehtävän hoitaminen välttämättä edellytä 
nimenomaista selvittelyä. Välimiehenä toimimi
nen tai asiantuntijana oikeudessa toimiminen 
eivät olisi momentissa tarkoitettua toimintaa, 
koska näitä tehtäviä koskevat erityissäännök
set. 

2 §. Määritelmiä. Pykälän 1 kohdassa mää
ritellään laissa tarkoitettu tiEntarkastaja ja 
hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajalla 
tarkoitettaisiin sitä, joka suorittaa 1 §:n 1 mo
mentissa mainittua tehtävää. 

TiEntarkastaja valitaan yleensä tehtäväänsä 
osakeyhtiön yhtiökokouksessa tai vastaavassa 
yhteisön korkeimmassa päättävässä toimieli
messä kuten osuuskunnan kokouksessa tai 
yhtiömiesten vaEtsemana. Säätiössä tilintarkas
tajan valitsee säätiön hallitus. Viranomainen 
voi tietyin edellytyksin määrätä yhden tai 
useamman tilintarkastajan suorittamaan eri
tyistä tarkastusta yhteisössä. TiEntarkastaja voi 

myös muuten tulla tiEntarkastustehtävään 
osoitetuksi, kuten esimerkiksi konkurssipesän 
erikoistilintarkastuksessa, jolloin velkojat sopi
vat tilintarkastuksesta. 

Hyväksyiyllä tiEntarkastajalla tarkoitetaan 2 
kohdan mukaan henkilöä tai yhteisöä, joka on 
sekä hyväksytty että rekisteröity 2 luvun sään
nösten mukaisesti. Tilintarkastajan ja tilintar
kastusyhteisön hyväksyisi Keskuskauppakama
rin tiEntarkastuslautakunta tai kauppakamarin 
tilintarkastusvaliokunta. Hyväksymisestä teh
täisiin merkintä kauppa- ja teollisuusministeri
ön pitämään rekisteriin. 

2 luku. Tilintarkastajien hyYäksyminen ja 
rekisteröinti 

3 §. Tilintarkastajan ammattitutkinnot. Pykä
län mukaan Keskuskauppakamarin ja kauppa
kamarien hyväksymien tilintarkastajien am
mattitutkinnot järjestää Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta. Tämän lautakunnan 
asettamisesta, kokoonpanosta ja toimikaudesta 
säädetään tarkemmin 31 ja 32 §:ssä. 

Tilintarkastajan ammattitutkinto järjestetään 
henkilölle, joka hakee Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymistä 4 ja 6 §:n 
mukaisesti. Tutkinto olisi kahdeksannen yhtiö
oikeudellisen direktiivin 3 artiklan tarkoittama. 
valtion tunnustarua korkeakoulun loppututkin
non tasoinen ammatillinen tutkinto. 

4 §. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastaja. Pykälässä säädettäisiin luonnollisen 
henkilön oikeudesta päästä 3 §:ssä tarkoitet
tuun tilintarkastajan ammattitutkintoon ja 
Keskuskauppakamarin hyväksymäksi tilintar
kastajaksi. Hyväksymistä olisi haettava Kes
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta. 
TiEntarkastusyhteisön vastaavasta hyväksymi
sestä säädettäisiin 5 §:ssä. Lain 6 §:ssä olisi 
vastaava säännös kauppakamarin hyväksymäs
tä tilintarkastajasta ja tilintarkastusyhteisöstä. 
Hyväksyminen pysyisi voimassa niin kauan 
kuin se joko hyväksytyn tilintarkastajan omas
ta hakemuksesta tai 6 luvun valvontaa koske
vien säännösten mukaisesti lakkaisi olemasta 
voimassa tai peruutettaisiin. 

Tilintarkastajaksi voitaisiin hyväksyä luon
nollinen henkilö, joka toiminnallaan ei ole 
osoittanut olevansa sopimaton tiEntarkastajan 
tehtävään. Kelpoisuusvaatimus vastaa kahdek
sannen yhtiöoikeudellisen direktiivin 3 artiklan 
mukaista hyvämaineisuuden vaatimusta. Haki-



1993 vp -- FlE 295 21 

jalla tulisi olla edellytykset toimia hyväksyttynä 
tilintarkastajana. Hakijan oletetaan olevan so
piva, jollei hakemusta käsiteltäessä nimenomai
sesti muuta ilmene. Keskuskauppakamarin ti
lintarkastuslautakunta voisi päättää toisin sil
loin, kun siihen on riittäviä perusteita. Päätök
sestä voisi hakija valittaa 7 luvun mukaisessa 
järjestyksessä. 

Hakija olisi sopimaton etenkin silloin, kun 
hän on syyllistynyt rikokseen tai rikkomuk
seen, joka perustellusti vaikuttaa hakijan edel
lytyksiin toimia hyväksyttynä tilintarkastajana. 
Esimerkkeinä voidaan mainita sellaiset teot 
kuten kirjanpitorikos ja -rikkomus, arvopape
rimarkkinarikos ja -rikkomus, varkaus, kaval
lus, rikos julkista taloutta vastaan, elinkeinori
kos ja väärennösrikos sekä petos. Osoitukseksi 
hakijan sopivuudesta riittäisi kahden luotetta
van henkilön, esimerkiksi kahden hyväksytyn 
tilintarkastajan allekirjoittama todistus, sillä 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
nalla ei ole oikeutta saada hakijan rikosrekis
teriotetta. Mainitulla toimielimellä olisi tarvit
taessa oikeus pyytää hakijalta lisäselvitystä. 

Hakija olisi sopimaton siinäkin tapauksessa, 
että hänet on tuomittu liiketoimintakiellosta 
annetun lain (1059/85) nojalla liiketoimintakiel
toon. Tämä voidaan todeta liiketoimintakielto
rekisteristä annetun asetuksen ( 1 060/85) mukai
sesta liiketoimintakieltorekisteristä. Hakija ei 
olisi sopiva tehtävään siinä tapauksessa, että 
hakijan hyväksyminen tilintarkastajaksi on ai
kaisemmin peruutettu kurinpitopäätöksellä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
hakijan tulisi hallita itseään ja omaisuuttaan. 
Tämä voidaan todeta virkatodistuksesta ja 
alioikeuden antamasta omavaraisuustodistuk
sesta. 

Momentin 2 kohdan mukaan olisi vaatimuk
sena, että hakija ei harjoita tilintarkastustoi
minnan kanssa muuta toimintaa, joka on omi
aan vaaranlamaan tilintarkastajan riippumat
tomuuden tai tilintarkastuksen suorittamisen. 
Säännöksen tavoitteena on turvata tilintarkas
tajan riippumattomuus. Tällainen vaatimus si
sältyy myös kahdeksannen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin 3 artiklaan. 

TiEntarkastustoiminnan kanssa harjoitettava 
muu toiminta olisi katsottava yhteensopimat
tomaksi, jos se saattaisi selvästi vaarantaa 
tiEntarkastuksen onnistumisen. Hakija ei saisi 
harjoittaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jonka 
voidaan olettaa vaikuttavan haitallisesti hänen 
itsenäisyyteensä tilintarkastajana tai horjutta-

van yleistä luottamusta hänen riippumatto
muuteensa tilintarkastajana. Tällaista tiEntar
kastajan riippumattomuuden tai tiEntarkastuk
sen suorittamisen vaarantavaa toimintaa voisi 
olla esimerkiksi tiEntarkastajan oloihin nähden 
laajamittainen sijoitustoiminta, jos toiminnasta 
seuraava taloudellinen intressi antaisi perustel
lun syyn epäillä tilintarkastajan riippumatto
muutta, ja voisi johtaa hyväksymisen peruut
tamiseen. Tilintarkastajan muu toiminta ei 
myöskään saisi olla niin päätoimista, että 
tilintarkastaja ei ehtisi suorittaa tiEntarkastusta 
sen laajuuden edellyttämällä huolellisuudella. 
Momentin 2 kohtaa sovellettaisiin yhdessä la
kiehdotuksen 16 §:n hyvää tilintarkastustapaa 
ja 23 §:n riippumattomuusvaatimusta koskevan 
säännöksen kanssa. Säännöstä voitaisiin sovel
taa myös tilintarkastusyhteisöihin niiden sallit
tua toimialaa rajoittavan 5 §:n nojalla. 

Momentin 3 kohdassa edellytettäisiin, että 
hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulu
tutkinnon. Ylemmän korkeakoulututkinnon 
käsitteen sisällöstä säädetään korkeakoulutut
kintojen määrittelystä sekä eräiden opintosuo
ritusten vastaavuudesta annetussa aset uksessa 
(200/82). 

Momentin 4 kohdassa edellytettäisiin, että 
hakija on suorittanut opinnot kauppa- ja teol
lisuusministeriön päätöksessä tarkemmin mää
rättävistä aineista. Sisältövaatimuksilla varmis
tettaisiin, että hakijalla on teoreettiset tiedot 
niistä aineista, jotka ovat tiEntarkastajan työs
sä oleellisia ja jotka sisältyvät myös kahdek
sannen yhtiöoikeudellisen direktiivin aineluet
teloon. Tarkoitus on, että ylemmän korkeakou
lututkinnon lisäksi kauppa- ja teollisuusminis
teriön päätöksessä vaadittaisiin tietyt opinto
suoritukset laskentatoimesta, oikeustieteestä ja 
tilintarkastuksesta joko perustutkintoon sisäl
tyvinä tai erikseen suoritettuina. 

Vaadittavasta käytännön kokemuksesta si
sältyisi säännös momentin 5 kohtaan. Hakijan 
tulisi osoittaa, että hänellä on vähintään viiden 
vuoden käytännön kokemus KHT-tilintarkas
tajan ohjauksessa tai vastaavalla tavalla vaati
vista tiEntarkastuksen ja laskentatoimen tehtä
vistä. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
varmistaa, että hakijalla on teoreettisten tieto
jen lisäksi hyväksytyn tiEntarkastajan toimin
nassa tarvittava käytännön osaaminen. Nyky
käytäntöön pohjautuva vaatimus on tiukempi 
kuin mitä kahdeksas yhtiöoikeudellinen direk
tiivi edellvttää. K vseisen direktiivin 8 artiklan 
mukaan hakijalla 'tulee olla vähintään kolmen 
vuoden tilintarkastuskokemus, josta vähintään 
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kaksi vuotta tulee olla saatu direktiivin kelpoi
suusehdot täyttävän tilintarkastajan ohjaukses
sa. 

Tilintarkastuskokemusta sa1Sl toimimalla 
KHT-tilintarkastajan ohjauksessa. Kokemusta 
voisi saada vastaavana tavalla. kuten tekemällä 
tilintarkastustyötä omaan lukuunsa, jolloin ti
lintarkastuskokemuksen riittävyyttä arvioitai
siin tarkastuskohteiden lukumäärän ja vaati
vuuden perusteella. Laskentatoimen kokemus 
todettaisiin hakijan esittämistä työtodistuksista 
sekä muista kirja11isista selvityksistä päätettä
essä hakijan hyväksymisestä ammattitutkin
toon. Koska tilintarkastuskokemuksen ja las
kentatoimen kokemuksen määrittely edellyttää 
tarkempaa ja yksityiskohtaista sääntelyä, ehdo
tetaan, että niistä määrätään tarkemmin kaup
pa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. 

Hakijan ammattitaidon arvioimista varten 
momentin 6 kohdassa säädettäisiin, että haki
jan tulee suorittaa lain 3 §:ssä tarkoitettu tilin
tarkastajan ammattitutkinto. Tämän sisällöstä 
määrättäisiin tarkemmin kauppa- ja teollisuus
ministeriön päätöksessä. Hakijan olisi lisäksi 
annettava tilintarkastajan vakuutus alioikeu
delle sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty. 
Vakuutuksen antamisen tarkoituksena on, että 
tilintarkastaja omalla tahdonilmaisullaan sitou
tuu noudattamaan hänelle kuuluvia velvolli
suuksia kuten hyvää tilintarkastustapaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik
keuksista 1 momentin 3 ja 5 kohdan vaatimuk
sista. Tilintarkastajaksi voitaisiin poikkeuksel
lisesti hyväksyä pitkän käytännön kokemuksen 
hankkineita hakijoita, jotka täyttävät pykälän 
1 momentin 1 ja 2 kohdan vaatimukset, mutta 
eivät kuitenkaan täytä 3 ja 5 kohdassa olevia 
korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta 
koskevia vaatimuksia. 

Momentin mukaan Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta voisi ensinnäkin hy
väksyä hakijan, jolla on seitsemän vuoden 
kokemus laskentatoimen, rahoituksen ja oi
keustieteen vaativissa tehtävissä, mutta jolla ei 
ole 3 kohdassa tarkoitettua ylempää korkea
koulututkintoa. Tässä tapauksessa hakijan tu
lisi kuitenkin täyttää pykälän 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettu, kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön päätöksessä tarkemmin määrättävä 
vaatimus riittävästä tilintarkastuksen koke
muksesta sekä suoritettava pykälän 1 momen
tin 6 kohdassa tarkoitettu ammattitutkinto 
samoin kuin täytettävä muut 1 momentin 

vaatimukset. Vaativat tehtävät olisivat esimer
kiksi johtotason tehtäviä suurissa liiketoimin
taa harjoittavissa yrityksissä. 

Momentin toisen poikkeussäännön nojalla 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
ta voisi hyväksyä hakijan, jolla on 15 vuoden 
kokemus 1askentatoimen, rahoituksen sekä oi
keustieteen vaativissa tehtävissä, mutta jolla ei 
ole pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitet
tua korkeakoulututkintoa eikä 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettua tilintarkastuksen koke
musta. Tässäkään tapauksessa pitkä kokemus 
vaativissa tehtävissä ei korvaisi 3 §:ssä tarkoi
tettua ammattitutkintoa, vaan hakijan olisi 
tullakseen hyväksytyksi suoritettava tutkinto ja 
annettava sen jälkeen vakuutus oikeudelle. 
Hakijan tulisi täyttää myös muut kuten 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa olevat vaatimukset. 

Tilintarkastajien hyväksyminen tapahtuisi 
vaiheittain, jolloin ensin päätettäisiin, hyväksy
täänkö hakija osallistumaan tutkintoon. Käy
tännössä tutkinnossa menestyminen on useiden 
hakijoiden kohdalla epävarmaa. Tämän takia 
pykälän 3 momentissa olisi säännös, jonka 
mukaan hakijan ei vielä tutkintoon hyväksyt
täessä tarvitse täyttää 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua, sopimatonta toimintaa koskevaa 
vaatimusta. Mikäli hakija muutoin täyttäisi 1 
ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset ammat
titutkinnon suorittamista koskevaa 1 momentin 
6 kohtaa lukuun ottamatta, hakija olisi hyväk
syttävä tutkintoon. Ennakolta annettava tilin
tarkastajatutkintoon hyväksymistä koskeva 
päätös on tarpeen, jotta ammattitutkintoon ei 
tarvitse valmentautua turhaan. Kokeen jälkeen 
päätettäisiin tutkintosuoritusten hyväksymises
tä tai hylkäämisestä ja samalla koko tilintar
kastajaksi hyväksymishakemuksen hyväksymi
sestä tai hylkäämisestä. Tällöin kaikkien kel
poisuusvaatimusten tulisi täyttyä. Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunnan päätök
seen voisi hakija hakea muutosta 7 luvun 
mukaisesti. 

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksistä ja 
hakumenettelystä annettaisiin tarkempia mää
räyksiä kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksessä. Myös Keskuskauppakamarin tilintar
kastajasäännöt voisivat sisältää tarkempia oh
jeita. 

Yleisperusteluissa esitetyistä syistä pykälän 4 
momentissa säädettäisiin, että Keskuskauppa
kamarin tilintarkastuslautakunta voisi hyväk
syä tilintarkastajaksi myös hakijan, jolla on 
tilintarkastajan toimen harjoittamisen ammat-
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tipätevyys jossakin muussa Euroopan talous
alueen valtiossa. Säännöstä voitaisiin soveltaa 
ETA-sopimuksen tultua voimaan. 

Kyseisen hakijan olisi ennen hyväksymistä 
suoritettava tutkintotodistusdirektiivin 4 artik
lan 1 kohdan b alakohdan mukaisena kelpoi
suu~kokeena Keskuskauppakamarin tilintar
kastuslautakunnan määräämä osa tiEntarkas
tajan ammattitutkinnosta. Lisäksi hakijan olisi 
annettava oikeudelle 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitettu vakuutus. Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnalla olisi mahdollisuus 
selvittää kokeella toisesta ETA-valtiosta olevan 
hakijan tiedot tilintarkastustoiminnan kannalta 
olennaisissa kansalliseen lainsäädäntöön kuulu
vissa aineissa. Tutkinto suoritettaisiin suomen 
tai ruotsin kielellä ja se käsittäisi ne aineet, 
jotka eivät sisälly hakijan tutkintotodistukseen. 
Tutkinto voisi sisältää aineita lähinnä ammat
titutkinnon tilintarkastuskertomusosasta, kaup
pa- ja vero-oikeusosasta sekä mahdollisesti 
myös tilintarkastustekniikkaosasta. Hakijan 
valitusoikeus määräytyisi 7 luvun mukaisesti. 

Momentin tarkoittama menettely täyttää 
myös Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja 
Ruotsin välillä vuonna 1990 solmitun sopimuk
sen pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöil
le, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden an
tavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman 
koulutuksen, asettamat vaatimukset. 

5 §. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Pykälässä säädettäisiin edelly
tyksistä, joiden nojalla Keskuskauppakamarin 
tiEntarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkas
tusyhteisöksi (KHT-yhteisö) osakeyhtiön, avoi
men yhtiön tai kommandiittiyhtiön, jolla on 
edellytykset toimia riippumattomana tilintar
kastusyhteisönä tämän lain mukaisesti. Osuus
kuntamuoto ei hyvin sovellu tilintarkastustoi
minnan harjoittamiseen osuuskunnalta edelly
tettävän osuustoiminnallisen luonteen vuoksi. 
Säätiö ei voi säätiölain 6 §:n liiketoiminnan 
harjoittamisrajoituksen nojalla harjoittaa tilin
tarkastustoimintaa. Yhdistyslain 5 §:n mukaan 
yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa 
tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudel
lisesti vähäarvoisena. Tämän vuoksi vain py
kälässä tarkoitetut yhtiömuodot voivat saada 
hyväksymisen. 

Pykälässä mainitut edellytykset voidaan 
yleensä todeta yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopi
muksesta, mihin pykälän johtolause viittaa. 
Pykälää sovellettaisiin 6 §:n perusteella ja muu
taksin myös yhtiöön, joka hakee kauppakama-

rin hyväksymistä. Hakijana olevan yhtiön tulee 
olla täysivaltainen ja merkittynä kaupparekis
teriin ennen kuin se voi saada hyväksytyn 
tiEntarkastusyhteisön kelpoisuuden. 

Pykälän 1 kohdan mukaan voitaisiin tilintar
kastusyhteisöksi hyväksyä vain yhtiö, jonka 
toimialana on tilintarkastus ja siihen liittyvä 
toiminta. Vaatimuksen tarkoituksena on turva
ta hyväksyttyjen tiEntarkastusyhteisöjen julki
nen luotettavuus, riippumattomuus ja asiantun
temus. Toimiala käy ilmi yhtiöjärjestyksestä tai 
yhtiösopimuksesta kaupparekisteritietojen mu
kaisesti. Hyväksyttävään toimialaan voivat 
kuulua kaikki 1 §:ssä tarkoitetut tilintarkastus
tehtävät. Yhtiö ei saa harjoittaa tiEntarkastus
toiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on 
omiaan vaarantaruaan tiEntarkastajan riippu
mattomuuden tai tilintarkastuksen suorittami
sen. Rajatapauksessa kiinnitetään huomiota 
siihen, täyttyykö 23 §:ssä säädetty tiEntarkasta
jan riippumattomuus ja harjoittaako yhtiö lii
ketoimintaa, jota ei 6 luvun nojalla voida 
valvoa. 

Pykälän 2 kohdassa ehdotetaan säädettäväk
si tilintarkastusyhteisön omistuksen ja määrä
ysvallan käytön rajoituksista. Omistus ei saa 
vaikuttaa yhtiön toimintaan riippumattomuut
ta vaarantavalla tavalla. Tämän saavuttamista 
edistää, jos KHT-yhteisön omistajista yli puo
let on ehdotetun lain mukaan hyväksyttyjä 
KHT-tilintarkastajia tai KHT-yhteisöjä. Pelk
kä omistus ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Mai
nittua enemmistöä laskettaessa otetaan omis
tusosuuksien lisäksi huomioon myös omistuk
seen liittyvät äänimäärät, joista yli puolet tulee 
olla KHT-tilintarkastajilla tai KHT-yhteisöillä. 

KesKuskauppakamarin tilintarkastuslauta-
kunta toteaisi omistukseen ja äänimäärään 
liittyvät vaatimukset hakemuksen yhteydessä 
sille toimitetuista kaupparekisteritiedoista. 
Käytännössä omistus- ja määräysvaltarajoituk
set toteutetaan yhtiöjärjestykseen tai yhtiösopi
mukseen sisällytettävällä omistusrajoituksella, 
etenkin suostumus- ja lunastuslausekkeella. 
Vaatimuksen toteutumista ja sen noudattamis
ta jatkossa valvottaisiin 6 luvun mukaisesti. 

Pykälän 3 kohdan mukaan KHT-tilintarkas
tajien tulisi muodostaa yli puolet KHT -yhtei
sön hallituksen jäsenistä ja sen varajäsenistä. 
Myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
tulisi olla KHT-tilintarkastajia. Nämä luonnol
liset henkilöt voisivat olla myös ulkomailla 
hyväksyttyjä tiEntarkastajia kuten pykälän 2 ja 
4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos hei-
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dät on Suomessa hyväksytty 4 §:n 4 momentin 
edellyttämällä tavalla. Pykälän 3 kohdan vaa
timuksen täyttyminen voidaan niin ikään tode
ta kaupparekisteritiedoista. 

Pykälän 4 kohdan mukaan toimitusjohtajan 
ja varatoimitusjohtajan tulisi olla KHT-tilintar
kastajia. Tämä voidaan hakemusvaiheessa to
deta yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta. 
Vaatimukset~ toteutumista jatkossa valvottai
siin 6 luvun mukaisesti. 

6 §. Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
ja tilintarkastusyhteisö. Pykälän mukaan kaup
pakamarin tiEntarkastusvaliokunta hyväksyisi 
tiEntarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä samo
jen periaatteiden mukaisesti kuin Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy 
KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä 3-5 §:n 
mukaan. Kauppakamarin hyväksymät tilintar
kastajat ja tilintarkastusyhteisöt ovat HTM
tilintarkastajia ja HTM-yhteisöjä. HTM-tilin
tarkastajan peruskoulutukseksi riittäisi kuiten
kin alempi korkeakoulututkinto. Myös työko
kemuksen sisältö eroaisi KHT -tilintarkastajan 
hyväksymisvaatimuksista. Kauppakamarin hy
väksymistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyh
teisöistä voitaisiin määrätä tarkemmin kauppa
ja teollisuusministeriön päätöksessä. Yksityis
kohtaiset ohjeet voisivat nykykäytännön mu
kaisesti sisältyä Keskuskauppakamarin vahvis
tamiin HTM-tilintarkastajasääntöihin ja KHT
ja HTM-tilintarkastusyhteisösääntöihin. Kaup
pakamarin tilintarkastusvaliokunnan asettami
sesta, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädet
täisiin 33 §:ssä. 

Pvkälän 1 momentti vastaa KHT-tilintarkas
tajan kelpoisuusvaatimuksia koskevaa 4 §:n 1 
momenttia lukuun ottamatta momentin 3 ja 5 
kohtaa. Momentin 3 kohdassa säädettäisiin, 
että kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta 
voi hyväksyä tilintarkastajan, jolla on alempi 
korkeakoulututkinto. Kauppakamarin hyväk
symien tilintarkastajien työkokemusvaatimus 
olisi momentin 5 kohdan mukaan samoin viisi 
vuotta. Erona olisi se, että tilintarkastuskoke
mukseksi ja laskentatoimen kokemukseksi riit
täisivät kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksessä tarkemmin määrättävä! ammattimai
set tilintarkastus- ja laskentatoimen tehtävät ja 
että kokemusta kertyisi toimimalla myös 
HTM-tilintarkastajan ohjauksessa tai vastaa
valla tavalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin 3 
kohdassa mainitusta korkeakoulututkintovaati
muksesta voitaisiin poiketa, mikäli hakijalla on 

seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista 
laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen 
tehtävistä sekä lisäksi vähintään kolmen vuo
den käytännön kokemus tilintarkastuksesta si
ten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksessä tarkemmin määrätään tai mikäli ha
kijalla on 15 vuoden kokemus ammattimaisista 
laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen 
tehtävistä. Erona KHT -tilintarkastajan vastaa
viin kelpoisuusvaatimuksiin 4 §:n 2 momentissa 
olisi siis se, että kokemusta ei tarvitsisi kertyä 
yhtä vaativissa tehtävissä. 

Kauppakamarin tilin tarkastusvalio kun ta 
päättäisi pykälän 3 momentin nojalla hakijan 
ottamisesta tiEntarkastajan ammattitutkintoon 
haettaessa kauppakamarin hyväksymistä. 
Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta to
teaisi tässä yhteydessä pykälässä tarkoitettujen 
edellytysten täyttymisen. Keskuskauppakama
rin tiEntarkastuslautakunta laatisi ja arvostelisi 
nykykäytännön mukaisesti myös HTM-tilintar
kastajan ammattitutkinnon tehtävät. Kauppa
ja teollisuusministeriön päätöksellä määrättäi
siin tarkemmin tutkinnon sisällöstä siten, että 
se täyttää kahdeksannen yhtiöoikeudellisen di
rektiivin vaatimukset. Tutkinnon tavoitteena 
olisi edelleen testata teoreettisia tietoja ja kykyä 
soveltaa niitä käytäntöön, joita toiminta HTM
tilintarkastajana edellyttää. HTM -hyväksymis
hakemuksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä 
ammattitutkinnon tulosten selvittyä päättäisi 
kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta. 

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta hy
väksyisi pykälän 4 momentin mukaan tilintar
kastusyhteisöjä samalla tavalla kuin Keskus
kauppakamarin tilintarkastuslautakunta hy
väksyy KHT-yhteisöjä 5 §:n mukaisesti. Lain 
5 §:n 2-4 kohdan vaatimus siitä, että tilintar
kastaja tai tilintarkastusyhteisö on Keskus
kauppakamarin hyväksymä, täyttyisi myös, jos 
tällainen tiEntarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
on kauppakamarin hyväksymä. Tämä poikkeus 
on tarpeen, jotta HTM-yhteisön omistus- ja 
määrääruisvallan haitijoina voisi toimia HTM
tilintarkastajia ja HTM-yhteisöjä sekä toimie
linten enemmistönä, toimitusjohtajana tai va
ratoimitusjohtajana voisi toimia HTM-tilintar
kastajia. Vaatimukset täyttäisi myös KHT
tilintarkastaja. 

7 §. Rekisteriin merkitseminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin rekisteristä, johon 
merkitään kaikki lain mukaan hyväksytyt tilin
tarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt. Rekisteriä 
pidettäisiin kauppa- ja teollisuusministeriössä. 



1993 vp -- FIE 295 25 

Sen tarkoituksena on osoittaa, ketkä ovat 
hyväksyttyjä tilintarkastajia ja hyväksyttyjä ti
lintarkastusyhteisöjä. 

Rekisteriin merkittäisiin 4--6 §:n nojalla hy
väksytyt tilintarkastajat ja tilintarkastusyhtei
söt. Pykälän 2 momentin mukaan Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunta ilmoittaisi 
kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä hyväk
symiensä KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhtei
söjen että kauppakamareiden hyväksymien 
HTM-tilintarkastajien ja HTM-yhteisöjen re
kisteriin merkitsemisestä. Keskuskauppakama
rin tilintarkastuslautakunta huolehtisi siitä, että 
rekisteri-ilmoitukset ovat oikeaperusteisia, oi
keasisältöisiä ja oikea-aikaisia. Näin voitaisiin 
taata rekisteröitävien oikeusturva. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö tarkastaisi ennen rekiste
röintiä vain ilmoituksen muodollisen oikeelli
suuden, sillä Keskuskauppakamarin tilintar
kastuslautakunta tekisi ilmoituksen hallintome
nettelylain (598/82) mukaista päätöksenteko
menettelyä noudattaen. Ilmoituksen sisällölli
nen oikeellisuus voisi tilanteesta riippuen tulla 
aikaisemmin selvitetyksi useassa eri asteessa. 
Rekisteröity olisi 2 §:ssä tarkoitettu hyväksytty 
tilintarkastaja. Rekisteristä poistaminen 8 §:n 
mukaan merkitsisi, että hyväksyminen on pe
ruutettu. Rekisterimerkinnällä olisi siis julkinen 
luotettavuus. Rekisterin tarkemmasta sisällöstä 
säädettäisiin asetuksella. 

Pykälän 3 momentista ilmenisi rekisterin 
tarkoitus. Vain rekisteriin merkitty tiEntarkas
taja ja tilintarkastusyhteisö olisivat oikeutettuja 
käyttämään nimikettä Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai kauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM) tai 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tiEntarkas
tusyhteisö (KHT-yhteisö) tai kauppakamarin 
hyväksymä tiEntarkastusyhteisö (HTM-yhtei
sö) taikka näihin viittaavia lyhenteitä. Hyväk
sytyn tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
osoittavan aseman oikeudeton käyttäminen oli
si 43 §:n mukaan rangaistava teko. 

Pykälän 4 momentin mukaan rekisteristä 
annettaisiin pyynnöstä todistuksia ja otteita. 

8 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälässä sää
dettäisiin hyväksytyn tilintarkastajan rekisteris
tä poistamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
tämä edellyttäisi hyväksymisen peruuttamista 
tai sen lakkaamista. Tällöin Keskuskauppaka
marin tilintarkastuslautakunnan tulisi tehdä 
ilmoitus rekisteristä poistamiseksi. Pykälän 2 
momentin mukaan ilmoituksen voisi tehdä 
myös toimielin, joka on 6 ja 7 luvun mukaisesti 
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peruuttanut tiEntarkastajan hyväksymisen, jos 
tämä päätös on lainvoimainen. TiEntarkastajan 
hyväksyminen voisi lakata 40 §:n mukaan. Lain 
8 §:n rekisteröintisäännös koskisi myös hyväk
syttyä tilintarkastusyhteisöä. 

3 luku. Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus 

9 §. Tilintarkastusvelvollisuus. Pykälän 1 mo
mentin mukaan yhteisössä ja säätiössä on 
valittava tilintarkastaja ja toimitettava tiEntar
kastus sen mukaan kuin ehdotetussa laissa ja 
muualla laissa säädetään. Valittavan tilintar
kastajan velvollisuutena on toimittaa vuotuinen 
tilintarkastus sekä huolehtia muista lakisäätei
sistä, kuten ehdotetussa ja asianomaisessa yh
teisöä koskevassa laissa sekä arvopaperimark
kinalaissa säädetyistä tiEntarkastajan tehtävis
tä. Tilintarkastajien lukumäärä ja valintame
nettely vaihtelevat eri yhteisöjä koskevissa la
eissa ja säätiölaissa. Tämän vuoksi on katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi, että ehdotetussa laissa 
viitataan muualla laissa oleviin tiEntarkastajan 
asettamisvelvollisuutta koskeviin säännöksiin. 
Tällöin myös tiEntarkastajan valitsemista kos
kevat erityissäännökset löytyisivät kyseisestä 
yhteisöä koskevasta laista ja säätiölaista. Eh
dotettuun lakiin sisältyisivät hyväksytyn tilin
tarkastajan valitsemista koskevat, asianomaista 
yhteisöä koskevaa lakia ja säätiölakia täyden
tävät lisäsäännökset. Nämä olisivat ehdotetun 
lain 11 ja 12 §:ssä. Lain 27 §:ssä olisi säännös 
lääninhallituksen velvollisuudesta valita tilin
tarkastaja laiminlyöntitapauksissa. Osakeyhti
össä ja osuuskunnassa vähemmistön suojaksi 
säädetystä oikeudesta vaatia hyväksytty tiEn
tarkastaja ja erityinen tarkastus säädettäisiin 
edelleen asianomaisissa yhteisöjä koskevissa 
laeissa. Lain 4 luvussa säädettäisiin tilintarkas
tuksen sisällöstä. 

Erityisesti ehdotetun lain 3 luvun säännöksiä 
hyväksytyn tilintarkastajan valitsemispakosta 
saatetaan joutua hyvinkin pian muuttamaan 
osakeyhtiölakiin ehdotettujen muutosten vuok
si. Osakeyhtiölakitoimikunta 1990 ehdottaa 
(komiteanmietintö 1992:32) osakeyhtiöiden ja
koa julkisiin ja yksityisiin osakeyhtiöihin. Jul
kisille yhtiöille ehdotetaan suurempaa tiedon
antovelvollisuutta ja tällöin velvollisuutta valita 
kaikissa julkisissa osakeyhtiöissä, koosta riip
pumatta, vähintään yksi yhtiökokouksen valit
sema KHT-tilintarkastaja. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös velvol-



26 1993 '"P - HE 295 

lisuudesta valita varatilintarkastaja silloin, kun 
yhteisössä on valittu vain yksi tilintarkastaja. 
Säännöksessä ei mainita säätiötä, koska säätiö
lain 12 §:n 1 momentin mukaan säätiössä on 
aina oltava kaksi tilintarkastajaa. Momentin 
mukaan varatilintarkastajaan sovellettaisiin eh
dotetussa ja asianomaista yhteisöä ja säätiötä 
koskevassa laissa olevia tilintarkastajaa koske
via säännöksiä. Momentti vastaa voimassa 
olevan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2 mo
menttia, jonka sisältämä periaate näin ulotet
taisiin koskemaan muitakin yhteisöjä ja säätiö
tä. 

10 §. Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus. Py
kälässä määriteltäisiin ne yleiset kelpoisuuseh
dot, jotka jokaisen tiEntarkastajan vähintään 
tulisi täyttää. Tilintarkastajaksi voitaisiin 1 
momentin mukaan valita vain luonnollinen 
henkilö tai 2 luvun säännösten mukaisesti 
hyväksytty ja rekisteröity KHT- tai HTM
yhteisö. Tilintarkastajalla tulisi olla sellainen 
laskentatoimen, taloudellisten ja oikeudellisten 
asioiden sekä tiEntarkastuksen tuntemus ja 
kokemus kuin yhteisön tai säätiön toiminnan 
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen teh
tävän hoitamiseksi. Vajaavaltaista tai konkurs
sissa olevaa ei voitaisi valita tilintarkastajaksi. 
Kelpoisuusehtojen tavoitteen toteutuminen 
edellyttää, että kelpoisuusvaatimukset täyttyvät 
koko tehtävän hoitamisen ajan. 

Pykälän esikuvana on käytetty voimassa 
olevan osakeyhtiölain JO luvun 3 §:ää. Tätä 
säännöstä on käytännössä tulkittu väljästi. 
Monesti vain esteellisyyssäännösten on katsot
tu rajoittavan tiEntarkastajan valintaa eikä 
pätevyydelle ole asetettu vaatimuksia. Ehdotet
tu pykälä liukentaisi pätevyysvaatimuksia. Ti
lintarkastajalta ei kuitenkaan edellytettäisi, että 
hän harjoittaa tilintarkastusta ammatikseen. 
Hänen tulisi kuitenkin tuntea kirjanpito- ja 
tilinpäätöskäytäntö niin hyvin, että hän pystyy 
arvioimaan itsenäisesti toimeksiantoon kuulu
vat laillisuusseikat. TiEntarkastuksen ja oikeu
dellisten asioiden tuntemuksella tarkoitetaan 
pykälässä vähintään tilintarkastusta koskevien 
ja siihen liittyvien säännösten tuntemista. Edel
leen tilintarkastajalla tulisi olla riittävä tunte
mus tiEntarkastustekniikasta ja tilintarkastuk
seen keskeisesti kuuluvista tehtävistä. Kelpoi
suuden täyttymistä arvioitaisiin tapauskohtai
sesti yhteisön ja säätiön toiminnan laadun ja 
laajuuden perusteella. Muodollisena kelpoi
suusvaatimuksena pykälässä edellytetään lisäk
si täysivaltaisuutta, joten vajaavaltaista tai hoi-

hottavaksi julistettua taikka konkurssissa ole
vaa ei voitaisi valita tilintarkastajaksi. Olennai
sena muutoksena voimassa olevaan lakiin eh
dotetaan kansalaisuusvaatimuksesta luopumis
ta. Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulisi 2 
momentin mukaan olla asuinpaikka Euroopan 
talousalueella tai tilintarkastajan tulisi olla 5 tai 
6 §:ssä tarkoitettu hyväksytty tilintarkastusyh
teisö. 

11 §. Velvollisuus valita hyväksytty tilintarkas
taja. Pykälässä säädettäisiin velvollisuudesta 
valita hyväksytty tilintarkastaja. Säännöstä so
vellettaisiin eri yhteisöjä koskevissa laeissa ja 
säätiölaissa olevien tilintarkastusvelvollisuutta 
koskevien säännösten lisäksi. Velvollisuudesta 
valita tilintarkastaja on säännöksiä esimerkiksi 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä, säätiölain 2 
luvun 12 §:ssä ja avoimesta yhtiöstä ja kom
mandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvussa. 

Pykälän 1 momentin mukaan sen lisäksi, 
mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta 
valita tilintarkastaja, vähintään yhden tilintar
kastajan tulisi olla hyväksytty tilintarkastaja, 
jos yhteisön tai säätiön osalta vähintään kaksi 
kolmesta 1 momentissa tarkoitetusta edellytyk
sestä täyttyy: taseen loppusumma on edellisen 
tilikauden tilinpäätöksen mukaan yli kaksi 
miljoona markkaa (1 kohta), liikevaihto tai sitä 
vastaava tuotto on edellisen tilikauden tilinpää
töksen mukaan yli neljä miljoonaa markkaa (2 
kohta) ja keskimääräinen työntekijämäärä on 
edellisen tilikauden aikana ollut yli 10 henkilöä 
(3 kohta). Tuotolla tarkoitetaan säännöksen 2 
kohdassa kaikkia tuottoja, joka esimerkiksi 
yhdistyksessä ovat varsinaisen toiminnan tuot
to, sijoitusten tuotto ja varainhankinnan tuot
to. Jollei yhteisössä sitä koskevien säännösten 
mukaan vaadita toimintakertomuksen laatimis
ta, tulisi säännöksen 3 kohdassa tarkoitettu 
henkilömäärä selvittää muulla tavalla. 

Voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna 
ehdotus laajentaa hyväksytyn tilintarkastajan 
käyttövelvollisuuden alaa. Osakeyhtiölain 10 
luvun 4 §:n mukaan yhtiöön tai emoyhtiöön on 
valittava hyväksytty tilintarkastaja, jos yhtiön 
tai konsernin sidottu oma pääoma on enem
män kuin kaksi miljoonaa markkaa. Vastaa
vasti osuuskunnissa sidotun oman pääoman 
ollessa yli miljoona markkaa tai mikäli sen 
palveluksessa on kahden viimeksi kuluneen 
tilikauden aikana ollut keskimäärin yli 200 
henkilöä tai osuuskunnalla on sijoituspääoma, 
on osuuskunnassa valittava hyväksytty tilintar
kastaja. Keskimääräistä palveluksessa olleiden 
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henkilöiden määrää koskeva säännöksen 3 
kohdan kriteeri on neljännen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin II artiklan mukaan kolmantena 
kriteerinä liikevaihdon ja taseen loppusumman 
rinnalla. Pykälän 1 momentin vaatimus täyttyi
si, jos vähintään yksi tilintarkastajista on hy
väksytty tilintarkastaja. Yhteisö voisi lisäksi 
valita muita kuin hyväksyttyjä tilintarkastajia, 
jollei tätä oikeutta ole rajoitettu asianomaista 
yhteisöä koskevissa säännöksissä tai esimerkik
si yhtiöjärjestyksessä. 

Momentin raja-arvojen eräänä esikuvana on 
käytetty osakeyhtiölain II luvun 14 §:n 2 mo
menttia. Tämän säännöksen mukaan samat 
raja-arvot kuin ehdotetussa momentissa ylittä
vien yhtiöiden on julkistettava tilinpäätöstie
tonsa toimittamalla ne kaupparekisteriviran
omaiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan vain hyväksyt
ty tilintarkastaja voisi toimia tilintarkastajana, 
jos yhteisössä vähintään kaksi säännöksessä 
tarkoitetusta kolmesta edellytyksestä täyttyy: 
taseen loppusumma edellisen tilikauden tilin
päätöksen mukaan on yli 12,5 miljoonaa mark
kaa (1 kohta), liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto edellisen tilikauden tilinpäätöksen mu
kaan on yli 25 miljoonaa markkaa (2 kohta) ja 
palveluksessa edellisen tilikauden aikana on 
ollut keskimäärin yli 50 henkilöä (3 kohta). 
Muun kuin hyväksytyn tilintarkastajan valitse
minen tällaisessa yhteisössä ei olisi mahdollista, 
ei edes vaatimukset täyttävän tilintarkastajan 
rinnalle. Kelpoisuusvaatimus perustuu kahdek
sannen vhtiöoikeudellisen direktiivin 2 artiklan 
ehdottoi'nasta säännöksestä. Sen mukaan vain 
direktiivin kelpoisuusvaatimukset täyttävä ti
lintarkastaja voidaan valita toimittamaan tilin
päätöksen lakisääteinen tilintarkastus yhteisös
sä, joka ylittää neljännen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin II artiklassa asetetut raja-arvot. 
M omentin soveltamisesta HTM -tilintarkasta
jaan säädettäisiin asetuksella 48 §:n 4 momentin 
nojalla. 

Momentissa olevat markkamääräiset raja
arvot vastaavat neljännen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin 11 artiklan raja-arvoihin kaavailtua, 
komission vuonna 1993 ehdottamaa tarkistus
ta. Suuriin yhtiöihin kohdistuu jo voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan tavallista suu
rempi vaatimus luotettavuudesta ja julkisuu
desta. Kirjanpitolain 33 §:ssä tarkoitetut raja
arvot ylittävän liiketoimintaa harjoittavan kir
janpitovelvollisen on toimitettava kuudessa 
kuukaudessa tilikauden päättymisestä patentti-

ja rekisterihallituksen kaupparekisteriosastolle 
oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja 
taseesta liitteineen. Ehdotetut markkamääräiset 
raja-arvot ovat kuitenkin suurempia kuin kir
janpitolain 33 §:n tarkoittamat raja-arvot. 

Pykälässä tarkoitetun tilintarkastajan valitse
minen kohdistuu tuleviin tilikausiin. Tilintar
kastaja valitaan yhtiökokouksessa tai vastaa
vassa toimielimen kokouksessa aina alkaneen 
eikä päättyneen tilikauden ajaksi. Tilintarkas
taja voidaan valita useammankin tilikauden 
ajaksi. Tällöin yhteisön tulee ennakoida, täyt
tyvätkö pykälässä tarkoitetut kokorajat tulevi
en tilikausien aikana. Mikäli tilintarkastajan 
kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, yhteisön on 
valittava uusi tiEntarkastaja vaikka kesken 
tilikauden. 

