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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -ta
louden tilintarkastajista 

ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan nykyisen asetuk
sentasoisen sääntelyn tilalle säädettäväksi 
laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta
jista. Tilintarkastajien valvonnasta ehdote
taan sisällytettäväksi lakiin nykyistä tarkem
mat säännökset. Lisäksi lakiin tulisivat 

380415B 

tarvittavat vahingonkorvaus- ja rangaistus
säännökset. Lailla kumottaisiin julkishallin
non ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta 
sekä JHTT-yhteisöstä annettu asetus. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1999. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Nykyiset säädökset ja käytäntö 

Julkishallinnon ja -talouden tarkastusjärjes
telmät 

Johdanto 

Suomen julkishallinnon yksiköillä (valtio, 
kunnat, seurakunnat, niiden hallitsemat yh
teisöt ja välillinen julkishallinto) on kullakin 
omat tarkastusta koskevat säädöksensä. 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta
jista (JHTT-tilintarkastajista) sekä -yhteisöis
tä (JHTT -yhteisöstä) säädetään kuitenkin jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tut
kinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetussa 
asetuksessa (926/1991 ), jäljempänä JHTT
asetus. JHTT-luetteloon oli 31 päivänä elo
kuuta 1998 merkittynä 148 JHTT -tilintarkas
tajaa ja 13 JHTT-yhteisöä. 

Suomen valtiontalouden valvontajärjestelmä 