12 §. Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja 
tai -yhteisö. Pykälän mukaan tilintarkastajaksi 
olisi suuremmissa yhteisöissä ja säätiössä valit
tava vähintään yksi Keskuskauppakamarin hy
väksymä tiEntarkastaja tai tilintarkastusyhtei
sö, jos yhteisö on arvopaperimarkkinalaissa 
tarkoitettu pörssiyhtiö tai sopimusmarkkinayh
tiö tai jos yhteisössä ja säätiössä vähintään 
kaksi kolmesta säännöksessä tarkoitetusta edel
lytyksestä täyttyy edeltäneen tilikauden aikana: 
taseen loppusumma on ollut yli 150 miljoonaa 
markkaa (1 kohta), liikevaihto on ollut yli 300 
miljoonaa markkaa ( 2 kohta) ja keskimääräi
nen työntekijämäärä on ollut yli 300 henkilöä 
(3 kohta). 

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n mu
kaan pörssiyhtiö on yhtiö, jonka osakkeeseen 
osakeyhtiölain mukaan oikeuttavalla arvopape
rilla voidaan käydä kauppaa arvopaperipörs
sissä. Sopimusmarkkinayhtiö on yhtiö, jonka 
osakkeesta tai osakkeeseen osakeyhtiölain mu
kaan oikeuttavasta arvopaperista on tehty 
kurssivälityssopimus. Voimassa olevassa osake
yhtiölain 10 luvun 4 §:ssä edellytetään vähin
tään yhtä KHT-tilintarkastajaa, jos yhtiön 
osakkeita tai velkakirjoja noteerataan arvopa
peripörssissä tai jos yhtiön palveluksessa on 
kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana 
ollut yli 500 henkilöä. Lisäksi tiettyjä toimialo
ja koskevassa erityislainsäädännössä, kuten 
pankki- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä on 
säännöksiä, joiden mukaan tilintarkastajaksi 
voidaan valita ainoastaan KHT-tilintarkastaja. 
Ehdotettua pykälää on muutettu osakeyhtiö
lain säännökseen verrattuna siten, että notee
rattujen yhtiöiden jaottelu vastaa arvopaperi
markkinalaissa tarkoitettuja yhtiön omasta 
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tahdosta noteerattuja yhtiöitä ja muita julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä. Eh
dotettu säännös koskisi yhtiön omasta tahdos
ta arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla ta
valla noteerattuja yhtiöitä. 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei tunne KHT
tilintarkastajavaatimuksen osalta liikevaihto
tai taserajoja. Pykälän säännöksellä laajenne
taan KHT-tilintarkastajan käyttöä keskikokoi
sissa ja suurissa yrityksissä. Säännöksen tarkoi
tuksena on varmistaa mahdollisimman ammat
titaitoinen tilintarkastus yrityksissä, joilla nii
den toiminnan laajuuden perusteeella voidaan 
arvioida olevan laaja sidosryhmäpiiri. 

13 §. Tilintarkastus konsernissa. Pykälän 1 
momentin mukaan konsernin emoyrityksenä 
olevassa yhteisössä ja säätiössä tulisi valita 
hyväksytty tilintarkastaja 11 ja 12 §:n mukai
sesti, jos konsernin osalta 11 tai 12 §:ssä tar
koitetuista kolmesta edellytyksestä vähintään 
kaksi täyttyy. Säännöksen soveltaminen mer
kitsee esimerkiksi, että konsernin emoyrityk
seen tulisi valita vähintään vksi KHT-tilintar
kastaja 12 §:n mukaisesti, ku·n edellisen tilikau
den konsernitilinpäätös osoittaa konsernin lii
kevaihdon olevan yli 300 miljoonaa markkaa 
taikka konsernitaseen loppusumman olevan yli 
150 miljoonaa markkaa tai konsernin keski
määräisen työntekijämäärän olevan yli 300 
henkilöä. Ehdotettua lakia sovellettaisiin vri
tyskokonaisuuteen samalla tavalla kuin yksit
täiseen yhteisöön tai säätiöön. Hyväksytty ti
lintarkastaja olisi valittava edellytysten täytty
essä, vaikka konserni ei olisi velvollinen laati
maan konsernitilinpäätöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan konsernissa 
tytäryrityksenä olevan yhteisön tilintarkasta
jaksi on valittava vähintään yksi emoyrityksenä 
olevan yhteisön tai säätiön tilintarkastaja. 
Edellä sanotusta voidaan poiketa vain perus
tellusta syystä. Tällaisena syynä voisi olla 
esimerkiksi kesken tilikauden tehtävä yritys
kauppa, jolloin konserniin tulisi uusi tytäryh
tiö, jonka tilintarkastajat on jo valittu. Tämä 
velvollisuus on tarkoituksenmukaista ulottaa 
koskemaan kaikkia yhteisömuotoja. 

Ehdotettua pykälää saatetaan joutua myö
hemmin tarkistamaan osakeyhtiölakitoimikun
ta 1990:n mietinnössä ehdotettujen konserni
säännösten perusteella. 

14 §. J HTT-tilintarkastajan valitseminen. Py
kälän mukaan voitaisiin yhteisössä ja säätiössä, 
jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määrää
misvalta, valita HTM-tilintarkastajan sijasta 

tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden 
tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-ti
lintarkastaja sen estämättä, mitä lain 
11-13 §:ssä säädetään hyväksytyn tilintarkas
tajan valitsemisesta. 

Voimassa olevan osakeyhtiölain 10 luvun 
4 §:n 6 momentin mukaan voidaan valtioneu
voston päätöksellä määrätä, että sanotun py
kälän 1-3 momentissa olevia vaatimuksia 
hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta ei so
velleta muun muassa osakeyhtiöön, jonka 
osakkeista kunta tai kuntayhtymä omistaa 
enemmän kuin puolet ja jonka tilintarkastus 
täyttää päätöksessä mainitut ehdot. Osuuskun
ta-, kunta- sekä kuntainliittoenemmistöisen 
osakeyhtiön tilintarkastuksesta eräissä tapauk
sissa annetun valtioneuvoston päätöksen 
(1 02/80) 2 §:n mukaan osakeyhtiölain poik
keussäännöstä voidaan soveltaa, jos yhtiön 
yhdeksi tilintarkastajaksi on valittu kuntien 
keskusjärjestön palveluksessa oleva päätoime
naan tilintarkastustehtävissä oleva henkilö 
taikka kunnallislain (953/76) 94 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu henkilö, jonka kuntien keskus
järjestö on hyväksynyt tällaisten yhtiöiden tilin
tarkastajaksi. Poikkeussäännöksen tarkoitukse
na on ollut turvata julkisen omistajan etu ja 
kunnallistalouden näkökohtien huomioon otta
minen kunnallisen yhtiön tilintarkastuksessa. 

Kunnat ja kuntayhtymät organisoivat palve
lutuotantoaan ja muita julkishallinnon tehtävi
ään yhä enemmän kirjanpitovelvollisiin yhtei
sömuotoihin, myös konsernimuodossa. Kun
nallisenemmistöisten yhteisöjen tilintarkastuk
sessa on edelleenkin tarpeen turvata myös 
julkishallinnon osaaminen ja tuntemus. Kun
nan toimialaa koskevan vakiintuneen oikeus
käytännön mukaan kunnat eivät voi muutoin 
kuin erityisistä syistä harjoittaa liiketoimintaa 
tai omistaa tällaista toimintaa harjoittavan 
osakeyhtiön osakkeita, ellei kysymys ole kun
nalle luontaisten, lähinnä yleisten edellytysten 
kehittämiseen liittyvästä toiminnasta. Kunnal
lisenemmistöiset yhteisöt harjoittavatkin yleen
sä esimerkiksi veden, lämmön tai sähkön jake
lua tai vaikkapa yleishyödyllistä asuntotoimin
taa. 

Osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:ää on tarkoitus 
muuttaa samanaikaisesti. Ehdotetulla pykälällä 
korvattaisiin osakeyhtiölain poikkeussäännös. 
Pykälä sallii, että yhteisössä, jossa kunnalla tai 
kuntayhtymällä on määräämisvalta, voidaan 
HTM-tilintarkastajan sijasta valita tilintarkas
tajaksi julkishallinnon ja talouden tilintarkas-
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tuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja 
(JHTT -tilintarkastaja). Säännös merkitsee, että 
JHTT-tilintarkastajaa ei rinnastettaisi KHT
tilintarkastajaan. JHTT-tilintarkastajaa ei voi
taisi valita silloin, kun ehdotetun lain 12 ja 13 § 
edellyttävät KHT-tilintarkastajan valitsemista. 

JHTT-lautakunnasta ja tilintarkastajasta, 
kelpoisuusvaatimuksista, tutkinnosta ja valvon
nasta säädetään julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnosta annetussa asetuk
sessa (926/91). Asetuksen 1 §:n mukaan muun 
muassa kunnallisenemmistöisten yhteisöjen ti
lintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden 
ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista to
teamista varten on julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinto (JHTT -tutkinto). Ky
seisen asetuksen 2 §:n mukaan JHTT-tutkinnon 
järjestämistä varten on valtiovarainministeriön 
yhteydessä julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastuslautakunta (JHTT-lautakunta). Myös 
kunnallislakia on suunniteltu muutettavaksi 
niin, että ainakin yhden tilintarkastajan kun
nassa tulisi olla JHTT -tilintarkastaja. K unnal
lisenemmistöiset yhteisöt eroavat toimialaltaan 
ja suuruudeltaan valtionyhtiöistä, joiden osalta 
ei ole tarvetta vastaavaan sääntelyyn. 

JHTT-tilintarkastaja olisi kirjanpitovelvolli
sen yhteisön tilintarkastajana ehdotetun lain 
2 §:n tarkoittama tilintarkastaja, joten lakia 
sovellettaisiin tällaiseen tilintarkastajaan lu
kuun ottamatta vain hyväksyttyä tilintarkasta
jaa koskevia säännöksiä. Ehdotetun lain ohella 
JHTT-tilintarkastajaa koskisivat julkishallin
non ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta 
annetun asetuksen erityissäännökset. JHTT
tutkintoa kehitetään niin, että se vastaa kah
deksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin vaati
muksia. Lain 48 §:n 4 momentin mukaan py
kälää voitaisiin soveltaa 11 §:n 2 momentin 
raja-arvot ylittävässä yhteisössä ja säätiössä 
asetuksella säädettävästä ajankohdasta, kun on 
selvitetty, että tutkinto vastaa direktiivin vaa
timuksia. 

15 §. Tilintarkastusyhteisön päävastuullinen ti
lintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi on valittu 
tilintarkastusyhteisö, tämän olisi pykälän mu
kaan ilmoitettava tarkastettavalle yhteisölle tai 
säätiölle, kenellä on päävastuu tilintarkastuk
sen toimittamisesta. Pykälän mukaan päävas
tuullisella tilintarkastajalla tulisi olla vähintään 
sama kelpoisuus kuin tilintarkastusyhteisöllä. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että jos tilintarkastusyh
teisö on valittu tilintarkastajaksi yhteisöön, 
jossa tulee olla vähintään HTM-tilintarkastaja, 

on päävastuullisen tilintarkastajan oltava vä
hintään HTM-tilintarkastaja. Jos tilintarkasta
jaksi on valittu KHT-yhteisö, on päävastuulli
sen tilintarkastajan aina oltava KHT -tilintar
kastaja. Myös lain 23 ja 24 §:n säännöksiä 
riippumattomuudesta sovelletaan päävastuulli
seen tilintarkastajaan. 

Päävastuullisella tilintarkastajalla olisi pykä
län mukaan samanlainen oikeus ja velvollisuus 
olla läsnä yhteisön tai säätiön kokouksessa 
kuin mitä muutoin on tilintarkastajasta voi
massa ehdotetun lain 21 §:n nojalla. 

4 luku. Tilintarkastuksen sisältö 

16 §. Hyvän tilintarkastustavan velvoittavuus. 
Pykälän 1 momentin mukaan tilintarkastajan 
on noudatettava hyvää tiEntarkastustapaa 
1 §:ssä mainittuja tehtäviä suorittaessaan. Sään
nös veivoittaisi sekä hyväksyttyjä tilintarkasta
jia että muita tilintarkastajia. Velvollisuus kos
kisi tilintarkastusta ja muuta toimintaa, joka 
on säädetty tilintarkastajan tehtäväksi. Sään
nös koskisi myös muuta toimintaa, jota hyväk
sytty tiEntarkastaja harjoittaa tässä ominaisuu
dessaan. 

Hyvän tilintarkastustavan velvoittavuudella 
tarkoitetaan velvollisuutta toimia tilintarkas
tustehtävissä huolellisen ammattihenkilön ylei
sesti noudattaman tilintarkastuskävtännön mu
kaisesti. Tilimarkastajan tulee käyttää hyväk
seen tilintarkastuksen suunnittelussa. toteutuk
sessa ja raportoinnissa menetelmiä, joita huo
lelliset ammattihenkilöt yleisesti käyttävät. Ti
lintarkastajan tulisi tarkastaa tarpeelliset 
seikat, jotta hän voisi antaa lain 19 §:n mukai
sen tilintarkastuskertomuksen. Pykälä kattaa 
kahdeksannen vhtiöoikeudellisen direktiivin 23 
artiklassa asetetun vaatimuksen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden tulee huolehtia, että lakisäätei
sessä tilintarkastuksessa noudatetaan 'ammatil
lista huolellisuutta'. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä hyvään 
tiEntarkastustapaan viitataan monessa kohdin. 
Osakeyhtiölain 10 luvun 7 §:n 1 momentissa ja 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä an
netun lain 1 0 luvun 6 §:n 1 momentissa sääde
tään, että tilintarkastajan tulee hyvän tilintar
kastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkas
taa tilinpäätös ja kiijanpito sekä yhtiön hallin
to. Asunto-osakeyhtiöön sovelletaan asunto
osakeyhtiölain 3 §:n mukaan osakeyhtiölain 10 
luvun 7 §:n säännöstä. Säätiölain 12 §:n 4 mo-
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mentti ja yhdistyslain 38 § sisältää sisällöltään 
yhdenmukaisen säännöksen. Näitä säännöksiä 
on käytetty ehdotetun momentin esimerkki
nä. 

Hyvä tilintarkastustapa on hyvään asianaja
jatapaan ja hyvään kirjanpitotapaan rinnastet
tavaa tapaoikeutta. Tilintarkastajan tulee toi
minnassaan noudattaa sekä eettisesti että am
matillisesti hyväksyttäviä periaatteita. KHT
yhdistys ry on 10 päivänä tammikuuta 1992 
hyväksynyt jäseniään koskevia ohjeita, joissa 
on kirjoitetussa muodossa selvitettv huolellisen 
ammattihenkilön harjoittaman toiminnan taso. 
Ohjeita voidaan yleisemminkin käyttää suunta
viivoina harkittaessa esimerkiksi oikeuden
käynnissä sitä, onko hyvää tilintarkastustapaa 
noudatettu. Hyvää tiEntarkastustapaa on käsi
telty myös alan ammattijulkaisuissa. Kannan
ottoja voidaan löytää tuomioistuimien ja Kes
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 
ratkaisuista. Valtion tiEntarkastuslautakunnan 
eräänä keskeisenä tehtävänä on 28 §:n mukaan 
huolehtia hyvän tilintarkastustavan kehittämi
sestä. 

Lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa, muus
sa kuin tiEntarkastajan lakisääteisessä toimin
nassa hyvä tilintarkastustapa vaihtelee toimek
siannon laadun mukaan. Esimerkiksi konkurs
sipesän erikoistilintarkastuksessa hvvä tilintar
kastustapa voisi olla samanlaista kuin vuositi
lintarkastuksessa, joskin siihen voisi vaikuttaa 
tarkastuksen painottuminen konkurssivelkojien 
intressissä oleviin seikkoihin, kuten takaisin
saantiperusteiden selvittämiseen, eikä niinkään 
vähemmistöosakkaiden kohtelun arviointiin. 
Myös yrityskauppaa varten osakkeiden arvosta 
annettavan lausunnon ja tilintarkastuksen sekä 
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun tar
jousesitteen tarkastuksen välillä on yhteisiä 
piirteitä. Veroneuvonnassa tai organisaation 
kehittämistehtävässä voi hyvän tilintarkastus
tavan määrittäminen olla vaikeampaa. Tällöin 
voitaisiin ohjenuoraa hakea ehdotetussa laissa 
tilintarkastajalle yleisesti asetetuista huolelli
suus- ja varovaisuusvaatimuksista. Tilintarkas
tajien ammattikunnan kannalta on tärkeää, 
että hyvän tilintarkastustavan sisällöstä tiedo
tetaan ja järjestetään koulutusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilintarkastajan 
on noudatettava yhtiömiesten, yhtiökokouksen 
tai vastaavan toimielimen antamia erityisiä 
ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, 
yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuk
sen taikka hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

Pykälän 1 momenttia on pidettävä hyvän tilin
tarkastustavan velvoittavuuden pääsääntönä, 
jota 2 momentti selventää. Tässä todetaan, 
mitä ohjeita tilintarkastajan on myös noudatet
tava. Yhtiömiehet, yhtiökokous tai vastaava 
toimielin voi esimerkiksi määrätä, että tilintar
kastaja ei saa käyttää apulaista tarkastustyös
sään, tavanomaisen tarkastuksen lisäksi tar
kemman selvityksen antamista tai lausuntojen 
sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen tie
tyistä seikoista. 

Säännös on yhdenmukainen voimassa olevan 
osakeyhtiölain 10 luvun 7 §:n 3 momentin 
kanssa. Säännöksen tarkoittama vastaava toi
mielin tarkoittaa esimerkiksi sijoitusrahastolain 
rahasto-osuuden omistajien kokousta. Sään
nöillä tarkoitetaan myös sijoitusrahaston sään
töjä. 

17 §. Tilintarkastuksen kohde. Pykälän 1 mo
mentin mukaan tilintarkastuksen kohteena on 
yhteisön ja säätiön tilikauden kirjanpito ja 
tilinpäätös sekä hallinnon tarkastus. Kirjanpi
toon ja tiEnpäätökseen sisältyvät asiakirjat 
määräytyvät kirjanpitolain ja mahdollisten 
muiden lakien mukaan, joita tulee noudattaa 
tarkastettavassa yhteisössä tai säätiössä tilin
päätöksen laadinnassa. Tilinpäätökseen kuulu
vat tuloslaskelma, tase ja niiden liitteenä ilmoi
tettava! tiedot. Tilinpäätöstä varmentavat tase
erittelyt. Tilinpäätökseen voi sisältyä yhteisöä 
koskevan lain johdosta yhteisön hallituksen 
antama toimintakertomus, jolloin se kuuluu 
tilintarkastuksen piiriin. Pykälään sisältyvät 
toimenpiteet, jotka edeltävät tilintarkastusker
tomuksen antamista. Tilinpäätöksen tarkastuk
sen perusteella tilintarkastajan tulee pystyä 
muodostamaan perusteltu käsityksensä siitä, 
onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että tilintarkastaja selvittää, miten 
tilikauden tulos on syntynyt ja varmistaa, että 
tilikauden tuloslaskelma on laadittu lain mu
kaisesti. TiEntarkastajan on myös varmistetta
va, että tuloslaskelman ja taseen tiedot perus
tuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätöksessä on 
esitetty lain ja hyvän kirjanpitotavan edellyttä
mät tiedot. 

Tarkastuskohde määräytyisi yksilöllisessä ti
lanteessa noudatettavan yhteisölainsäädännön 
ja kirjanpitolain mukaisten tilinpäätöksen laa
timista koskevien säännösten perusteella. Toi
mintakertomus kuuluu tilinpäätöksen tarkas
tukseen, jos laki tai yhteisön säännöt, yhtiöso-
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pimus tai vastaava taikka yhteisön tekemä 
päätös edellyttää toimintakertomuksen laati
mista. 

Myös hallinnon tarkastus kuuluisi tilintar
kastuksen kohteeseen. Momentin esikuvana on 
käytetty voimassa olevan osakeyhtiölain 10 
luvun 7 §:ää, jonka mukaan tilintarkastajan 
tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä 
laajuudessa tarkastaa myös yhtiön hallinto. 
Hallinnon tarkastus kuuluu tilintarkastajan 
tehtäviin myös voimassa olevan säätiölain 
12 §:n 1 momentin mukaan. Käytännössä hal
linnon tarkastus sisältyy luontevana osana ti
linpäätöksen tarkastukseen. Lainsäädännön ja 
yhteisön päättävien toimielinten tekemien pää
tösten noudattamisesta tiEntarkastaja lausuisi 
erityisesti 19 §:ssä tarkoitetussa tilintarkastus
kertomuksessa. Tilintarkastuksen suorittamisen 
kannalta ei ole merkitystä pykälässä säädetyllä 
kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon jaotte
lulla, sillä käytännössä nämä muodostavat ko
konaisuuden. 

Hallintotarkastuksessa tilintarkastajan tehtä
vänä on huolehtia lähinnä johdon toiminnan 
laillisuuden valvomisesta, eikä niinkään liiketa
loudellisten näkökohtien selvittämisestä. Tä
män on katsottu sisältävän velvollisuuden sel
vittää esimerkiksi sellaisia seikkoja kuin orga
nisaation puutteet ja riskilähteet, onko päätök
set ja lakisääteiset velvoitteet pantu asianmu
kaisesti täytäntöön, vakuutusten kattavuus, ar
vopapereiden panttaaminen ja säilyttäminen 
sekä veroilmoituksen puutteet ja virheellisyy
deL Yhteisön ulkopuolisen tahon kannalta on 
tärkeää, että tilintarkastaja tutkii, onko toimin
nan jatkamiselle olemassa edellytyksiä. 

Tilintarkastajalta edellytetään myös tarkas
tuksen kohdetta koskevien säännösten tunte
musta. Kuten yleisperusteluissa on todettu, 
säätämällä tilintarkastuksen sisällöstä yleislailla 
eritvislakien asemesta ei ole yleensäkään halut
tu ~uuttaa nykyistä kutakin yhteisötyyppiä ja 
säätiötä koskevaa vakiintunutta käytäntöä. 
Niinpä esimerkiksi osakeyhtiössä ja osuuskun
nassa hallinnon tarkastus käsittää myös osake
yhtiö- ja osuuskuntalainsäädännön sisältämien 
vähemmistönsuojasäännösten, muiden erityis
säännösten ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 
määräysten noudattamisen valvonnan. 

Pvkälän 2 momentin mukaan emoyrityksenä 
olev"an yhteisön tai säätiön tilintarkastajan on 
mvös tarkastettava konsernitilinpäätös sekä 
m~utoinkin konserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiön keskinäisiä suhteita. Tarkastuksen tulee 

tällöin erityisesti kohdistua konsernin yhteisö
jen ja säätiön keskinäisiin suhteisiin. Koska 
säätiö voi toimia ainoastaan emoyrityksenä, 
voi konsernissa olla ainoastaan yksi säätiö. 
Momentin esikuvana on käytetty osakeyhtiö
lain 10 luvun 7 §:n 2 momenttia. 

18 §. Tilinpäätösmerkintä. Pykälässä säädet
täisiin tilinpäätösmerkinnän tekemisestä ja sen 
vähimmäissisällöstä. Kun tiEntarkastus on teh
ty, tiEntarkastajan tulisi tehdä siitä tilinpäätök
seen merkintä, jossa viitataan tilintarkastusker
tomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpää
tös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Tilinpäätösmerkinnän tarkoituksena on yksi
löidä luotettavasti se tilinpäätös, jonka tilintar
kastaja on tarkastanut. Tilinpäätösmerkintä 
tehdään tasekirjaan kirjoitettavalla merkinnäl
lä, joka osoittaa, että tilintarkastus on päätty
nyt ja tarkastuksesta on annettu kertomus. 
TiEntarkastaja allekirjoittaa tilinpäätösmerkin
nän paperille tulostettuun tai kirjoitettuun ti
linpäätökseen. Jos tilintarkastajia on useita, 
kaikkien tulee allekirjoittaa tilinpäätösmerkin
tä. Pykälän edellyttämä tilinpäätösmerkintä si
sältää käytännössä vähintään päiväyksen, alle
kirjoituksen ja viittauksen tehtyyn tilintarkas
tukseen ja sen johdosta annettuun tilintarkas
tuskertomukseen sekä lausunnon hyvän kirjan
pitotavan noudattamisesta. 

19 §. Tilintarkastuskertomus. TiEntarkastajan 
olisi annettava tarkastuksestaan tilintarkastus
kertomus. Tilintarkastuskertomus olisi laadit
tava pykälän yleissäännöksen ja sitä täydentä
vien yhteisöä koskevan lain tai säätiölain eri
tyissäännösten mukaan. Tilintarkastuskerto
mus on tilintarkastajan antama kirjallinen ra
portti hänet tehtäväänsä valinneelle yhteisön 
tai säätiön toimielimelle, joka päättää tilinpää
töksen hyväksymisestä tai vahvistamisesta. Ti
lintarkastus on ensi sijassa lainmukaisuuden 
valvontaa. TiEntarkastajan tehtävänä on siten 
ensi sijassa valvoa, että tilinpäätös on laadittu 
kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laadin
taa sääntelevien säännösten ja määräysten mu
kaisesti. TiEntarkastuksessa laillisuus- ja tar
koituksenmukaisuusnäkökohtien toisistaan 
erottaminen voi käytännössä olla vaikeaa. Ra
jankäynnistä voidaan mainita esimerkkinä ti
lintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa esit
tämä lausuma tuloksen käsittelystä hallituksen 
tai vastaavan toimielimen esittämällä tavalla. 
TiEntarkastajan tulee raportoinnissaan aina 
kiinnittää huomiota omistajien ja muiden si
dosryhmien tiedontarpeeseen. 
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Pykälän 1 momentin mukaan tilintarkastus
kertomus on luovutettava yhteisön tai säätiön 
hallitukselle tai vastaavalle toimielimene vii
meistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, 
jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. 
Tämä säännös on yhdenmukainen osakeyhtiö
lain 10 luvun 10 §:n 1 momentin kanssa. 
Asunto-osakeyhtiölaissa (809/91 ), yhdistyslais
sa ja säätiölaissa ei ole mainintaa, missä ajassa 
tilintarkastuskertomus olisi luovutettava. Sijoi
tusrahastolain, vakuutuskassalain ( 1164/92) ja 
henkilöstörahastolain (814/89) mukaan kerto
mus on jätettävä kaksi viikkoa ennen tilinpää
töksen vahvistavaa kokousta. Säännöksen esi
kuvana on ollut osakeyhtiölain vastaava lain
kohta. Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyh
tiöstä annetun lain 10 luvun 8 §:n 1 momentin 
mukaan tilintarkastajan on kultakin tilikaudel
ta annettava yhtiölle tilintarkastuskertomus vii
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi
sestä. Osuuskuntalain 91 §:n mukaan tilintar
kastuskertomus on annettava osuuskunnan 
hallitukselle vähintään viikkoa ennen sitä 
osuuskunnan kokousta, jossa tilinpäätös on 
esitettävä vahvistettavaksi. 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö poikkea
vat yhteisömuotona hallinnoltaan ja toimin
noiltaan muista yhteisöistä. Niiden osalta ei ole 
säädetty tilinpäätöksen hyväksymisestä eikä 
muusta tilinpäätökseen perustuvasta valvon
nasta. Tämän vuoksi ei ole tarvetta yhdenmu
kaistaa sääntelyä avoimen yhtiön ja komman
diittiyhtiön osalta. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että ehdotetun lain säätämisen yhteydessä vii
meksi mainittuja yhteisöjä koskeviin lakeihin 
jätettäisiin niiden erityisluonteen vuoksi ti
lintarkastuskertomuksen jättämisajankohdan 
osalta ehdotetusta laista poikkeavat säännök
set. Avoin ta yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä 
lukuun ottamatta tilintarkastuskertomus tulisi 
siis antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä 
kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vah
vistettavaksi. 

Säännöksen yleissäännösluonteesta johtuu, 
että tilintarkastuskertomuksen sisältö määräy
tyy lisäksi yhteisöä tai säätiötä koskevan eri
tyislainsäädännön perusteella. Tilintarkastus
kertomuksen tulee täyttää hyvän tilintarkastus
tavan asettamat vaatimukset. Hyvä tilintarkas
tustapa edellyttää, että tilintarkastuskertomuk
sessa tilintarkastaja antaa totuudenmukaisen, 
riittävän ja selkeän kuvan tarkastuksesta ja sen 
perusteella syntyneistä johtopäätöksistä. Tilin
tarkastuskertomuksen tulee sisältää momentin 

1-5 kohdassa tarkoitetut lausunnot. Jos yh
teisön tai säätiön tilinpäätökseen ei yhteisön 
toiminnan luonteen tai yksilöllisen tilanteen 
johdosta liity säännöksessä mainittua seikkaa, 
josta tilintarkastajan tulee lausua, tilintarkasta
ja tietenkin jättää tästä lausumatta. 

Momentin 1 kohdan mukaan tilintarkastus
kertomuksen tulisi sisältää lausunto siitä, onko 
tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpää
töksen laatimista koskevien muiden säännösten 
ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastaja antai
si 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon sekä 
myönteisessä että kielteisessä tilanteessa. Tilin
tarkastaja voi antaa myönteisen lausunnon, jos 
hän on tarkastuksensa perusteella varmistunut, 
että tilinpäätös on lain mukainen. Jos tilinpää
töksen laadinnassa ei ole noudatettu siihen 
sovellettavaa lakia, tilintarkastajan on tuotava 
se tilintarkastuskertomuksessaan esille. Jos la
kia ei ole noudatettu, tulee tilintarkastuskerto
muksesta ilmetä, kuinka se poikkeaa lain edel
lyttämästä. Muihin säännöksiin ja määräyksiin 
katsotaan kuuluvan esimerkiksi rahoitustarkas
tuksen päätös luottolaitosten kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksestä ja valtiovarainministeriön sijoi
tusrahastolain 57 b §:n nojalla tekemä päätös. 

Momentin 2 kohta edellyttää, että tilintar
kastaja lausuu, antaako tilinpäätös kirjanpito
laissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 
tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Ehdotettu säännös 
liittyy kirjanpitolain muuttamisesta annettuun 
lakiin (1572/92). Kirjanpitolain 9 §:n 2 momen
tin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja 
riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tuloslas
kelman ja taseen liitteenä on ilmoitettava tätä 
varten tarpeelliset lisätiedot. Kirjanpitolain 
vaatimus kohdistuu tilinpäätöksen laatijaan. 
Tilinpäätöksen tulee sisältää lain edellyttämät 
tiedot. Tilinpäätöstietojen oikeellisuus ja riittä
vyys määräytyy kirjanpitolain ja hyvän kirjan
pitotavan mukaan. Jos tilinpäätöksestä puut
tuu tietoja, jotka siinä tulee lain nimenomaisen 
säännöksen tai hyvän kirjanpitotavan mukaan 
olla, tilinpäätös ei anna riittäviä tietoja. Tilin
tarkastajan tulee kertomuksessaan myönteises
säkin tapauksessa lausua käsityksensä tilinpää
töksen oikeista ja riittävistä tiedoista. Mahdol
linen kielteinen lausuma on perusteltava. Tilin
päätöstietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä tilin
tarkastaja arvioi kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen muiden säännösten ja mahdollisten 
muiden tilinpäätöksen laadintaa koskevien Ia-
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kien perusteella. Oikeellisuuden ja riittävyyden 
arvioiminen on lainmukaisuuden valvontaa. 
Lainmukaisuus sisältää sen, että tilinpäätös on 
laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan. 

Momentin 2 kohdan mukaista lausumaa 
antaessaan tilintarkastajan olisi arvioitava tilin
päätöstietoja kokonaisuudessaan tilintarkastus
kertomuksen lukijan kannalta. Tilintarkastaja 
ei voi edellyttää, että tilinpäätöksen tulisi sisäl
tää tietoja, joita tilinpäätöksen laatimiseen so
vellettavan lain mukaan ei tule antaa. Toisaalta 
kirjanpitovelvollisen on tilinpäätöstä laadittaes
sa ilmoitettava tuloslaskelman ja taseen liittee
nä lisätietoja, mikäli se oikeellisuuden ja riittä
vyyden kannalta on tarpeen. TiEntarkastaja voi 
edellyttää liitetiedoissa annettavaksi lisäinfor
maatiota, jos hän katsoo tilinpäätöksen sinänsä 
muuten lain mukaisesti laadituksi, mutta tiedot 
joiltakin osin riittämättömiksi. TiEntarkastaja 
voi itsekin pykälän 3 momentin nojalla antaa 
lisätietoja, jos katsoo sen olevan tarpeen. Ti
lintarkastajan velvollisuus antaa lisätietoja on 
kuitenkin toissijainen verrattuna siihen, joka 
laatii tilinpäätöksen. 

Momentin 3 kohdan mukaan tilintarkastus
kertomuksessa tulisi lausua tarkastuksen perus
teella muodostettu käsitys tilinpäätöksen vah
vistamisesta. TiEntarkastajan lausunto voi olla 
myönteinen tai kielteinen. Myönteinen lausun
to edellyttää, että tilinpäätökseen sisältyvät 
tuloslaskelma ja tase on laadittu kirjanpitolain 
ja yhteisön tilinpäätöksen laatimista koskevan 
lain mukaisesti. Tähän kuuluu se, että tilinpää
tös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukai
sesti. Jos tiEntarkastaja antaa kielteisen lausun
non, hänen on perusteltava se. Kielteinen lau
suma voi johtua oleellisista puutteista tai vir
heellisyyksistä tilinpäätöksessä. TiEntarkasta
jan tämän kohdan tarkoittama lausunto liittyy 
pykälän 1 ja 2 kohdan tarkoittamiin lausuntoi
hin. Jos 1 ja 2 kohdan tarkoittamat lausunnot 
ovat kielteisiä ja syynä on oleellinen puute tai 
virhe tilinpäätöksessä, on tämänkin kohdan 
tarkoittaman lausunnon oltava kielteinen. 

TiEntarkastuskertomuksen tulisi momentin 4 
kohdan mukaan sisältää tilintarkastajan tar
kastuksensa perusteella muodostama käsitys 
tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilintarkasta
jan lausunto perustuu toimivaltaisen yhteisön 
toimielimen tekemään ehdotukseen. Yleensä 
yhteisön hallitus tekee ehdotuksen. Tilintarkas
tajan lausunto voi olla myönteinen tai kieltei
nen. Tilintarkastaja ilmaisee myönteisessä lau
sunnossa mielipiteenään sen, että tarkastuksen 
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perusteella tilikauden voitto voidaan käyttää 
tai tappio kattaa ehdotetulla tavalla. Tilintar
kastajan lausunnon tulee perustua yhteisöä ja 
säätiötä koskevaan lakiin ja kirjanpitolakiin. 
Tilintarkastajan tehtävänä on antaa myöntei
nen lausunto, jos ehdotus tuloksen käsittelystä 
on lainmukainen. Tilintarkastajan ei tule lau
sunnossaan ottaa kantaa ehdotuksen tarkoi
tuksenmukaisuuteen, vaikka tällainen erottelu 
yksittäistapauksessa saattaa olla vaikea. Tilin
tarkastajan tulee kiinnittää huomiota sovellet
tavan lain tarkoitukseen ja periaatteisiin. Kiel
teinen lausunto on perusteltava tilintarkastus
kertomuksessa. Vaikka tilintarkastaja antaisi 
myönteisen lausunnon, hän voisi pykälän 3 
momentin nojalla antaa lisätietoja, joissa hän 
voi tuoda esiin tarpeellisia lisänäkökohtia. 

Momentin 5 kohdan mukaan tilintarkastajan 
tulisi lausua käsityksensä vastuuvapauden 
myöntämisestä yhteisön tai säätiön vastuuvel
vollisille. Tilintarkastajan vastuuvapauslausun
to perustuu tarkastuksen tulokseen. Vastuuva
pauslausunto koskee niitä yhteisön tai säätiön 
toimielinten jäseniä ja toimielimiä, joiden osal
ta tilinpäätöksen vahvistamisesta tai hyväksy
misestä päättävä yhteisön toimielin tekee pää
töksen vastuuvapauden myöntämisestä tai sen 
epäämisestä. Vastuuvelvolliset määräytyvät yh
teisöä ja säätiötä koskevan lain mukaan. 
Yleensä vastuuvapauslausunto koskee ainakin 
yhteisön toimitusjohtajaa, varatoimitusjohta
jaa, hallituksen jäseniä, hallituksen puheenjoh
tajaa ja varapuheenjohtajaa. hallintoneuvoston 
jäseniä ja yhteisön perustajia. Vastuuvapaus
lausunto kohdistuu vastuuvelvollisen mahdolli
seen vahingonkorvausvastuuseen yhteisöä koh
taan. Tilintarkastuskertomuksen vastuuvapaus
lausunto voi olla myönteinen tai kielteinen. Se 
voi olla vain osalle vastuuvelvollisista myöntei
nen. Kielteinen vastuuvapauslausuma on pe
rusteltava tilintarkastuskertomuksessa. 

TiEntarkastajan vastuuvapauslausuma ilmai
see tilintarkastajan tarkastuksensa perusteella 
muodostaman käsityksen siitä, onko olemassa 
perusteita vastuuvapauden myöntämiseen tai 
epäämiseen. Vastuuvapauden myöntäminen tai 
epääminen tilintarkastajan lausunnon jälkeen 
vaikuttaa mahdollisen vahingonkorvauskan
teen nostamisen edellytyksiin vastuuvelvollista 
kohtaan. Tilintarkastajan ei tule esittää kielteis
tä vastuuvapauslausuntoa, ellei vastuuvelvolli
nen ole syyllistynyt yhteisöä koskevan lain 
mukaan vahinkoa yhteisölle tuottaneeseen te
koon tai laiminlyöntiin. Kielteisen vastuuva-
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pauslausunnon tarkoituksena on tilintarkasta
jan mielipiteen kautta kiinnittää päätösvaltai
sen kokouksen huomio mahdollisen vahingon
korvauskanteen nostamisen edellytyksiin. Py
kälän 5 kohta koskee luonnollisesti vain niitä 
yhteisömuotoja, joissa hallituksen jäsenille niitä 
koskevan lainsäädännön mukaan myönnetään 
vastuuvapaus. Henkilöyhtiöissä vastuuvapautta 
ei yhtiömiehille voida myöntää. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiEntarkastajan 
tulisi tilintarkastuskertomuksessaan esittää 
muistutus, jos tässä lainkohdassa tarkoitetut 
vastuuvelvolliset ovat mahdollisesti aiheutta
neet vahinkoa yhteisölle, josta seuraa vahin
gonkorvausvelvollisuus yhteisöä kohtaan. Ti
lintarkastajan tulee esittää muistutus myös 
sellaisessa tilanteessa, jossa vastuuvelvollinen 
on tarkastetun tilikauden aikana rikkonut yh
teisöä koskevan lain tai säätiölain säännöksiä 
taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestyksen, 
yhtiösopimuksen tai sääntöjen määräyksiä vas
taan. Tyhjentävää luetteloa säännöksistä ja 
määräyksistä, joiden noudattamista tilintarkas
tajan tulisi valvoa, ei voida laatia. Tällaisia 
olisivat lisäksi ainakin kirjanpitolainsäädännön 
ja arvopaperimarkkinalainsäädännön säännök
set ja määräykset sekä esimerkiksi kavallusta 
koskevat rikoslain säännökset. Tilintarkastajen 
tulisi tilanteen mukaan valvoa myös verosään
nösten ja esimerkiksi erilaisten avustussäännös
ten sekä luvanvaraista elinkeinoa harjoittavaa 
oikeushenkilöä koskevien toimialarajoitusten 
noudattamista. Tilintarkastaja voi yleensä ar
vioida toiminnan lainmukaisuutta lähinnä vain 
kirjanpito- ja pöytäkirja-aineiston pohjalta. Ti
lintarkastajalta ei yleisen elämänkokemuksen 
mukaan voida kuitenkaan edellyttää niin syväl
listä kohteen tuntemusta, että hänen tulisi 
ilman erityistä syytä esimerkiksi tiettyjen tuo
tantokustannuserien pienuuden perusteella 
epäillä tarkasteltavan yrityksen rikkovan toi
mintaa koskevia ympäristönormeja. 

Vahingonkorvausvelvollisuutta tulisi arvioi
da osakeyhtiössä ja osuuskunnassa myös vä
hemmistönsuojan ja osakkaansuojan kannalta. 
Tällöin tulisi arvioida, onko esimerkiksi osake
yhtiölain yleislausekkeiden vastaisella teolla an
nettu osakkaalle tai yhtiön ulkopuoliselle oi
keudetonta etua toisten osakkaiden kustannuk
sella. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhti
össä oikeudettoman edun antamista vastaava 
vahinko voi aiheutua esimerkiksi toiselle yhtiö
miehelle. 

TiEntarkastaja esittäisi momentin tarkoitta-

man muistutuksen vain niissä tilanteissa, joissa 
siihen on aihetta. Muistutus on perusteltava. 
Muistutuksen antaminen voi johtaa 1 momen
tin 5 kohdan tarkoittamaan kielteiseen vastuu
vapauslausumaan, jos vastuuvelvollisen teko 
tai laiminlyönti on aiheuttanut mahdollisen 
vahingonkorvausvelvollisuuden yhteisöä tai 
säätiötä kohtaan. Muistutuksen antamisen 
edellytykset tulevat ilmi hyvän tilintarkastusta
van edellyttämän laajuuden mukaisessa tilintar
kastuksessa. Tilintarkastajan on tässäkin kiin
nitettävä huomiota oleellisuuden huomioon ot
tamiseen. TiEntarkastajan ei tule antaa muis
tutusta yhteisön tai säätiön kokoon tai vahin
gonkärsijän olosuhteisiin nähden vähäisten rik
komusten tai laiminlyöntien johdosta. 
Tilintarkastajan muistutus voi olla myös kan
nanotto vahingonkorvauskanteen nostamisen 
edellytyksiin. Muistutusta ei voi esittää sellai
sen yhteisön tai säätiön edustajan toiminnasta, 
joka sen toimintaa sovellettavan lain perusteel
la ei ole vastuuvelvollinen. 

Tilintarkastaja voisi pykälän 3 momentin 
perusteella täydentää ja korjata tilinpäätöstie
toja. Tällainen täydentäminen tai korjaaminen 
voi olla mahdollista vain, jos puutteet tai 
virheet ovat vähäisiä, mutta kuitenkin tilintar
kastuskertomuksen saajalle tarpeellisia. Täy
dentämällä tai korjaamalla tilinpäätöstietoja 
tilintarkastaja voisi välttyä antamasta kielteisen 
1 momentin 1-3 kohdan tarkoittaman lausun
non. Täydentäminen tai korjaaminen ei voi silti 
aina poistaa velvollisuutta antaa pykälän 2 
momentin tarkoittamaa muistutusta vastuuvel
vollisen toiminnasta. 

Tilintarkastaja voisi tilintarkastuskertomuk
sessaan momentin nojalla antaa myös tarpeel
liseksi katsomiaan tietoja. TiEntarkastajan tu
lisi arvioida tilintarkastuskertomuksen lukijan 
tiedontarpeita ja rajatapauksissakin antaa lisä
tietoja, jos ne ovat merkityksellisiä päätöksen
tekoa varten. TiEntarkastaja voisi antaa lisätie
toja esimerkiksi tilinpäätöstietojen selventämis
tä varten tai korostaakseen tilikauden aikana 
tai sen jälkeen sattunutta poikkeuksellista seik
kaa. 

Tilintarkastaja11a tulisi lain soveltamisen ra
jatapauksia varten olla oikeus momentissa tar
koitettujen lisätietojen antamiseen myös sen 
vuoksi, että hänen oma vastuunsa määräytyy 
tiEntarkastuskertomuksen sisältämän kirjallisen 
tiedon perusteella. Käytännössä tiEntarkasta
jan ja kirjanpitovelvo11isen on kuitenkin pyrit
tävä siihen, että tilinpäätöstä tarvittaessa täy-
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dennetään siten, ettei tilintarkastajan tarvitse 
esittää arvostelua kertomuksessaan. Jos tilin
päätös ei täytä kirjanpitolain edellyttämällä 
tavalla oikeellisuuden ja riittävyyden vaatimuk
sia, tilintarkastajan on 1 momentin 2 kohdan 
tarkoittamalla tavalla nimenomaisesti todetta
va tämä perusteluineen. Tällöin tilintarkastaja 
ei voi itse korjata puutteita tai virheellisyyksiä 
momentissa tarkoitetuilla täydennyksi1 ~ä. 

Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu, että ti
lintarkastaja mainitsee kertomuksessaan lisätie
toina, jos tilintarkastusta ei ole voitu suorittaa 
olosuhteissa, joita hyvän tilintarkastustavan 
mukainen laajuus edellyttäisi. Tilintarkastaja 
voisi antaa lisätietoja myös yhteisön kannat
tavuuden tai rahoituksen kehityksestä etenkin 
pitkään tappiota tuottaneen yhteisön tilin
tarkastuskertomuksessa, vaikka tilinpäätös oli
sikin lainmukainen. TiEntarkastaja voisi ker
tomuksessaan ilmoittaa vain tarkastustehtä
vään kuuluvia seikkoja. Tiedot eivät saa oi
keudettomasti aiheuttaa haittaa tarkastuskoh
teelle. 

Pykälän 4 momentin mukaan emoyrityksenä 
olevassa yhteisössä ja säätiössä on lisäksi an
nettava erityinen kertomus konsernista noudat
taen soveltuvin osin, mitä 1-3 momentissa 
säädetään. Säännöksen mallina on ollut voi
massa olevan osakeyhtiölain 10 luvun 10 §:n 5 
momentti, joka ehdotetaan kumottavaksi. Vel
vollisuus on ulotettu koskemaan kaikkia yhtei
söjä ja säätiötä. Tähän tilintarkastuskertomuk
seen sovellettaisiin 1-3 momentissa olevia 
tilintarkastuskertomusta koskevia säännöksiä. 

20 §. Tilintarkastuspöytäkirja. Tilintarkastuk
sen tarkoituksena on antaa tietoa. Kaikki 
tiEntarkastuksessa ilmenevät havainnot eivät 
ole sellaisia, jotka tilintarkastaja esittää 19 §:ssä 
tarkoitetussa tilintarkastuskertomuksessa. Py
kälään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan tilintarkastaja voisi esittää hallituksel
le, hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai 
muulle vastuuvelvolliselle huomautuksia tai 
muita huomioita sellaisista seikoista, joita ei 
esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset 
seikat merkitään pöytäkirjaan, joka on annet
tava sille, jonka tehtävänä on huolehtia yhtei
sön tai säätiön hallinnosta ja toiminnan asian
mukaisesta järjestämisestä. Tämä tarkoittaa 
tarkasteltavan yhteisön tai säätiön hallitusta tai 
sitä vastaavaa toimielintä. Avoimissa yhtiöissä 
ja kommandiittiyhtiöissä ei ole hallitusta, joten 
pöytäkirja annetaan vastuunalaisille yhtiömie
hille. Tilintarkastuspöytäkirja on raportti, jon-

ka ei ole tarkoitus tulla julkisuuteen. Tilintar
kastuspöytäkirjan olennaisena tarkoituksena 
on vastuullisen toimielimen informointi luotta
muksellisella tavalla. 

TiEntarkastuskertomuksessa tilintarkastaja 
antaa lain edellyttämät tiedot, joilla on merki
tystä tilinpäätöksen hyväksymiseen ja samassa 
yhteydessä tehtävien päätösten kuten vastuuva
pauden myöntämisen kannalta. TiEntarkastus
pöytäkirjassa tiEntarkastaja voi jo tarkastuksen 
aikana esittää muuta sellaista tietoa, jolla ei ole 
ylimmän päättävän toimielimen päätöksenteon 
kannalta merkitystä, mutta jonka saattaminen 
hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen tie
toon on tärkeää. Tilintarkastuspöytäkirjassa 
esitettäviä seikkoja ovat esimerkiksi havainnot 
pikaisten toimenpiteiden tarpeellisuudesta tai 
vähäisten puutteiden ja virheiden osoittaminen 
niiden korjaamista varten. TiEntarkastaja voi 
esittää pöytäkirjassa vain hänen tehtäviinsä 
kuuluvia huomautuksia. Tilintarkastuspöytäkir
ja on yksilöitävä siten, että siitä käy selvästi 
ilmi sen luonne pykälässä tarkoitettuna asiakir
jana. 

Pykälän mukaan pöytäkirja tai muu asiakirja 
olisi käsiteltävä viipymättä toimielimen ko
kouksessa ja säilytettävä luotettavana tavalla. 
Vaatimus viipymättömästä käsittelystä on tar
peen, jotta tilintarkastajan esille ottamia, ehkä 
vastuuvelvollisten kannalta kiusallisia asioita ei 
tarkoituksellisesti unohdettaisi tai niiden käsit
telyä aiheettomasti viivytettäisi. Velvollisuudel
la käsitellä asia viipymättä tarkoitetaan asian 
käsittelemistä seuraavassa toimielimen kokouk
sessa, jos se on asian luonteen johdosta mah
dollista. Jos asian luonne edellyttää kiireelli
sempää käsittelyä, on toimielin tarvittaessa 
kutsuttava koolle asian nimenomaista käsitte
lyä varten. Ehdottomia määräaikoja ei käsitte
lylle voida asettaa. Johtoa on haettava vastuul
lisen toimielimen huolellisuusvelvoitteen nou
dattamisesta, asian luonteesta ja laajuudesta 
sekä sen tarkastelusta, onko asian käsittelyä 
mahdollisesti yritetty tietoisesti ja tarpeetto
masti lykätä. 

Pykälään sisältyvä velvollisuus säilyttää pöy
täkirja luotettavana tavalla turvaa myöhempien 
hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten 
ja seuraavan tilintarkastajan tiedonsaantia. 
Pöytäkirjan tiedot voivat olla tarpeen näiden 
toimielinten tehtävien hoitamisessa. TiEntar
kastajan tulee käytännössä seurata, että tilin
tarkastuspöytäkirja tai muu asiakirja käsitel
lään hallituksen tai muun yhteisön hallinnosta 
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ja t01mmnan asianmukaisesta järjestämisestä 
vastaavan toimielimen kokouksessa. Tämä voi 
olla tärkeää sen varmistamiseksi, että pöytäkir
jan saanut toimielin on ymmärtänyt tilintarkas
tajan viestin ja omat velvollisuutensa sen joh
dosta. 

21 §. Tilintarkastajan läsnäolo yhteisön tai 
säätiön kokouksessa. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin tiEntarkastajan läsnäolo-oikeudes
ta ja 2 momentissa tilintarkastajan läsnä-olo
velvollisuudesta toimielimen kokouksissa siinä 
yhteisössä tai säätiössä, jonka kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä tarkastamaan hänet on valittu. 
Pykälä koskisi vain tilintarkastajaksi valittua 
henkilöä tai päävastuullista tilintarkastajaa. 
Suullinen raportointi on tarpeen siitäkin syystä, 
että tilintarkastajan kirjalliset raportit ovat 
tähän asti olleet usein vakiomuotoisia. Tiedon 
perillemenon varmistamiseksi on tarkoituksen
mukaista säätää, että kirjallisesti raportoineella 
tilintarkastajalla on oikeus olla paikalla ja 
käyttää puhevaltaa toimielimen kokouksissa, 
joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä 
asioita. Tällaisia asioita ovat tilintarkastuksen 
kohteena olevat seikat, jotka tilintarkastajan 
tulee voida saada tietoonsa, jotta hän voi 
raportoida tehtävänsä mukaisesti. Kokouksia, 
joissa tilintarkastajalla on oikeus olla paikalla, 
ovat yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai 
yhtiökokouksen tai sitä vastaavan ylimmän 
päätöksentekoelimen kokoukset. 

Tilintarkastajalla olisi pykälän 2 momentin 
nojalla läsnäolovelvollisuus, jos hänen läsnä
olonsa kokouksessa on tarpeen. Läsnäolovel
vollisuus syntyy esimerkiksi silloin, kun hallitus 
tai tarkastuskohteen omistaja tai osa omistajis
ta on pyytänyt tilintarkastajan paikalle. Läsnä
olovelvollisuus on myös silloin, kun tilintarkas
taja on ehdotetun lain 19 §:ssä tarkoitetussa 
tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt kieltei
sen lausunnon, lausuman, muistutuksen tai 
jotakin muuta poikkeuksellista, mikä antaa 
aihetta olettaa, että hänelle voidaan esittää 
kokouksessa kysymyksiä. Tilintarkastajalla voi 
olla läsnäolovelvollisuus tällä perusteella myös 
silloin, kun hän on antanut 20 §:ssä tarkoitetun 
pöytäkirjan, jota käsitellään tietyssä kokouk
sessa. Läsnäolo-oikeus ja velvollisuus määräy
tyy myös yksilöllisen tilanteen ja hyvän tilin
tarkastustavan perusteella. 

Säätämällä tiEntarkastajan puhevallasta ta
voitellaan mahdollisimman oikean ja täydelli
sen tiedon tuottamista päätöksentekoa varten. 
Tilintarkastaja voisi puheoikeutensa nojalla sel-

ventää tilintarkastuskertomuksensa, tilintarkas
tuspöytäkirjansa tai muun raporttinsa sisältöä 
ja vastata mahdollisiin sitä koskeviin kysymyk
siin. Usein tiedon ymmärtäminen ja kyky so
veltaa sitä päätöksentekoon vaihtelee tilanteit
tain. Tilintarkastaja pystyy paikalla ollessaan 
reagoimaan vastaanottajan taitojen ja tietojen 
perusteella paremmin kuin raportoidessaan pel
kästään kirjallisesti. TiEntarkastajan puheoi
keuden tarkoituksena ei ole, että tilintarkastaja 
esittäisi säännöksen mukaisen oikeuden nojalla 
käsityksiään ja tietoja muista kuin välittömästi 
hänen tehtäviinsä kuuluvista asioista. Tilintar
kastaja ei voi myöskään täyttää tämän sään
nöksen mukaista velvollisuuttaan raportoimai
la kokonaan tai osittain puhevaltansa nojalla 
suullisesti seikoista, jotka olisi tullut ottaa 
tilintarkastuskertomukseen. TiEntarkastajan 
läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus koskee pykälän 
mukaan vain yhteisön tai säätiön toimielinten 
kokouksia. Tähän eivät sisälly sellaiset muut 
organisaation osat, jotka eivät kuulu yhteisön 
tai säätiön lain, yhtiöjärjestyksen, -sopimuksen 
tai sääntöjen mukaiseen päätöksentekojärjestel
mään. Tilintarkastajalla ei siten ole läsnäolo
oikeutta tai -velvollisuutta esimerkiksi yhteisön 
johtoryhmän kokouksessa. 

TiEntarkastajan mahdollisuudet selvittää 
suullisesti tarkastushavaintojaan ja tekemiään 
johtopäätöksiä määräytyvät toisaalta hänen 
raportointivelvollisuutensa ja salassapitovelvol
lisuutensa väliltä. Tilintarkastajan läsnäolo-oi
keus ja puheoikeus ei saa aiheuttaa oikeude
tonta haittaa tarkastuskohteen toiminnalle. 
Tarkemmat rajat määräytyvät tässäkin hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. 

22 §. Yhteisön ja säätiön toimielimen velvolli
suus avustaa tilintarkastajaa. Pykälän mukaan 
yhteisön tai säätiön toimielinten on varattava 
tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus 
siinä laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeellisek
si sekä annettava tilintarkastajan pyytämää 
selvitystä ja apua. Velvollisuus antaa selvitystä 
ja apua koskee tilintarkastuksen ja muiden 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi tarpeellisia tietoja. Kirjanpitolais
sa tarkoitettuna tytäryrityksenä olevan yhtei
sön yhtiömiehellä, hallituksella ja toimitusjoh
tajalla tai vastaavilla toimielimillä on sama 
velvollisuus emoyrityksen tiEntarkastajaa koh
taan. Jos tilintarkastaja ei ole saanut käytettä
väkseen tarvitsemaansa aineistoa, hänellä on 
oikeus kieltäytyä suorittamasta tiEntarkastusta 
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loppuun. Pykälän esikuvana on osakeyhtiölain 
10 luvun 8 §. 

5 luku. Tilintarkastajaa koskevat muut 
säännökset 

23 §. Tilintarkastajan riippumattomuus. Pykä
lässä säädetään yleisestä riippumattomuusvaa
timuksesta (1 momentti) ja sen konserniulottu
vuudesta (2 momentti). Lain 24 §:ssä on esi
merkkiluettelo tilanteista, joissa riippumatto
muuden katsotaan kategorisesti puuttuvan pit
käaikaisen tai jatkuvan taloudellisen riippuvuu
den perusteella. 

Tilintarkastus on keino riippumattoman ja 
asiantuntevan lausunnon hankkimiseksi johdon 
laatimasta tilinpäätöksestä ja yhteisön tai sää
tiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta 
asemasta. TiEntarkastajan asiantuntemukseen 
ja erityisesti hänen asiantuntijana antamiinsa 
tietoihin tulee voida luottaa. Riippumattomuu
den vaatimus on olennainen osa 16 §:ssä tar
koitetun hyvän tilintarkastustavan sisältöä, sil
lä huolellinen ammattitaitoinen henkilö on 
toiminnassaan riippumaton. Riippumattomuus 
on edellytys sille, että tilintarkastaja kykenee 
suorittamaan hänelle säädetyt tehtävät. 

Kahdeksannessa yhtiöoikeudellisessa direk
tiivissä mainitaan useassa kohdassa tiEntarkas
tuksen riippumattomuus edellytyksenä, joka 
jäsenvaltioiden tulee lainsäädännössään turva
ta. K vseisen direktiivin mukaan jäsenvaltioiden 
viranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan riip
pumattomia ja hyvämaineisia henkilöitä, joiden 
toiminta ei jäsenvaltion lainsäädännön mukaan 
ole miltään osin yhteensopimatonta tilinpäätös
ten lakisääteisen tilintarkastuksen kanssa. La
kisääteistä tarkastusta eivät saa suorittaa hen
kilöt, jotka eivät ole tarkastuksen suorittamista 
edellyttävässä lainsäädännössä tarkoitetulla ta
valla riippumattomia. Riippumattomuusvaati
mus ulottuu myös hyväksytyssä tilintarkas
tusyhteisössä tilintarkastusta yhteisön lukuun 
tekeviin tilintarkastajiin. Tilintarkastusyhteisös
sä toimivat henkilöt, jotka eivät täytä direktii
vin vaatimuksia, eivät saa puuttua tiEntarkas
tukseen tavalla, joka voisi vaarantaa tilintar
kastajan riippumattomuuden. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilintar
kastajan riippumattomuusvaatimuksesta. TiEn
tarkastajan tulee olla vapaa lausumaan käsi
tyksensä kustakin tehtävästä ulkopuolisista te-

kijöistä riippumatta. Riippumattomuusvelvoite 
on 24 §:ssä säädettyjä esimerkinomaisia esteei
Iisyysperusteita laajempi. Riippuvuus voi perus
tua tiettyyn tilanteeseen taikka tiettyyn moni
mutkaisempaan taloudelliseen tai sosiaaliseen 
vaikutussuhteeseen, jolloin riippuvuus on omi
aan vaaranlamaan objektiivisen tilintarkastuk
sen toteutumisen. Riippumattomuus saattaa 
vaarantua esimerkiksi seuraavilla perusteilla: 

- tiEntarkastaja omistaa huomattavan 
määrän tarkasteltavan yhtiön osakkeita, 

- samassa tilintarkastus- ja kirjanpitotoi
mistossa työskentelevä on tehnyt kirjanpidon 
ja/tai tilinpäätöksen, 

- tilintarkastaja tai henkilö, johon nähden 
tilintarkastaja on 24 §:n 1 momentin 2 kohdas
sa tarkoitetussa alistussuhteessa, tai henkilö, 
joka on tilintarkastajaan nähden 24 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa, on 
osakkaana tarkastuksen kohteena olevan yri
tyksen käyttämässä kirjanpitotoimistossa, 

- läheinen ja riippumattomuuden arvioin
nin kannalta olennainen muu liikesuhde kuin 
tilintarkastustoimeksianto; tällainen voisi olla 
esimerkiksi se, että tilintarkastaja, häntä lain 
24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla "alistava" taho tai tilintarkastajaan 
nähden 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi
tetussa suhteessa oleva on tilikauden aikana tai 
muutoin tilintarkastukseen vaikuttavana aika
na luovuttanut tai hankkinut tarkastettavalta 
yrityksellä omiin olosuhteisiinsa nähden mer
kittävän liiketoiminnan tai hyödykkeen, esi
merkiksi yrityskauppa, tuotantovälineiden 
kauppa, kiinteistö- tai osakekauppa; tilintar
kastajan riippumattomuuden voisi vaarantaa 
myös toimiminen välittäjänä tällaisessa liiketoi
messa; riippumattomuusvaatimuksen täyttymi
sen arvioinnissa tulisi näissä tilanteissa ottaa 
huomioon se, onko tilintarkastajalle tai muulle 
mainitulle taholle, josta hän on riippuvainen tai 
joka on häneen sukulaissuhteessa, odotettavis
sa olennaista taloudellista etua tai haittaa 
kyseisestä liiketoimesta sekä 

- henkilökohtainen ystävyys- tai vastaava 
suhde tarkastettavan yrityksen johtoon kuulu
viin henkilöihin; pelkkä hyvänpäivän tuttavuus 
ei kuitenkaan muodostaisi riippuvuussuhdetta; 
toisaalta esimerkiksi rakkaussuhde, pitkäaikai
nen ja läheinen perhetuttavuus tai lähinaapu
ruus tai aiempi pitkäaikainen läheinen palve
lussuhde voisi synnyttää riippuvuussuhteen. 

Riippumattomuusvelvollisuus ei koske 1 §:n 
2 momentissa tarkoitettua tilintarkastajan tässä 
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ominaisuudessaan harjoittamaa muuta toimin
taa. Tällainen toiminta niin kuin muukin toi
minta tarkasteltavan lukuun, voi kuitenkin 
aiheuttaa sellaisen riippuvuussuhteen, joka es
tää esimerkiksi konsultoinutta tilintarkastajaa 
toimimasta kyseisen yrityksen tilintarkastajana 
ja muussa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
tilintarkastajan 1akisääteisessä tehtävässä. Kon
sultoinnin perusteella tilin(päätöksen)tarkasta
jalle kielletty riippuvuussuhde voisi syntyä esi
merkiksi sen vuoksi, että tilintarkastuksen koh
teen maksamat konsultointipalkkiot muodosta
vat olennaisen osan tilintarkastajan toimeentu
losta. Tällöin tilanne muistuttaa 24 §:n 1 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitettua jatkuvan 
palvelussuhteen esteellisyysperustetta. Konsul
toiva tilintarkastaja saattaa myös sitoutua tai 
jopa osallistua päätöksentekoon liiketoimessa, 
joka tulee myöhemmin tarkastettavaksi. 

Momentin ensimmäinen virke on ohje tilin
tarkastajan valitsijoille. Toinen virke on itse 
tilintarkastajalle suunnattu sisäinen ohje. Ylei
sesti voidaan olettaa tilintarkastajan havaitse
van riippumattomuuden vaarantavat tilanteet 
oma-aloitteisesti ennen ja jälkeen tehtävän vas
taanottamista. Mikäli riippumattomuuden vaa
ranlumista voidaan perustellusti epäillä, tulee 
tilintarkastajan luopua tehtävästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kirjanpitolais
sa tarkoitettuna tytäryrityksenä olevan yhtei
sön tilintarkastajana ei saa olla se, jota 24 §:n 1 
momentin mukaan ei saa valita emoyrityksen 
tilintarkastajaksi. Säännöksen mukaan henkilö, 
joka olisi esteeilinen toimimaan konsernin emo
yrityksen tilintarkastajana, olisi katsottava es
teelliseksi myös konsernin tytäryrityksen tilin
tarkastajaksi. Tällainen henkilö ei pysty arvioi
maan riippumattomasti tytäryrityksen ja mui
den konserniyritysten välisiä taloudellisia suh
teita. Riippumattomuuden toteutumista arvioi
daan momenttia sovellettaessa konsernin 
sisäisten olosuhteiden perusteella. Pykälän 3 
momentissa olisi osakkuusyhteisöä koskeva 
vastaava säännös. Konsernin ja osakkuusyhtei
sön käsitteestä kerrotaan jäljempänä 24 §:n 
perusteluissa. 

24 §. Tilintarkastajan esteellisyys. Lain 
24 §:ssä on esimerkkiluettelo tilanteista, joissa 
23 §:ssä tarkoitetun riippumattomuuden katso
taan kategorisesti puuttuvan pitkäaikaisen tai 
jatkuvan taloudellisen riippuvuuden perusteel
la. Pykälän esikuvana on käytetty voimassa 
olevan osakeyhtiölain 10 luvun 5 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa on esimerkkiluettelo 

henkilöistä, jotka eivät saa toimia tilintarkas
tajana. Momentin 1 kohta koskee välitöntä tai 
välillistä tilitysvelvollisuutta eli niitä, joiden 
toimintaan tilintarkastus kohdistuu. Esteeliisiä 
ovat ensinnäkin yhteisön tai säätiön taikka 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla samaan 
konserniin kuuluvan yhteisön tai osakkuusyh
teisön johtoon kuuluvat henkilöt. Tällaisia ovat 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiö
mies, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, 
toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva 
henkilö. Käsitteellä toimitusjohtaja tai vastaa
vassa asemassa oleva tarkoitetaan myös asun
to-osakeyhtiön isännöitsijää ja osuuskunnan 
hallinnon hoitajaa. Toiseksi esteellineo olisi se, 
jonka tehtävänä on yhteisön tai säätiön kirjan
pidon tai varojen hoito taikka hoidon valvonta. 
Samaan konserniin kuuluvalla yhteisöllä tar
koitetaan säännöksessä tytäryritystä, johon 
emoyrityksellä on määräämisvalta kirjanpito
lain 22 b §:n mukaisesti. Osakkuusyhteisöllä 
tarkoitetaan kirjanpitolain 22 c §:n 5 momen
tissa säädettyä osakkuusyritystä. 

Momentin 2 kohdan mukaan esteeilinen olisi 
myös säännöksen 1 kohdassa tarkoitettuun 
yhteisöön tai säätiöön taikka siinä tarkoitet
tuun henkilöön palvelussuhteessa tai muutoin 
a1istussuhteessa oleva. Palvelussuhde määräy
tyy työoikeuden yleisten periaatteiden mukaan. 
Muulla alistussuhteella tarkoitetaan ensisijai
sesti taloudellista riippuvuutta. Olennaista on 
se, että alistussuhde vaarantaa tilintarkastajan 
edellytykset itsenäisesti toimittaa riippumaton 
tilintarkastus. 

Mvöskään momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
henkilön aviopuoliso tai avioliitonomaisessa 
suhteessa elävä henkilö tai säännöksessä tar
koitettu lähisukulainen ei momentin 3 kohdan 
mukaan voi toimia kyseisen yhteisön tai sääti
ön tilintarkastajana. Voidaan olettaa, että tili
velvollisten lähisukulaisten tai vastaavien hen
kilöiden edellytykset kohdeyrityksen objektiivi
seen arviointiin ovat läheisen suhteen vuoksi 
heikentyneet. 

Pykälän 2 momentissa olisi nimenomainen 
kielto, jonka mukaan tilintarkastajalla ei saa 
olla rahalainaa tai vakuutta tai muuta vastaa
vaa etuutta 1 momentin 1 kohdassa tarkoite
tulla yhteisöitä tai säätiöltä. Kiellettynä etuu
tena voidaan pitää tarkastuskohteelta saatua 
epätavallista tai tilintarkastajan omiin olosuh
teisiin nähden merkittävää tavaraluottoa ja 
suurta, tilintarkastustoimeksiantoon liittymä
töntä ennakkomaksua. Kielto velvoittaa tilin-
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tarkastajan valitsijoita, tilintarkastajaa sekä 
edun myöntämisestä päättävää toimintaelintä. 
Jos tilintarkastaja saa tällaisen edun tarkastet
tavalta yhteisöitä tai säätiöltä tai samaan kon
serniin kuuluvalta yhteisöitä tai osakkuusyri
tykseltä, hän on velvollinen eroamaan tehtäväs
tään. 

Pankkilainsäädännössä, kuten sijoitusrahas
tolain 45 §:ssä ja arvopaperinvälitysliikkeistä 
annetun lain (499/89) 14 §:ssä nimenomaisesti 
sallitaan tilintarkastajan rahalaina tarkastetta
valta kohteelta. Rahalaina tai muu vakuus ei 
kuitenkaan saa vaarantaa tilintarkastajan riip
pumattomuutta. Edellä mainittuja lakeja kos
kevien luottolaitosten tilintarkastajille ehdote
taan myös ehdotetun lain säätämisen yhteydes
sä sallittavan rahalainat luottolaitoksilta, sillä 
mainittuja lainkohtia ei kumottaisi. Asian 
luonteesta johtuu, että rahalainan salliminen 
säännelJään asianomaisessa erityislainsäädän
nössä. 

Varsinaista tilintarkastajaa koskevat esteelli
syyssäännöt koskevat myös varatilintarkasta
jaa, tilintarkastusyhteisön nimeämää tilintar
kastuksesta päävastuussa olevaa henkilöä, yli
määräistä tilintarkastajaa ja erityistä tarkasta
jaa. 

25 §. Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus. 
Voimassa olevan osakeyhtiölain 10 luvun 
13 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastaja saa 
antaa tietoja yksityiselle osakkeenomistajalle ja 
yhtiön ulkopuoliselle vain siinä määrin kuin 
tämä voi tapahtua tuottamatta yhtiölle haittaa. 
Yhtiökokous on toisessa asemassa yksityiseen 
osakkeenomistajaan nähden. Kokouksen 
enemmistö voi vaatia tilintarkastajalta kaikki 
tämän hallussa olevat tiedot vhtiöstä. Tilintar
kastaja voi kieltäytyä antamasta tietoja yksit
täisen osakkeenomistajan vaatimuksesta, jos 
tästä aiheutuisi olennaista haittaa yhtiölle. Ky
seisen varauman piiriin voidaan ajatella kuulu
vaksi lähinnä ammatti- ja liikesalaisuudet. 

Osakeyhtiölain 10 luvun 13 §:ää voidaan 
pitää tilintarkastajan salassapitovelvollisuuden 
vhteisöoikeudellisena vleissäännöksenä, sillä sa
inansisältöistä säännÖstä sovelletaan asunto
osakeyhtiölain 3 §:n nojalla asunto-osakeyh
tiöissä ja vakuutusyhtiölain 9 luvun 6 §:n no
jalla vakuutusyhtiöissä. Osuuskuntalain 9la §:n 
salassapitosäännös on sisällöltään vastaavanlai
nen. Samoin avoimesta yhtiöstä ja komman
diittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 9 § vastaa 
ulkopuoliselle annettavan tiedon osalta osake
yhtiölain 10 luvun 13 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 1 momentissa olisi tilintarkastajan 
yleistä salassapitovelvollisuutta koskeva sään
nös. Osakeyhtiölain 10 luvun 13 §, osuuskun
talain 91 a § ja avoimesta ja kommandiittiyh
tiöstä annetun lain 10 luvun 9 § kumottaisiin. 
Kumoamisella ei pyritä muuttamaan muotou
tunuHa soveltamiskäytäntöä, vaan kysymyk
sessä on tekninen muutos. Momentissa säädet
täisiin, että tilintarkastaja ei saa ilmaista tässä 
laissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan tar
kastettavasta yhteisöstä tai säätiöstä tietoonsa 
saamaa seikkaa, jos ilmaisemisesta voisi aiheu
tua haittaa yhteisölle tai säätiölle. Kielto käsit
tää tietojen antamisen yksityiselle osakkeen
omistajalle, yksityiselle jäsenelle tai ulkopuoli
selle. Avoimen vhtiön tai kommandiittivhtiön 
yhtiömiestä ei v~ida pitää säännöksessä tarkoi
tettuna ulkopuolisena. Tilintarkastajan tulee 
ennen tietojen antamista arvioida, voiko siitä 
aiheutua tarkastettavalle kohteelle haittaa. Sa
lassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä lain 
mukaisten tehtävien hoitamista. Salassapitovel
vollisuutta ei rikkoisi tiedon antaminen silloin, 
kun joku muu laki oikeuttaa tai velvoittaa 
antamaan tiedon. Tätä koskeva säännös on 
sisällytetty momenttiin selvyyden vuoksi. 

Rahoituslainsäädännössä, kuten pankkilaeis
sa ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:ssä, 
on ehdotettua pykälää osittain laajempia salas
sapitosäännöksiä. Näitä ei ehdoteta kumotta
viksi sen vuoksi, että laajempi vaitiolovelvolli
suus rahoituslaitoksissa on tarpeen erityisesti 
asiakkaiden hyväksi ja julkisen luottamuksen 
säilyttämiseksi. 

Liike- ja ammattisalaisuuden oikeudetlomas
ta ilmaisemisesta säädetään rikoslaissa. Tilin
tarkastaja syyllistyy rikoslain 30 luvun 5 §:n 
mukaiseen yrityssalaisuuden rikkomiseen, mi
käli hän hankkiakseen itselleen tai toiselle 
taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaak
seen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan 
yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää 
tällaista yrityssalaisuutta. Tilintarkastajan vel
vollisuudesta todistaa oikeudenkäynnissä on 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 lu
vun 23 §:ssä säädetään asiamiehestä. Kyseisen 
pykälän mukaan tilintarkastajalla on todistaja
na vaitiolo-oikeus tietynlaisten seikkojen osal
ta. TiEntarkastaja saa kieltäytyä antamasta 
lausumaa, jolla liike- tai ammattisalaisuus tulisi 
ilmaistuksi, jollei erittäin tärkeä syy vaadi, että 
häntä kuulustenaan niistä todistajana. Oikeu
denkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n 1 momentin 
mukaan tuomioistuimen veivoittaessa todista-
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jan vaitiolo-oikeudesta huolimatta kertomaan 
tietystä seikasta, tuomioistuin voi samalla päät
tää, että käsittely tapahtuu suljetuin ovin. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi poikkeuksen 1 
momentin salassapitovelvollisuudesta. Sen mu
kaan tilintarkastajan tulisi kuitenkin vaaditta
essa antaa yhtiökokoukselle tai vastaavalle 
toimielimelle kaikki yhteisöä koskevat tiedot, 
mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa yhtei
sölle. Säännöksessä ei mainita yhtiömiestä, 
koska hänellä on jo avoimesta yhtiöstä ja 
kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 luvun 
15 §:n mukaan oikeus tarkastaa yhtiön kirjan
pitoa ja saada tietoja yhtiön toiminnasta. 
Myöskään säätiötä ei mainita 2 momentissa, 
koska säätiölain 13 §:n 3 momentin mukaan 
oikeusministeriöllä on tarvittaessa oikeus toi
mittaa säätiön tilien ja hallinnon tarkastus ja 
muullakin tavoin tarkastaa säätiön toimintaa. 
Pykälän 2 momentti on yhteneväinen osakeyh
tiölain 10 luvun 13 §:n 2 momentin kanssa. 
Koska tilintarkastaja valvoo myös yhtiöko
kouksen tai muun vastaavan toimielimen etua, 
on perusteltua, että tällaisella toimielimellä on 
oikeus saada tilintarkastajan tilintarkastusker
tomuksessa tai yhtiökokouksessa suullisesti an
tamia selvityksiä laajemmin tietoja. Näiden 
tietojen ilmoittamisesta ei kuitepkaan saa ai
heutua olennaista haittaa yhteisölle. Yhteisön 
liike- tai ammattisalaisuuden paljastamisen voi
taisiin katsoa aiheuttavan yhteisölle olennaista 
haittaa. Tilintarkastajalla on oltava harkinta
valtaa antamiensa tietojen suhteen, jos on 
aihetta epäillä, että yhtiökokouksen tai vastaa
van toimielimen tilapäinen enemmistö aikoisi 
käyttää vaatimiaan tietoja yhteisön kokonais
edun vastaisesti. 

26 §. Tilintarkastajan erottaminen ja eroami
nen. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi tilintarkastajan erottamisesta. Tilintar
kastaja voidaan milloin tahansa erottaa. Erot
tamisoikeus kuuluu sille, joka on tilintarkasta
jan valinnut, määrännyt tai osoittanut tehtä
vään. Momentin esikuvana on käytetty voimas
sa olevan osakeyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 
momenttia, joka kumottaisiin samanaikaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilintarkasta
jalla on oikeus erota kesken toimikauden. 
Eroamisen syynä voi olla esimerkiksi esteelli
syys tai sairaus. Toisaalta tilintarkastajan ei 
tarvitse perustella eroaan, vaikkakin se voi 
kuulua hyvään tilintarkastustapaan. Tilintar
kastaja on velvollinen eroamaan kesken toimi
kautensa, jos hän menettää 23 §:ssä säädetyn 

riippumattomuuden tai on 24 §:n mukaisesti 
esteellinen. Eroamistilanteessa on tilintarkasta
jan tilalle kutsuttava varatilintarkastaja. 

Eroamisestaan tilintarkastajan tulisi sään
nöksen mukaan ilmoittaa yhteisölle tai säätiöl
le. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilin
tarkastaja antaa tietoja seuraajalleen. Pykälän 
2 momentin mukaan kesken toimikauden eroa
van tilintarkastajan on annettava toiminnas
taan selvitys eroamiseen saakka, jollei se ole 
olosuhteet huomioon ottaen tarpeetonta. Tar
peetonta se voi olla, jos tilintarkastajan lausun
nolla ei ole toimeksiantajalle tai seuraavalle 
tilintarkastajalle merkitystä. 

Pykälän 3 momentin mukaan tiEntarkastajan 
valintaan osallistuvien yhtiömiesten, hallituk
sen tai vastaavan toimielimen on huolehdittava 
uuden tilintarkastajan valitsemisesta jäljellä 
olevaksi tilikaudeksi, jos tilintarkastajan toimi 
tulee kesken toimikautta avoimeksi taikka jos 
tilintarkastaja menettää kelpoisuutensa sanot
tuun toimeen, eikä varatilintarkastajaa ole. 
Osakeyhtiölain 10 luvun 2 §:n 3 momenttia on 
käytetty säännöksen esikuvana. Avoimesta yh
tiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 
luvun 3 §:n mukaan kommandiittiyhtiössä tiEn
tarkastajan valitsevat vastuunalaiset yhtiömie
het, joten velvollisuus valita tilintarkastaja koh
distuu heihin. Säännös ei siis koske äänettömiä 
yhtiömiehiä, vaan avoimen yhtiössä ja kom
mandiittiyhtiössä päätösvaltaa käyttäviä yhtiö
miehiä. 

27 §. Lääninhallituksen velvollisuus määrätä 
tilintarkastaja. Pykälässä säädettäisiin läänin
hallituksen velvollisuudesta määrätä yhteisölle 
tai säätiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintar
kastaja määrättyjen edellytysten täyttyessä. Py
kälän esikuvana on käytetty osakeyhtiölain 10 
luvun 6 §:ää. Säännösten tarkoituksena on var
mistaa, että yhteisö ei toimi ilman laissa sää
detyt vaatimukset täyttävää tilintarkastajaa. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
hyväksytty tilintarkastaja on määrättävä, mil
loin yhteisölle tai säätiölle ei ole valittu hyväk
syttyä tilintarkastajaa tämän lain tai muun lain 
mukaisesti. Tässä tarkoitettuja muita säännök
siä on muun muassa yhteisöjä koskevissa laeis
sa, säätiölaissa ja elinkeino lainsäädännössä. Sa
moin on meneteltävä, jos momentin 2 kohdan 
mukaan tilintarkastajalla ei ole 10 §:ssä tarkoi
tettua kelpoisuutta taikka hän ei ole 23 ja 
24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton. Mo
mentin 3 kohdan mukaan lääninhallituksen on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin myös, jos yhtiöjär-
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jestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen 
otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoi
suutta koskevaa määräystä on rikottu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin läänin
hallitukselle 1 momentissa tarkoitetuissa ta
pauksissa tehtävästä ilmoituksesta. Lääninhal
litus ei määrää yhteisölle tai säätiölle kelpoi
suusehdot täyttävää tilintarkastajaa omasta 
aloitteestaan. Se toimii vain sille tehdyn ilmoi
tuksen perusteella. Momentin mukaan ilmoi
tuksen saa tehdä kuka tahansa. Yhteisön tai 
säätiön tilintarkastus ei ole ainoastaan yhteisön 
osakkaan tai jäsenen etujen, vaan myös sidos
ryhmien ja yleisenkin edun mukaista. Myös 
vero-, rekisteri- ja muut viranomaiset voivat 
tehdä momentin mukaisen ilmoituksen. Halli
tus, siihen verrattava toimielin ja tilintarkasta
jan valintaan osallistuva yhtiömies on momen
tin mukaan velvollinen tekemään ilmoituksen, 
jollei se, jolle tiEntarkastajan valitseminen kuu
luu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyt
tävää tilintarkastajaa. Tämä ilmoituksenteko
velvollisuus ei siten koske kommandiittiyhtiön 
äänetöntä yhtiömiestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennen kuin 
lääninhallituksen määräys annetaan, on yhtei
sön tai säätiön hallitusta, siihen verrattavaa 
toimielintä tai yhtiömiehiä kuultava. Läänin
hallituksen määräämä hyväksytty tilintarkasta
ja on toimessa siihen asti, kunnes yhteisö tai 
säätiö on säädetyssä järjestyksessä valinnut 
hänen tilalleen uuden tilintarkastajan. 

6 luku. Ohjaus, kehittäminen ja valvonta 

28 §. Valtion tilintarkastuslautakunta. Pykä
lässä säädettäisiin kauppa- ja teollisuusministe
riön yhteydessä toimivasta valtion tilintarkas
tuslautakunnasta ja sen tehtävistä. Näistä voi
taisiin antaa tarkempia säännöksiä asetuksella 
30 §:n 2 momentin mukaan. Lailla kumottaisiin 
tiEntarkastajajärjestelmän valvonnasta annettu 
laki. 

Ehdotettu valtion tilintarkastuslautakunta 
toimisi nykyisen tilintarkastajajärjestelmän val
vontalautakunnan tapaan muutoksenhakueli
menä. Lisäksi se huolehtisi tilintarkastuksen 
yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvon
nasta ehdotetun lain 6 luvun mukaisesti ja 
tekisi 38 §:n mukaan päätöksen hyväksyttyä 
tilintarkastajaa koskevissa kurinpitoasioissa 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
nan ja kauppakamarin esityksestä. Valtion 
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tilintarkastuslautakunnan päätöksestä vo1ta1-
siin valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 7 
luvun mukaisesti. 

Valtion tilintarkastuslautakunnan tehtävänä 
olisi pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
antaa ohjeita ja lausuntoja lain ja sen nojalla 
annetun asetuksen soveltamisesta. Tämän teh
tävän merkitys korostuu, sillä ehdotetuna tilin
tarkastusta koskevalla yleislailla kootaan yh
teen eri yhteisöjä koskevien lakien vastaavat 
säännökset. Erityisesti hyvää tilintarkastusta
paa, tilintarkastajan riippumattomuutta ja es
teellisyyttä koskevat säännökset 4 ja 5 luvussa 
edellyttävät tällaisten tulkintaohjeiden ja lau
suntojen antamista epäkohtien poistamiseksi. 
Ohjeet kohdistuisivai kaikkiin tilintarkastajiin, 
myös muihin kuin hyväksyttyihin tilintarkasta
jiin. Viimeksi mainituille annettavien ohjeiden 
antamisessa valtion tilintarkastuslautakunnalla 
olisi yksinomainen toimivalta. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
valtion tilintarkastuslautakunta voisi tehdä esi
tyksiä ja aloitteita tilintarkastusta koskevien 
säännösten kehittämisestä. Ehdotetun lain so
veltamisesta saadut kokemukset voivat edellyt
tää esimerkiksi, että tilintarkastusta koskevien 
säännösten harmonisointia on tarkoituksenmu
kaista jatkaa. Valtion tilintarkastuslautakunta 
voisi tällöin tehdä esityksiä esimerkiksi kaup
pa- ja teollisuusministeriölle ja oikeusministeri
ölle. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
valtion tilintarkastuslautakunta huolehtisi tiEn
tarkastuksen yleisestä ohjauksesta, kehittämi
sestä ja valvonnasta. Tilintarkastuksen yleinen 
ohjaus ja kehittäminen koskisivat sekä tilintar
kastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmää 
että tilintarkastusta. Lautakunnan velvollisuu
tena olisi seurata tilintarkastajien toimintaa ja 
tilintarkastusolojen kehittymistä sekä kehittää 
tilintarkastuksen sisältöä siten, että se turvaa 
oikean ja riittävän taloudellisen informaation 
sekä muutoinkin vastaa lain tavoitteita. Hyväk
syttyjen tilintarkastajien käytännön toimintaa 
valvoisivat ensi sijassa Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta ja kauppakamarin ti
lintarkastusvaliokunta ehdotetun lain 34 §:n 
mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
kyseinen lautakunta huolehtisi myös muista 
ehdotetussa laissa sille säädetyistä tehtävistä. 
Muilla tehtävillä tarkoitetaan erityisesti 38 §:ssä 
säädettyjä kurinpidollisia tehtäviä ja 7 luvussa 
tarkoitettuja muutoksenhakutoimielimen tehtä-
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viä. Ehdotuksella on pyritty siihen, että lauta
kunnalle keskitetään mahdollisimman paljon 
hallintolainkäyttötehtäviä. Erityisesti mahdolli
suutta saattaa hyväksymisen peruuttamista 
koskeva asia sellaisen ulkopuolisen ja riippu
mattoman toimielimen käsiteltäväksi, joka ei 
ole osallistunut tiEntarkastajan hyväksymiseen, 
on pidettävä tilintarkastajan oikeusturvan kan
nalta tärkeänä. 

29 §. Jäsenten ja sihteerien kelpoisuusehdot. 
Valtion tilintarkastuslautakunnan jäsenten ja 
sihteerin kelpoisuusehtoja ja asioiden käsittelyä 
koskevat säännökset vastaavat nykyistä tilin
tarkastajärjestelmän valvontalautakuntaa kos
kevia säännöksiä. 

30 §. Asioiden käsittely valtion tilintarkastus
lautakunnassa. Pykälän 1 momentissa säädet
täisiin lautakunnan päätösvaltaisuudesta. Val
tion tilintarkastuslautakunnasta säädettäisiin 
tarkemmin asetuksella. Tällaisia säännöksiä 
tarvitaan erityisesti asiain käsittelystä. 

31 §. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslau
takunta. Pykälässä säädettäisiin Keskuskaup
pakamarin yhteydessä toimivasta tilintarkas
tuslautakunnasta. Pykälän 1 momentin mu
kaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslau
takunnassa olisi puheenjohtaja, varapuheenjoh
taja ja 12 muuta jäsentä, joista kullakin on 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun 
ottamatta henkilökohtainen varajäsen. 

Pykälän 2 momentin mukaan Keskuskaup
pakamarin valtuuskunta valitsee puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän tilin
tarkastuslautakunnan jäsentä ja näiden henki
lökohtaiset varajäsenet kolmeksi vuodeksi ker
rallaan siten, että kolme edustaa tilintarkas
tusalan tutkimus- ja opetustoimintaa sekä alan 
juridista asiantuntemusta, kolme elinkeinoelä
mää ja lisäksi kolme edustaa hyväksyttyjä 
tilintarkastajia, näistä kaksi KHT -tilintarkasta
jia ja yksi HTM-tilintarkastajia. 

Tämän lisäksi pykälän 3 momentin mukaan 
kauppa- ja teollisuusministeriö määräisi tilin
tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä ja näiden 
henkilökohtaiset varajäsenet kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta on 4 momentin mukaan päätösvaltainen, 
kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä. Lau
takunnan päätösvaltaisuuden osalta ei ole mer
kitystä, vaikka kaikki seitsemän jäsentä olisivat 
Keskuskauppakamarin valtuuskunnan valitse-

mia. Päätösvaltaisuuden kannalta on olennais
ta ainoastaan se, että muita jäseniä on vähin
tään kuusi. 

32 §. Asioiden käsittely Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnassa. Pvkälän 1 momen
tin mukaan asioiden käsittelyyn Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunnassa sovelle
taan hallintomenettelylain säännöksiä. Tämä 
on tarpeen mainita selvyyden vuoksi, sillä 
asianosaisten oikeussuojan kannalta on tärkeää 
asian selvittäminen mahdollisimman nopeasti 
ja muutoinkin hallinnossa vakiintuneiden peri
aatteiden mukaisesti. Lain tasoisesta sääntelys
tä ja julkisen vallan käyttämisestä johtuu, että 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
naslautakunnan samoin kuin 33 §:ssä tarkoitet
tuun kauppakamarin tilintarkastusvaliokun
taan sovelletaan yleisten asiakirjain julkisuu
desta annettua lakia (83/51). Toimielinten jäse
net kuuluvat sanotuista syistä rikosoikeudelli
sen virkavastuun piiriin. 

Tilintarkastuslautakunta huolehtii etenkin 
3 §:ssä säädetyn tilintarkastajan ammattitutkin
non järjestämisestä. Pykälän 2 momentin mu
kaan tarkempia säännöksiä tilintarkastuslauta
kunnan muista tehtävistä ja siinä noudatetta
vasta menettelystä voidaan antaa asetuksella. 
Tarkempia säännöksiä tarvitaan valvontakei
noista ja -menetelmistä sekä hyväksyttyjen ti
lintarkastajien ammattitaidon säilymistä osoit
tavista kriteereistä. 

33 §. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta. 
Ehdotetussa pykälässä säädetään kauppakama
rin tilintarkastusvaliokunnasta. Pykälän 1 mo
mentissa todetaan valiokunnan kokoonpano, 
joka on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kauppakamari 
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä valiokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan siten, että kaksi edustaa tilintarkas
tusalan tutkimus- ja opetustoimintaa sekä alan 
juridista asiantuntemusta, kaksi edustaa elin
keinoelämää ja kaksi hyväksyttyjä tilintarkas
tajia. Hyväksytyt tilintarkastajat ovat kauppa
kamarin hyväksymiä HTM-tilintarkastajia. 

Pykälän 2 momentin mukaan kauppakama
rin tilintarkastusvaliokunta on päätösvaltainen, 
kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja sekä vähintään kolme muuta jäsentä. 

Pykälän 3 momentin mukaan valiokunnan 
asioiden käsittelyyn sovellettavan hallintome
nettelylain säännöksiä. Tämä säännös on tar
peen 32 §:n kohdalla kerrotuista syistä. 
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Tarkempia säännöksiä kauppakamarin tilin
tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja siinä nouda
tettavasta menettelystä voidaan antaa 4 mo
mentin mukaan asetuksella. 

34 §. Hyväksytt_vjen tilintarkastajien valvonta. 
Pykälässä säädettäisiin Keskuskauppakamarin 
tiEntarkastuslautakunnan ja kauppakamarin ti
lintarkastusvaliokunnan velvollisuudesta val
voa hyväksyttyjen tilintarkastajien käytännön 
toimintaa. Keskuskauppakamarin tiEntarkas
tuslautakunta huolehtisi pykälän 1 momentin 
mukaan kaikkien KHT-tilintarkastajien ja 
KHT-yhteisöjen toiminnan valvonnasta. Sään
nöksen mukaan valvontavelvollisuuteen kuuluu 
mvös se, että hyväksytyt tilintarkastajat ja 
tilintarkastusyhteisöt säilyttävät ammattitaiton
sa ja muut hyväksymisen edellytykset sekä 
toimivat ehdotetun lain ja sen nojalla annettu
jen säännösten mukaisesti. Tällöin valvonta 
saattaa edellyttää tarpeellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä. Valvontavelvollisuuteen kuuluisi 
erityisesti seurata, että hyväksytyt tilintarkasta
jat ja tilintarkastusyhteisöt toimivat hyvän ti
lintarkastustavan mukaisesti. Keskuskauppa
kamarin tilintarkastuslautakunta voisi valvon
tavelvollisuutensa nojalla myös oma-aloitteises
ti tutkia HTM-tilintarkastajan toimintaa esi
merkiksi silloin, kun KHT- ja HTM-tilintar
kastajien toiminnat liittyvät toisiinsa. 

Pykälän 2 momentin mukaan Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunnan tehtäviin 
kuuluisi myös huolehtia tilintarkastajien hy
väksymiseen ja hyväksyttyjen tilintarkastajien 
toiminnan valvontaan liittyvästä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. Keskuskauppakamarin tilintar
kastuslautakunta huolehtisi esimerkiksi hyväk
symisen edellytysten tulkinnasta, ammattitut
kinnon sisällön ja rakenteen kehittämisestä 
sekä tilintarkastajien ammattitaidon ja koulu
tuksen edistämisestä. Tällöin se voisi antaa 
ohjeita ja lausuntoja esimerkiksi hyvän tilintar
kastustavan tulkinnasta yhteistyössä KHT- ja 
HTM-tilintarkastajien sekä heidän yhdistysten
sä kanssa. Voimassa olevan kauppakamariase
tuksen 13 §:n nojalla Keskuskauppakamari 
vahvistaa tiEntarkastajia varten ohjesäännöt. 
Myös nämä KHT- ja HTM-tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen säännöt voivat vastai
suudessakin sisältää tarkempia ohjeita esimer
kiksi tiEntarkastajan ammattitutkinnosta. 

Vastaavasti kunkin kauppakamarin tilintar
kastusvaliokunta huolehtisi 3 momentin mu
kaan toiminta-alueensa HTM-tilintarkastajien 
ja HTM-yhteisöjen toiminnan valvonnasta. Py-

kälä mahdollistaa sen, että KHT-tilintarkasta
jan valvonta-asian käsittelyyn voidaan yhdistää 
HTM-tilintarkastajan valvonta, mikäli se on 
tarpeen asiayhteyden takia. 

35 §. Valvontaa koskevat toimenpiteet. Pykä
län 1 momentin mukaan Keskuskauppakama
rin tiEntarkastuslautakunnan tai kauppakama
rin tilintarkastusvaliokunnan tulisi antaa hy
väksytylle tilintarkastajalle varoitus tai huo
mautus, jos 39 §:n mukaiset edellytykset täyt
tyvät. 

Pykälän 2 momentin mukaan kauppakama
rin tilintarkastusvaliokunnan olisi tehtävä esi
tys Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunnalle HTM-tilintarkastajan tai HTM-yhtei
sön hyväksymisen peruuttamiseksi, mikäli 
38 §:n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät. 

Pykälän 3 momentin mukaan mikäli Keskus
kauppakamarin tiEntarkastuslautakunta kat
soo 38 §:n 1 momentin 1-3 kohdan mukaisten 
edellytysten täyttyvän, sen on tehtävä esitys 
valtion tilintarkastuslautakunnalle hyväksytyn 
tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. 
Lainkohdan mukaan kurinpitoasia tulisi vireil
le sanotussa lautakunnassa vain Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunnan esitykses
tä. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta ei voisi itse päättää hyväksymisen pe
ruuttamisesta. Keskuskauppakamarin tiEntar
kastuslautakunta voisi tehdä esityksen HTM
tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamisesta, 
vaikka kauppakamari ei olisi tehnyt tällaista 
esitystä. Velvollisuus tehdä esitys riippuisi mo
mentin mukaan siitä, katsooko Keskuskauppa
kamarin tilintarkastuslautakunta mainittujen 
edellytysten täyttyvän. Esitysvelvollisuuteen 
kuuluu myös ratkaisuehdotuksen tekeminen. 
Valtion tilintarkastuslautakunta voisi hyväksyä 
esityksen tai ollessaan toista mieltä tehdä toi
senlaisen päätöksen. 

Käytännössä voi ilmetä päällekkäisyyttä val
tion tiEntarkastuslautakunnan ja Keskuskaup
pakamarin tiEntarkastuslautakunnan valvonta
tehtävien kesken. Tällöin valtion tilintarkastus
lautakunnan kanta ohjaisi tulkintaa. Ehdote
tulla lailla pyritään kuitenkin eri toimielinten, 
tilintarkastajien, tilintarkastusasiakkaiden, alan 
tutkimus- ja oppilaitosten sekä muiden tilintar
kastuksen sidosryhmien yhteistyön edistämi
seen. 

36 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälän 1 mo
mentissa säädettäisiin hyväksytyn tilintarkasta
jan velvollisuudesta antaa valvontaelimelle tie-
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toja. Valtion tilintarkastuslautakunnalla, Kes
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalla 
ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalla 
sekä jonkun näistä valvontaelimistä määrää
mällä tarkastajana olisi oikeus saada hyväksy
iyltä tilintarkastajalta tarkastettavakseen val
vontaelimessä ja valvottavan toimipaikassa 
kaikki tilintarkastajan toiminnan valvonnan 
kannalta tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat ja 
muut tallenteet Vaivattavan olisi lisäksi ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava valvontaeli
melle ja tarkastajalle niiden pyytämät val
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvityk
set. 

Säännös velvollisuudesta luovuttaa ja oikeu
desta saada asiakirjoja, tietoja ja selvityksiä on 
laissa tarpeen, koska tilintarkastajilla olisi 
25 §:n nojalla salassapitovelvollisuus tarkastuk
sessa saamiensa tietojen osalta. Salassapitovel
vollisuuden syrjäyttäminen pykälän 2 momen
tin mukaisesti on välttämätöntä, koska muuten 
tilintarkastaja voisi tähän velvollisuuteen vedo
ten kieltäytyä luovuttamasta asiakirjoja, tietoja 
ja selvityksiä. Säännös vapauttaisi tietoja luo
vuttaneen tilintarkastajan rikos- ja vahingon
korvausvastuusta toimeksiantajaa kohtaan täl
lä perusteella, vaikka toimeksiantaja kieltäisi 
tilintarkastajaa luovuttamasta tietoja. 

Hyväksytty tilintarkastaja ei säännöksen mu
kaan voisi kieltäytyä luovuttamasta asiakirjoja, 
tietoja tai selvityksiä valvontaa varten. Tilin
tarkastajaan voitaisiin tarvittaessa kohdistaa 
kurinpidollisia sanktioita 6 luvun mukaisesti. 
Velvollisuus merkitsee myös, että hyväksytty 
tilintarkastaja on velvollinen vastaamaan val
vontaelimen kysymyksiin ja osallistumaan asi
an selvittämiseen. Tilintarkastajan olisi esimer
kiksi laadittava vastineita ja selvityksiä. Tilin
tarkastajan myötävaikutus on välttämätöntä, 
sillä asiat ovat usein laajoja ja monimutkai
sia. 

Valvonnassa voi olla kysymys kantelun tai 
valituksen tai muutoin tilintarkastajaan kohdis
tuneiden epäilysten selvittämisestä. Asian sel
vittäminen voi saada alkunsa myös kauppaka
marin tai Keskuskauppakamarin tilintarkastus
lautakunnan pistokoetarkastuksessa. Pykälää 
sovellettaisiin myös yleiseen tietojen keräämi
seen tilintarkastajien toiminnasta. Tilintarkas
tajan tulisi antaa valvontaa varten esimerkiksi 
luettelot toimeksiantajista ja toimeksiannoista 
sekä selvitys toimeksiantojen luonteesta, tilin
tarkastajan suhteista tarkastusasiakkaisiin, tar-

kastuksiin käytetystä ajasta, tilintarkastajan 
raporteista, todistuksista ja lausunnoista. 

Pykälän mukaan hyväksytyn tilintarkastajan 
tulisi antaa tietoja valvontaelimene ja niiden 
puolesta toimeksiantaa suorittavalle henkilölle. 
Muun tahon, kuten yhteisön toimintaa valvo
van julkisen viranomaisen oikeudesta saada 
tilintarkastajalta tietoja säädetään asianomai
sessa erityislainsäädännössä. Tällaisesta tarkas
tus- ja tietojensaantioikeudesta voidaan maini
ta esimerkkinä rahoitustarkastuslain (503/93) 
11 §, joka koskee rahoitusmarkkinoilla toimi
van yhteisön tilintarkastajan velvollisuutta an
taa rahoitustarkastukselle tarpeellisia tietoja ja 
asiakirjoja. 

37 §. Salassapitovelvollisuus. Valvontaelinten 
jäsenillä ja niiden esittelijäillä sekä valvontaeli
men toimeksiannosta tehtävää suorittavalla 
henkilöllä olisi vaitiolovelvollisuus pykälän 1 
momentin mukaan. Salassapitovelvollisuus ei 
kuitenkaan pykälän 2 momentin mukaan kos
kisi tietojen antamista valvontaelimene tai esi
tutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle taikka 
muulle lain mukaan tiedon saantiin oikeutetulle 
viranomaiselle niiden tehtävien hoitamista var
ten. 

38 §. Hyväksymisen peruuttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin valtion tilintarkastuslautakunnan 
velvollisuudesta peruuttaa tilintarkastajan hy
väksyminen. Kun pykälässä mainitut edellytyk
set täyttyvät, hyväksyminen olisi peruutettava. 
Pykälän esikuvana on käytetty asianajajien 
kurinpitomenettelyssä sovellettavia säännöksiä, 
jotka sisältyvät asianajajista annettuun lakiin 
( 496/58). Ehdotuksessa on otettu huomioon 
myös kahdeksas yhtiöoikeudellinen direktiivi, 
jonka 2 artiklan mukaan tilintarkastusyhteisön 
hyväksyminen on peruutettava, jollei se enää 
täytä nimenomaisia direktiivin edellyttämiä 
vaatimuksia. Ehdotetussa laissa nämä vaati
mukset sisältyvät 5 §:ään. Lisäksi kyseisen di
rektiivin 26 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että asianmukaisia seuraamuk
sia voidaan määrätä hyväksytyille henkilöille, 
jos he eivät suorita tarkastusta direktiivin 
ammatillista huolellisuutta ja riippumattomuut
ta koskevien määräysten mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
hyväksymisen peruuttaminen edellyttää hyväk
sytyn tilintarkastajan moitittavaa käyttäytymis
tä tahallisuutta tai törkeää tuottamusta osoit
tavalla tavalla. Tilintarkastajan toiminta olisi 
moitittavaa, jos se haitallisella tavalla merkit-
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tävästi poikkeaa siitä, kuinka huolellisten am
mattitaitoisten henkilöiden yleisesti katsotaan 
vastaavassa tilanteessa toimivan. 

Momentin 2 kohdan mukaan hyväksyminen 
tulee peruuttaa, jos tiEntarkastaja on toistuvas
ti saamastaan varoituksesta huolimatta rikko
nut velvollisuuksiaan. Tässä tapauksessa tiEn
tarkastajan moitittava käyttäytyminen on alun
perin voinut olla vähemmän moitittavaa kuin 1 
kohdan mukaisessa tilanteessa, mutta toistu
vuus osoittaa, ettei henkilö piittaa varoitukses
ta. Toistuvuus ilmentää tilintarkastajan välin
pitämätöntä ja piittaamatonta asennetta ja sitä, 
ettei hänellä ole yleensäkään edellytyksiä toi
mia hyväksyttynä tilintarkastajana. 

Säännöstä tulisi soveltaa vain kaikkein va
kavimmissa tilanteissa. Hyväksymisen peruut
taminen voi koskea paitsi sitä, joka on toimi
nut lain vastaisesti myös sitä, joka on vastuussa 
sellaisesta toiminnasta. Myös tilintarkastusyh
teisön hyväksyminen voidaan tarvittaessa pe
ruuttaa. Lähtökohtaisesti kurinpitotoimien 
kohteena on tällöin kuitenkin yhteisön rinnalla 
myös tarkastuksesta päävastuullinen tilintar
kastaja. 

Momentin 3 kohdan mukaan tiEntarkastajan 
hyväksyminen on peruutettava. jos tilintarkas
taja ei ole enää ammattitaitoinen tai ei täytä 
muita hyväksymisen edelJytyksiä. Hyväksymis
tä koskevista perusteista säädettäisiin 
4-6 §:ssä. Säännös koskee tilanteita, joissa 
hyväksyminen tulee peruuttaa muusta kuin 
kurinpidolJisesta syystä. Hyväksytty tilintarkas
taja, joka ei enää ole ammattitaitoinen, ei voi 
täyttää esimerkiksi velvollisuutta noudattaa hy
vää tilintarkastustapaa. Hyväksymisen tarkoi
tuksena on muun muassa vapauttaa toimek
siantaja tutkimasta tiEntarkastajan ammattitai
toa. Näin ollen ei ole asianmukaista, että 
tiEntarkastaja säilyttää hyväksymisensä, vaikka 
hän ei perustellusti enää voisi täyttää velvolli
suuksiaan. Ammattitaito yleensä säilyy, jos 
tiEntarkastaja jatkuvasti hoitaa tilintarkastus
tehtäviä. 

Pykälän 2 momentin mukaan hyväksyminen 
voidaan peruuttaa myös enintään kahden vuo
den määräajaksi. Säännös on tarpeen, koska 
hyväksymisen kokonaan peruuttaminen voi 
jossain tapauksessa olJa kohtuutonta. Jos hy
väksyminen peruutetaan määräajaksi, hyväk
sytty tiEntarkastaja tai tiEntarkastusyhteisö 
poistetaan täksi ajaksi rekisteristä 8 §:n mu
kaan. Kun määräaika päättyy, hyväksyminen 
tulee jälleen voimaan ilman eri hakemusta. Jos 

hyväksyminen peruutetaan kokonaan, tiEntar
kastaja tai tilintarkastusyhteisö voi myöhem
min hakea uudelJeen hyväksymistä 4-6 §:n 
mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan hyväksymisen 
peruuttamista koskeva päätös voidaan määrätä 
pantavaksi täytäntöön valituksesta huolimatta, 
jos siihen on erittäin painavia syitä. Lain 
42 §:ssä tarkoitetusta valitusoikeudesta johtuu, 
että kurinpitopäätöksen käsittely saattaa kes
tää huomattavan kauan. Päätös voidaan nor
maalitilanteissa panna täytäntöön vasta sen 
saatua lainvoiman. Käytännössä saattaa ilmetä 
tapauksia, joissa on erittäin tärkeää panna 
päätös heti täytäntöön lainvoimaisuuden puut
tumisesta huolimatta. Tällaiset tapaukset edel
lyttävät säännöksen mukaan erittäin painavia 
syitä. Päätös olisi huolellisesti perusteltava. 
Erittäin painavia syitä voivat olJa esimerkiksi 
vahingon välttäminen, julkiseen hyväksymiseen 
perustuvan tiEntarkastajajärjestelmän arvon ja 
luotettavuuden välttämätön suojeleminen tai 
sivullisten intressien tärkeä suojeleminen. Muu
toksenhausta halJintoasioissa annetun lain 
14 §:n 3 momentin säännöksestä johtuu, että 
korkein hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen 
välittömän täytäntöönpanon. 

Pykälän 4 momentin mukaan hyväksymisen 
peruuttamista koskeva asia tiEntarkastuksen 
valtion tilintarkastuslautakunnassa tulee vireil
le 35 §:n mukaisella Keskuskauppakamarin ti
lintarkastuslautakunnan kirjallisella esityksellä. 
Tämän toimielimen tulee tehdä tällainen esitys, 
kun toimielimen mielestä pykälän 1 momentin 
1-3 kohdan edelJytykset hyväksymisen pe
ruuttamiseksi täyttyvät. ToimivaiJan jako on 
tarpeen, jotta asia tulisi mahdollisimman hyvin 
selvitetyksi ennen kuin valtion tilintarkastus
lautakunta puolueettomana lainkäytöstä huo
lehtivana toimielimenä ryhtyy sitä käsittele
mään. Ennen päätöksentekoa valtion tilintar
kastuslautakunnassa asianosaiselle on varatta
va mahdollisuus tulJa kuulluksi, jollei tätä ole 
aikaisemmin kuultu. Jos hyväksytty tilintarkas
taja voisi korjata puutteen, Keskuskauppaka
marin tiEntarkastuslautakunnan tai valtion ti
lintarkastuslautakunnan olisi annettava ensin 
hyväksytylle tilintarkastajalle mahdolJisuus 
määräajassa saattaa tilanne säännösten mukai
seksi. Hyväksytty tilintarkastusyhteisö voitai
siin esimerkiksi velvoittaa määräajassa saatta
maan hallituksensa kokoonpano vastaamaan 
5 §:n 3 kohdan vaatimuksia uhalla, että hyväk
syminen peruutetaan. 
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Ehdotetussa laissa ei ole säännöstä siitä, että 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voisi itse 
hakea hyväksymisen peruuttamista. Tämä on 
katsottu mahdolliseksi ilman nimenomaista 
säännöstä. 

Hyväksymisen peruuttamisesta koskevasta 
valtion tilintarkastuslautakunnan päätöksestä 
voisi 42 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan 
valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle se, 
jonka hyväksyminen on peruutettu. 

39 §. Varoitus ja huomautus. Pykälässä sää
dettäisiin hyväksymisen peruuttamista lievero
pien kurinpidollisten sanktioiden käyttämisestä 
ja niiden edellytyksistä. Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan tai kauppakamarin 
tilintarkastusvaliokunnan tulee 34 §:n nojalla 
antaa hyväksytylle tilintarkastajalle varoitus, 
jos tilintarkastajan 38 §:n 1 momentin 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettu menettely on johtunut 
huolimattomuudesta tai varomattomuudesta 
tai tilintarkastaja on perusteettomasti menetel
lyt tavalla, joka on omiaan alentamaan julki
seen hyväksymiseen perustuvan tilintarkastuk
sen luotettavuutta tai arvoa. Varoitus voitaisiin 
antaa silloin, kun tiEntarkastajan käyttäytymi
nen ei ole niin moitittavaa kuin 38 §:ssä tarkoi
tetuissa tilanteissa. Varoituksella ilmaistaisiin 
tilintarkastajan ehdotetun lain 1 §:ssä tarkoitet
tuun toimintaan kohdistuva paheksunta. Tilin
tarkastaja voisi kuitenkin edelleen jatkaa toi
mintaansa. Tilintarkastuksen luotettavuuden 
suojaaminen on tiEntarkastusjärjestelmän toi
mivuuden ja tavoitteiden saavuttamisen kan
nalta tärkeää. Tilintarkastaja voi esimerkiksi 
käyttäytymällä tiEntarkastajana julkisuudessa 
huomiota herättävällä tavalla aiheuttaa järjes
telmälle vahinkoa. Säännöksen soveltaminen 
edellyttää, että 1 §:n soveltamisalaa tulkitaan 
laajasti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin huomau
tuksesta, joka on varoitusta lievempi kurinpi
dollinen sanktio. Hyväksytylle tilintarkastajal
le, joka voi tässäkin olla luonnollinen henkilö 
tai tilintarkastusyhteisö, tulee antaa huomau
tus, jos tämän toiminta täyttää muuten 38 §:n 
mukaisen moitittavan käyttäytymisen edelly
tykset, mutta toiminta on ollut varomatonta tai 
huolimatonta ja siihen liittyy lieventäviä asian
haaroja. Huomautuksen antamisella valtion 
tilintarkastuslautakunta ilmaisee lievää pahek
suntaa. Lieventäviä seikkoja voivat olla esimer
kiksi virheen vähäisyys, asian vähäinen talou
dellinen tai muu merkitys, säännöksen tulkin
nanvaraisuus tai alhainen normitaso. Tällaisia 

seikkoja voivat olla myös ymmärrettävä huo
maamattomuus tai ajattelemattomuus, tilintar
kastaja ei ole tavoitellut toiminnallaan itselleen 
tai toiselle taloudellista taikka muuta hyötyä, 
norminvastaisen toiminnan välttäminen on ol
lut käytännön syistä vaikeaa taikka se, ettei 
toiminta ole aiheuttanut haittaa tai vahinkoa 
toimeksiantajalle tai sivulliselle. 

40 §. Hyväksymisen lakkaaminen. Tilintarkas
tajan hyväksyminen myönnetään siten, että se 
on voimassa toistaiseksi. Pykälän mukaan 
luonnollisen henkilön hyväksyminen kuitenkin 
lakkaa olemasta voimassa sen vuoden päätty
essä, jona hän on täyttänyt 70 vuotta. Sään
nöksellä tavoitellaan tilintarkastajien ammatti
taidon ja yleisen luotettavuuden säilymistä. Jos 
tilintarkastajalla on toimeksiantoja kesken, hän 
voi hakea lykkäystä enintään seuraavan kalen
terivuoden loppuun vastaanottamiensa tehtävi
en hoitamista varten. Lakkaamisesta tehdään 
rekisteri-ilmoitus 8 §:n mukaisesti. 

Hyväksytty tilintarkastaja voisi itse pyytää 
hyväksymisen voimassaolon lakkauttamista 
määräajaksi, vaikka tästä ei ole nimenomaista 
mainintaa säännöksessä. Tämä menettely vas
taisi aikaisempaa KHT -tilintarkastajankirjan 
tai HTM-tilin tarkastajantodistuksen talletta
mismenettelyä. Hyväksytty tilintarkastaja pois
tettaisiin rekisteristä määräajaksi. Tänä aikana 
tilintarkastajaa ei valvottaisi eikä tilintarkasta
jan tulisi maksaa 45 §:ssä tarkoitettuja tilintar
kastajamaksuja. Menettelystä on tarkoitus 
määrätä tarkemmin kauppa- ja teollisuusminis
teriön päätöksellä. 

7 luku. Erinäiset säännökset 

41 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhakukeinoista ja -viranomaisista. 
Pykälän 1 momentin mukaan kauppakamarin 
tilintarkastusvaliokunnan päätökseen haetaan 
oikaisua Keskuskauppakamarin tilintarkastus
lautakunnalta. Muotovapaa oikaisu soveltuu 
hyvin kauppakamarilaitoksen sisäiseksi muu
toksenhakukeinoksi. Siihen sovellettaisiin hal
lintomenettelylakia 37 §:n mukaan. Pykälän 2 
momentin mukaan Keskuskauppakamarin ti
lintarkastuslautakunnan päätökseen haetaan 
valittamalla muutosta valtion tilintarkastuslau
takunnalta. Valtion tiEntarkastuslautakunnan 
päätökseen haetaan valittamalla muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusoikeutta 
kuitenkin rajoitettaisiin 42 §:n mukaan. 
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42 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälässä sääde
tään sekä asianosaisesta, jolla on muutoksen
hakuoikeus kauppakamarin tilintarkastusvalio
kunnan, Keskuskauppakamarin tilintarkastus
lautakunnan tai valtion tilintarkastuslautakun
nan tekemästä päätöksestä että päätöksestä, 
johon voidaan hakea muutosta. Pykälän luet
telo muutoksenhakuperusteista ja muutoksen
hakuun oikeutetuista on tyhjentävä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
muutosta saisi hakea se, jonka hakemus tilin
tarkastajan ammattitutkintoon ottamisesta on 
hylätty. Säännöksen 2 kohdan mukaan muu
tosta saisi hakea se, joka on hylätty tilintarkas
tajan ammattitutkinnossa. Kyseisistä Keskus
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja 
kauppakamarin tiEntarkastusvaliokunnan pää
töksistä säädetään 4 ja 6 §:ssä. Säännöksen 3 
kohdan mukaan muutosta saisi hakea se, jonka 
hakemus tilintarkastajaksi tai tilintarkastusyh
teisöksi hyväksymisestä on hylätty. Tätä kos
kevasta Keskuskauppakamarin tilintarkastus
lautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastus
valiokunnan päätöksestä säädetään 4-6 §:ssä. 
Säännöksen 4 kohdan mukaan muutosta saisi 
hakea se, jolle on annettu varoitus tai huomau
tus. Säännöksen 5 kohdan mukaan muutosta 
saisi hakea se, jonka hyväksyminen on peruu
tettu. Näistä kurinpitotoimista tekisi päätöksen 
kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta, Kes
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta tai 
valtion tilintarkastuslautakunta lain 38 ja 
39 §:n mukaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan on valitusoi
keus korkeimmalle hallinto-oikeudelle rajoitet
tu koskemaan 38 §:ssä tarkoitettua valtion ti
lintarkastuslautakunnan päätöstä hyväksymi
sen peruuttamisesta. Tällaisella kurinpitopää
töksellä voi olla merkitystä ammatin ja elinkei
non harjoittamiselle, joten on perusteltua, että 
päätös voidaan saattaa tuomioistuimen käsitel
täväksi. 

Ehdotetun lain 41 §:n 1 momentissa tarkoi
tettuun oikeuteen hakea oikaisua kauppakama
rin tiEntarkastusvaliokunnan päätökseen sovel
lettaisiin 3 momentin mukaan hallintomenette
lylakia. Asianosaisten kannalta on tärkeää, että 
oikaisukelpoiseen päätökseen liitetään ohjeet 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan muutoksen
haussa sovelletaan muutoin muutoksenhausta 
hallinto-asioissa annettua lakia. 

43 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 mo
mentin mukaan olisi rangaistavaa tilintarkas-

tuskertomuksen laatimista koskevan 19 §:n rik
kominen. Teko olisi rangaistavaa kaikissa kir
janpitovelvollisissa, 1 §:n 1 kohdassa tarkoite
tuissa yhteisöissä ja säätiöissä. Vain tahallinen 
teko olisi rangaistavaa, ei esimerkiksi epä
huomiossa tai huolimattomuudesta tapahtunut 
virheellisen tai puutteellisen tilintarkastuskerto
muksen laatiminen. Samanaikaisesti kumotaan 
voimassa oleviin yhteisöjä koskeviin säännök
siin sisältyvät tilintarkastuskertomuksen laati
misvelvollisuutta koskevat rangaistussäännök
set. 

Momentilla pyritään suojaamaan tilintarkas
tuskertomukseen kohdistuva yhteisön omistaji
en ja yhteisön tai säätiön sidosryhmien, kuten 
velkojien, alihankkijoiden ja mahdollisten si
joittajien luottamus. Näiden tulee voida luottaa 
tilintarkastuskertomuksen sisältöön. Tilintar
kastuskertomuksen antamisen laiminlyönti 
kohdistuu myös sivullisiin lukuisten taloudellis
ten riippuvuussuhteiden vuoksi. Teko merkitsee 
myös tärkeän yleisen edun loukkaamista, sillä 
se on omiaan johtamaan harhaan kaikkia 
tilintarkastuskertomuksen käyttäjiä. Tilintar
kastuskertomus on julkisuuteen tuleva asiakir
ja. Momentti mahdollistaa sen, että syytteen 
voi nostaa myös virallinen syyttäjä. Koska 
momentin ensisijaisena tarkoituksena on suo
jata tilintarkastuskertomuksen käyttäjien etua, 
säännöstä ei kuitenkaan tulisi soveltaa vähäi
siin rikkomuksiin, sillä muotovirheet tai vähäi
set puutteet eivät loukkaa luottamusta tilintar
kastuskertomukseen. 

Pykälän 1 momentin tunnusmerkistö täyttyy, 
jos tilintarkastaja laatii virheellisen tai puutteel
lisen kertomuksen siten, että sen sisältö oleel
lisesti poikkeaa siitä, mikä sen olisi tullut 19 §:n 
mukaan olla. Myös tilintarkastuskertomuksen 
laatimatta jättäminen voi antaa aiheen arvos
tella tilintarkastajan toimintaa säännöksen mu
kaisesti. TiEntarkastaja on toiminut rangaista
valla tavalla silloin, kun hän on laatinut ker
tomuksen totuudenvastaisesti, puutteellisin tie
doin tai jättänyt lausumatta kertomuksessaan 
jostakin olennaisesta, josta olisi tullut lausua. 

Hyväksytyillä tilintarkastajilla on 11 ja 12 §:n 
mukaan yksinoikeus suurimmissa yhteisöissä 
antaa tilintarkastuskertomus. Hyväksyttyihin 
tilintarkastajiin kohdistuu yleistä luottamusta, 
jota on perusteltua suojella KHT- tai HTM
nimikkeen oikeudettomalta käytöltä. Tämän 
takia pykälän 2 momentin mukaan olisi ran
gaistavaa menettely, jossa luonnollinen henkilö 
tai yhteisö on käyttänyt luvattomasti KHT- tai 
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HTM-nimikettä tai antanut muuten ymmärtää, 
että kysymyksessä olisi hyväksytty tilintarkas
taja. Yhteisön puolesta rangaistukseen tuomit
taisiin yhteisön puolesta toimineet henkilöt. 
Säännöksen tarkoittama toiminta on yksiselit
teisesti todettavissa, sillä vain 7 §:ssä tarkoitet
tuun rekisteriin merkityt voivat 7 §:n 3 momen
tin mukaan esiintyä hyväksyttyinä tilintarkas
tajina. 

Edellä 37 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvol
lisuuden rikkominen ehdotetaan saateltavaksi 
rangaistusuhan alaiseksi pykälän 3 ja 4 mo
mentin mukaisesti. 

44 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Koska eh
dotettuun lakiin sisältyisivät vastaisuudessa 
keskeiset yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus
ta koskevat säännökset, on perusteltua säätää 
laissa myös tilintarkastajan vahingonkorvaus
vastuusta. Pykälän esikuvana on käytetty osa
keyhtiölain 15 luvun 2 §:ää, jota on sovellettu 
esimerkiksi laiminlyöntiin raportoida yhtiön 
johtoon kuuluvan henkilön väärinkäytöksistä 
tai salassapitovelvollisuuden rikkomiseen. Ky
symyksessä on korvaussäännösten tekninen yh
denmukaistaminen. Ehdotetuna pykälällä ei ole 
tarkoitus muuttaa syntynyttä oikeuskäytäntöä. 

Pykälän 1 momentin mukaan tiEntarkastaja 
on ensinnäkin velvollinen korvaamaan vahin
gon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut yhteisölle tai 
säätiölle. Momentin toisen lauseen mukaan 
sama koskee vahinkoa, jonka tilintarkastaja on 
aiheuttanut ehdotetun lain taikka yhteisöä tai 
säätiötä koskevan lain, yhtiöjärjestyksen, sään
töjen tai yhtiösopimuksen vastaisella menette
lyllä yhteisön osakkaalle, yhtiömiehelle tai jä
senelle tai muulle henkilölle. Yhteisöä tai sää
tiötä koskevalla lailla tarkoitetaan tiEntarkas
tuksen kohteena olevasta yhteisöstä tai sääti
östä annettua asianomaistå lakia, esimerkiksi 
osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia. Säännök
sen mukaan tiEntarkastajan vastuu on tuotta
musvastuuta. Vahingonkorvausvelvollisuuteen 
ei vaikuttaisi se, onko tilintarkastaja hyväksyt
ty tilintarkastaja vaiko muu tilintarkastaja. 
Korvausvelvollisuus koskisi vahingon aiheutta
mista tilintarkastajan toiminnassa, johon lakia 
1 §:n 1 momentin perusteella sovelletaan. Voi
massa oleva avoimesta yhtiöstä ja kommandiit
tiyhtiöstä annetun lain 2 luvun 12 §:n ja 10 
luvun 10 §:n mukaan tilintarkastaja on velvol
linen korvaamaan ainoastaan yhtiölle aiheutta
mansa vahingon. Ehdotetun momentin mu
kaan myös avoimen yhtiön tai kommandiitti-

yhtiön tiEntarkastaja on korvausvastuussa eh
dotetun tilintarkastuslain, avoimesta yhtiöstä ja 
kommandiittiyhtiöstä annetun lain tai yhtiöso
pimuksen rikkomisesta yhtiömiehelle tai muulle 
henkilölle aiheutetusta vahingosta. Tilintarkas
tuslain säätämisen yhteydessä korvausvastuun 
sääntely tulee tietyssä määrin laajenemaan 
avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä. Muutok
sen taustalla on ehdotetun tiEntarkastuslain 
periaate saattaa tilintarkastajaa koskevat sään
nökset yhdenmukaisiksi. 

Momentin toisen lauseen mukaan tilintar
kastaja vastaa myös vahingosta, jonka hänen 
apulaisensa on tahallaan tai huolimattomuu
desta aiheuttanut. Säännös vastaa osakeyhtiö
lain 15 luvun 2 §:n 1 momenttia. Säännös on 
tarpeen, sillä apulaiset toimivat tilintarkastajan 
ohjauksessa ja valvonnan alaisena. Vastuun 
tulee kanavoitua tilintarkastajalle, joka on teh
tävään johtaneen toimeksiannon saaja. Apulai
set ovat toimeksiantajaan nähden sivullisia. 
TiEntarkastaja vastaisi apulaistensa vahinkoa 
tuottaneesta toiminnasta kuin omastaan. Täl
löin ei olisi merkitystä sillä, onko tiEntarkasta
jan omassa toiminnassa huolimattomuutta, 
vaan ratkaisevaa olisi apulaisen vahinkoon 
johtaneessa toiminnassa ilmenevä huolimatto
muus. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hyväksy
tyn tiEntarkastusyhteisön ja sen palveluksessa 
olevan tilintarkastajan yhteisvastuusta. Jos ti
lintarkastajana on hyväksytty tilintarkastusyh
teisö, vastaavat vahingosta hyväksytty tilintar
kastusyhteisö sekä se, jolla on päävastuu tiEn
tarkastuksen toimittamisesta. Yhteisvastuu on 
tarpeen, koska tiEntarkastusyhteisön puolesta 
toimii luonnollisia henkilöitä. Säännös vastaa 
osakeyhtiölain 15 luvun 2 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin vahingon
korvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun 
jakaantumisesta kahden tai useamman korva
usvelvollisen kesken olevan voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa 
säädetään. Säännös vastaa osakeyhtiölain 15 
luvun 4 §:ää. 

Ehdotetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan 
säännöstä vahingonkorvausvelvollisuudesta ei 
sovelleta kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun 
hyväksytyn tiEntarkastajan tässä ominaisuu
dessaan harjoittamaan muuhun kuin lain 1 §:n 
1 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Vastuu 
esimerkiksi tiEntarkastajan konsulttitoiminnas
sa määräytyisi edelleen sopimuksia koskevan ja 
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muiden yleisten vahinkorvausoikeudellisten pe
riaatteiden sekä vahingonkorvauslain mukaan. 

45 §. Tilintarkastajamaksut. Pykälässä sää
dettäisiin Keskuskauppakamarin ja kauppaka
marien oikeudesta periä maksuja. Tarkoitukse
na on, että elinkeinoelämä vastaisi tilintarkas
tuksenkin osalta itse toiminnastaan aiheutu
neista kustannuksista. Maksuja voitaisiin periä 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
nalle ja kauppakamareille ehdotetussa laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutunei
den välittömien kustannusten kattamiseen. Täl
laisia tehtäviä ovat ensisijaisesti 2 luvussa 
tarkoitettu tilintarkastajien hyväksyminen sekä 
6 luvussa tarkoitettu hyväksyttyjen tilintarkas
tajien toiminnan valvonta. Maksujen tulee vas
tata aiheutuneita kustannuksia. Keskuskauppa
kamari ja kauppakamarit voisivat periä mak
suja hyväksytyiltä tilintarkastusyhteisöiltä, hy
väksytyiltä tilintarkastajilta sekä 2 luvun mu
kaisesti hyväksymistä hakevilta omakustannus
periaatetta noudattaen. Kustannuksia aiheutuu 
esimerkiksi asiantuntijapalkkioista, luottamus
henkilöille maksettavista kokouspalkkioista ja 
ehdotetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä hoita
van henkilökunnan palkoista. Maksujen suu
ruuden määrittämiseen tulisi soveltaa valtion 
maksuperustelain ja -asetuksen periaatteita. 

46 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotetun lain 
täytäntöönpanosta voitaisiin pykälän mukaan 
antaa tarkempia säännöksiä asetuksella. 

Pykälän 2 momentin mukaan kauppa- ja 
teollisuusministeriö voi päätöksellään tarkistaa 
11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja hyväksytyn tilintar
kastajan valitsemisvelvollisuutta koskevia 
markkamääräisiä summia ja työntekijöiden lu
kumäärää. Säännös on tarpeen, jotta mainittu
jen pykälien raja-arvoja voitaisiin tarvittaessa 
rahan arvon muutoksen johdosta tarkistaa. 
Lain 11 §:n 2 momentin markkamääräiset sum
mat ja työntekijöiden lukumäärä pohjautuvat 
neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin 11 ar
tiklaan. Myös EY:ssä artiklan raja-arvoja tar
kistetaan aika ajoin. Tämän vuoksi on tarpeen 
säännös, joka mahdollistaa joustavan ja tarkoi
tuksenmukaisen kansallisen menettelyn direk
tiivin muutosten täytäntöönpanossa. 

8 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

47 §. Voimaantulo. Ehdotettu tilintarkastus
velvollisuus liittyy erityisesti tilinpäätöksen laa
timiseen 1 päivänä tammikuuta 1993 voimaan 
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tulleiden kirjanpitolain muutoksien mukaisesti. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että laki tulisi 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain 4 §:n 4 
momentin ja 10 §:n 2 momentin säännökset 
liittyvät ETA-sopimuksen voimaansaattami
seen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että mainittu
jen säännöksien soveltamisajankohdasta sää
dettäisiin tarkemmin asetuksella muita ETA
lakeja vastaavalla tavalla. 

Lain voimaantulon yhteydessä ehdotetaan 
kumottavaksi tilintarkastajajärjestelmän val
vonnasta 17 päivänä joulukuuta 1982 annettu 
laki. Sitä vastaavat säännökset sisältyvät ehdo
tettuun lakiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennen lain 
voimaantuloa on mahdollista ryhtyä lain täy
täntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

48 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotettu laki nos
taa hyväksyttyjen tilintarkastajien pätevyysvaa
timuksia. Ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 
hyväksyttyjä KHT -tilintarkastajia ja -yhteisöjä 
pidettäisiin pykälän 1 momentin mukaan ehdo
tetussa laissa tarkoitettuina KHT-tilintarkastaji
na ja -yhteisöinä. Edellä sanottu koskisi vastaa
vasti ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 hy
väksyttyjä HTM-tilintarkastajia ja -yhteisöjä. 

Ehdotettu laki aiheuttaa muutoksia useiden 
yhteisöjen ja säätiöiden toiminnassa. Tilintar
kastajien hyväksymistä koskevat lain säännök
set koskevat välittömästi niitä henkilöitä, jotka 
ovat suunnitelleet myöhemmin hakevansa hy
väksymistä. KHT -tilintarkastajajärjestelmän 
häiriöttämän toiminnan turvaamiseksi on pe
rusteltua, että ehdotetun lain 4 §:n 1 momentin 
3 ja 4 kohtaa, jotka koskevat KHT-tilintarkas
tajaksi hyväksymistä hakevan luonnollisen hen
kilön velvollisuutta suorittaa ylempi korkea
koulututkinto ja opintojen ainevaatimuksia, 
sovelletaan 1 momentin mukaan 1 päivästä 
tammikuuta 1997. Näin niiden henkilöiden, 
jotka jo suorittavat nykyisten vaatimusten mu
kaisia KHT -tutkintoon tähtääviä ammattiopin
toja ja käytännönharjoittelua, ei tarvitse luo
pua tavoitteestaan. Tällä perusteella sama siir
tymäaika koskisi säännöksen mukaan myös 
niitä, jotka voivat hakea KHT-tilintarkastajan 
ammattitutkintoon 4 §:n 2 momentin poikkeus
säännön nojalla. Ehdotettu siirtymäsäännös 
täyttää kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direk
tiivin 18 artiklan 1 kohdan vaatimukset. Ehdo
tetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoi
tetut tilintarkastajan ammattitutkinnon vaati
mukset tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä 
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tammikuuta 1996. Siirtymäaikana vahvistettai
siin uudet opintovaatimukset kauppa- ja teol
lisuusministeriön päätöksellä ja Keskuskauppa
kamarin ohjesäännöillä. Siirtymäaika antaisi 
tutkintoon osallistuville riittävästi aikaa varau
tua uusiin opintovaatimuksiin. 

Siirtymäaika on tarpeen vastaavalla tavalla 
myös niitä henkilöitä varten, jotka ovat val
mentautumassa HTM-tilintarkastajan ammat
titutkintoon. Pykälän 1 momentin mukaan 1 
päivään tammikuuta 1997 kestävä siirtymäaika 
koskee myös lain 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 
kohdan ja 2 momentin soveltamista. Siirtymä
aikana HTM-tilintarkastajan ammattitutkin
toon voisi tulla hyväksytyksi myös muulla kuin 
alemmalla korkeakoulututkinnolla. Tällöin esi
merkiksi merkonomin tutkinto riittäisi. Siirty
mäaikaa sovellettaisiin myös mainitussa 4 koh
dassa tarkoitettuun ainevaatimukseen. Lain 
6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut HTM
tilintarkastajan ammattitutkinnon vaatimukset 
tulisivat edellä kerrotuista syistä vastaavasti 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. 

Velvollisuus valita KHT- tai HTM-tilintar
kastaja ehdotetun lain 11 §:n nojalla tulee 
laajenemaan. Lain 11 §:n 2 momentin ja 12 §:n 
tarkoittamissa yhteisöissä ei voisi toimia muita 
kuin hyväksyttyjä tilintarkastajia. Jotta muu
tokseen sopeutumiseen olisi kirjanpitovelvollis
ten ja tilintarkastajajärjestelmän kannalta riit
tävästi aikaa, 1 momentin mukaan 11 ja 12 §:ää 
sovellettaisiin vasta niiden tilikausien tarkas
tukseen, jotka päättyvät 1 päivänä tammikuuta 
1996 tai sen jälkeen. Vastaava siirtymäaika 
koskisi velvollisuutta valita hyväksytty tilintar
kastaja konsernissa 13 §:n mukaan. 

Pykälän 1 momentin siirtymäajasta johtuen 2 
momentissa olisi säännös, jonka mukaan siir
tymäaikana sovellettaisiin edelleen kumotta
vaksi ehdotettuja osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:n 
ja osuuskuntalain 88 §:n 3 momentin sekä 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä an
netun lain 10 luvun 2 §:n 2 momentin säännök
siä hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta. 

Siihen asti kunnes yhteisössä on alettu 47 §:n 
1 momentin voimaantulosäännöksen mukaises
ti soveltaa tilintarkastajan asuinpaikkaa koske
vaa 10 §:n 2 momenttia, sovellettaisiin 3 mo
mentin mukaan edelleen osakeyhtiölain 10 lu
vun 3 §:n 1 momentin, asunto-osakeyhtiölain 
65 §:n 1 momentin, avoimesta yhtiöstä ja kom
mandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 2 §:n 1 
momentin ja osuuskuntalain 88 §:n 1 momentin 

säännöksiä sellaisina kuin ne ovat sovellettavi
na ehdotetun lain tullessa voimaan. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
ehdotetun lain 11 §:n 2 momenttia sekä 13 ja 
14 §:ää sovelletaan JHTT-tilintarkastajaan ja 1 
päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen hy
väksyttyyn HTM-tilintarkastajaan ja -yhtei
söön asetuksella säädettävästä ajankohdasta. 
Mainittuja tutkintoja ollaan kehittämässä vas
taamaan kahdeksannen yhtiöoikeudellisen di
rektiivin vaatimuksia. Tämän jälkeen tutkinnot 
oikeuttaisivai toimimaan tiEntarkastajana di
rektiivissä tarkoitetun kokoluokan ylittävässä 
yhteisössä ja säätiössä. Ajankohdasta säädet
täisiin asetuksella. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että lain 
23 §:n 3 momentin säännöstä osakkuusyhteisön 
tilintarkastajan riippumattomuudesta sovellet
taisiin 1 päivästä tammikuuta 1996. Siirtymä
aika koskisi esimerkiksi pääkonttorin palveluk
sessa olevaa henkilöä, joka on valittu osak
kuusyhteisön tilintarkastajaksi ennen lain voi
maantuloa. Tällaisen tilintarkastajan ei tarvit
sisi luopua tehtävästään ennen 1 päivää tam
mikuuta 1996. Säännös on tarpeen, jotta ennen 
lain voimaantuloa toteutetuissa järjestelyissä 
olisi kohtuullinen aika sopeutua 23 §:n 3 mo
mentin sisältämään kieltoon. Mikäli toimikausi 
päättyisi ennen sanottua ajankohtaa, lain 23 §:n 
3 momentin säännöstä sovellettaisiin tällaiseen 
henkilöön. 

1.2. Osakeyhtiölaki 

Ehdotetun tilintarkastuslain säätämisen 
vuoksi yhteisöjä koskevista laeista ja säätiölais
ta on poistettava tilintarkastajaa koskevat ti
lintarkastuslain säännöksiä vastaavat Jainkoh
dat. Ehdotuksen mukaan tulee tilintarkastusla
ki yleislakina sisältämään yleiset tilintarkastus
ta ja tilintarkastajaa koskevat säännökset. Pois
tettaessa yhteisöjä koskevista laeista ja säätiö
laista vastaavia säännöksiä on kunkin lain 
erityispiirteet otettava huomioon. Tämän vuok
si näihin lakeihin ehdotetaan jätettäväksi tilin
tarkastajan valintaa, erityiskelpoisuutta, Juku
määrää ja toimikautta sekä vähemmistösuojaa 
ja ti1intarkastajaan kohdistuvan vahingonkor
vauskanteen nostoaikaa koskevat säännökset. 

TiEntarkastuslain säätämisen vuoksi ehdote
taan osakeyhtiölain JO luvusta kumottavaksi 
2 §:n 2 ja 3 momentti. Sisällöltään säännökset 
vastaavat tilintarkastajan erottamista ja eroa 
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mista koskevaa ehdotetun tilintarkastuslain 
26 §:ää. Osakeyhtiölaista kumottavaksi ehdote
tun 10 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentti vastaavat 
tilintarkastuslain 10 §:ää, jossa säännellään ti
lintarkastajan yleisestä kelpoisuudesta. Kuruot
tavan pykälän 3 momentti vastaisi asiasisällöl
tään tiEntarkastuslain Keskuskauppakamarin 
hyväksymää tilintarkastajaa sekä kauppakama
rin hyväksymää tilintarkastajaa ja tilintarkas
tusyhteisöä koskevia 5 ja 6 §:ä. Asianomaisessa 
3 momentissa on myös säännös tilintarkas
tusyhteisön ilmoitusvelvollisuudesta, josta eh
dotetaan säädettäväksi tilintarkastuslain 
15 §:ssä. Kuruottavan 3 §:n 4 momentti vastaa 
tilintarkastuslain konsernissa suoritettavaa ti
lintarkastusta koskevaa 13 §:n 2 momenttia. 

Osakeyhtiölaista ehdotetaan muutettavaksi 
10 luvun 4 §. Pykälän 1 ja 2 momenttia 
vastaavat lainkohdat löytyvät tilintarkastuslain 
11 §:n 1 momentista, joka koskee velvollisuutta 
valita vähintään yksi hyväksytty tilintarkastaja, 
sekä tilintarkastuslain 12 §:stä, jossa säännel
Jään velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja 
tai -yhteisö. Osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:n 3 
momenttia vastaavaa säännöstä ei ole tilintar
kastuslaissa. Pykälän 3 momentin mukaan 
kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistä 
syistä määrätä, että yhtiö, jonka palveluksessa 
viimeksi kuluneen tilikauden aikana on ollut 
keskimäärin yli 500 henkilöä, voi KHT-tilin
tarkastajan sijaan valita HTM-tilintarkastajan. 
Koska ehdotetuna tilintarkastuslailla pyritään 
korottamaan tilintarkastajien kelpoisuusvaati
muksia, ehdotetaan kyseinen momentti tarpeet
tomana kumottavaksi. Pykälän 4 momenttia 
vastaa tilintarkastuslain 13 §:n 1 momentti. 
Pykälän 5 momentissa säädetään osakkeen
omistajien oikeudesta vaatia hyväksytyn tiEn
tarkastajan valitsemista yhtiöön, jossa hyväk
sytty tilintarkastaja ei ole pakollinen. Kyseinen 
momentti ehdotetaan muutettavaksi pykäläviit
tauksen osalta ja siirrettäväksi pykälän 1 mo
mentiksi. Osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:n 6 mo
mentin mukaan valtioneuvoston päätöksellä 
voidaan määrätä, ettei pykälän 1-3 momentin 
säännöksiä sovelleta osakeyhtiöön, jonka 
osakkkeista osuuskunta yksin, yhdessä toisen 
osuuskunnan tai osuustoiminnallisen keskus
järjestön kanssa taikka kunta tai kuntainliitto 
omistaa enemmän kuin puolet ja jonka tilin
tarkastus täyttää päätöksessä mainitut ehdot. 
Tilintarkastuslain 14 §:llä korvattaisiin osittain 
viimeksi mainittu säännös muuten tarpeetto
mana. 

Osakeyhtiölain 10 luvusta ehdotetaan ku
mottavaksi tilintarkastajan esteellisyyttä koske
va 5 §, koska vastaava säännös sisältyy tilintar
kastuslain 24 §:ään. Osakeyhtiölain luvun 
6 §:ssä säädetään lääninhallituksen velvollisuu
desta määrätä tilintarkastaja. Pykälän kumot
tavaksi ehdotettuja 1 ja 2 momenttia vastaavat 
säännökset ovat tilintarkastuslain 27 §:n 1 ja 2 
momentissa. Pykälän 3 momentin mukaan 
lääninhallituksen on mäi\rättävä yhtiölle hy
väksytty tilintarkastaja, jos yhtiökokous ei ole 
noudattanut osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:n 5 
momentissa tarkoitettua vaatimusta. Asian
omainen momentti ehdotetaan siirrettäväksi 
uudeksi osakeyhtiölain 10 luvun 4 §:n 2 mo
mentiksi. Pykälän 4 momentti ehdotetaan siir
rettäväksi 4 §:n uudeksi 3 momentiksi. 

Osakeyhtiölain 10 luvusta ehdotetaan myös 
kumottavaksi 7-13 §. Säännökset käyvät tilin
tarkastuslain säätämisen yhteydessä tarpeetto
miksi, koska niitä vastaavat pykälät löytyvät 
tilintarkastuslaista. Luvun 7 §:ssä säännellään 
hyvän tilintarkastustavan velvoittavuudesta, ti
lintarkastuksen kohteesta ja tiEntarkastajan 
velvollisuudesta noudattaa yhtiökokouksen an
tamia erityisohjeita. Asiasisällöltään vastaavat 
lainkohdat löytyvät tilintarkastuslain 16 ja 
17 §:stä. Kumottavaksi ehdotetussa 8 §:ssä sää
detään hallituksen ja toimitusjohtajan velvolli
suudesta avustaa tilintarkastajaa. Vastaava 
säännös on tilintarkastuslain 22 §:ssä. Osakeyh
tiölain 10 luvun 9 § koskee tilinpäätösmerkin
tää, pykälää vastaa tilintarkastuslain 18 §:n 
säännöstä. Osakeyhtiölain 10 luvun 10 §:ssä 
säädetään tilintarkastuskertomuksesta. Vastaa
vat säännökset tilintarkastuslaissa ovat 
19 §:ssä. Osakeyhtiölain luvun 11 §:n mukaan 
tilintarkastajan hallitukselle tai toimitusjohta
jalle esittämät huomautukset on merkittävä 
pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan. Asiasisäl
löltään vastaava säännös on tilintarkastuslain 
20 §:ssä. Osakeyhtiölain 10 luvun 12 §:ää vastaa 
tiEntarkastuslain 21 §: säännöstä tilintarkasta
jan IäsnäoJosta yhteisön tai säätiön kokoukses
sa. Osakeyhtiölain 10 luvun 13 §:ssä säännel
lään tilintarkastajan salassapitovelvollisuudes
ta. Asiasisällöltään tätä pykälää vastaa tilintar
kastuslain 25 §. 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvolli-
suutta koskeva osakeyhtiölain 15 luvun 2 § 
ehdotetaan kumottavaksi, koska vastaava 
säännös on tilintarkastuslain 44 §:ssä. Osakeyh
tiölain 16 luvun 8 §:n 3 kohdassa säännelJään 
tilintarkastuskertomuksen laatimista koskevien 



52 1993 vp - HE 295 

säännösten rikkomisesta. Säännös ehdotetaan 
kumottavaksi, koska ti1intarkastuslain 43 §:n 1 
momentissa on vastaava rangaistussäännös ti
lintarkastuskertomuksen laatimista koskevien 
säännösten rikkomisesta. 

Osakeyhtiölaista ehdotetaan muutettavaksi 
10 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 § ja 14 §:n 3 
momentti sekä 15 luvun 5 §:n 1 momentti ja 
7 §:n 1 momentin johdantokappale. Kyseiset 
säännökset sisältävät pykäläviittauksia, joita 
on tilintarkastuslain· säätämisen vuoksi tarkis
tettava. Osakeyhtiölakiin ehdotetaan lisättä
väksi myös uusi 10 luvun 1 §:n 1 momentti, 
jonka mukaan osakeyhtiön tilintarkastusta 
koskevat säännökset sisältyvät tilintarkastusla
kiin ja osakeyhtiölain 10 lukuun. Tällöin ensi
sijaisesti on sovellettava erityislain asemassa 
olevaa osakeyhtiölakia. 

1.3. Asunto-osakeyhtiölaki 

Tilintarkastuslain säätämisen vuoksi ehdote
taan kumottavaksi asunto-osakeyhtiölain 3 §:n 
1 momentin 5 kohta, jolloin konsernia koskeva 
viittaus ehdotetaan sisällytettäväksi uuteen 
63 §:n 1 momenttiin. Kumottavaksi ehdotetaan 
myös asunto-osakeyhtiölain tilintarkastajan 
toimikautta koskevan 64 §:n 2 ja 3 momentti, 
koska asiasisällöltään säännökset vastaavat ti
lintarkastuslain tilintarkastajan erottamista ja 
eroamista koskevaa 26 §:ää. Asunto-osakeyh
tiölain 66 §:ssä säännellään tilintarkastajan es
teellisyydestä. Pykälä ehdotetaan kumottavak
si, koska asiasisällöltään vastaava säännös on 
ti1intarkastuslain 24 §:ssä. Asunto-osakeyhtiö
lain 88 §:n 2 kohdassa säädetään tilintarkastus
kertomusta koskevien säännösten rikkomisesta. 
Kohta ehdotetaan kumottavaksi, koska tilin
tarkastuslain 43 §:n 1 momentissa säädetään 
vastaavasti tilintarkastuskertomuksen laatimis
ta koskevien säännösten rikkomisesta. 

Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi 3 §:n 1 mo
mentin 9 kohta ja 2 momentti, 63 §:n 2 mo
mentti, 65 §ja 76 §:n 1 momentti, jotta kyseisiin 
säännöksiin sisältyvät pykäläviittaukset voi
daan muuttaa vastaamaan ehdotettua tilintar
kastuslakia. Tilintarkastuslain 27 §:ssä on sään
nös lääninhallituksen velvollisuudesta määrätä 
kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja laimin
lyöntitilanteissa. Asunto-osakeyhtiölain 67 §:ssä 
on vastaava säännös. Lain 67 §:n 1 ja 2 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain 27 §:ssä sää-

detään, lääninhallituksen tulee valita tilintar
kastaja myös lain 65 §:n uuden 1 ja 2 kohdan 
erityistilanteissa. Nykyinen 65 §:n 1 ja 2 mo
mentti, joissa säännellään tiEntarkastajan ylei
sestä kelpoisuudesta, sisältyy tilintarkastuslain 
10 §:ään. Nykyistä 65 §:n 4 momenttia, joka 
koskee hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä sekä 
yhteisön ilmoitusvelvollisuutta vastaa tilintar
kastuslain 5, 6 ja 15 §. Tämän vuoksi säännök
set ovat tarpeettomia. Lain 67 §:n 3 momentti 
ehdotetaan säilytettäväksi selvyyden vuoksi. 

Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain vä
hemmistönsuojasäännösten yhtenäistämiseksi 
ehdotetaan, että 68 §:n 1 momentin viimeisestä 
virkkeestä poistetaan sivulause "mutta kokous 
ei ole ehdotusta hyväksynyt". Voimassa olevan 
asunto-osakeyhtiölain säännöksen kohdalla 
hallituksen esityksessä asunto-osakeyhtiölaiksi 
(HE 611987 vp) osittain virheellisesti perustel
laan, että säännös vastaisi asiallisesti osakeyh
tiölain 10 luvun 14 §:ää. Puheena olevat asun
to-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain erityistä 
tarkastusta koskevat säännökset ovat vähem
mistönsuojasäännöksiä. Vähemmistönsuojan 
toteutumiseksi osakeyhtiölain mallin mukaises
ti myös asunto-osakeyhtiössä on osakkaiden 
määrävähemmistöllä oltava enemmistöstä riip
pumaton oikeus vaatia lääninhallitukselta tar
kastajan määräämistä. 

Lain 63 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 
momentti, jossa viitarataan tilintarkastuslakiin. 

1.4. Osuuskuntalaki 

Tilintarkastuslain säätämisen vuoksi on 
osuuskuntalaista poistettava ne tiEntarkastajaa 
koskevat säännökset, jotka vastaavat tilintar
kastuslain säännöksiä. 

Lain 89 § ehdotetaan tarpeettomana kumot
tavaksi, koska se vastaa sisällöltään tilintarkas
tuslain 26 §:n 3 momenttia. Lain 90 §:ssä sään
nellään hallituksen velvollisuudesta avustaa ti
lintarkastajaa. Pykälä ehdotetaan kumottavak
si, koska tilintarkastuslain 22 § korvaa sen. 
Tilinpäätösmerkintää koskeva tilintarkastus
lain 18 § korvaa osuuskuntalain 90 a §:n, joka 
tarpeettomana ehdotetaan kumottavaksi. 
Osuuskuntalain 91 a §ehdotetaan kumottavak
si tarpeettomana, koska se vastaa tilintarkas
tajan salassapitovelvollisuutta koskevaa tilin
tarkastuslain 25 §:ää. 

Tämän lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 
86 §:n 1 momentti, 88 ja 91 §, 99 §:n 1 moment-
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ti, 112 §:n 3 momentti Ja 160 §. Lain 86 §:n 1 
momentissa säädetään hyvän tilintarkastusta
van velvoittavuudesta. Koska vastaavanlainen 
säännös sisältyy myös tilintarkastuslain 
16 §:ään, voidaan se osuuskuntalaista poistaa 
tarpeettomana. Lain 88 §:n 1 momenttia vas
taava säännös on tilintarkastuslain 10 §, tiEn
tarkastuslain esteellisyyttä koskeva 24 § korvaa 
pykälän 2 momentin. Hyväksyttyä tilintarkas
tusyhteisöä sekä yhteisön ilmoitusvelvollisuutta 
koskeva osuuskuntalain 88 §:n 4 momentti vas
taa asiasisällöltään tiEntarkastuslain 5, 6 ja 
15 §:ä. Pykälän 5 momentissa säädetään osuus
kuntien yhteisiä tehtäviä hoitavan yhteisön 
tilintarkastusosaston kelpoisuudesta tilintar
kastajaksi sekä yhteisön ja tilintarkastusta toi
mittamaan valitun yhteisvastuusta. Momentti 
on tarpeeton, koska tilintarkastuslailla pyritään 
yhtenäistämään ja nostamaan tilintarkastajien 
kelpoisuutta ja koska tiEntarkastuslain 44 §:ssä 
säädetään vahingonkorvausvelvollisuudesta. 
Tilintarkastuslain 11-13 §:ään sisältyy säännös 
KHT -tilintarkastajan valitsemisesta, minkä 
vuoksi osuuskuntalain 88 §:n 3 momentista on 
poistettava vastaava vaatimus. Poistettavaksi 
ehdotetaan myös osuuskuntalain 91 §:stä sellai
set säännökset, jotka ovat tilintarkastuslain 
19 §:ssä. Lain 91 §:ään ja 112 §:n 3 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi viittaus tilintarkastusla
kiin. Vahingonkorvausvastuuta koskevasta 
160 §:stä ehdotetaan poistettavaksi maininta 
tilintarkastajan ja selvitystilan tilintarkastajan 
vastuusta tilintarkastuslain 44 §:n säätämisen 
vuoksi. 

Osuuskuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi uu
si 86 §:n 1 momentti, jonka mukaan osuuskun
nan tilintarkastuksesta ovat voimassa osuus
kuntalain 10 luvun säännösten lisäksi se, mitä 
tilintarkastuslaissa säädetään. 

1.5. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyh
tiöstä 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annetusta laista ehdotetaan kumottavaksi lain 
10 luvun 2 §, jossa säädetään tiEntarkastajan 
kelpoisuusehdoista sekä velvollisuudesta valita 
hyväksytty tilintarkastaja ja tilintarkastusyhtei
sön ilmoitusvelvollisuudesta. Pykälä ehdote
taan kumottavaksi, koska sisällöltään vastaa
vat säännökset löytyvät tilintarkastuslain 
10 §:stä, 11 §:n 1 momentista ja 15 §:stä. Lain 
10 luvun 3 §:n 4 momentti ehdotetaan tarpeet-

tomana kumottavaksi, koska tiEntarkastuslain 
26 §:n 3 momentti korvaa sen. Esteellisyyttä 
koskevaa tilintarkastuslain 24 §:ää vastaa avoi
mesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä anne
tun lain 10 luvun 4 §, joka ehdotetaan tarpeet
tomana kumottavaksi. Lain 10 luvun 5 §:ssä 
säännellään lääninhallituksen määräämästä ti
lintarkastajasta. Pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi, koska vastaava säännös sisältyy tiEntar
kastuslain 27 §:ään. Luvun 6 §:n 1 momentti 
koskee hyvän tilintarkastustavan velvoittavuut
ta. Vastaavat säännökset tilintarkastuslaissa 
ovat 16 §:n 1 momentti ja 17 §. Luvun 6 §:n 2 
momentti koskee yhteisön velvollisuutta avus
taa tilintarkastajaa. Vastaava säännös tiEntar
kastuslaissa on 22 §:ssä. Päällekkäisyyden pois
tamiseksi lain 10 luvun 6 § ehdotetaan kumot
tavaksi. Tilintarkastuslain 18 §:ää vastaava ti
lintarkastusmerkintää koskeva lain 10 luvun 7 § 
ehdotetaan niin ikään kumottavaksi. 

Luvun 9 § koskee tilintarkastajan salassapi
tovelvollisuutta. Pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi, koska vastaava säännös sisältyy tilintar
kastuslain 25 §:n 1 momentin salassapitosään
nökseen. 

Tämän lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 2 
luvun 15 §:n 2 momentti niin, että yhteneväi
sesti tilintarkastuslain terminologian kanssa 
käytetään hyväksytyn tiEntarkastajan nimitystä 
ja viitataan avustajien salassapitovelvollisuuden 
osalta tilintarkastuslain 25 §:ään. Laista ehdo
tetaan muutettavaksi 10 luvun 1 §:n 1 moment
ti, jonka mukaan tilmtarkastusta koskevia 
säännöksiä on sovellettava avoimeen yhtiöön ja 
kommandiittiyhtiöön, jos yhtiön palveluksessa 
on kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana 
ollut Keskimäärin yli 30 henkilöä. Yleisperus
teluissa esitetyistä yhdenmukaisuussyistä on 
perusteltua, että myös avoimessa ja komman
diittiyhtiössä sovelletaan tilintarkastuslakia. 
Momentissa viitattaisun tilintarkastuslakiin. 
Tämä muutos merkitsisi sitä, että 10 luvun ja 
tilintarkastuslain säännöksiä olisi sovellettava 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilintar
kastukseen sen henkilöstömäärästä riippumat
ta. Lain 10 luvun 1 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
esikuvan mukaisesti niin, että avoimessa vhti
össä ja kommandiittiyhtiössä on oltava yk~i tai 
useampi tilintarkastaja sen mukaan kuin yhtiö
sopimuksessa määrätään. Yhtiömiehet voivat 
lisäksi valita yhden tai useamman varatilintar
kastajan. Voimassa olevan lain kyseisen mo
mentin säännös on turha, kun ehdotetulla lailla 
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ulotetaan tilintarkastusvelvollisuus kaikkiin 
henkilöyhtiöihin. 

Lain 10 luvun 3 §:n 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että momentin ensimmäi
nen virke, joka koskee tilintarkastajan eroamis
ta kesken toimikauden, kumotaan tarpeettoma
na, koska vastaava säännös sisältyy tiEntarkas
tuslain 26 §:n 2 momenttiin. Lisäksi ehdotetaan 
muutettavak ~i luvun 8 §:n 1 momentti. Lain
kohdan mukaan tilintarkastuskertomus on an
nettava yhtiölle viiden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. Tämä säännös ei vas
taa tiEntarkastuslain vastaavaa määräaikaa, 
joka on viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä 
kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistet
tavaksi. TiEntarkastuskertomuksen anta
misajankohdan suhteen on otettava huomioon 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön erityis
piirteet. Voimassa oleva sääntely ehdotetaan 
säilytettäväksi. Tämän vuoksi ehdotetaan mai
nittuun 8 §:n 1 momenttiin lisättäväksi ainoas
taan maininta siitä, että tilintarkastuslain estä
mättä sovelletaan avoimiin yhtiöihin ja kom
mandiittiyhtiöihin edelleen nykyistä tilintarkas
tuskertomuksen antamisaikaa, joka on viisi 
kuukautta tilikauden päättymisestä. Lain 10 
luvun 8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 
tilintarkastuskertomuksesta. Säännökset ehdo
tetaan poistettaviksi, koska vastaavat säännök
set sisältyvät tiEntarkastuslain 19 §:n 1 ja 2 
momenttiin. Luvun 10 §:n 1 momenttia ehdo
tetaan muutettavaksi niin, että tilintarkastajan 
vahingonkorvausvelvollisuudesta on vastaavas
ti voimassa, mitä lain 2 luvun 13 ja 14 §:ssä 
sekä tiEntarkastuslain 44 §:ssä säädetään. Muu
tos johtuu niin ikään tiEntarkastuslain säätä
misestä. 

Lain 10 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetään 
tiEntarkastusyhteisön ja tilintarkastajan yhteis
vastuusta. Momentti ehdotetaan tarpeettomana 
kumottavaksi, koska myös tilintarkastuslain 
44 §:n 2 momentissa on vastaava säännös. 

1.6. Yhdistyslaki 

Yhdistyslain (503/89) 38 §:ssä säädetään yh
distyksen tilintarkastajien lukumäärästä ja hy
vän tilintarkastustavan velvoittavuudesta. Kos
ka hyvää tilintarkastustapaa koskeva säännös 
sisältyy myös tilintarkastuslain 16 §:ään, ehdo
tetaan 38 §:ää muutettavaksi siten, että tarpeet
lomat päällekkäisyydet poistetaan ja että yh-

distyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä 
yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. 
Pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi si
sältöä paremmin kuvaavaksi. Myös vahingon
korvausvelvollisuutta koskevasta 39 §:stä ehdo
tetaan poistettavaksi maininta tilintarkastajas
ta, koska ti1intarkastajan vahingonkorvausvel
vollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 
44 §:ssä. 

1.7. Säätiölaki 

TiEntarkastuslain säätämisen vuoksi ehdote
taan säätiölaista poistettavaksi sellaiset tilintar
kastajaa koskevat säännökset, jotka sisältyvät 
tilintarkastuslakiin. Tämän vuoksi ehdotetaan 
poistettaviksi 12 §:n 3 ja 4 momentti, jotka 
sisältävät säännöksiä tilintarkastajan esteelli
syydestä ja rahalainakiellosta. Asiasisällöltään 
vastaavat säännökset sisältyvät tilintarkastus
lain 24 §:ään. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 
12 §:n 2 ja 5 momentti sekä 12 a §:n 1 moment
ti. Asianomaisen 12 §:n momentit sisältävät 
tiEntarkastuslain 10 ja 15 §:n, 16 §:n 1 momen
tin ja 17 §:n sekä 19 §:n 1 momentin kanssa 
päällekkäisiä säännöksiä tiEntarkastajan kel
poisuudesta ja tilintarkastusyhteisön ilmoitus
velvollisuudesta sekä hyvän tilintarkastustavan 
velvoittavuudesta ja tilintarkastuskertomukses
ta, jotka on tarpeettomina poistettava. Säätiö
lain 12 a §:n 1 momentissa säädetään muun 
muassa tilintarkastajan vahingonkorvausvel
vollisuudesta. Koska säännös on tältä osin 
tiEntarkastuslain 44 §:n kanssa päällekkäinen, 
on sitä muutettava niin, että maininta tilintar
kastajasta poistetaan. Tämän lisäksi ehdote
taan lisättäväksi 12 §:ään säännös, jonka mu
kaan säätiön tilintarkastuksesta on voimassa, 
mitä säätiölain 2 luvussa ja tiEntarkastuslaissa 
säädetään. 

1.8. Sijoitusrahastolaki 

TiEntarkastuslain säätämisen johdosta ehdo
tetaan sijoitusrahastolain 44 §:ää muutettavaksi 
siten, että siitä poistetaan 1 momentti, joka 
koskee tilintarkastajan yleistä kelpoisuutta ja 
jota vastaa ti1intarkastuslain 10 §. 

Samalla ehdotetaan muutettavaksi 44 §:n 2 
momentti, jota vastaavat tilintarkastuslain 
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10 §:n tiEntarkastusyhteisön valintaa koskeva 
säännös ja tilintarkastusyhteisön ilmoitusvel
vollisuutta koskeva 15 §.Pykälän 2 momentista 
on poistettava tiEntarkastuslain kanssa päällek
käinen säännös. 

Lain 46 §, jossa säännellään yhteisön velvol
lisuutta avustaa tilintarkastajaa, ehdotetaan 
kumottavaksi. Vastaava säännös sisältyy tilin
tarkastuslain 22 §:ään. Hyvän tilintarkastusta
van velvoittavuutta koskevaa lain 47 §:n 1 
momenttia vastaavat tilintarkastuslain 16 §:n 1 
momentti ja 17 §, pykälän 2 momenttia vastaa 
tilintarkastuslain 16 §:n 2 momentti, tilinpää
tösmerkintää ja tiEntarkastuskertomusta kos
kevaa pykälän 3 momenttia vastaavat tilintar
kastuslain 18 § ja 19 §:n 1 momentti. Päällek
käisyyksien poistamiseksi ehdotetaan lain 
47 §:n 1-3 momentti kumottavaksi. Lain 
48 §:ssä säännellään tilinpäätösmerkinnästä ja 
tilintarkastuskertomuksesta. Pykälän 1 mo
menttia vastaa tiEntarkastuslain 19 §:n 1 mo
mentti, pykälän 2 momenttia vastaa tilintarkas
tuslain 19 §:n 1 momentin 1 kohta, pykälän 3 
momenttia vastaa tilintarkastuslain 19 §:n 1 
momentin 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti, lain 
48 §:n 4 momenttia vastaa tilintarkastuslain 
19 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta. Päällekkäi
syyksien poistamiseksi myös lain 48 § ehdote
taan kumottavaksi. 

Lain 45 §:n 1 ja 2 momentti sisältävät pykä
läviittauksia tiEntarkastuslain säätämisen joh
dosta poistettaviin säännöksiin. Momenttien 
pykäläviittaukset ehdotetaan muutettaviksi 
niin, että ne vastaavat tilintarkastuslakia saa
dettäessä tehtäviä muutoksia. Sijoitusrahasto
lain eritvisluonteen vuoksi ehdotetaan rahalai
nat sallittavaksi rahastoyhtiön ja sen hallin
nOimien sijoitusrahastojen tilintarkastajille 
myös tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. 
Tämän vuoksi 45 §:n 1 momentin 2 kohtaa on 
muutettava siten, ettei siinä viitata tilintarkas
tuslain 24 §:n 2 momenttiin, joka kieltää tilin
tarkastajalta rahalainan tai muun vakuuden. 
Lain 58 §:n 1 momentista ehdotetaan poistetta
vaksi tilintarkastajaa tai hänen varamiestään 
koskeva salassapitovelvollisuus, sillä vastaava 
säännös on tilintarkastuslain 25 §:ssä. Lain 60 § 
sisältävät tilintarkastajan vahingonkorvausvel
vollisuutta koskevia säännöksiä, joita vastaa 
tilintarkastuslain 44 §. Säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että tarpeetlomat päällek
käisyydet poistetaan. Tämän lisäksi ehdotetaan 
43 §:ään lisättäväksi uusi 1 momentti, joka 
sisältää viittaussäännöksen tilintarkastuslakiin. 

1.9. Laki arvo paperinvälitysliikkeistä 

Arvopaperinvälitysliikkeistä annettua lakia 
(499/89) ehdotetaan muutettavaksi tilintarkas
tuslain säätämisen vuoksi. Lain 14 §:n 3 mo
mentti sisältää pykäläviittauksia, joita on tar
kistettava. Säännöksen mukaan osakeyhtiölain 
tilintarkastajan rahalainakieltoa koskevaa lain
kohtaa ei sovelleta arvopaperinvälitysliikkeen 
tilintarkastajaan. Kyseinen käytäntö ehdote
taan arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 
erityisluonteen vuoksi säilytettäväksi. Tämän 
vuoksi kyseistä momenttia on muutettava siten, 
että tilintarkastuslain 24 §:n 2 momentin tar
koittamaa tilintarkastajan rahalaina- tai muun 
vakuuden kieltoa ei sovelleta arvopaperinväli
tysliikkeen tilintarkastajaan. Lisäksi ehdote
taan säädettäväksi uusi 14 §:n 1 momentti, 
jossa säädetään tilintarkastuslain velvoittavuu
desta arvopaperinvälitysliikkeen tilintarkastuk
sessa. 

1.10. Vakuutuskassalaki 

Vakuutuskassalaista ( 1164/92) ehdotetaan 
tarpeettomina poistettaviksi 57 §:n 2 ja 3 mo
mentti, joita vastaa tilintarkastuslain tilintar
kastajan erottamista ja eroamista koskeva 26 §. 
Lain 58§ ehdotetaan kumottavaksi. Pykälän 1 
momentissa säädetään tilintarkastajan kelpoi
suudesta, säännöstä vastaa tilintarkastuslain 
10 §. Pykälän 2 momentti koskee hyväksyttyä 
tilintarkastusyhteisöä ja yhteisön ilmoitusvel
vollisuutta. Vastaavat säännökset sisältyvät ti
lintarkastuslain 5, 6 ja 15 §:ään. Lain 60 §:ssä 
säädetään tilintarkastajan esteellisyydestä. Py
kälä ehdotetaan kumottavaksi, koska sen kor
vaa tilintarkastuslain 24 §. K umottaYaksi niin 
ikään ehdotettavassa lain 62 §:ssä säädetään 
hyvän tilintarkastustavan velvoittavuudesta. 
Pykälää vastaa tilintarkastuslain 16 ja 17 §. 
Lain 63 §:ä vastaa tilintarkastuslain 22 §, jossa 
säännellään yhteisön velvollisuudesta avustaa 
tilintarkastajaa. Tämän vuoksi 63 § ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi. Lain 64 § ehdo
tetaan samoin kumottavaksi, koska sitä vastaa
vat tilinpäätösmerkintää koskeva tilintarkas
tuslain 18 § ja tilintarkastuskertomuksesta 
sääntelevä tilintarkastuslain 19 §:n 1 momentti. 

Vakuutuskassalain 65 §:ssä säännellään tilin
tarkastuskertomuksesta. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi 1--4 momentti, koska moment
teja vastaavat säännökset löytyvät tilintarkas-
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tuslain 19§:n 1-3 momentista. Pykälän 5 
momentti ehdotetaan muutettavaksi 1--4 mo
mentin muutoksien vuoksi. Lain 66 §:ssä sää
detään tiEntarkastuspöytäkirjasta. Pykälä eh
dotetaan kumottavaksi, koska sitä vastaa tiEn
tarkastuslain 20 §. Lain 67 §:ssä säännellään 
tilintarkastajan läsnäolosta kassankokouksessa. 
Pykälä ehdotetaan tarpeettomana kumottavak
si, koska ~:~ä vastaa tiEntarkastuslain 21 §. 
Lain 68 §:ssä säädetään tiEntarkastajan salassa
pitovelvollisuudesta. Pykälän korvaa tilintar
kastuslain 25 §, joten myös 68 § ehdotetaan 
kumottavaksi. Lain 152 §:ssä säädetään tilintar
kastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta. Py
kälä ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi, 
koska sitä vastaa tilintarkastuslain 44 §. 

Lain 59 §:n 2 momentti ja 69 §:n 3 momentti 
sekä 157 §:n 1 momentin johdantokappale si
sältävät pykäläviittauksia, joita ehdotetaan tar
kistettavaksi. I .ain 61 §:n 1 momentissa sääde
tään tapauksista, jolloin sosiaali- ja terveysmi
nisteriön on määrättävä vakuutuskassalle kel
poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja. Koska 
säännös vastaa tilintarkastuslain 27 §:n 1 mo
menttia, ehdotetaan vakuutuskassalain mo
menttia muutettavaksi siten, että siinä viitataan 
tilintarkastuslain 27 §:n 1 momenttiin. Vakuu
tuskassalain 61 §:n 1 momentin muutoksen 
jälkeenkin sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
velvollisuus määrätä tiEntarkastaja. Lääninhal
litus ei olisi toimivaltainen määräämään vakuu
tuskassalle kelpoisuusehdot täyttävää tilintar
kastajaa. Lain 154 §:n 2 momenttiin sisältyy 
maininta tilintarkastajan vahingonkorvausvel
vollisuuden sovittelusta. Koska tilintarkastajan 
korvausvelvollisuutta koskeva säännös sisältyy 
tilintarkastuslain 44 §:ään, ehdotetaan asian
omaisesta momentista poistettavaksi maininta 
tilintarkastajasta. Tämän lisäksi ehdotetaan 
säädettäväksi uusi 56 §:n 1 momentti, joka 
sisältää viittaussäännöksen tilintarkastuslakiin. 

1.11. Henkilöstörahastolaki 

Henkilöstörahastolaista (814/89) on tilintar
kastuslain säätämisen vuoksi poistettava tilin
tarkastuslain säännösten kanssa päällekkäisiä 
lainkohtia. Kumottavaksi ehdotetaan lain 49 §, 
jossa säädetään tilintarkastajan esteellisyydestä. 
Pykälää vastaa tilintarkastuslain 24 §. Lain 50§ 
ehdotetaan kumottavaksi. Pykälän 1 ja 2 mo
menttia vastaavat tiEntarkastuslain 16 ja 17 §, 
joissa säännellään hyvän tilintarkastustavan 

velvoittavuudesta ja tiEntarkastuksen kohtees
ta. Pykälän 3 momenttia vastaa tilintarkastus
lain 22 §, joka koskee yhteisön velvollisuutta 
avustaa tilintarkastajaa. Pykälän 4 momenttia 
vastaa tilinpäätösmerkintää koskeva tilintar
kastuslain 18 §. Lain 52 §:n 2 momentissa sää
detään tilintarkastajan vahingonkorvausvelvol
lisuudesta. Momentti ehdotetaan tarpeettoma
na kumottavaksi, koska se vastaa tilintarkas
tuslain 44 §:ää. 

Lain 40 ja 41 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. 
Lain 48 §:n 2 momentti, joka koskee tilintar
kastajan kelpoisuutta, ehdotetaan poistettavak
si. Säännöksen korvaa tiEntarkastuslain 1 0 §. 
Lain 48 §:n 3 momentti ja 51 §:n 2 momentti 
sisältävät tiEntarkastuslain kanssa osittain 
päällekkäisiä säännöksiä tilintarkastajan kel
poisuudesta, tilintarkastusyhteisön ilmoitusvel
vollisuudesta ja tiEntarkastuskertomuksen si
sällöstä. Kyseisiä momentteja ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että niistä poistetaan tiEntar
kastuslain kanssa samansisältöiset kohdat. 
Lain 48 §:n 3 momentissa on päällekkäisyyksiä 
tiEntarkastuslain 10 ja 15 §:n kanssa ja lain 
51 §:n 2 momentti vastaa osittain tilintarkastus
lain 19 §:n 1 momenttia. Tämän lisäksi ehdo
tetaan 48 §:ään lisättäväksi maininta velvolli
suudesta soveltaa lain 7 luvun lisäksi myös 
tiEntarkastuslakia henkilöstörahastoa koske
vassa tilintarkastuksessa. 

Lain 51 §:n 1 ja 4-6 momentissa säädetään 
tilintarkastuskertomuksesta. Säännöksiä vas
taavat tilintarkastuslain 19 §:n 1-3 momentti, 
joten ne ovat tarpeettomia. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotetun tilintarkastuslain 7 §:n 2 momen
tin, 30 §:n 2 momentin, 32 §:n 2 momentin, 
33 §:n 4 momentin ja 46 §:n 1 momentin nojalla 
annettaisiin tilintarkastusasetus. Asetuksessa 
olisivat tarkemmat säännökset ainakin hyväk
sytyn tiEntarkastajan rekisteröinnistä, valtion 
tilintarkastuslautakunnasta, Keskuskauppaka
marin tilintarkastuslautakunnasta ja kauppaka
marin tilintarkastusvaliokunnasta. 

Ehdotetun tiEntarkastuslain 4 §:n 1 ja 2 
momentin ja 6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla 
kauppa- ja teollisuusministeriö voisi antaa tar
kempia määräyksiä tilintarkastajan ammatti
tutkinnosta. Lain 46 §:n 2 momentin nojalla 
kauppa- ja teollisuusministeriö voisi päätökset-
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lään tarkistaa lain 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja 
markkamääräisiä summia ja työntekijöiden lu
kumäärää. Näiden raja-arvojen perusteella 
määräytyy hyväksytyn tilintarkastajan käyttö
velvollisuus. 

Keskuskauppakamari voisi edelleenkin vah
vistaa hyväksyttyjä tilintarkastajia koskevia 
ohjesääntöjä. Erityisesti KHT-yhdistys ry:n ja 
Tilintarkastajayhdistys HTM ry:n suosituksilla 
kehitettäisiin edelleen hyvää tilintarkastustapaa 
ja myös näin luotaisiin lakia alemmanasteisia 
normeja. 

1. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. Ehdotetun tilintarkastuslain 
4 §:n 4 momentti ja 10 §:n 2 momentti ehdote
taan kuitenkin tuleviksi voimaan vasta asetuk
sella säädettävinä ajankohtina. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Tilintarkastuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 
Yleiset säännökset 

1 § 
Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan, jollei muualla laissa 
toisin säädetä: 

1) kirjanpitolain (655/73) mukaan kirjanpi
tovelvollisen yhteisön ja säätiön (kirjanpitovel
vollinen) tilintarkastukseen; sekä 

2) muuhun toimintaan, joka laissa tai ase
tuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi 1 
kohdassa tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä. 

Hyväksytyn tilintarkastajan tässä ominaisuu
dessaan harjoittamaan muuhun kuin 1 momen
tissa tarkoitettuun toimintaan sovelletaan 16, 
25, 28-39, 41 ja 42 §:n säännöksiä. 

2 § 
Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tilintarkastajalla sitä, joka suorittaa 1 §:n 1 

momentissa mainittua tehtävää; sekä 
2) hyväksytyllä tilintarkastajalla henkilöä ja 

yhteisöä, joka on hyväksytty ja rekisteröity 
tämän lain 2 luvun säännösten mukaisesti. 

2 luku 
Tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti 

3 § 
Tilintarkastajan ammattitutkinnot 

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien 

8 330916U 

hyväksymien tilintarkastajien ammattitutkin
not järjestää 31 §:ssä tarkoitettu Keskuskaup
pakamarin tilintarkastuslautakunta. 

4§ 

Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta hyväksyy hakemuksesta tilintarkastajak
si luonnollisen henkilön, joka ei toiminnallaan 
ole osoittanut olevansa sopimaton tilintarkas
tajan tehtävään ja joka: 

1) hallitsee itseään ja omaisuuttaan; 
2) ei harjoita tiEntarkastustoiminnan kanssa 

muuta toimintaa, joka on omiaan vaaranta
maan tiEntarkastajan riippumattomuuden tai 
tiEntarkastuksen suorittamisen; 

3) on suorittanut ylemmän korkeakoulutut
kinnon; 

4) on suorittanut tehtävän edellvttämät 
opinnot kauppa- ja teollisuusministeriÖn pää
töksellä tarkemmin määrättävissä aineissa; 

5) on saanut vähintään viiden vuoden käy
tännön kokemuksen Keskuskauppakamarin 
hyväksymän tilintarkastajan ohjauksessa tai 
vastaavalla tavalla vaativista tiEntarkastuksen 
ja laskentatoimen tehtävistä siten kuin kauppa
ja teollisuusministeriön päätöksellä tarkemmin 
määrätään; sekä 

6) on osoittanut ammattitaitonsa suoritta
malla tilintarkastajan ammattitutkinnon, jonka 
sisällöstä määrätään tarkemmin kauppa- ja 
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teollisuusministeriön päätöksellä, ja tämän jäl
keen antanut oikeudelle tilintarkastajan vakuu
tuksen. 

Edellä 1 momentin 3 ja 5 kohdassa maini
tuista kelpoisuusvaatimuksista voidaan kuiten
kin poiketa, jos hakijana on vähintään seitse
män vuoden kokemus vaativista laskentatoi
men, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä 
sekä lisäksi vähintään kolmen vuoden kävtän
nön kokemus tilintarkastuksesta siten \uin 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 
tarkemmin määrätään tai mikäli hakijalla on 
15 vuoden kokemus vaativista 1askentatoimen, 
rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä. 

Tilintarkastajan ammattitutkintoon voi osal
listua vain henkilö, joka täyttää ainakin 1 
momentin 1 ja 3-5 kohdassa ja 2 momentissa 
säädetyt vaatimukset. Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta tekee päätöksen tut
kintoon ottamisesta. 

Tilintarkastajaksi voidaan sen estämättä, mi
tä 1 momentin 3-6 kohdassa säädetään, hy
väksyä Euroopan talousalueen valtion kansa
lainen, jolla jossakin Euroopan talousalueen 
valtiossa on tilintarkastajan toimen harjoitta
misen ammattipätevyys. Hakijan on ennen 
hyväksymistä suoritettava Keskuskauppaka
marin tilintarkastuslautakunnan määräämä osa 
tiEntarkastajan ammattitutkinnosta ja annetta
va oikeudelle 1 momentin 6 kohdassa tarkoi
tettu vakuutus. 

5§ 

Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö 

Keskuskauppakamarin tilintarkastus1auta
kunta hyväksyy hakemuksesta tilintarkastusyh
teisöksi osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai 
avoimen yhtiön, jolla on edellytykset toimia 
riippumattomana tilintarkastusyhteisönä tä
män lain mukaisesti ja jonka yhtiöjärjestyksen 
tai yhtiösopimuksen mukaan: 

1) yhtiön toimialana on tiEntarkastus ja 
siihen liittyvä toiminta; 

2) yli puolet avoimen yhtiön yhtiömiehistä 
tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiö
miehistä on oltava Keskuskauppakamarin hy
väksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhtei
söjä sekä osakeyhtiössä yli puolet kaikista 
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä 
on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymillä 
tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöilHi; 

3) yli puolet osakeyhtiön hallituksen jäsenis-

tä ja varajäsenistä sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan on oltava Keskuskauppa
kamarin hyväksymiä ti1intarkastajia; sekä 

4) toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan, 
jos yhtiöllä on nämä toimielimet, on oltava 
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkas
tajia. 

6 § 

Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
ja tilintarkastusyhteisö 

Tämän lain 33 §:ssä tarkoitettu kauppakama
rin tiEntarkastusvaliokunta hyväksyy hake
muksesta tilintarkastajaksi luonnollisen henki
lön, joka ei toiminnallaan ole osoittanut ole
vansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään ja 
joka: 

1) hallitsee itseään ja omaisuuttaan; 
2) ei harjoita tilintarkastustoiminnan kanssa 

muuta toimintaa, joka on omiaan vaaranta
maan tilintarkastajan riippumattomuuden tai 
tilintarkastuksen suorittamisen; 

3) on suorittanut alemman korkeakoulutut
kinnon; 

4) on suorittanut tehtävän edellyttämät 
opinnot kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksellä tarkemmin määrättävissä aineissa; 

5) on saanut vähintään viiden vuoden käy
tännön kokemuksen hyväksytyn tilintarkasta
jan ohjauksessa tai vastaavalla tavalla ammat
timaisista tilintarkastuksen ja laskentatoimen 
tehtävistä siten kuin kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön päätöksellä tarkemmin määrätään; 
sekä 

6) on osoittanut ammattitaitonsa suoritta
malla tilintarkastajan ammattitutkinnon, jonka 
sisällöstä määrätään tarkemmin kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksellä, ja tämän jäl
keen antanut oikeudelle tilintarkastajan vakuu
tuksen. 

Edellä 1 momentin 3 ja 5 kohdassa maini
tuista kelpoisuusvaatimuksista voidaan kuiten
kin poiketa, mikäli hakijalla on vähintään 
seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista 
laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen 
tehtävistä sekä lisäksi vähintään kolmen vuo
den käytännön kokemus tilintarkastuksesta si
ten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksellä tarkemmin määrätään tai mikäli haki
jalla on 15 vuoden kokemus ammattimaisista 
laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen 
tehtävistä. 

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetun hakijan 
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ottamisesta tilintarkastajan ammattitutkintoon 
tekee kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta. 

Mitä 5 §:ssä säädetään tilintarkastusyhteisök
si hyväksymisestä, koskee soveltuvin osin myös 
päätöstä, jolla kauppakamarin tilintarkastusva
liokunta hyväksyy tilintarkastusyhteisöjä. 

7 § 

Rekisteriin merkitseminen 

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin 
hyväksymistä tilintarkastajista ja tilintarkas
tusyhteisöistä pidetään rekisteriä kauppa- ja 
teollisuusministeriössä. 

Tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö merki
tään rekisteriin Keskuskauppakamarin tilintar
kastuslautakunnan ilmoituksesta. Rekisterin si
sällöstä säädetään asetuksella. 

Vain rekisteriin merkitty tilintarkastaja ja 
tilintarkastusyhteisö ovat oikeutetut käyttä
mään nimikettä Keskuskauppakamarin hyväk
symä tilintarkastaja ( KHT-tilintarkastaja) tai 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
( HTM-tilintarkastaja) tai Keskuskauppakama
rin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ( KHT-yh
teisö) tai kauppakamarin hyväksymä tilintar
kastusyhteisö ( HTM-yhteisö) taikka näihin 
viittaavia lyhenteitä. 

Rekisteristä annetaan pyynnöstä todistuksia 
ja otteita. 

8§ 

Rekisteristä poistaminen 

Jos rekisteriin merkityn hyväksytyn tilintar
kastajan hyväksyminen on peruutettu tai se on 
lakannut, Keskuskauppakamarin tilintarkas
tuslautakunnan on ilmoitettava hyväksytty ti
lintarkastaja poistettavaksi rekisteristä. 

Rekisteristä poistamista koskevan ilmoituk
sen voi tehdä myös se, joka on tämän lain 
mukaisesti peruuttanut tiEntarkastajan hyväk
symisen, jos päätös on lainvoimainen. 

3 luku 

Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus 

9 § 

Tilintarkastusvelvollisuus 

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintar
kastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mu-

kaan kuin tässä laissa ja muualla laissa sääde
tään. 

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkas
taja eikä tämä ole 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu 
tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi 
varatilintarkastaja. Mitä tässä laissa ja yhteisöä 
ja säätiötä koskevassa muussa laissa säädetään 
tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti vara
tilintarkastajaan. 

10 § 

Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus 

Tilintarkastajan on oltava luonnollinen hen
kilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilin
tarkastajalla on oltava sellainen laskentatoi
men, taloudellisten ja oikeudellisten asioiden 
sekä tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus 
kuin yhteisön tai säätiön toiminnan laatuun ja 
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoita
miseksi. Vajaavaltaista tai konkurssissa olevaa 
ei voida valita tilintarkastajaksi. 

Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla 
asuinpaikka Euroopan talousalueella tai tilin
tarkastajan tulee olla 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu 
yhteisö. 

11 § 

Velvollisuus valita hyväksytty tilintarkastaja 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään 
velvollisuudesta valita tilintarkastaja, yhtiö
miesten, yhtiökokouksen tai vastaavan toimie
limen on valittava vähintään yksi hyväksytty 
tilintarkastaja, jos yhteisössä ja säätiössä vähin
tään kaksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä 
täyttyy: 

l) taseen loppusumma edellisen tilikauden 
tilinpäätöksen mukaan on yli kaksi miljoonaa 
markkaa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto edelli
sen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 
neljä miljoonaa markkaa; sekä 

3) palveluksessa edellisen tilikauden aikana 
on ollut keskimäärin yli 10 henkilöä. 

Vain hyväksytty tilintarkastaja voidaan vali
ta tilintarkastajaksi, jos yhteisössä ja säätiössä 
vähintään kaksi seuraavasta kolmesta edelly
tyksestä täyttyy: 

1) taseen loppusumma edellisen tilikauden 
tilinpäätöksen mukaan on yli 12,5 miljoonaa 
markkaa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto edelli-
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sen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 25 
miljoonaa markkaa; sekä 

3) palveluksessa edellisen tilikauden aikana 
on ollut keskimäärin yli 50 henkilöä. 

12 § 

Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja 
tai -yhteisö 

Vähintään yhden yhtiömiesten, yhtiökokouk
sen tai vastaavan toimielimen valitseman tilin
tarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh
teisö, jos yhteisö on arvopaperimarkkinalaissa 
(495/89) tarkoitettu pörssiyhtiö tai sopimus
markkinayhtiö taikka jos yhteisössä ja säätiös
sä vähintään kaksi seuraavasta kolmesta edel
lytyksestä täyttyy: 

1) taseen loppusumma edellisen tilikauden 
tilinpäätöksen mukaan on yli 150 miljoonaa 
markkaa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto edelli
sen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 
300 miljoonaa markkaa; sekä 

3) palveluksessa edellisen tilikauden aikana 
on ollut keskimäärin yli 300 henkilöä. 

13 § 

Tilintarkastus konsernissa 

Mitä 11 ja 12 §:ssä säädetään, sovelletaan 
vastaavasti konsernin emoyrityksenä olevaan 
yhteisöön ja säätiöön, jos konsernin osalta 
vähintään kaksi jommassakummassa pykälässä 
tarkoitetusta kolmesta edellytyksestä täyttyy. 

Konsernissa tytäryrityksenä olevan yhteisön 
tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi 
emoyrityksenä olevan yhteisön tai säätiön tilin
tarkastaja. Edellä sanotusta voidaan poiketa 
vain perustellusta syystä. 

14 § 

J HTT-tilintarkastajan valitseminen 

Sen estämättä, mitä 11-13 §:ssä säädetään 
hyväksytyn tilintarkastajan valitsemisesta, voi
daan sellaisessa yhteisössä ja säätiössä, jossa 
kunnalla tai kuntayhtymällä on määräämisval
ta, tilintarkastajaksi valita HTM-tilintarkasta
jan sijasta julkishallinnon ja -talouden tilintar-

kastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja 
( JHTT-tilintarkastaja). 

15 § 

Tilintarkastusyhteisön päävastuullinen 
tilintarkastaja 

Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkas
tusyhteisö, tämän on ilmoitettava yhteisölle tai 
säätiölle, kenellä on päävastuu tilintarkastuk
sen toimittamisesta. Päävastuullisella tilintar
kastajalla on oltava vähintään sama kelpoisuus 
kuin tilintarkastusyhteisöllä. Mitä tilintarkasta
jan IäsnäoJosta 21 §:ssä säädetään, koskee myös 
pää vastuullista tilintarkastajaa. 

4 luku 

Tilintarkastuksen sisältö 

16 § 

Hyvän tilintarkastustavan 
velvoittavuus 

Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilin
tarkastustapaa 1 §:ssä mainittuja tehtäviä suo
rittaessaan. 

Tilintarkastajan tulee noudattaa yhtiömies- . 
ten, yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen 
antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole 
ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen 
tai yhtiösopimuksen taikka hyvän tilintarkas
tustavan kanssa. 

17 § 

Tilintarkastuksen kohde 

Tilintarkastus sisältää yhteisön ja säätiön 
tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä 
hallinnon tarkastuksen. 

Emoyrityksenä olevan yhteisön tai säätiön 
tiEntarkastajan on myös tarkastettava konser
nitilinpäätös sekä muutoinkin konserniin kuu
luvien yhteisöjen ja säätiön keskinäisiä suhtei
ta. 

18 § 

Tilinpäätösmerkintä 

Kun tilintarkastus on tehty, tiEntarkastajan 
on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa 
viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lau-
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sutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän 
kirjanpitotavan mukaisesti. 

19 § 

Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastajan on annettava kultakin tili
kaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on 
luovutettava vhteisön tai säätiön hallitukselle 
tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös 
on esitettävä vahvistettavaksi. Tilintarkastus
kertomuksen tulee sisältää lausunto: 

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu kirjanpito
lain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien mui
den säännösten ja määräysten mukaisesti; 

2) siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa 
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta; 

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
4) tuloksen käsittelystä hallituksen tai muun 

vastaavan toimielimen esittämällä tavalla; sekä 
5) vastuuvapaudesta. 
Jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituk

sen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimieli
men jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohta
ja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvol
linen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvolli
suus, taikka muuhun yhteisöä tai säätiötä 
koskevan lain tai sen yhtiöjärjestyksen, yhtiö
sopimuksen tai sääntöjen vastaiseen toimin
taan, tilintarkastajan tulee esittää siitä kerto
muksessaan muistutus. 

TiEntarkastajan tulee kertomuksessaan tar
vittaessa täydentää tilinpäätöstietoja. Tilintar
kastaja voi antaa lisätietoja, jos tiEntarkastaja 
katsoo sen olevan tarpeen. 

Emoyrityksenä olevassa yhteisössä ja sää
tiössä on lisäksi annettava erityinen kertomus 
konsernista noudattaen soveltuvin osin, mitä 
1--3 momentissa säädetään. 

20 § 

Tilintarkastuspöytäkilja 

TiEntarkastaja voi esittää hallitukselle, hal
lintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai muulle 
vastuuvelvolliselle huomautuksia sellaisista sei
koista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuk
sessa. Tällaiset seikat merkitään pöytäkirjaan. 
Pöytäkirja on annettava sille, jonka tehtävänä 
on huolehtia yhteisön tai säätiön hallinnosta ja 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tä
män on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä ja 
säilytettävä se luotettavana tavalla. 

21 § 

Tilintarkastajan läsnäolo yhteisön tai 
säätiön kokouksessa 

Tilintarkastajalla Oll oikeus olla läsnä ja 
käyttää puhevaltaa yhteisön tai säätiön toimi
elimen kokouksessa, jossa käsitellään hänen 
tehtäviinsä liittyviä asioita. 

Tilintarkastajan on oltava kokouksessa läs
nä, mikäli käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että 
hänen läsnäolonsa on tarpeen. 

22 § 

Yhteisön ja säätiön toimielinten velvollisuus 
avustaa tilintarkastajaa 

Yhtiömiesten tai hallituksen ja toimitusjoh
tajan taikka vastaavien toimielinten on varat
tava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkas
tus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen 
tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä 
ja apua, jota tilintarkastaja pyytää. Kirjanpito
laissa tarkoitettuna tytäryrityksenä olevan yH
teisön yhtiömiehellä, hallituksella ja toimitus
johtajalla tai vastaavilla toimielimillä on sama 
velvollisuus emoyrityksenä olevan yhteisön tai 
säätiön tilintarkastajaa kohtaan. 

5 luku 

Tilintarkastajaa koskevat muut 
säännökset 

23 § 

Tilimarkastajan riippumattomuus 

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riip
pumattoman tiEntarkastuksen toimittamiseen. 
Jos edellytykset riippumattamaan tarkastuk
seen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyt
tävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava 
siitä. 

Kirjanpitolaissa tarkoitettuna tytäryritykse
nä olevan yhteisön tilintarkastajana ei saa olla 
se, jota 24 §:n 1 momentin mukaan ei saa valita 
emoyrityksenä olevan yhteisön tai säätiön tilin
tarkastajaksi. 

Kirjanpitolaissa tarkoitetun osakkuusyhtei
sön tilintarkastajana ei saa olla se, jota 24 §:n 1 
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momentin mukaan ei saa valita osakkuusyhtei
sön omistajana olevan yhteisön tai säätiön 
tilintarkastajaksi. 

24§ 

Tilintarkastajan esteellisyys 

Edellä 23 §:ssä tarkoitettu riippuvuussuhde 
on olemassa ainakin silloin, kun 1 §:n 1 mo
mentissa mainitussa tehtävässä tilintarkastaja 
on: 

1) yhteisön tai säätiön taikka kirjanpitolais
sa tarkoitetulla tavalla samaan konserniin kuu
luvan yhteisön tai sanotussa laissa tarkoitetun 
osakkuusyhteisön yhtiömies, hallituksen tai 
hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai 
vastaavassa asemassa oleva taikka se, jonka 
tehtävänä on yhteisön tai säätiön kirjanpidon 
tai varojen hoito taikka hoidon valvonta; 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuun yhteisöön 
tai säätiöön taikka siinä tarkoitettuun henki
löön palvelussuhteessa tai muutoin alistussuh
teessa oleva; tai 

3) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön 
:.viopuoliso tai hänen kanssaan yhteisessä ta
loudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä 
henkilö, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankous
suhteessa, että toinen heistä on naimisissa 
toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa tai 
vakuutta eikä vastaavaa etuutta 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetulla yhteisöitä tai säätiöltä 
taikka siinä tarkoitetulla henkilöltä. 

25 § 

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus 

Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuoliselle, 
yksityiselle osakkeenomistajalle tai jäsenelle 
taikka tähän verrattavalle tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suorittaessaan tarkastettavasta 
yhteisöstä tai säätiöstä tietoonsa saamaa seik
kaa, jos siitä voi aiheutua yhteisölle tai säätiölle 
haittaa. Edellä sanottua ei sovelleta, mikäli 
seikka on muualla laissa säädetty ilmaistavaksi. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa yh
tiökokoukselle tai vastaavalle toimielimelle 

kaikki yhteisöä koskevat tiedot, jos siitä ei 
aiheudu olennaista haittaa yhteisölle. 

26§ 

Tilintarkastajan erottaminen ja 
eroaminen 

Tilintarkastajan voi erottaa toimestaan kes
ken toimikauden se, joka on tiEntarkastajan 
valinnut, määrännyt tai osoittanut tehtävään. 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan kesken 
toimikauden ilmoittamalla siitä yhteisölle tai 
säätiölle. Jos tilintarkastaja eroaa kesken toi
mikauden, hänen on annettava toiminnastaan 
selvitys eroamiseen saakka, jollei se ole olosuh
teet huomioon ottaen tarpeetonta. 

Jos tiEntarkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tiEntarkastaja me
nettää kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä 
varatilintarkastajaa ole, tilintarkastajan valin
taan osallistuvien yhtiömiesten, hallituksen tai 
vastaavan toimielimen on huolehdittava siitä, 
että uusi tilintarkastaja valitaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

27 § 

Lääninhallituksen velvollisuus 
määrätä tilintarkastaja 

Lääninhallituksen on ilmoituksesta määrät
tävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuusehdot 
täyttävä tilintarkastaja, milloin: 

1) hyväksyttyä tiEntarkastajaa ei ole valittu 
tämän lain tai muun lain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole 10 §:ssä tarkoitet
tua kelpoisuutta tai hän ei ole 23 ja 24 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riippumaton; tai 

3) yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiöso
pimukseen otettua tilintarkastajien lukumäärää 
tai kelpoisuutta koskevaa määräystä on rikot
tu. 

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapauk
sissa tehdä kuka tahansa. Hallitus, siihen ver
rattava toimielin tai yhtiömies on velvollinen 
tekemään ilmoituksen, jollei se, jolle tilintar
kastajan valitseminen kuuluu, viivytyksettä va
litse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa. 
Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske kom
mandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä. 

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu mää
räys annetaan, yhteisön tai säätiön hallitusta, 
siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiömiehiä 
on kuultava. Määräys on voimassa siihen asti, 
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kunnes yhteisölle tai säätiölle on säädetyssä 
järjestyksessä valittu tilintarkastaja lääninhalli
tuksen määräämän tilalle. 

6 luku 

Ohjaus, kehittäminen ja Yalvonta 

28 § 

Valtion tilintarkastuslautakunta 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä 
on valtion tilintarkastuslautakunta, jonka teh
tävänä on: 

1) antaa ohjeita ja lausuntoja tämän lain ja 
sen nojalla annetun asetuksen soveltamisesta; 

2) tehdä esityksiä ja aloitteita tilintarkastus
ta koskevien säännösten kehittämisestä; sekä 

3) huolehtia tilintarkastuksen yleisestä oh
jauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä 
muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä. 

Valtion tilintarkastuslautakunnassa on pu
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta 
jäsentä sekä puheenjohtajaa lukuun ottamatta 
kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka val
tioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerral
laan. 

Valtion tilintarkastuslautakunnan puheen
johtaja määrätään kauppa- ja teollisuusminis
teriön ja varapuheenjohtaja oikeusministeriön 
esityksestä. 

29 § 

Jäsenten ja sihteerin kelpoisuusehdot 

Valtion tilintarkastuslautakunnan puheen
johtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsen
ten sekä sihteerin tulee olla tilintarkastukseen 
hyvin perehtyneitä. Kahden jäsenen on lisäksi 
oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
suorittaneita. 

Yksi jäsen määrätään yhteisöoikeuden tutki
mukseen ja opetukseen sekä yksi jäsen lasken
tatoimen, erityisesti kirjanpidon tutkimukseen 
ja opetukseen perehtyneistä henkilöistä. Yhden 
jäsenen tulee edustaa kauppakamarin ja yhden 
jäsenen Keskuskauppakamarin hyväksymiä ti
lintarkastajia. Muista jäsenistä tulee yhden olla 
työntekijäpiirejä sekä yhden elinkeinonharjoit
tajapiirejä edustava henkilö. 

Mitä 28 :ssä ja tässä pykälässä säädetään 
varapuheenjohtajasta ja jäsenistä, koskee vas
taavasti heidän varajäseniään. 

30 § 

Asioiden käsittely valtion 
tilintarkastuslautakunnassa 

Valtion tilintarkastuslautakunta on päätös
valtainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä, 
joista vähintään yhdellä on oikeustieteen kan
didaatin tutkinto. 

Valtion tilintarkastuslautakunnasta ja asiain 
käsittelystä siinä säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

31 § 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja 12 muuta jäsentä. Kullakin on puheenjohta
jaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta 
henkilökohtainen varajäsen. 

Keskuskauppakamarin valtuuskunta valitsee 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yh
deksän tilintarkastuslautakunnan muuta jäsen
tä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kol
meksi vuodeksi kerrallaan siten, että muista 
jäsenistä: 

1) kolme edustaa tilintarkastusalan tutki
mus- ja opetustoimintaa sekä alan oikeudellista 
asiantuntemusta; 

2) kolme edustaa elinkeinoelämää; sekä 
3) kolme edustaa hyväksyttyjä tilintarkasta

jia, näistä kaksi Keskuskauppakamarin ja yksi 
kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. 

Tämän lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö 
määrää tilintarkastuslautakuntaan kolme jä
sentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta on päätösvaltainen, kun läsnä on pu
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähin
tään kuusi muuta jäsentä. 

32 § 

Asioiden käsittely Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnassa 

Asioiden käsittelyyn Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnassa sovelletaan hallin
tomenettelylain (598/82) säännöksiä. 

Tarkempia säännöksiä Keskuskauppakama-
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rin tiEntarkastuslautakunnan tehtävistä ja siinä 
noudatettavasta menettelystä voidaan antaa 
asetuksella. 

33 § 

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta 

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnassa 
on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kuusi muuta jäsentä. Kullakin on puheenjoh
tajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta 
henkilökohtainen varajäsen. Kauppakamari 
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä valiokunnan muut jäsenet kolmeksi vuo
deksi kerrallaan siten, että muista jäsenistä: 

1) kaksi edustaa tilintarkastusalan tutkimus
ja opetustoimintaa sekä alan oikeudellista asi
antuntemusta; 

2) kaksi edustaa elinkeinoelämää; sekä 
3) kaksi edustaa Keskuskauppakamarin ja 

kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. 
Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta on 

päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme 
muuta jäsentä. 

Asioiden käsittelyyn kauppakamarin tilintar
kastusvaliokunnassa sovelletaan hallintomenet
telvlain säännöksiä. 

Tarkempia säännöksiä kauppakamarin tilin
tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja siinä nouda
tettavasta menettelystä voidaan antaa asetuk
sella. 

34 § 

Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonta 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta valvoo ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpi
teisiin, jotta sen hyväksymät tilintarkastajat ja 
tiEntarkastusyhteisöt säilyttävät ammattitaiton
sa ja muut hyväksymisen edellytykset sekä 
toimivat tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten mukaisesti. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunta huolehtii tilintarkastajien hyväksymiseen 
ja hyväksyttyjen tilintarkastajien toiminnan 
valvontaan liittyvästä ohjauksesta ja kehittämi
sestä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas
taavasti kauppakamarin tilintarkastusvaliokun
nan velvollisuutta valvoa sen toiminta-alueella 
kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia ja 
tilintarkastusyhteisöjä. 

35 § 

Valvontaa koskevat toimenpiteet 

Jos Keskuskauppakamarin tilintarkastuslau
takunta tai kauppakamarin tilintarkastusvalio
kunta katsoo tämän lain 39 §:ssä säädettyjen 
edellytysten täyttyvän, sen tulee antaa hy
väksytylle tilintarkastajalle varoitus tai huo
mautus. 

Jos kauppakamarin tiEntarkastusvaliokunta 
katsoo tämän lain 38 §:n 1 momentin 1-3 
kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyvän, 
sen on tehtävä esitys Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnalle HTM-tilintarkasta
jan tai HTM-yhteisön hyväksymisen peruutta
miseksi. 

Jos Keskuskauppakamarin tilintarkastuslau
takunta katsoo tämän lain 38 §:n 1 momentin 
1-3 kohdassa säädettyjen edellytysten täytty
vän, sen on tehtävä esitys valtion tilintarkas
tuslautakunnalle hyväksytyn tiEntarkastajan 
hyväksymisen peruuttamiseksi. 

36 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Valtion tilintarkastuslautakunnalla, Keskus
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnalla ja 
kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalla se
kä jonkun näistä valvontaelimistä määräämällä 
tarkastajalla on oikeus saada hyväksytyltä ti
lintarkastajalta tarkastettavakseen valvontaeli
messä ja valvottavan toimipaikassa kaikki ti
lintarkastajan toiminnan valvonnan kannalta 
tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat ja muut 
tallenteet. Valvottavan on lisäksi ilman aihee
tonta viivytystä toimitettava valvontaelimelle ja 
tarkastajalle niiden pyytämät valvonnan kan
nalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. 

Mitä 25 §:ssä säädetään tilintarkastajan sa
lassapitovelvollisuudesta, ei koske asiakirjojen, 
tietojen ja selvitysten antamista valvontaa var
ten. 

37 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tässä laissa tarkoitettuja valvontatehtä
viä suorittaessaan on saanut tietoja valvottavan 
tai jonkun muun taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta tai yksityisen henkilö
kohtaisia oloja koskevasta seikasta, ei saa niitä 
ilmaista eikä käyttää oikeudettomasti, ellei se, 
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, 
anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. 
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Edellä 1 momentissa säädetty salassapitovel
vollisuus ei estä tietojen antamista valvontaeli
melle tai esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle 
taikka muulle lain mukaan tiedon saantiin 
oikeutetulle viranomaiselle niiden tehtävien 
hoitamista varten. 

38 § 
Hyväksymisen peruuttaminen 

Valtion tilintarkastuslautakunnan tulee pe
ruuttaa hyväksyminen, jos tilintarkastaja: 

1) on tahallaan tai törkeästä huolimatto
muudesta menetellyt tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten vastaisesti; 

2) on annetusta varoituksesta huolimatta 
toistuvasti rikkonut velvollisuuksiaan hyväk
syttynä tilintarkastajana; tai 

3) ei ole enää ammattitaitoinen tai ei täytä 
muita hyväksymisen edellytyksiä. 

Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös 
enintään kahden vuoden määräajaksi. 

Hyväksymisen peruuttamista koskeva päätös 
voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön vali
tuksesta huolimatta, jos siihen on erittäin 
painavia syitä. 

Hyväksymisen peruuttamista koskeva asia 
valtion tiEntarkastuslautakunnassa tulee vireil
le 35 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakun
nan esityksestä. Esitys on tehtävä kirjallisesti. 
Valtion tilintarkastuslautakunnan on varattava 
sille tilintarkastajalle, jota esitys koskee, tilai
suus tulla kuulluksi. 

39 § 
Varoitus ja huomautus 

Keskuskauppakamarin tiEntarkastuslauta
kunnan tai kauppakamarin tiEntarkastusvalio
kunnan tulee antaa tilintarkastajalle varoitus, 
jos hyväksytyn tilintarkastajan 38 §:n 1 mo
mentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu menettely 
on johtunut huolimattomuudesta tai vammat
tomuudesta tai jos tiEntarkastaja on perusteet
tomasti menetellyt tavalla, joka on omiaan 
alentamaan julkiseen hyväksymiseen perustu
van tilintarkastuksen luotettavuutta tai arvoa. 

Jos tilintarkastajan 1 momentissa tarkoitet
tuun menettelyyn liittyy lieventäviä seikkoja, 
tilintarkastajalle tulee antaa huomautus. 

40§ 
Hyväksymisen lakkaaminen 

Hyväksyminen lakkaa sen kalenterivuoden 

9 330916U 

päättyessä, jona tilintarkastajana oleva luon
nollinen henkilö täyttää 70 vuotta. Hyväksymi
sen lakkaamiseen voidaan hakemuksesta 
myöntää lykkäystä vastaanotettujen tehtävien 
loppuun suorittamista varten enintään seuraa
van kalenterivuoden loppuun. Keskuskauppa
kamarin tilintarkastuslautakunta päättää lyk
käyksen myöntämisestä Keskuskauppakamarin 
hyväksymälle tilintarkastajalle. Kauppakama
rin tiEntarkastusvaliokunta päättää lykkäyksen 
myöntämisestä kauppakamarin hyväksymälle 
tilin tarkastajalle. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

41 § 

Muutoksenhaku 

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan 
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös
ten perusteella tekemään päätökseen saa hakea 
oikaisua Keskuskauppakamarin tilintarkastus
lautakunnalta. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta
kunnan tämän lain tai sen nojalla annet~jen 
säännösten perusteella tekemään päätök een 
haetaan muutosta valittamalla valtion tili tar
kastuslauta kuntaan. 

Valtion tilintarkastuslautakunnan tämän' lain 
tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella 
tekemään päätökseen haetaan muutosta \:alit
tamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

42§ 

Muutoksenhakuoikeus 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen saa tehdä 
se: , 

1) jonka hakemus tilintarkastajan arhmatti-
tutkintoon ottamisesta on hylätty; ' 

2) joka on hylätty tiEntarkastajan ammatti
tutkinnossa; 

3) jonka hakemus tilintarkastajaksi tai tilin
tarkastusyhteisöksi hyväksymisestä on,, hylätty; 

4) jolle on annettu varoitus tai huomautus; 
sekä 

5) jonka hyväksyminen on peruutettu. 
Valtion tilintarkastuslautakunnan päätök

seen 1 momentin 1---4 kohdassa tarkoitetussa 
asiassa ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen sovelletaan 
muutoin, mitä hallintomenettelylaissa sääde-
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tään. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokun
nan päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on 
liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisek
si. 

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

43 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan rikkoo 19 §:n säännöstä tilin
tarkastuskertomuksen laatimisesta on tuomit
tava, jollei teko ole vähäinen, tilintarkastusri
koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh
deksi vuodeksi. 

Joka 7 §:n 3 momentin vastaisesti käyttää 
hyväksytyn tilintarkastajan nimikettä tai muuta 
nimitystä, jonka perusteella voidaan virheelli
sesti olettaa hänen olevan hyväksytty tilintar
kastaja, on tuomittava hyväksytyn tilintarkas
tajan ammattinimikkeen luvattomasta käyttämi
sestä sakkoon. 

Joka tahallaan rikkoo 37 §:n 1 momentissa 
säädetyn kiellon, on tuomittava tilintarkastus
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikko
misesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu
deksi kuukaudeksi. Virkamiehen ja julkisyhtei
sön työntekijän salassapitovelvollisuuden rik
komiseen sovelletaan kuitenkin rikoslain 40 
luvun 5 §:n säännöksiä. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3 
momentissa tarkoitetusta rikoksesta, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

44§ 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan 
vahingon, jonka hän on toimessaan aiheuttanut 
tahallisesti tai huolimattomuudesta yhteisölle 
tai säätiölle. Sama koskee vahinkoa, joka tätä 
lakia, yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia 
taikka yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopi
musta rikkomalla on aiheutettu yhteisön osak
kaalle, yhtiömiehelle tai jäsenelle taikka muulle 
henkilölle. Tilintarkastaja vastaa myös vahin
gosta, jonka hänen apulaisensa tahallisesti tai 
huolimattomuudesta on aiheuttanut. 

Jos tilintarkastajana on hyväksytty tilintar
kastusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö se
kä se, jolla on päävastuu ti1intarkastuksen 
toimittamisesta. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-

vausvastuun jakaantumisesta kahden tai use
amman korvausvelvollisen kesken on voimassa, 
mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 lu
vussa säädetään. 

45 § 

Tilintarkastajamaksut 

Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitami
sesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi 
Keskuskauppakamarilla ja kauppakamareilla 
on oikeus periä maksuja. 

46§ 

Tarkemmat säännökset 

Asetuksella voidaan antaa tarkempia sään
nöksiä tämän lain täytäntöönpanosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päätök
sellään tarkistaa 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja 
markkamääräisiä summia ja työntekijöiden lu
kumäärää rahanarvon muutoksia vastaavaksi 
tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
täyttämiseksi. 

8 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

47 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 199 . Lain 4 §:n 4 momentti ja 10 §:n 2 
momentti tulevat kuitenkin voimaan asetuksel
la säädettävänä ajankohtana. 

Tällä lailla kumotaan tilintarkastajajärjestel
män valvonnasta 17 päivänä joulukuuta 1982 
annettu laki (969/82). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

48 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 hyväk
syttyjä KHT -tilintarkastajia ja -yhteisöjä pide
tään tässä laissa tarkoitettuina KHT -tilintar
kastajina ja -yhteisöinä. Edellä sanottu koskee 
vastaavasti ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 
hyväksyttyjä HTM-tilintarkastajia ja -yhteisö
jä. Tämän lain 4 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohtaa 
ja 2 momenttia sekä 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 
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kohtaa ja 2 momenttia sovelletaan 1 päivänä 
tammikuuta 1997 tai sen jälkeen hyväksyttäviin 
tilintarkastajiin. Lain 4 §:n 1 momentin 6 koh
taa ja 6 §:n 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan 1 
päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen hy
väksyttäviin tilintarkastajiin. Lain 11-13 §:ää 
sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen 
jälkeen päättyväitä tilikaudelta laadittavan ti
linpäätöksen tarkastamiseen. 

Siihen asti kunnes kirjanpitovelvollisessa yh
teisössä on 1 momentin mukaan alettu soveltaa 
11-13 §:ää, sovelletaan edelleen osakeyhtiö
lain (734/78) 10 luvun 4 §:n, osuuskuntalain 
88 §:n 3 momentin ja avoimesta yhtiöstä sekä 
kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/88) 10 
luvun 2 §:n 2 momentin säännöksiä sellaisina 
kuin ne ovat voimassa tämän lain voimaan 
tullessa. 

Siihen asti kunnes kirjanpitovelvollisessa yh
teisössä on alettu soveltaa JO §:n 2 moment-

2. 

tia, sovelletaan edelleen osakeyhtiölain JO lu
vun 3 §:n 1 momentin, asunto-osakeyhtiölain 
(809/91) 65 §:n 1 momentin, avoimesta yhtiöstä 
ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 
2 §:n 1 momentin ja osuuskuntalain 88 §:n 1 
momentin säännöksiä sellaisina kuin ne ovat 
sovellettavina tämän lain tullessa voimaan. 

Tämän lain 11 §:n 2 momenttia sekä 13 ja 
14 §:ää sovelletaan JHTT-tilintarkastajaan ja 1 
päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen hy
väksyttyyn HTM-tilintarkastajaan ja -yhtei
söön asetuksella säädettävästä ajankohdasta. 

Tämän lain 23 §:n 3 momenttia ei sovelleta 
31 päivään joulukuuta 1995 asti sellaiseen 
ennen tämän lain voimaantuloa valittuun osak
kuusyhteisön ti1intarkastajaan, joka olisi esteei
linen sen vuoksi, että hän on osakkuusyhteisön 
omistajana olevassa yhteisössä tai säätiössä 
24 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asemassa. 

Laki 
osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 10 luvun 2 §:n 2 ja 3 

momentti, 3 §, 5-13 §, 15 luvun 2 §ja 16 luvun 8 §:n 3 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 3 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 

annetulla lailla (92/93) ja 5 §osittain muutettuna 5 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (687/83) 
sekä 16 luvun 8 §:n 3 kohta 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (807/90), 

muutetaan 10 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 §ja 14 §:n 3 momentti sekä 15 luvun 5 §:n 1 momentti 
ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 

lisätään 10 luvun 1 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti, muutettu 2 momentti 
ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 2--4 momentiksi, seuraavasti: 

10 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

1 § 
Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, 

mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa ( 1 
) säädetään. 

Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Mitä tässä lais-

sa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkas
tajasta, on vastaavasti sovellettava varatilintar
kastajaan. 

4§ 
Muussa kuin tilintarkastuslain 11 ja 12 §:ssä 

tarkoitetussa yhtiössä on tilintarkastajaksi va
littava Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja, jos osakkeen-
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omistajat, joilla on vähintään yksi kymmenes
osa kaikista osakkeista, vaativat sitä yhtiöko
kouksessa, jossa tilintarkastajien vaali on toi
mitettava. 

Jos yhtiökokous 1 momentissa tarkoitetusta 
vaatimuksesta huolimatta ei ole valinnut Kes
kuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväk
symää tilintarkastajaa, lääninhallituksen on, 
jos osakkeenomistaja kuukauden kuluessa yh
tiökokouksesta tekee siitä esityksen, määrättä
vä yhtiölle sellainen tilintarkastaja. 

Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu mää
räys annetaan, on yhtiön hallitusta kuultava. 
Määräys on voimassa siihen asti, kunnes yh
tiölle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilin
tarkastaja lääninhallituksen määräämän tilalle. 

14 § 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 15 luvun 
5-7 §:ssä ja 16 luvun 4 §:ssä sekä tilintarkas
tuslain 10, 15, 21-25 ja 44 §:ssä, sovelletaan 
vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

3. 

15 luku 

Vahingonkonausvelvollisuus 

5§ 
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yh

tiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tiEntarkastuslain 
44 §:n nojalla päätetään yhtiökokouksessa. 
Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää ran
gaistavaan tekoon perustuvan korvauskanteen 
nostamisesta. 

7§ 
Yhtiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tilintarkastus

lain 44 §:n nojalla ajettavaa kannetta ei voida 
nostaa, ellei kanne perustu rangaistavaan te
koon: 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (809/91) 3 §:n 

momentin 5 kohta, 64 §:n 2 ja 3 momentti, 66 § ja 88 §:n 2 kohta, 
muutetaan 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti, 63 §:n 2 momentti, 65 §, 67 §:n 1 ja 2 

momentti, 68 §:n 1 momentti ja 76 §:n 1 momentti, 
näistä 65 §sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla 

(93/93), sekä 
lisätään 63 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 momentti ja nykyinen 2 momentti 

siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti: 

3 § 

Osakeyhtiölain soveltaminen 

Asunto-osakeyhtiössä sovelletaan myös osa
keyhtiölain (734/78): 

9) 15 luvun säännöksiä vahingonkorvausvel
vollisuudesta siten, että toimitusjohtajaa koske
via säännöksiä sovelletaan isännöitsijään ja 

osakeyhtiölain vastaisesta menettelystä aiheu
tuva vastuu syntyy myös tämän lain vastaisesta 
menettelystä; tilintarkastajan vastuuvelvollisuu
desta on lisäksi voimassa, mitä tilintarkastus-
Jain ( 1 ) 44 §:ssä säädetään; sekä 

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yh
tiöön sovelletaan lisäksi tilintarkastuslain sään
nöksiä tilintarkastuksesta konsernissa ja osake-
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yhtiölain 11 luvun säännöksiä konsernitiEnpää
töksestä sekä 12 luvun 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 
2 momenttia ja 4 §:n 2 ja 3 momenttia. 

63 § 

Tilintarkastajan valinta 

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksesta on 
voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus
laissa säädetään. Edellä sanotusta huolimatta 
asunto-osakeyhtiön tilintarkastukseen ei sovel
leta tilintarkastuslain 17-22 ja 25 §:n säännök
siä konsernista. 

Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Tämän lain ja 
tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajasta 
sovelletaan varatilintarkastajaan. 

65 § 

Tilintarkastajan kelpoisuusvaatimukset 

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastus
lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu yhteisö: 

1) jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksis
sa on huoneistoja vähintään 1 00; tai 

2) jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeis
ta, vaativat sitä yhtiökokouksessa, jossa tilin
tarkastajia on valittava. 

67 § 

Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain 27 §:ssä 
säädetään, lääninhallituksen on ilmoituksesta 
määrättävä yhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaja, jos: 

1) yhtiökokous ei 65 §:n 1 kohdassa tarkoi
tetusta seikasta huolimatta ole valinnut sään
nöksessä mainittua tilintarkastajaa; tai 

2) yhtiökokous ei 65 §:n 2 kohdassa tarkoi
tetusta vaatimuksesta huolimatta ole valinnut 
säännöksessä mainittua tilintarkastajaa. 

Ilmoituksen saa lääninhallitukselle tehdä 1 
momentin 1 kohdan perusteella kuka tahansa 
ja 1 momentin 2 kohdan perusteella osakkeen
omistaja. Viimeksi mainitussa tapauksessa il
moitus on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiö
kokouksesta. Hallitus on velvollinen tekemään 
ilmoituksen, jollei yhtiökokous viivytyksettä 
valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkasta
jaa. 

68 § 

Erityinen tarkastus 

Osakkeenomistaja voi vaatia erityisen tarkas
tuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kir
janpidosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta 
taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. 
Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsitel
tävä. Jos ehdotusta ovat kannattaneet osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kymme
nesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa 
kokouksessa edustetuista osakkeista, osakkeen
omistaja voi kuukauden kuluessa yhtiökokouk
sesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan 
määräämistä. 

76 § 

Lainan- ja vakuudenantokielto 

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa vhtiön tai 
toisen samaan konserniin kuuluvån yhtiön 
osakkeenomistajalle, hallituksen tai hallinto
neuvoston jäsenelle, isännöitsijälle, toimitusjoh
tajalle tai tilintarkastajalle taikka henkilölle, 
joka on näihin tilintarkastuslain 24 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetussa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa. Sama koskee vakuuden 
antamista velasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

osuuskuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 89, 90, 90 aja 91 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 90 aja 91 a § 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (371181), 
muutetaan 86 §:n 1 momentti, 88 ja 91 §, 99 §:n 1 momentti, 112 §:n 3 momentti ja 160 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 86 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa 

laissa ja 88 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 22 päivänä joulukuuta 1989 ja 8 
päivänä tammikuuta 1993 annetuilla laeilla (1240/89 ja 95/93), sekä 

lisätään 86 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa, 
uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 momentti ja nykyinen 2 momentti siirtyvät vastaavasti 2 ja 
3 momentiksi, seuraavasti: 

86 § 
Osuuskunnan tilintarkastuksesta on voimas

sa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

Osuuskunnan kokouksen on kutakin tili
kautta varten valittava vähintään kaksi tilin
tarkastajaa ja heille varamiehet. 

88 § 
Jos osuuskunnalla on sijoitusosuuspääoma, 

tulee vähintään yhden tilintarkastajan olla ti
lintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilin
tarkastaja. 

91 § 
Milloin jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, ti

lintarkastajien on tilintarkastuskertomuksessa, 
sen lisäksi mitä tilintarkastuslaissa säädetään, 
jäsenluettelon, 48 §:ssä mainittujen hakemusten 
ja ilmoitusten sekä pöytäkirjojen nojalla todet
tava jäsenten ja osuusmaksujen lukumäärä 
sekä tilikauden kuluessa siinä kohden tapahtu
neet muutokset. 

99 § 
Jos osuuskunnan tai edustajiston kokous on 

hyväksynyt ehdotuksen kanteen nostamisesta 

tilintarkastajaa vastaan tilintarkastuslain 44 §:n 
nojalla tai ehdotukseen on yhtynyt niin suuri 
vähemmistö kuin 97 §:ssä tarkoitetaan, osuus
kunnan tai edustajiston jäsenen oikeudesta 
nostaa osuuskunnan lukuun sellainen kanne on 
voimassa, mitä 98 §:ssä säädetään. Kanne on 
pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä 
osuuskunnan kokouksesta, jossa tilintarkastus
kertomus on esitetty. 

112 § 

Mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa sää
detään tilintarkastajista, on soveltuvin kohdin 
voimassa selvitystilan tilintarkastajista. 

160 § 
Hallituksen jäsen ja muu 75 §:ssä tarkoitettu 

osuuskunnan edustaja, 80 §:ssä tarkoitettu 
osuuskunnan hallinnon hoitaja, selvitysmies 
sekä l 06 §:ssä tarkoitettu toimitsija on velvol
linen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtä
vässään on tahallisesti tai huolimattomuudesta 
osuuskunnalle aiheuttanut. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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5. 
Laki 

aYoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun lain 

(389/88) 10 luvun 2 §, 3 §:n 4 momentti sekä 4-7 ja 9 §, 
näistä 10 luvun 2 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 

annetulla lailla (94/93), sekä 
muutetaan 2 luvun 15 §:n 2 momentti sekä 10 luvun 1 §, 3 §:n 3 momentti sekä 8 ja 10 § 

seuraavasti: 

2 luku 

A Yoimen yhtiön yhtiömiesten keskinäiset 
suhteet 

15 § 

Tarkastusoikeus 

Yhtiömies saa käyttää avustajia kirjanpitoa 
tarkastaessaan. Toiset yhtiömiehet voivat kiel
tää avustajan käyttämisen, jollei avustaja ole 
hyväksytty tilintarkastaja. Avustajien salassapi
tovelvollisuudesta on voimassa, mitä tilintar
kastajasta tiEntarkastuslain ( 1 ) 25 §:ssä 
säädetään. 

10 luku 

Tilintarkastus 

1 § 

Soveltamisala 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilin
tarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa 
ja tiEntarkastuslaissa säädetään. 

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä 
on oltava yksi tai useampi tilintarkastaja sen 
mukaan kuin yhtiösopimuksessa määrätään. 

Tilintarkastajan valintaan osallistuvat yhtiö
miehet voivat lisäksi valita yhden tai useam
man varatilintarkastajan. 

3 § 

Tilimarkastajan valinta ja toimikausi 

Tilintarkastajan valintaan osallistuvat yhtiö
miehet voivat yksimielisellä päätöksellä va
pauttaa tilintarkastajan toimestaan. 

8 § 

Tilintarkastuskertomus 

Sen estämättä, mitä tilintarkastuslaissa saa
detään, on tilintarkastajan kultakin tilikaudelta 
annettava yhtiölle tilintarkastuskertomus vii
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi
sestä. 

10 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuu
desta on vastaavasti voimassa, mitä 2 luvun 
13 ja 14 §:ssä sekä tilintarkastuslain 44 §:ssä 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 



72 1993 vp -HE 295 

6. 
Laki 

yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/89) 38 §ja 39 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

38 § 

Tilintarkastus 

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, 
mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa ( 1 ) 
säädetään. 

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilin
tarkastaja ja varatilintarkastaja. 

39 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö 

7. 

on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on toimessaan tahallisesti tai luottamuk
sesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee 
tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla 
yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua 
vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahin
gonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä 
siitä erikseen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (1 09/30) 12 §ja 12 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 12 §muutettuna 13 päivänä heinäkuuta 1964 ja 27 päivänä maaliskuuta 
1987 annetuilla laeilla ( 400/64 ja 349/87) ja 12 a §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 
seuraavasti: 

12 § 
Säätiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä 

tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa ( 1 ) 
säädetään. 

Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon 
tarkastusta varten vähintään kaksi tilintarkas
tajaa ja näille varamiehet. 

Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän 
varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkasta-

ja, jollei oikeusministeriö erityisestä syystä 
myönnä poikkeusta. 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa sääde
tään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää 
erityinen lausuma siitä: 

1) onko säätiön varat asianmukaisesti sijoi
tettu; 

2) onko säätiön toimielimen jäsenille suori
tettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina; sekä 
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3) antavatko säätiön tilinpäätös ja toiminta
kertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön 
toiminnasta. 

12 a § 
Säätiön toimielimen jäsen ja säätiön toimi

henkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän toimessaan tahallaan tai tuottamuk-

8. 

sesta on aiheuttanut säätiölle. Sama koskee 
tätä lakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla muul
le aiheutettua vahinkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
sijoitusrahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 46 §, 47 §:n 1-3 

momentti ja 48 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 46 §ja 47 §:n 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa 

(748/93) ja 48 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 
muutetaan 44 §, 45 §:n 1 ja 2 momentti, 58 §:n 1 momentti ja 60 §, sekä 
lisätään 43 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

43 § 
Rahastoyhtiön tilintarkastuksesta ja sen hal

linnoimien sijoitusrahastojen tilintarkastuksesta 
on voimassa, mitä tilintarkastuslaissa ( 1 
) ja tässä luvussa säädetään. 

44 § 
Ainakin yhden tilintarkastajan ja hänen va

ramiehensä on oltava Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. 

45 § 
Rahoitustarkastuksen on määrättävä kelpoi

suusehdot täyttävä tilintarkastaja: 
1) milloin 43 §:n 2 momentin, 44 §:n ja 

tilintarkastuslain 10 §:n säännöksiä on rikottu; 
2) milloin tilintarkastaja on tilintarkastuslain 

23 §:n ja 24 §:n 1 momentin mukaan esteeilinen 
eikä esteettömien tilintarkastajien lukumäärä 
ole tämän lain tai rahastoyhtiön yhtiöjärjestyk
sen mukaan riittävä; tai 

3) milloin rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen 
otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoi
suutta koskevaa määräystä ei ole noudatettu. 

Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 4 momentissa 

10 330916U 

ja 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun mää
räyksen antaa rahoitustarkastus. 

58§ 
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen tai varaJa

sen, toimitusjohtaja sekä toimihenkilö on vel
vollinen pitämään salassa, mitä hän on tehtä
vässään saanut tietää rahastoyhtiön asiakkaan 
tai jonkun muun taloudellisesta asemasta taik
ka liike- tai ammattisalaisuudesta. 

60 § 
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja toimitus

johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän tehtävässään on rikkomalla tätä 
lakia tai sijoitusrahaston sääntöjä tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut rahasto-osuu
den omistajalle tai muulle henkilölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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9. 
Laki 

arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperinvälitysliikkeistä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun lain (499/89) 14 §:n 

3 momentti sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti sekä muutettu 3 momentti 

siirtyvät 2---4 momentiksi, seuraavasti: 

14 § 
Arvopaperivälitysliikkeen tilintarkastuksesta 

on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkas-
tuslaissa ( 1 ) säädetään. 

TiEntarkastuslain 24 §:n 2 momenttia ei so
velleta arvopaperinvälitysliikkeen tilintarkasta-

10. 

jaan. Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 4 momen
tissa, 4 §:ssä, 14 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
tilintarkastuslain 27 §:ssä tarkoitetun määräyk
sen antaa rahoitustarkastus. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/92) 57 §:n 2 ja 3 

momentti sekä 58, 60, 62-64, 66--68 ja 152 §, 
muutetaan 59 §:n 2 momentti, 61 §:n 1 momentti, 65 §, 69 §:n 3 momentti, 154 §:n 2 momentti 

ja 157 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 
lisätään 56 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

56§ 
Vakuutuskassan tilintarkastuksesta on voi

massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

59§ 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä hakemuksesta määrätä, että kassa saa 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tiEntarkastajan sijasta valita muun 

tilintarkastuslain 10 §:ssä mainitut kelpoisuus
ehdot täyttävän tilintarkastajan. 

61 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutuskassalle kelpoisuus
ehdot täyttävä tilintarkastaja tilintarkastuslain 
27 §:n 1 momentissa säädetyissä tapauksissa. 

65 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ti-
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Iintarkastuskertomuksesta tarkempia määräyk- vauksen sovittelusta, on perustajan, hallituksen 
siä. jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitus

johtajan osalta noudatettava vain, jos hänen 
69 § syykseen jää lievä huolimattomuus. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään tilintarkas
tuslain 4-6, 10, 15 ja 20-24 §:ssä, sovelletaan 
vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

154 § 

Mitä 1 momentissa säädetään vahingonkor-

11. 

157 § 
Vakuutuskassan lukuun 151 ja 153 §:n sekä 

tilintarkastuslain 44 §:n nojalla ajettavaa kan
netta ei voida nostaa, ellei kanne perustu 
rangaistavaan tekoon: 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
henkilöstörahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun henkilöstörahastolain (814/89) 49 ja 50 §ja 52 §:n 

2 momentti sekä 
muutetaan 48 ja 51§, näistä 48 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä 

helmikuuta 1993 annetulla lailla (237/93), seuraavasti: 

48 § 
Tilintarkastaja 

Henkilöstörahaston tilintarkastuksesta on 
voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus-
laissa ( 1 ) säädetään. 

Henkilöstörahastolla on oltava vähintään 
yksi tilintarkastaja sen mukaan kuin rahaston 
säännöissä määrätään. Jos rahastolle on valittu 
vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole 3 mo
mentissa tarkoitettu yhteisö, on valittava aina
kin yksi varatilintarkastaja. 

Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän 

varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö. 

51 § 
Tilintarkastuskertomus 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa sääde
tään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää 
lausuma siitä, onko rahaston varat sijoitettu 
20 §:ssä edellytetyllä tavalla. 

Tilintarkastuskertomukseen on liitettävä vri
tyksen tilintarkastajien lausunto siitä, onko 
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voittopalkkioerä suoritettu yrityksen päättä
män määräytymisperusteen mukaan. Mikäli 
rahasto on sijoittanut varojaan yritykseen 
oman pääoman ehdoin eikä näillä varoilla ole 
markkina-arvon perusteella todettavaa käypää 
arvoa, kertomukseen on liitettävä yrityksen 

tilintarkastajien lausunto siitä, onko nämä si
joitukset asianmukaisesti arvostettu. 

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Kääriäinen 



1993 vp - HE 295 77 

Liite 1 

2. 
Laki 

osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 10 luvun 2 §:n 2 ja 3 

momentti, 3 §, 5-13 §, 15 luvun 2 §ja 16 luvun 8 §:n 3 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 3 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 

annetulla lailla (92/93) ja 5 §osittain muutettuna 5 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (687/83) 
sekä 16 luvun 8 §:n 3 kohta 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (807 /90), 

muutetaan 10 luvun 1 §:n 2 momentti, 4§ja 14§:n 3 momentti sekä 15luvun 5§:n 1 momentti 
ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 

lisätään 10 luvun 1 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti, muutettu 2 momentti 
ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 2---4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 luku 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

1 § 

Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Jos yhtiölle on 
valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole 
3 §:n 3 momentissa tarkoitettu tilintarkastusyh
teisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkas
taja. Mitä tässä laissa on säädetty tilintarkasta
jasta on vastaavasti sovellettava varatilintarkas
tajaan. 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan ilmoitta
malla siitä hallitukselle, vaikka hänen toimikau
tensa ei ole päättynyt. Tilintarkastajan voi erot
taa toimestaan se, joka on hänet valinnut. 

Jos tilintarkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tilintarkastaja me
nettää kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä 
varatilintarkastajaa ole, hallituksen on huoleh
dittava siitä, että uusi tilintarkastaja valitaan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

2 § 

1 § 
Osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, 

mitä tåssä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Mitä tässä lais
sa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkas
tajasta, on vastaavasti sovellettava varatilintar
kastajaan. 

( 2 ja 3 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

3 § 
Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla 

asuinpaikka Euroopan talousalueella tai tilintar
kastajan tulee olla 3 momentissa tarkoitettu 
yhteisö. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei 
voi olla tilintarkastajana. 

Tilintarkastajalla tulee olla sellainen laskenta
toimen ja taloude11isten asiain tuntemus ja koke
mus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen 
katsoen on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin hyväk
symään yhteisöön on vastaavasti sovellettava, 
mitä tässä luvussa on sanottu Keskuskauppaka
marin hyväksymästä tilintarkastajasta, ja kaup
pakamarin hyväksymään yhteisöön, mitä kaup
pakamarin hyväksymästä tilintarkastajasta on 
sanottu. Tilintarkastajaksi valitun yhteisön on 
ilmoitettava asianomaisen osakevhtiön hallituk
selle, kenellä on päävastuu tflintarkastuksen 
toimittamisesta. Tämän henkilön tulee Keskus
kauppakamarin hyväksymässä yhteisössä olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta
ja ja kauppakamarin hyväbymässä yhteisössä 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. Häneen on sovellettava 
5 ja 12 §:n säännöksiä. 

Tytäryhtiön tilintarkastajaksi on, mikäli mah
dollista, valittava vähintään yksi emo,vhtiön ti
lintarkastaja. 

4§ 
Yhtiössä, jonka sidottu oma pääoma on enem

män kuin kaksi miljoonaa markkaa, tulee vähin
tään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintar
kastajan olla Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman 
tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja, 

1) jos yhtiön osakkeita tai velkakirjoja notee
rataan arvopaperipörssissä; tai 

2) jos yhtiön palveluksessa on kahden viimeksi 
kuluneen tilikauden aikana ollut keskimäärin yli 
viisisataa henkilöä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen mää
räämä viranomainen voi erityisistä syistä hake
muksesta määrätä, että edellä 2 momentin 2 
kohdan ehdot täyttävä yhtiö saa Keskuskauppa
kamarin hyväks_vmän ti!intarkastajan sijaan va
lita kauppakamarin hyväksymän tilintarkasta
jan. Määräys on voimassa enintään viisi vuotta. 

Ehdotus 

3§ 
(kumotaan) 

4 § 
Muussa kuin tilintarkastuslain 11 ja 12 §:ssä 

tarkoitetussa yhtiössä on tilintarkastajaksi va
littava Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja, jos osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kymmenes
osa kaikista osakkeista, vaativat sitä yhtiöko
kouksessa, jossa tilintarkastajien vaali on toi
mitettava. 

Jos yhtiökokous 1 momentissa tarkoitetusta 
vaatimuksesta huolimatta ei ole valinnut Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymää 
tilintarkastajaa. lääninhallituksen on, jos osak
keenomistaja kuukauden kuluessa yhtiökokouk
sesta tekee siitä esityksen, määrättävä yhtiölle 
sellainen tilintarkastaja. 

Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu määräys 
annetaan, on yhtiön hallitusta kuultava. Määrä
ys on voimassa siihen asti, kunnes yhtiölle on 
säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja 
lääninhallituksen määräämän tilalle. 
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Voimassa oleva laki 

Mitä edellä on sanottu, koskee myös konsernin 
emoyhtiötä, jos konsernin sidottu oma pääoma 
konsernitaseen mukaan on enemmän kuin kaksi 
miljoonaa markkaa tai jos konserniin kuuluvien 
yhtiöiden palveluksessa on kahden viimeksi ku
luneen tilikauden aikana ollut keskimäärin yli 
viisisataa henkilöä. 

Muussa kuin 1, 2 ja 4 momentissa tarkoite
tussa yhtiössä on tilintarkastajaksi valittava 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat, 
joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista 
osakkeista, vaativat sitä yhtiökokouksessa, jos
sa tilintarkastajien vaali on toimitettava. 

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan määrätä, 
että 1-3 momentin säännöksiä ei sovelleta 
osakeyhtiöön, jonka osakkeista osuuskunta yk
sin, yhdessä toisen osuuskunnan tai osuustoimin
nallisen keskusjärjestön kanssa taikka kunta tai 
kuntainliitto omistaa enemmän kuin puolet ja 
jonka tilintarkastus täyttää päätöksessä mainitut 
ehdot. 

5§ 
Tilintarkastajana ei saa olla: 
1) yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan 

yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, 
toimitusjohtaja tai se, jonka tehtävänä on yhtiön 
kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoidon 
valvonta; 

2) se, joka on yhtiön palveluksessa tai muu
toin alistus- tai riippuvuussuhteessa yhtiöön, sen 
hallituksen jäseneen tai muuhun 1 kohdassa mai
nittuun henkilöön; eikä 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa tahi sellaisessa lankoussuh
teessa, että toinen heistä on naimisissa toisen 
veljen tai sisaren kanssa. 

Tytäryhtiön tilintarkastajana ei saa olla se, 
jota 1 momentin mukaan ei saa valita emoyhtiön 
tilintarkastajaksi. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa yhti
öltä tai muulta samaan konserniin kuuluvalta 
yhtiöltä. 

6§ 
Lääninhallituksen on ilmoituksesta määrättä

vä yhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkas
taja, 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

79 

5 § 

6 § 
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Voimassa oleva laki 

1) milloin Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin hyväksymää tilintarkastajaa ei ole va
littu 4 §:n 1, 2 tai 4 momentin mukaisesti; 

2) milloin tilintarkastajalla ei ole 3 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitettua kelpoisuutta taikka 
hän on 5 §:n 1 tai 2 momentin mukaan esteelli
nen; tai 

3) milloin yhtiQjiftjestykseen otettua tilintar
kastajien iuKumtiärää tai kelpoisuutta koskevaa 
määräystä on rikottu. 

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa tapauk
sissa tehdä kuka tahansa. Hallitus on velvollinen 
tekemään ilmoituksen, jollei se, jolle tilintarkas
tajan valitseminen kuuluu, viivytyksettä valitse 
kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa. 

Jos yhtiökokous 4 §:n 5 momentissa tarkoite
tusta vaatimuksesta huolimatta ei ole valinnut 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymää tilintarkastajaa, lääninhallituksen on, 
jos osakkeenomistaja kuukauden kuluessa yhtiö
kokouksesta tekee siitä esityksen, määrättävä 
yhtiölle sellainen tilintarkastaja. 

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu mää
räys annetaan, on yhtiön hallitusta kuultava. 
Määräys on voimassa siihen asti, kun yhtiölle 011 
säädetyssä järjestyksessä valittu tili11tarkastaja 
lääninhallituksen määräämän tilalle. 

7 § 
Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastusta

van edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilin
päätös ja kiljanpito sekä yhtiön hallinto. 

Jos yhtiö on emoyhtiö, tilintarkastajan 011 
myös tarkastettava konsernitilinpäätös sekä 
muutoinkin konserniin kuuluvien yhtiöiden kes
kinäisiä suhteita. 

Tili11tarkastajan tulee noudattaa yhtiökokouk
sen antamia erityisohjeita, mikäli ne eivät ole 
ristiriidassa lain, yhtiöjä1jestyksen tai hyvän 
tilintarkastustavan kanssa. 

8§ 
Hallituksen ja toimitusjohtajan on varattava 

tilintarkastaja/le tilaisuus toimittaa tarkastus sii
nä laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeelliseksi 
sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota 
tilintarkastaja pyytää. Tytäryhtiön hallituksella 
ja toimitusjohtajalla on sama velvollisuus emo
yhtiön tilintarkastajaa kohtaan. 

9 § 
Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkasta-

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

7 § 

8 § 

9 § 



1993 vp- HE 295 

Voimassa oleva laki 

Jan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tilintarkastaja katsoo, että tuloslaske/maa tai 
tasetta taikka emoyhtiössä konsernitulos/askel
maa tai konsernitasetta ei ole vahvistettava, on 
hänen tehtävä siitäkin merkintä. 

10 § 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta an

nettava yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. 
Kertomus on luovutettava yhtiön hallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yh
tiökokousta. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Jollei tilinpäätök
sessä ole annettu sellaisia tietoja, joita 11 luvun 
mukaan on annettava, tilintarkastajien tulee 
mainita siitä ja, jos se käy päinsä, antaa 
kertomuksessaan nämä tiedot. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että yhtiön hal
lituksen jäsen, toimitusjohtaja tai hallintoneuvos
ton jäsen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyön
tiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvel
vollisuus, taikka muutoin rikkonut tätä lakia tai 
yhtiöjärjestystä, on kertomuksessa tehtävä siitä 
muistutus. Tilintarkastuskertomuksessa tulee ol
la myös vastuuvapautta koskeva lausunto. Tilin
tarkastajilla on muutoinkin oikeus antaa kerto
muksessaan tietoja, joiden saattamista osakkeen
omistajien tietoon he pitävät tarpeellisena. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomukseen sisälty
västä ehdotuksesta yhtiön voittoa tai tappiota 
koskeviksi toimenpiteiksi. 

Emoyhtiössä on lisäksi annettava entymen 
kertomus konsernista noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 1-4 momentissa on sanottu. 

II § 
Tilintarkastajan hallitukselle tai toimitusjoh

tajalle esittämät huomautukset on merkittävä 
pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan, joka on 
annettava hallitukselle ja säilytettävä Iuotetta
va/la tavalla. 

12 § 
Tilintarkastajalla on oikeus olla yhtiökokouk

sessa saapuvilla. Hänen tulee olla siinä saapu
villa, mikäli käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että 
hänen läsnäolonsa on tarpeen. 

II 330916U 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

81 

10 § 

II § 

I2 § 
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Voimassa oleva laki 

13§ 
Tilintarkastaja ei saa yksityiselle osakkeen

omistajalle tai ulkopuoliselle antaa tietoja sellai
sista yhtiön asioista, jotka hän tehtävänsä suo
rittaessaan on saanut tietoonsa, mikäli siitä voi 
aiheutua haittaa yhtiölle. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa yh
tiökokoukselle kaikki yhtiötä koskevat tiedot, 
mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa yhtiöl
le. 

Ehdotus 

13§ 
(kumotaan) 

14 § 

Mitä tilintarkastajasta on säädetty 3 §:n 1 ja 
3 momentissa, 5, 8, 12 ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 
4-7 §:ssä sekä 16 luvun 4 §:ssä, on vastaavasti 
sovellettava tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 15 luvun 
5-7 §:ssä ja 16 luvun 4 §:ssä sekä tilintarkas
tuslain 10, 15, 21-25 ja 44 §:ssä, sovelletaan 
vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

15 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

2§ 
Tilintarkastaja on korvausvelvollinen 1 §:ssä 

säädettyjen perusteiden mukaisesti. Hän vastaa 
myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa tahal
lisesti tai luottamuksesta on aiheuttanut. 

Jos tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, 
vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, jolla on 
päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. 

5§ 
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yh

tiön lukuun 1-3 §:n nojalla päätetään yhtiö
kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus 
päättää rangaistavaan tekoon perustuvan kor
vauskanteen nostamisesta. 

7§ 
Yhtiön lukuun 1-3 §:n nojalla ajettavaa 

kannelta ei voida nostaa, ellei kanne perustu 
rangaistavaan tekoon: 

2 § 
(kumotaan) 

5 § 
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yh

tiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tilintarkastuslain 
44 §:n nojalla päätetään yhtiökokouksessa. 
Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää ran
gaistavaan tekoon perustuvan korvauskanteen 
nostamisesta. 

7 § 
Yhtiön lukuun 1 ja 3 §:n sekä tilintarkastus

lain 44 §:n nojalla ajettavaa kannelta ei voida 
nostaa, ellei kanne perustu rangaistavaan te
koon: 
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Ehdotus 

16 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

8 § 
Joka 

3) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkas- (3 kohta kumotaan) 
tuskertomuksen laatimisesta, 

3. 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, asunto-osakeyhtiörikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
st. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

Laki 
asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

päivänä 

kumotaan 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (809/91) 3 §:n 
momentin 5 kohta, 64 §:n 2 ja 3 momentti, 66 § ja 88 §:n 2 kohta, 

83 

muutetaan 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti, 63 §:n 2 momentti, 65 §, 67 §:n 1 ja 2 
momentti, 68 §:n 1 momentti ja 76 §:n 1 momentti, 

näistä 65 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla 
(93/93), sekä 

lisätään 63 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 momentti ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 
2 ja 3 momentiksi. seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Osakeyhtiölain soveltaminen 

Asunto-osakeyhtiöön sovelletaan myös osake
yhtiölain ( 734178): 

5) JO luvun 7-13 §:n säännöksiä tilintarkas
tuksesta lukuunottamatta konsernia koskevia 
säännöksiä; 

9) 15 luvun säännöksiä vahingonkorvausvel
vollisuudesta siten, että toimitusjohtajaa koske
via säännöksiä sovelletaan isännöitsijään ja 
osakeyhtiölain vastaisesta menettelystä aiheu-

(5 kohta kumotaan) 

9) 15 luvun säännöksiä vahingonkorvausvel
vollisuudesta siten, että toimitusjohtajaa koske
via säännöksiä sovelletaan isännöitsijään ja 
osakeyhtiölain vastaisesta menettelystä aiheu-
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Voimassa oleva laki 

tuva vastuu syntyy myös tämän lain vastaisesta 
menettelystä; sekä 

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yh
tiöön sovelletaan lisäksi osakeyhtiölain JO luvun 
säännöksiä tilintarkastuksesta konsernissa, 11 
luvun säännöksiä konsernitilinpäätöksestä sekä 
12 luvun 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 2 momenttia 
ja 4 §:n 2 ja 3 momenttia. 

63 § 

Tilintarkastajan valinta 

Yhtiökokous voi lisäksi valita vhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Jos yhtiölle on 
valittu vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole 
65 §:n 4 momentissa tarkoitettu tilintarkas
tusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintar
kastaja. Tämän lain säännöksiä tilintarkasta
jasta on sovellettava varatilintarkastajaan. 

Ehdotus 

tuva vastuu syntyy myös tämän lain vastaisesta 
menettelystä; tilintarkastajan vastuuvelvollisuu
desta on lisäksi voimassa, mitä tilintarkastuslain 
( 1 ) 44 §:ssä säädetään; sekä 

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yh
tiöön sovelletaan lisäksi tilintarkastuslain sään
nöksiä tilintarkastuksesta konsernissa ja osake
yhtiölain 11 luvun säännöksiä konsernitilinpää
töksestä sekä 12 luvun 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 
2 momenttia ja 4 §:n 2 ja 3 momenttia. 

63 § 

Tilintarkastajan valinta 

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voi
massa mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
säädetään. Edellä sanotusta huolimatta asunto
osakeyhtiön tilintarkastukseen ei sovelleta tilin
tarkastuslain 17-22 ja 25 §:n säännöksiä kon
sernista. 

Yhtiökokous voi lisäksi valita yhden tai 
useamman varatilintarkastajan. Tämän lain ja 
tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajasta 
sovelletaan varatilintarkastajaan. 

64§ 

Tilintarkastajan toimikausi 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan ilmoitta
malla siitä hallitukselle, vaikka hänen toimikau
tensa ei ole päättynyt. Yhtiökokous voi erottaa 
tilintarkastajan toimestaan. 

Jos tilintarkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tilintarkastaja me
nettää kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä 
varatilintarkastajaa ole, hallituksen on huoleh
dittava siitä, että uusi tilintarkastaja valitaan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

65 § 

Tilimarkastajan kelpoisuusvaatimukset 

Tilintarkastajalla tulee olla asuinpaikka Eu
roopan talousalueella tai tilintarkastajan tulee 
olla 4 momentissa tarkoitettu yhteisö. Vajaaval
tainen tai konkurssissa oleva ei saa olla tilintar
kastajana. 

(2 ja 3 mom. kumotaan) 

65 § 

Tilimarkastajan kelpoisuusvaatimukset 

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastuslain 
5 ja 6 §:ssä tarkoitettu yhteisö: 
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Tilintarkastajalla tulee olla sellainen laskenta
toimen ja taloudellisten asiain tuntemus ja koke
mus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen 
katsoen on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja taikka 4 momentissa 
tarkoitettu yhteisö: 

1) jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksis
sa on huoneistoja vähintään 1 00; tai 

2) jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeis
ta, vaativat sitä yhtiökokouksessa, jossa tilin
tarkastajia on valittava. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Valitun yhteisön on ilmoitetta
va yhtiön hallitukselle, kenellä on päävastuu 
tilintarkastuksesta. Tämän henkilön tulee olla 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. Häneen on sovellettava 
66 ja 76 §:n säännöksiä. 

66 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

Tilintarkastajana ei saa olla: 
1) yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan 

yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, 
toimitusjohtaja tai isännöitsijä taikka se, jonka 
tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varojen hoito 
taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on yhtiön palveluksessa tai muu
toin alistus- tai riippuvuussuhteessa yhtiöön, sen 
hallituksen jäseneen tai muuhun 1 kohdassa mai
nittuun henkilöön; eikä 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa tai sellaisessa lankoussuh
teessa, että toinen heistä on naimisissa toisen 
veljen tai sisaren kanssa. 

Jos asunto-osakeyhtiö on tytäryhtiö, sen tilin
tarkastajaksi ei saa valita henkilöä, jota ei saa 
valita emoyhtiön tilintarkastajaksi. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa yh
tiöltä tai muulta samaan konserniin kuuluvalta 
yhtiöltä. 

Ehdotus 

1) jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksis
sa on huoneistoja vähintään 1 00; tai 

2) jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeis
ta, vaativat sitä yhtiökokouksessa, jossa tilin
tarkastajia on valittava. 

66 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

(kumotaan) 
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67 § 

Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 

Lääninhallituksen on ilmoituksesta määrät
tävä yhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintar
kastaja, jos: 

1) yhtiöllä ei ole 65 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetut kelpoisuusehdot täyttävää tilintar
kastajaa tai tilintarkastaja on 66 §:n mukaan 
esteellinen; 

2) yhtiökokous ei 65 §:n 3 momentin 1 koh
dassa tarkoitetusta seikasta huolimatta ole va
linnut säännöksessä mainittua tilintarkastajaa; 

3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkastajien 
lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä 
on rikottu; tai 

4) yhtiökokous ei 65 §:n 3 momentin 2 koh
dassa tarkoitetusta vaatimuksesta huolimatta ole 
valinnut säännöksessä mainittua tilintarkastajaa. 

Ilmoituksen saa lääninhallitukselle tehdä 
1 momentin 1-3 kohdan perusteella kuka ta
hansa ja 4 kohdan perusteella osakkeenomista
ja. Viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoitus on 
tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 
Hallitus on velvollinen tekemään ilmoituksen, 
jollei yhtiökokous viivytyksettä valitse kelpoi
suusehdot täyttävää tilintarkastajaa. 

68 § 

Erityinen tarkastus 

Osakkeenomistaja voi vaatia erityisen tarkas
tuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kir
janpidosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta 
taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. 
Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsitel
tävä. Jos ehdotusta ovat kannattaneet osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kymme
nesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa 
kokouksessa edustetuista osakkeista, mutta ko
kous ei ole ehdotusta hyväksynyt, osakkeen
omistaja voi kuukauden kuluessa yhtiökokouk
sesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan 
määräämistä. 

Ehdotus 

67 § 

Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain 27 §:ssä 
säädetään, lääninhallituksen on ilmoituksesta 
määrättävä yhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaja, jos: 

1) yhtiökokous ei 65 §:n 1 kohdassa tarkoite
tusta seikasta huolimatta ole valinnut säännök
sessä mainittua tilintarkastajaa; 

2) yhtiökokous ei 65 §:n 2 kohdassa tarkoite
tusta vaatimuksesta huolimatta ole valinnut 
säännöksessä mainittua tilintarkastajaa. 

Ilmoituksen saa lääninhallitukselle tehdä 
1 momentin 1 kohdan perusteella kuka tahansa 
ja 1 momentin 2 kohdan perusteella osakkeen
omistaja. Viimeksi mainitussa tapauksessa il
moitus on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiö
kokouksesta. Hallitus on velvollinen tekemään 
ilmoituksen, jollei yhtiökokous viivytyksettä 
valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkasta
jaa. 

68 § 

Erityinen tarkastus 

Osakkeenomistaja voi vaatia erityisen tarkas
tuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kir
janpidosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta 
taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. 
Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsitel
tävä. Jos ehdotusta ovat kannattaneet osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kymme
nesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa 
kokouksessa edustetuista osakkeista, osakkeen
omistaja voi kuukauden kuluessa yhtiökokouk
sesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan 
määräämistä. 
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76 § 

Lainan- ja vakuudenantokielto 

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa yhtiön tai 
toisen samaan konserniin kuuluvan yhtiön 
osakkeenomistajalle, hallituksen tai hallinto
neuvoston jäsenelle, isännöitsijälle, toimitusjoh
tajalle tai tilintarkastajalle taikka henkilölle, 
joka on näihin 66 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetussa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa. 
Sama koskee vakuuden antamista velasta. 

Ehdotus 

76 § 

Lainan- ja vakuudenantokielto 

Yhtiö ei saa antaa rahalainaa yhtiön tai 
toisen samaan konserniin kuuluvan yhtiön 
osakkeenomistajalle, hallituksen tai hallinto
neuvoston jäsenelle, isännöitsijälle, toimitusjoh
tajalle tai tilintarkastajalle taikka henkilölle, 
joka on näihin tilintarkastuslain 24 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetussa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa. Sama koskee vakuuden 
antamista velasta. 

88 § 

Asunto-osakeyhtiörikos 

Joka 

2) rikkoo tilintarkastuskertomuksen laatimis
ta koskevia säännöksiä, 

(2 kohta kumotaan) 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, asunto-osakeyhtiörikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

osuuskuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 89, 90, 90 aja 91 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 90 aja 91 a § 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (371181), 
muutetam; 86 §:n 1 momentti, 88 ja 91 §, 99 §:n 1 momentti, 112 §:n 3 momentti ja 160 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 86 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa 

laissa ja 88 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 22 päivänä joulukuuta 1989 ja 8 
päivänä tammikuuta 1993 annetuilla laeilla (1240/89 ja 95/93), sekä 

lisätään 86 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa, 
uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 momentti ja nykyinen 2 momentti siirtyvät vastaavasti 2 ja 
3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

86 § 

Osuuskunnan kokouksen on kutakin tili
kautta varten valittava vähintään kaksi tilin
tarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan 
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuu
dessa osuuskunnan tilinpäätös ja kiljanpito sekä 
hallinto. 

88 § 
Tilintarkastajalla tulee olla asuinpaikka Eu

roopan talousalueella. Vajaavaltainen tai kon
kurssissa oleva ei voi olla tilintarkastajana. 
Tilintarkastajalla tulee olla sellainen kirjanpidon 
ja taloudellisten asiain tuntemus, mikä osuuskun
nan toimintaan katsoen on tarpeen tehtävän 
suorittamiseksi. 

Tilintarkastajaksi älköön otettako: 
1) sitä, joka on hallituksen tai hallintoneuvos

ton jäsen tai jolle hallitus on uskonut juoksevain 
asiain hoitamisen tai muutoin määrätvn osan 
hallinnosta, eikä myöskään sitä. jolle 01; uskottu 
osuuskunnan kirjojen pitäminen, varojen hoito 
tai hoidon valvonta, ja luetrakoon tässä mainit
tuihin henkilöihin ei ainoastaan ne, joilla tilin
tarkastajan vaalin tapahtuessa on sanotunlainen 
toimi tai tehtävä, vaan myöskin ne, jotka ovat 
olleet sellaisessa asemassa tilintarkastuskautena 
tai sitä lähinnä edeltäneenä tai seuranneena 
tilikautena; 

2) sitä, joka on avioliitossa 1 kohdassa tar
koitetun henkilön kanssa; 

3) sitä, joka on suonan ylenevässä tai alene-

Ehdotus 

86 § 
Osuuskunnan tilintarkastuksesta on voimassa 

mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

Osuuskunnan kokouksen on kutakin tili
kautta varten valittava vähintään kaksi tilin
tarkastajaa ja heille varamiehet. 

88 § 
Jos osuuskunnalla on sijoitusosuuspääoma, 

tulee vähintään yhden tilintarkastajan olla ti
lintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilintar
kastaja. 
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vassa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa tai sisa
ruussuhteessa 1 kohdassa tarkoitettuun henki
löön; eikä 

4) sitä, joka on alistus- tai riippuvaisuussuh
teessa 1 tai 2 kohdassa tarlcoitettuun henkilöön. 

Jos osuuskunnan sidottu oma pääoma on 
enemmän kuin miljoona markkaa tai sen palve
luksessa on kahden viimeksi kuluneen tilikauden 
aikana ollut keskimäärin yli kaksisataa henkilöä 
taikka jos osuuskunnalla on sijoitusosuuspää
oma, tulee vähintään yhden tilintarkastajan 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
h.vväksymä tilintarkastaja taikka 4 tai 5 momen
tissa tarkoitettu yhteisö. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valitun yh
teisön on ilmoitettava osuuskunnan hallitukselle, 
kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimitta
misesta. Tämän henkilön tulee olla Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastaja. Hänellä on oltava 1 ja 2 momentissa 
mainittu kelpoisuus. 

Jos yhteisöllä, jonka tarkoituksiin kuuluu 
osuuskuntien yhteisten tehtävien hoitaminen, on 
erityinen ti/intarkastusosasto, voidaan yhteisö 
valita tilintarkastajaksi. Tilintarkastusta toimit
tamaan on yhteisön valittava tehtävään sovelias 
henkilö, jolla on edellä 1 ja 2 momentissa mai
nittu kelpoisuus, ja on myös häneen sovellettava, 
mitä jäljempänä tässä laissa säädetään tilintar
kastajan vastuusta. Tilintarkastajaksi valittu yh
teisö ja tilintarkastuksen toimittaja vastatkoot 
omasta ja toistensa puolesta siitä vahingosta, 
jonka viimeksi mainittu on tehtävässään aiheut
tanut. 

89 § 
Tilintarkastajan voi se, joka on hänet valinnut, 

vapauttaa toimestaan, vaikkei hänen toimikau
tensa ole päättynyt. Mitä 71 §:ssä on säädetty 
hallituksen jäsenen oikeudesta saada palkkio 
jäljellä olevalta toimikaudelta, sovellettakoon 
vastaavasti tilintarkastajaan. 

Jos tilintarkastajan toimi joutuu kesken toimi
kautta avoimeksi tai hän menettää 88 §:ssä 
tarkoitetun kelpoisuutensa sanottuun toimeen 
eikä varamies voi astua hänen sijaansa, on 
hallituksen viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin 
uuden tilintarkastajan valitsemiseksi. 

12 330916U 

Ehdotus 

(kumotaan) 

89 

89 § 
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90 § 
Hallituksen on varattava tilintarkastajalle ti

laisuus tarkastaa osuuskunnan omaisuutta, kir
joja, tiliaineistoa ja muita asiakbjoja sekä an
nettava muutoinkin sitä selvitystä ja apua, jota 
hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseen. 

90 a § 
Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkasta

jien tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tilintarkastajat katsovat, että tuloslaske/maa tai 
tasetta ei ole vahvistettava, on heiden tehtävä 
siitäkin merkintä. 

91 § 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta an

nettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kbjal
linen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähin
tään viikkoa ennen sitä osuuskunnan kokousta, 
jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. 

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus 
tilintarkastajien toimittaman tarkastuksen tulok
sesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuk
sen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan kir
janpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoi
don johdosta. 

Tarkastuskertomuksessa on annettava erityi-
nen lausunto: 

tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle; 
ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen 

ehdotuksesta; sekä 
siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt 

siirrot vararahastoon. 
Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tm·koi

tetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä 
järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, 
on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti 
mainittava. 

Milloin jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, ti
lintarkastajain on tilintarkastuskertomuksessa 
jäsenluettelon, 48 §:ssä mainittujen hakemusten 
ja ilmoitusten sekä pöytäkirjojen nojalla todet
tava jäsenten ja osuusmaksujen lukumäärä 
sekä tilikauden kuluessa siinä kohden tapahtu
neet muutokset. 

91 a § 
Tilintarkastaja ei saa yksityiselle jäsenell.? tai 

ulkopuoliselle antaa tietoja sellaisista osuuskun-

Ehdotus 

90 § 
(kumotaan) 

90 a § 
(kumotaan) 

91 § 
Milloin jäsenet ovat lisämaksuvelvollisia, ti

lintarkastajain on tilintarkastuskertomuksessa, 
sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa säädetään, 
jäsenluettelon, 48 §:ssä mainittujen hakemusten 
ja ilmoitusten sekä pöytäkirjojen nojalla todet
tava jäsenten ja osuusmaksujen lukumäärä 
sekä tilikauden kuluessa siinä kohden tapahtu
neet muutokset. 

91 a § 
(kumotaan) 
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nan asioista, jotka hän tehtäväänsä suorittaes
saan on saanut tietoonsa, jos siitä voi aiheutua 
haittaa osuuskunnalle. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa 
osuuskunnan kokoukselle kaikki osuuskuntaa 
koskevat tiedot, jollei siitä aiheudu olennaista 
haittaa osuuskunnalle. 

99 § 
Jos osuuskunnan tai edustajiston kokous on 

hyväksynyt ehdotuksen kanteen nostamisesta 
tilintarkastajaa vastaan 160 §:n nojalla tai eh
dotukseen on yhtynyt niin suuri vähemmistö, 
kuin 97 §:ssä tarkoitetaan, olkoon osuuskunnan 
tai edustajiston jäsenen oikeudesta nostaa osuus
kunnan lukuun sellainen kanne voimassa, mitä 
98 §:ssä on sanottu. Kanne on pantava vireille 
kahden vuoden kuluessa siitä osuuskunnan 
kokouksesta, jossa tilintarkastuskertomus on 
esitetty. 

Ehdotus 

99 § 
Jos osuuskunnan tai edustajiston kokous on 

hyväksynyt ehdotuksen kanteen nostamisesta 
tilintarkastajaa vastaan tilintarkastuslain 44 §:n 
nojalla tai ehdotukseen on yht: 11yt niin suuri 
vähemmistö kuin 97 §:ssä tarkoitetaan, osuus
kunnan tai edustajiston jäsenen oikeudesta 
nostaa osuuskunnan lukuun sellainen kanne on 
voimassa, mitä 98 §:ssä säädetään. Kanne on 
pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä 
osuuskunnan kokouksesta, jossa tilintarkastus
kertomus on esitetty. 

112 § 

Mitä tässä laissa on säädetty tilintarkastajis
ta, olkoon soveltuvin kohdin voimassa selvitys
tilan tilintarkastajista. 

160 § 
Hallituksen jäsen ja muu 75 §:ssä tarkoitettu 

osuuskunnan edustaja, 80 §:ssä tarkoitettu 
osuuskunnan hallinnon hoitaja, tilintarkastaja, 
selvitysmies, selvitystilan tilintarkastaja sekä 
106 §:ssä tarkoitettu toimitsija korvatkoon va
hingon, jonka hän tehtävässään on tahallisesti 
tai huolimattomuudesta osuuskunnalle aiheut
tanut. 

Mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa sääde
tään tilintarkastajista, on soveltuvin kohdin voi
massa selvitystilan tilintarkastajista. 

160 § 
Hallituksen jäsen ja muu 75 §:ssä tarkoitettu 

osuuskunnan edustaja, 80 §:ssä tarkoitettu 
osuuskunnan hallinnon hoitaja, selvitysmies 
sekä 106 §:ssä tarkoitettu toimitsija on velvolli
nen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtäväs
sään on tahallisesti tai huolimattomuudesta 
osuuskunnalle aiheuttanut. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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5. 
Laki 

al·oimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun lain 

(389/88) 10 luvun 2 §, 3 §:n 4 momentti sekä 4-7 ja 9 §, 
näistä 10 luvun 2 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 

annetulla lailla (94193), sekä 
muutetaan 2 luvun 15 §:n 2 momentti sekä 10 luvun 1 §, 3 §:n 3 momentti sekä 8 ja 10 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 luku 

Avoimen yhtiön yhtiömiesten keskinäiset suhteet 

15 § 

Tarkastusoikeus 

Yhtiömies saa käyttää avustajia kirjanpitoa 
tarkastaessaan. Toiset yhtiömiehet voivat kiel
tää avustajan käyttämisen, jollei avustaja ole 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. Avustajien salassapito
velvollisuudesta on voimassa, mitä 10 luvun 
9 §:ssä on säädetty. 

Yhtiömies saa käyttää avustajia kirjanpitoa 
tarkastaessaan. Toiset yhtiömiehet voivat kiel
tää avustajan käyttämisen, jollei avustaja ole 
hyväksytty tilintarkastaja. Avustajien salassapi
tovelvollisuudesta on voimassa, mitä tilintar
kastajasta tilintarkastuslain ( 1 ) 25 §:ssä 
säädetään. 

10 luku 

Tilintarkastus 

1 § 

Soveltamisala 

Tämän luvun säännöksiä on sovellettava avoi
meen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön, jonka 
palveluksessa kahden viimeksi kuluneen tilikau
den aikana on ollut keskimäärin yli 30 henkilöä. 

Säännöksiä on sovellettava myös, jos yhtiössä 
on yhtiösopimuksen mukaan toimitettava tilin
tarkastus. 

2§ 

Tilintarkastajan kelpoisuusehdot 

Vähintäin yhdellä tilintarkastajalla tulee olla 
olla asuinpaikka Euroopan talousalueella tai 

1 § 

Soveltamisala 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilin
tarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa 
ja tilintarkastuslaissa säädetään. 

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä 
on oltava yksi tai useampi tilintarkastaja sen 
mukaan kuin yhtiösopimuksessa määrätään. Ti
lintarkastajan valintaan osallistuvat yhtiömiehet 
voivat lisäksi valita yhden tai useamman varati
lintarkastajan. 

2§ 

Tilintarkastajan kelpoisuusehdot 

(kumotaan) 
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tilintarkastajan tulee olla 2 momentissa tarkoi
tettu yhteisö. Vajaavaltainen tai konkurssissa 
oleva ei voi olla tilintarkastajana. Tilimarkasta
jalla tulee olla sellainen kirjanpidon ja taloudel
listen asiain tuntemus, joka yhtiön toimintaan 
katsoen on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Jos yhtiön palveluksessa on kahden viimeksi 
kuluneen tilikauden aikana ollut keskimäärin yli 
50 henkilöä, siinä tulee olla vähintään yksi Kes
kuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksy
mä tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan 
myös valita Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin hyväksymä tilitarkastajaksi valitun yh
teisön on ilmoitettava avoimessa yhtiössä yhtiö
miehelle ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiselle 
yhtiömiehelle, kenellä on päävastuu tilintarkas
tuksen toimittamisesta. Tämän henkilön tulee 
olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. Häneen on sovellet
tava 4 §:n säännöksiä. 

Ehdotus 

3§ 

Tilimarkastajan valinta ja toimikausi 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan ilmoitta
malla siitä yhtiölle, vaikka hänen toimikautensa 
ei ole päättynyt. TiEntarkastajan valintaan 
osallistuvat yhtiömiehet voivat yksimielisellä 
päätöksellä vapauttaa tiEntarkastajan toimes
taan. 

Jos tilintarkastajan toimi tulee kesken toimi
kautta avoimeksi taikka jos tilintarkastaja me
nettää kelpoisuutensa sanottuun toimeen tai tulee 
esteelliseksi eikä varatilintarkastajaa ole, on 
valittava uusi tilintarkastaja jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

4 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

Tilintarkastajana ei saa olla: 
1) yhtiömies tai toimitusjohtaja taikka se, 

jonka tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varo
jen hoito taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on yhtiön palveluksessa taikka 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa yhtiöön 
tai 1 kohdassa mainittuun henkilöön; 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa; eikä 

TiEntarkastajan valintaan osallistuvat yhtiö
miehet voivat yksimielisellä päätöksellä va
pauttaa tilintarkastajan toimestaan. 

(4 mom. kumotaan) 

4§ 

Tilimarkastajan esteellisyys 

(kumotaan) 
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4) se, jolla on rahalainaa yhtiöltä tai yhtiö
mieheltä taikka velvoitteita, joista nämä ovat 
asettaneet vakuuden. 

5 § 
Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 

Milloin 1 §:n 1 momentissa tai 2 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetussa yhtiössä ei ole kelpoisuus
ehdot täyttävää esteetöntä tilintarkastajaa, lää
ninhallituksen on ilmoituksesta määrättävä yh
tiölle nämä vaatimukset täyttävä tilintarkastaja. 

Ennen kuin määräys annetaan, on tilintarkas
tajan valintaan osallistuville yhtiömiehille varat
tava tilaisuus tulla kuulluksi. Määräys on voi
massa, kunnes vhtiölle on valittu vaatimukset 
täyttävä tilintarkastaja. Lääninhallituksen mää
räystä tulee muutoksenhausta huolimatta heti 
noudattaa. 

6 § 

Tilintarkastuksen toimittaminen 

Tilimarkastajan tulee hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilin
päätös ja kirjanpito sekä yhtiön hallinto. 

Tilintarkastajalle on varattava tilaisuus toi
mittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä 
katsoo tarpeelliseksi sekä annettava sellaista 
selvitystä ja apua, jota hän tarvitsee tehtävänsä 
suorittamiseen. 

7 § 
Tilintarkastusmerkintä 

Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkasta
jan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. 

8 § 
Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta an
nettava yhtiölle tilintarkastuskertomus viiden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Jollei tilinpäätök
sessä ole annettu sellaisia tietoja, joita 9 luvun 
mukaan on annettava, tilintarkastajan tulee mai
nita siitä ja, jos se käy päinsä, antaa kertomuk
sessaan nämä tiedot. 

Ehdotus 

5 § 
Lääninhallituksen määräämä tilintarkastaja 

(kumotaan) 

6 § 

Tilintarkastuksen toimittaminen 

(kumotaan) 

7 § 
Tilintarkastusmerkintä 

(kumotaan) 

8 § 
Tilintarkastuskertomus 

Sen estämättä, mitä tilintarkastuslaissa saa
detään, on tilintarkastajan kultakin tilikaudelta 
annettava yhtiölle tilintarkastuskertomus vii
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi
sestä. 
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Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että yhtiö
mies tai toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin
gonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka 
muutoin rikkonut tätä lakia tai yhtiösopimusta, 
on kertomuksessa tehtävä siitä muistutus. Tilin
tarkastajalla on muutoinkin oikeus antaa kerto
muksessaan tietoja, joiden saattamista yhtiö
miesten tietoon hän pitää tarpeellisena. 

9 § 

Salassapitovelvollisuus 

Tilintarkastaja ei saa antaa ulkopuolisille tie
toja sellaisista yhtiön asioista, jotka hän tehtä
väänsä suorittaessaan on saanut tietoonsa, mi
käli siitä voi aiheutua haittaa yhtiölle. 

10§ 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuu
desta on vastaavasti voimassa, mitä 2 luvun 
12-14 §:ssä on säädetty. 

Jos tilimarkastajana on tilintarkastusyhteisö, 
vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, jolla on 
päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. 

Ehdotus 

9 § 

Salassapitovelvollisuus 

(kumotaan) 

10 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

TiEntarkastajan vahingonkorvausvelvollisuu
desta on vastaavasti voimassa, mitä 2 luvun 
13 ja 14 §:ssä sekä tilintarkastuslain 44 §:ssä 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Laki 

yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/89) 38 §ja 39 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

38 § 

Tilintarkastaja 

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilin
tarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkasta
jan tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämäs
sä laajuudessa tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös, 
kirjanpito ja hallinto. 

39 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö 
ja tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan 
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle. 
Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntö
jä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle 
aiheotettua vahinkoa. Työntekijän asemassa 
olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta on 
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Ehdotus 

38 § 

Tilintarkastus 

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa 
mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa ( 1 ) 
säädetään. 

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilin
tarkastaja ja varatilintarkastaja. 

39 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on toimessaan tahallisesti tai luottamuk
sesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee 
tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla 
yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheotettua 
vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahin
gonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä 
siitä erikseen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 



1993 vp- HE 295 97 

7. 
Laki 

säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/30) 12 §ja 12 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 12 § muutettuna 13 päivänä heinäkuuta 1964 ja 27 päivänä maaliskuuta 
1987 annetuilla laeilla (400/64 ja 349/87) ja 12 a §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 
Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon 

tarkastusta varten vähintään kaksi tiEntarkas
tajaa ja näille varamiehet. 

Tilintarkastajilla tulee olla, jollei säätiön 
sääntöihin ole otettu heidän pätevyyttään koske
via lisävaatimuksia, sellainen kirjanpidon ja ta
loudellisten asiain tuntemus, mitä säätiön toimin
nan laadun ja laajuuden huomioon ottaen on 
pidettävä tarpeellisena sanotun tehtävän suorit
tamiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja 
tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppaka
marin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkas
taja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jollei oi
keusministeriö erityisestä syystä myönnä poikke
usta. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkas
tusyhteisö, sen on ilmoitettava säätiön hallituk
selle, kenellä Keskuskauppakamarin tai 
kauppakamarin hyväksymällä tilintarkastajalla 
on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. 
Häneen on sovellettava 3 ja 4 momentin sään
nöksiä. 

Tilintarkastajaksi ei saa valita: 
1) säätiön toimielimen jäsentä tai toimihenki

löä taikka sitä, jonka tehtävänä on säätiön 
kiljanpidon tai varojen hoito taikka hoidon 
valvonta; 

2) sitä, joka on a/istus- tai riippuvuussuhteessa 
1 kohdassa tarkoitettuun henkilöön; eikä 

3) sitä, joka on avioliitossa 1 kohdassa tar
koitetun henkilön kanssa tai tähän suoraan 
ylenevässä tahi alenevassa sukulaisuussuhteessa, 
sisarussuhteessa tai lankoussuhteessa. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa sää
tiöltä. 

Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa tarkastaa kirjan
pito ja tilinpäätös sekä säätiön hallinto. Tilin
tarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava 
säätiön hallitukselle kirjallinen tilintarkastusker-

13 330916U 

Ehdotus 

12 § 
Säätiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä 

tässä luvussa ja tiEntarkastuslaissa ( 1 ) 
säädetään. 

Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon 
tarkastusta varten vähintään kaksi tilintarkas
tajaa ja näille varamiehet. 

Vähintään yhden tiEntarkastajan ja tämän 
varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkasta
ja, jollei oikeusministeriö erityisestä syystä 
myönnä poikkeusta. 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa sääde
tään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää 
erityinen lausuma siitä: 

1) onko säätiön varat asianmukaisesti sijoi
tettu; 

2) onko säätiön toimielimen jäsenille suori
tettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina; sekä 

3) antavatko säätiön tilinpäätös ja toiminta
kertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön 
toiminnasta. 
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tomus. Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää 
lausunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti sekä erityinen 
lausuma siitä, 

1) onko säätiön varat asianmukaisesti sijoitet
tu; 

2) onko säätiön kirjanpidon ja juoksevain 
asiain hoito asianmukainen; 

3) onko säätiön toimielimen jäsenille suori
tettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina; sekä 

4) antavatko säätiön tilinpäätös ja toiminta
kertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön 
taloudesta ja toiminnasta. 

12 a § 
Säätiön toimielimen jäsen, säätiön toimihen

kilö sekä tilintarkastaja on velvollinen korvaa
maan vahingon, jonka hän toimessaan tahal
laan tai tuottamuksesta on aiheuttanut säätiöl
le. Sama koskee tätä lakia tai säätiön sääntöjä 
rikkomalla muulle aiheutettua vahinkoa. 

8. 

Ehdotus 

12 a § 
Säätiön toimielimen jäsen ja säätiön toiml

henkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän toimessaan tahallaan tai tuottamuk
sesta on aiheuttanut säätiölle. Sama koskee 
tätä lakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla muul
le aiheutettua vahinkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
sijoitusrahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 46 §, 47 §:n 1-3 

momentti ja 48 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 46 §ja 47 §:n 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa 

(748/93) ja 48 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 
muutetaan 44 §, 45 §:n 1 ja 2 momentti, 58 §:n 1 momentti ja 60 §, sekä 
lisätään 43 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

43 § 43 § 
Rahastoyhtiön tilintarkastuksesta ja sen hal

linnoimien sijoitusrahastojen tilintarkastuksesta 
on voimassa, mitä tilintarkastuslaissa ( 1 ) 
ja tässä luvussa säädetään. 
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44 § 
Tilintarkastajan on oltava täysivaltainen Suo

messa asuva Suomen kansalainen. Tilintarkasta
jalla tulee olla sellainen laskentatoimen ja talou
dellisten asiain tuntemus ja kokemus kuin sijoi
tusrahastotoiminnan laatuun ja laajuuteen katso
en on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Ainakin yhden tilintarkasta
jan ja hänen varamiehensä on oltava Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintar
kastajaksi valitun yhteisön on ilmoitettava rahas
toyhtiön hallitukselle, kenellä on päävastuu tilin
tarkastuksen toimittamisesta. Tämän henkilön 
on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja. 

45 § 
Pankkitarkastusviraston on määrättävä kel

poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja: 
1) milloin 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n sään

nöksiä on rikottu; 
2) milloin tilintarkastaja on osakeyhtiölain 

JO luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaan esteei
linen eikä esteettömien tilintarkastajien luku
määrä ole tämän lain tai rahastoyhtiön yhtiö
järjestyksen mukaan riittävä; tai 

3) milloin rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen 
otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoi
suutta koskevaa määräystä ei ole noudatettu. 

Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 3 momentissa 
ja 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun määrä
yksen antaa pankkitarkastusvirasto. 

46§ 
Rahastoyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan 

sekä säilyty!.pankin johtokunnan tai hallituksen 
ja toimitusjohtajan on varattava tilintarkastajalle 
tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa 
kuin tämä katsoo tarpeelliseksi sekä annettava 
sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja 
pyytää. 

47 § 
Tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa tarkastettava sijoi
tusrahaston ja rahastoyhtiön tilinpäätös ja kir
janpito sekä hallinto. 

Ehdotus 

44§ 
Ainakin yhden tilintarkastajan ja hänen va

ramiehensä on oltava Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. 

45 § 
Rahoitustarkastuksen on määrättävä kelpoi

suusehdot täyttävä tilintarkastaja: 
1) milloin 43 §:n 2 momentin, 44 §:n ja 

tilintarkastuslain JO §:n säännöksiä on rikottu; 
2) milloin tilintarkastaja on tilintarkastuslain 

23 §:n ja 24 §:n 1 momentin mukaan esteellinen 
eikä esteettömien tilintarkastajien lukumäärä 
ole tämän lain tai rahastoyhtiön yhtiöjärjestyk
sen mukaan riittävä; tai 

3) milloin rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen 
otettua tilintarkastajien mkumäärää tai kelpoi
suutta koskevaa määräystä ei ole noudatettu. 

Osakeyhtiölain JO luvun 1 §:n 4 momentissa 
ja 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun mää
räyksen antaa rahoitustarkastus. 

46 § 
(kumotaan) 

47 § 
(1-3 mom. kumotaan) 
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Tilintarkastajan tulee noudattaa rahastoyhtiön 
yhtiökokouksen ja rahasto-osuuden omistajien 
kokouksen antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne 
eivät ole ristiriidassa lain, rahastoyhtiön yhtiö
järjestyksen tai sijoitusrahaston sääntöjen taikka 
hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

Kun tilinh:r-kastus on suoritettu, tilintarkasta
jan on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tilintarkastaja katsoo, että tuloslaske/maa tai 
tasetta ei ole vahvistettava, hänen on tehtävä 
siitäkin merkintä. 

48 § 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta an

nettava rahastoyhtiön yhtiökokoukselle tilintar
kastuskertomus. Kertomus on luovutettava ra
hastovhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viik
koa ennen varsinaista yhtiökokousta. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Jollei tilinpäätök
sessä ole annettu sellaisia tietoja, joita siinä lain 
tai viranomaisten määräysten mukaan on annet
tava, tilintarkastajien tulee mainita siitä ja, jos 
se käy päinsä, antaa kertomuksessaan nämä 
tiedot. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että rahastoyh
tiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on 
syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saat
taa seurata vahingonkorvausvelvollisuus, taikka 
muutoin rikkonut tätä lakia tai rahoitusyhtiön 
yhtiöjärjestystä taikka sijoitusrahaston sääntöjä, 
on tilintarkastuskertomuksessa tehtävä siitä 
muistutus. Kertomuksessa on oltava mvös vas
tuuvapautta koskeva lausunto. Tilintarkastajilla 
on muutoinkin oikeus antaa kertomuksessaan 
tietoja, joiden saattamista rahastoyhtiön yhtiö
kokouksen ja rahasto-osuuden omistajien koko
uksen tietoon he pitävät tarpeellisina. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomukseen sisälty
västä ehdotuksesta rahastoyhtiön ja sijoitusra
haston voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpi
teiksi. 

58§ 
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen tai varaJa

sen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja tai hänen 
varamiehensä sekä toimihenkilö on velvollinen 

Ehdotus 

48 § 
(kumotaan) 

58 § 
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen tai varaJa

sen, toimitusjohtaja sekä toimihenkilö on vel
vollinen pitämään salassa, mitä hän on tehtä-
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pitämään salassa, mitä hän on tehtävässään 
saanut tietää rahastoyhtiön asiakkaan tai jon
kun muun taloudellisesta asemasta taikka liike
tai ammattisalaisuudesta. 

60§ 
Rahastoyhtiön hallituksen Jasen, toimitus

johtaja ja tilintarkastaja on velvollinen korvaa
maan vahingon, jonka hän tehtävässään on 
rikkomalla tätä lakia tai sijoitusrahaston sään
töjä tahallisesti tai luottamuksesta aiheuttanut 
rahasto-osuuden omistajalle tai muulle henki
lölle. 

9. 

Ehdotus 

vässään saanut tietää rahastoyhtiön asiakkaan 
tai jonkun muun taloudellisesta asemasta taik
ka liike- tai ammattisalaisuudesta. 

60 § 
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja toimitus

johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän tehtävässään on rikkomalla tätä 
lakia tai sijoitusrahaston sääntöjä tahallisesti 
tai luottamuksesta aiheuttanut rahasto-osuu
den omistajalle tai muulle henkilölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperinvälitysliikkeistä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun lain ( 499/89) 14 §:n 

3 momentti sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti sekä muutettu 3 momentti 

siirtyvät 2--4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Tilintarkastajat 

14 § 

Osakeyhtiölain (734/78) 10 luvun 5 §:n 3 
momenttia ei sovelleta arvopaperinvälitysliik
keen tilintarkastajaan. Osakeyhtiölain JO luvun 
1 §:n 3 momentissa, 6 §:ssä ja 14 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun määräyksen antaa pank
kitarkastusvirasto. 

14 § 
Arvopaperinvälitysliikkeen tilintarkastuksesta 

on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkas-
tuslaissa ( 1 ) säädetään. 

Tilintarkastuslain 24 §:n 2 momenttia ei so
velleta arvopaperinvälitysliikkeen t ilintarkasta
jaan. Osakeyhtiölain JO luvun 1 §:n 4 momen
tissq, 4 §:ssä, 14 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
tilintarkastuslain 27 §:ssä tarkoitetun määräyk
sen antaa rahoitustarkastus. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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10. 
Laki 

vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/92) 57 §:n 2 ja 3 

momentti sekä 58, 60, 62-64, 66-68 ja 152 §, 
muutetaan 59 §:n 2 momentti, 61 §:n 1 momentti, 65 §, 69 §:n 3 momentti, 154 §:n 2 momentti 

ja 157 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 
lisätään 56 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

56 § 56§ 
Vakuutuskassan tilintarkastuksesta on voi

massa. mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

57§ 

Tilintarkastaja voi erota toimestaan ilmoitta- (2 ja 3 mom. kumotaan) 
malla siitä hallitukselle, vaikkei hänen toimikau-
tensa vielä ole päättynyt. Tilintarkastajan voi 
erottaa toimestaan se, joka on hänet valinnut. 

Jos tilintarkastajan toimi tulee avoimeksi kes
ken toimikautta tai jos tilintarkastaja menettää 
kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä varatilin
tarkastajaa enää ole, hallituksen on huolehditta
va siitä. että uusi tilintarkastaja valitaan jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

58 § 
Tilintarkastajan on oltava luonnollinen henkilö 

tai 2 momentissa tarkoitettu yhteisä. Tilintarkas
tajalla on oltava sellainen laskentatoimen, talou
dellisten ja oikeudellisten asioiden sekä tilintar
kastuksen tuntemus ja kokemus kuin vakuutus
kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden 
on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. Vajaavaltai
nen tai konkurssissa oleva ei voi olla tilintarkas
tajana. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskaup
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin
tarkastusyhteisö. Keskuskauppakamarin hyväk
symään yhteisöön on vastaavasti sovellettava, 
mitä tässä luvussa sanotaan Keskuskauppakama
rin hyväksymästä tilintarkastajasta ja kauppaka
marin hyväksymään yhteisöön, mitä kauppaka
marin hyväksymästä tilintarkastajasta sanotaan. 
Tilintarkastajaksi valitun yhteisön on ilmoitetta
va asianomaisen kassan hallitukselle, kenellä on 

58§ 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Tä
män henkilön tulee olla Keskuskauppakamarin 
h;vväksymässä yhteisössä Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja ja kauppakamarin hy
väksymässä yhteisössä Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 
Häneen on sovellettava 60 ja 67 §:n säännöksiä. 

Ehdotus 

59§ 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä hakemuksesta määrätä, että kassa saa 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tilintarkastajan sijasta valita muun 
58 §:n 1 momentissa mainitut kelpoisuusehdot 
täyttävän tilintarkastajan. 

60§ 
Tilintarkastajana ei saa olla: 
1) vakuutuskassan taikka sellaisen yhteisön 

hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, jossa 
kassa omistaa yli 20 prosenttia osakepääomasta 
tai omaa vastaavan määräysvallan, toimitusjoh
taja tai se, jonka tehtävänä on kassan kirjanpi
don tai varojen hoito taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on kassan palveluksessa tai muu
toin alistus- tai riippuvuussuhteessa kassaan, sen 
hallituksen jäseneen tai muuhun 1 kohdassa mai
nittuun henkilöön; eikä 

3) edellä 1 ja 2 kohdassa mainitun henkilön 
aviopuoliso, veli tai sisar taikka se, joka on 
häneen suoraan ylenevässä tai alenevassa suku
laisuus- tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa 
lankoussuhteessa, että toinen heistä on naimisis
sa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa kas
sa/ta tai muulta 1 momentin 1 kohdassa maini
tulta yhteisöltä. 

61§ 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutuskassalle kelpoisuus
ehdot täyttävä tilintarkastaja, jos: 

1) tilintarkastajaa ei ole valittu 59 §:n mukai
sesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole 58 §:n 1 momentis
sa tarkoitettua kelpoisuutta tai jos hän on 
60 §:n mukaan esteellinen; tai 

3) kassan sääntöihin otettua tilintarkastajien 
lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määrä
ystä on rikottu. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä 
syistä hakemuksesta määrätä, että kassa saa 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tilintarkastajan sijasta valita muun 
tilintarkastuslain JO §:ssä mainitut kelpoisuus
ehdot täyttävän tilintarkastajan. 

60 § 
(kumotaan) 

61 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutuskassalle kelpoisuus
ehdot täyttävä tilintarkastaja tilintarkastuslain 
27 §:n 1 momentissa säädetyissä tapauksissa. 
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Voimassa oleva laki 

62 § 
Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastusta

van edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilin
päätös ja kirjanpito sekä vakuutuskassan hallin
to. 

Tilintarkastajan tulee noudattaa kassankoko
uksen antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät 
ole ristiriidassa lain, kassan sääntöjen tai hyvän 
tilintarkastustavan kanssa. 

63 § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan on varattava 

tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus sii
nä laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeelliseksi 
sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota 
tilintarkastaja pyytää. 

64§ 
Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkasta

jan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tilintarkastaja katsoo, ettei tuloslaske/maa tai 
tasetta ole vahvistettava, on hänen tehtävä siitä
kin merkintä. 

65 § 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta an

nettava tilintarkastuskertomus kassankokouksel
le. Kertomus on luovutettava vakuutuskassan 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
varsinaista kassankokousta. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Jollei tilinpäätök
sessä ole annettu sellaisia tietoja, joita 6 luvun 
mukaan on annettava, tilintarkastajan tulee mai
nita siitä ja, jos se käy päinsä, antaa kertomuk
sessaan nämä tiedot. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että kassan 
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai hallintoneu
voston jäsen on syyllistynyt tekoon tai laimin
lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus
velvollisuus, taikka muutoin rikkonut tätä lakia 
tai kassan sääntöjä, on kertomuksessa tehtävä 
siitä muistutus. Tilintarkastuskertomuksessa tu
lee olla myös vastuuvapautta koskeva lausunto. 
Tilintarkastaji/la on muutoinkin oikeus antaa 
kertomuksessaan tietoja, joiden saattamista 
osakkaiden ja jäsenten tietoon he pitävät tarpeel
lisena. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomukseen sisälty-

Ehdotus 

62 § 
(kumotaan) 

63 § 
(kumotaan) 

64 § 
(kumotaan) 

65 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tilin

tarkastuskertomuksesta tarkempia määräyksiä. 
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Voimassa oleva laki 

västä ehdotuksesta kassan yli- tai alijäämää 
koskeviksi toimenpiteiksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi lisäksi antaa 
tilintarkastuskertomuksesta tarkempia määrä
yksiä. 

66 § 
Tilintarkastajan hallitukselle tai toimitusjoh

tajalle esittämät huomautukset on merkittävä 
pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan, joka on 
annettava hallitukselle ja säilytettävä Iuotetta
va/la tavalla. 

67 § 
Tilintarkastajalla on oikeus olla kassanko

kouksessa saapuvilla. Hänen tulee olla siinä 
saapuvilla, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, 
että hänen läsnäolonsa on tarpeen. 

68 § 
Tilintarkastaja ei saa antaa jäsenelle, osak

kaalle tai ulkopuoliselle tietoja sellaisista vakuu
tuskassan asioista, jotka hän tehtäväänsä suorit
taessaan on saanut tietoonsa, jos siitä voi aiheu
tua haittaa kassalle. 

Tilintarkastajan tulee vaadittaessa antaa kas
sankokoukselle kaikki kassaa koskevat tiedot, 
mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa kassal
le. 

Ehdotus 

66 § 
(kumotaan) 

67 § 
(kumotaan) 

68 § 
(kumotaan) 

69 § 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 58, 60, 63, 
66 ja 67 §:ssä, on vastaavasti sovellettava tässä 
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. 

152 § 
Tilintarkastaja on korvausvelvollinen 

151 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti. 
Hän vastaa myös vahingosTa, jonka hänen apu
laisensa tahallisesti tai luottamuksesta on ai
heuttanut. 

Jos tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, 
vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, jolla on 
päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään tilintarkas
tuslain 4-6, JO, 15, 20-24 §:ssä, sovelletaan 
vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tar
kastajaan. 

152 § 
(kumotaan) 

154 § 

Mitä 1 momentissa säädetään vahingonkor
vauksen sovittelusta, on perustajan, hallituksen 

14 330916U 

Mitä 1 momentissa säädetään vahingonkor
vauksen sovittelusta, on perustajan, hallituksen 
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Voimassa oleva laki 

jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjoh
tajan ja tilintarkastajan osalta noudatettava 
vain, jos hänen syykseen jää lievä huolimatto
muus. 

157 § 
Vakuutuskassan lukuun 151-153 §:n nojal

la ajettavaa kannetta ei voida nostaa, ellei 
kanne perustu rangaistavaan tekoon: 

11. 

Ehdotus 

jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitus
johtajan osalta noudatettava vain, jos hänen 
syykseen jää lievä huolimattomuus. 

157 § 
Vakuutuskassan lukuun 151 ja 153 §:n sekä 

tilintarkastuslain 44 §:n nojalla ajettavaa kan
netta ei voida nostaa, ellei kanne perustu 
rangaistavaan tekoon: 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
henkilöstörahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun henkilöstörahastolain (814/89) 49 ja 50§ ja 52 §:n 

2 momentti sekä 
muutetaan 48 ja 51 §, näistä 48 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä 

helmikuuta 1993 annetulla lailla (237 /93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

48 § 

Tilintarkastaja 

Henkilöstörahastolla on oltava vähintään 
yksi tilintarkastaja sen mukaan kuin rahaston 
säännöissä määrätään. Jos rahastolle on valittu 
vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole 3 mo
mentissa tarkoitettu yhteisö, on valittava aina
kin yksi varatilintarkastaja. 

Vajaavaltainen taikka konkurssissa tai liike
toimintakiellossa oleva ei saa olla tilintarkasta
jana. 

Tilintarkastajalla tulee olla sellainen kirjanpi
don ja taloudellisten asiain tuntemus, joka ra
haston toimintaan katsoen on tarpeen tehtävän 
suorittamiseksi. Vähintään yhden tilintarkasta
jan ja tämän varamiehen tulee olla Keskus
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintar
kastajaksi valitun tilintarkastuyhteisön on ilmoi
tettava rahaston hallitukselle, kenellä Keskus
kauppakamrin tai kauppakamrin hyväksymällä 

Ehdotus 

48 § 

Tilintarkastaja 

Henkilöstörahaston tilintarkastuksesta on voi
massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

Henkilöstörahastolla on oltava vähintään 
yksi tilintarkastaja sen mukaan kuin rahaston 
säännöissä määrätään. Jos rahastolle on valittu 
vain yksi tiEntarkastaja eikä tämä ole 3 mo
mentissa tarkoitettu yhteisö, on valittava aina
kin yksi varatilintarkastaja. 

Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän 
varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö. 
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Voimassa oleva laki 

tilintarkastajalla on päävastuu tilintarkastuksen 
toimittamisesta. Häneen on sovellettava 49 §:n 
säännöksiä. 

49 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

Tilintarkastajana ei saa olla: 
1) henkilöstörahaston hallituksen jäsen taikka 

se, jonka tehtävänä on rahaston kirjanpidon tai 
varojen hoito taikka hoidon valvonta; 

2) se, joka on rahaston palveluksessa taikka 
muutoin alistus- tai riippuvuussuhteessa rahas
toon tai 1 kohdassa mainittuun henkilöön; eikä 

3) edellä 1 kohdassa mainitun henkilön avio
puoliso, veli tai sisar taikka se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulais- tai 
lankoussuhtessa, tahi sellaisessa lankoussuhtees
sa, että toinen heistä on naimisissa toisen veljen 
tai sisaren kanssa. 

50§ 

Tilintarkastus 

Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilin
päätös ja kbjanpito sekä henkilöstörahaston 
hallinto. 

Tilintarkastajan tulee noudattaa rahaston ko
kouksen erit_visiä ohjeita, mikäli ne eivät ole 
ristiriidassa lain tai rahaston sääntöjen taikka 
hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

Henkilöstörahaston hallituksen on varattava 
tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus sii
nä laajuudessa kuin tämä katsoo tarpeelliseksi 
sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota 
tilintarkastaja p_vytää. 

Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkasta
jan tulee tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Jos 
tilintarkastaja katsoo, ettei tuloslaske/maa tai 
tasetta ole vahvistettava, on hänen tehtävä siitä
kin merkintä. 

51 § 

Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta an
nettava rahaston kokoukselle tilintarkastuskerto
mus. Kertomus on annettava henkilöstörahaston 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
rahaston kokousta. 

Ehdotus 

49 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

50§ 

Tilintarkastus 

51 § 

Tilintarkastuskertomus 

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa sääde
tään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää 
lausuma siitä, onko rahaston varat sijoitettu 
20 §:ssä edellytetyllä tavalla. 
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Voimassa oleva laki 

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lau
sunto siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa 
olevien säännösten mukaisesti sekä lausuma 
siitä, onko rahaston varat sijoitettu 20 §:ssä 
edellytetyllä tavalla. 

Tilintarkastuskertomukseen on liitettävä yri
tyksen tilintarkastajien lausunto siitä, onko 
voittopalkkioerä suoritettu yrityksen päättä
män määräytymisperusteen mukaan. Mikäli 
rahasto on sijoittanut varojaan yritykseen 
oman pääoman ehdoin eikä näillä varoilla ole 
markkina-arvon perusteella todettavaa käypää 
arvoa, kertomukseen on liitettävä yrityksen 
tilintarkastajien lausunto siitä, onko nämä si
joitukset asianmukaisesti arvostettu. 

Jollei tilinpäätöksessä ole annettu lain edellyt
tämiä tietoja, tilintarkastajan tulee mainita siitä 
ja, jos se käy päinsä, antaa kertomuksessaan 
nämä tiedot. Tilintarkastajalle on muutoinkin 
oikeus antaa kertomuksessaan tietoja, joiden 
saattamista rahaston jäsenten tietoon hän pitää 
tarpeellisena. 

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että rahas
ton hallituksen jäsen tai toimihenkilö on syyllis
tynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa 
seurata vahingonkorvausvelvollisuus rahastoa 
kohtaan, taikka muutoin rikkonut tätä lakia tai 
rahaston sääntöjä, on kertomuksessa tehtävä 
siitä muistutus. Kertomuksessa tulee olla myös 
vastuuvapautta koskeva lausunto. 

Tilintarkastuskertomuksen tulee aina sisältää 
erityinen lausuma tuloslaskelman ja taseen vah
vistamisesta sekä toimintakertomukseen sisälty
västä ehdotuksesta henkilöstörahaston yli- tai 
alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi. 

Ehdotus 

Tilintarkastuskertomukseen on liitettävä yri
tyksen tilintarkastajien lausunto siitä, onko 
voittopalkkioerä suoritettu yrityksen päättä
män määräytymisperusteen mukaan. Mikäli 
rahasto on sijoittanut varojaan yritykseen 
oman pääoman ehdoin eikä näillä varoilla ole 
markkina-arvon perusteella todettavaa käypää 
arvoa, kertomukseen on liitettävä yrityksen 
tilintarkastajien lausunto siitä, onko nämä si
joitukset asianmukaisesti arvostettu. 

52§ 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Tilintarkastaja on korvausvelvollinen 1 mo- (2 mom. kumotaan) 
mentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti. 
Hän vastaa myös vahingosta, jonka hänen apu-
laisensa tahallisesti tai luottamuksellisesti on 
aiheuttanut. Jos tilimarkastajana on tilintarkas-
tusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, 
jolla on päävastuu tilintarkastuksen toimittami-
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Liite 2 

YHTEISÖJEN JA SÄÄTIÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SUOMESSA TILINTARKASTUSLAIN 
11 JA 12 §:N MUKAAN JAOTELTUINA 

Tilintarkastajan kelpoisuusehdot yhteisöjen ja säätiöiden kokorajat yhteisöjen ja säätiöiden 
lukumäärät 1) 

12 § 
Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava 

KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö, jos yhteisössä 
tai säätiössä vähintään kaksi seuraavista kol
mesta edellytyksestä täyttyy (muiden tilintar
kastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkasta
jia) 

* tase yli 150 milj. markkaa 
* liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yli 300 

milj. markkaa 
* yhteisön tai säätiön palveluksessa keski

määrin yli 300 henkilöä 

Osakeyhtiöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 
Asuntoyhteisöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Osuuskunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Säätiöt ja yhdistykset . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Ay:t ja ky:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Yhteensä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 

11 § 2 mom. 
Vain hyväksytty tilintarkastaja voi t01m1a 

tilintarkastajana, jos yhteisössä tai säätiössä 
vähintään kaksi seuraavista kolmesta edellytyk
sestä täyttyy 

* tase yli 12,5 milj. markkaa 
* liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yli 25 

milj. markkaa 
* yhteisön tai säätiön palveluksessa keski

määrin yli 50 henkilöä 

Osakeyhtiöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 413 
Asuntoyhteisöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Osuuskunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Säätiöt ja yhdistykset . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Ay:t ja ky:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Yhteensä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 686 

1) Yhteisöt ja säätiöt, jotka kuuluvat momentin koko
luokkaan mutta eivät ylitä seuraavan kohdan koko
rajoja. 

11 § 1 mom. 
Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava 

hyväksytty tilintarkastaja, jos yhtiössä tai sää
tiössä vähintään kaksi seuraavista kolmesta 
edellytyksestä täyttyy 

* tase yli 2 milj. markkaa 
* liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yli 4 

milj. markkaa 
* yhteisön tai säätiön palveluksessa keski

määrin yli l 0 henkilöä 

Osakeyhtiöt .......................... . 
Asuntoyhteisöt ....................... . 
Osuuskunnat ......................... . 
Säätiöt ja yhdistykset ................ . 
Ay:t ja ky:t ........................... . 
Yhteensä .............................. . 

Muut 

10 755 
772 
153 

57 
4 571 

16 308 

* yritykset, jotka eivät ylitä yllä mainittuja 
edellytyksiä 

Osakeyhtiöt .......................... . 
Asuntoyhteisöt ....................... . 
Osuuskunnat ......................... . 
Säätiöt ja yhdistykset ................ . 
Ay:t ja ky:t ........................... . 
Yhteensä .............................. . 

Lisätiedot ja oletukset 

66 933 
67 905 

629 
9 106 

52 327 
196 900 

Tutkimus on tehty verohallituksen yritystie
tokannasta, jossa on mukana yhteensä 215327 
yhteisöä ja säätiötä jakautuen seuraavasti: 

Osakeyhtiöt .......................... . 
Asuntoyhteisöt ....................... . 
Osuuskunnat ......................... . 
Säätiöt ja yhdistykset ................ . 
Ay:t ja ky:t ........................... . 
Yhteensä .............................. . 

79 481 
68 677 

912 
9 195 

57 062 
215 327 
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- Tiedot perustuvat verohallituksen vuoden 
1991 verotuksesta keräämiin tietoihin. 

- Tietokantaan on otettu mukaan toimivat 
yritykset eli ne, joiden liikevaihto on yli 0 mk. 

- Työntekijöiden lukumäärä on laskettu 
siten, että mukana ovat kaikki kotikuntaiset 
yrityksissä verovuonna 1991 työskennelleet. 

- Lukumäärissä ei ole otettu huomioon 
konsernisuhteita. (Vuoden 1991 aikana 1175 
osakeyhtiötä ja 13 osuuskuntaa antoi konser
niavustusta, yhteensä 10,5 miljardia markkaa.) 

- Teknisistä syistä säätiöitä ja yhdistyksiä 
ei ole voitu erotella toisistaan. 

- Tiedot perustuvat veroilmoituksista ke
rättyihin tietoihin. Suurin osa yhdistyksistä ei 
jätä veroilmoitusta, joten lähes kaikki yhdistyk
set kuuluvat tilastossa noudatetun jaottelun 
mukaan liikevaihdottorniin yhteisöihin. Tilas-

tossa mukana olevien yhdistysten liikevaihdok
si on katsottu ainoastaan liiketoiminnan tuo
tot. 

- Tilastossa ei ole mukana kaikkia pank
keja eikä kaikkia vakuutuslaitoksia. 

- 30.6.1993 kaupparekisterissä oli 165 429 
osakeyhtiötä, 63 739 asunto-osakeyhtiötä, 1967 
osuuskuntaa, 147 asunto-osuuskuntaa, 21 420 
avointa yhtiötä ja 64 756 kommandiittiyhtiötä. 

- 1.9.1993 yhdistysrekisterissä oli 97 283 
yhdistystä. 

- 1.1.1993 säätiörekisterissä oli 2232 säätiö
tä. Säätiölain (1 09/30) 12 §:n 2 momentin mu
kaan jokaisessa säätiössä on vähintään yhden 
tilintarkastajan ja tämän varamiehen oltava 
hyväksytty tilintarkastaja tai hyväksytty tilin
tarkastusyhteisö. 


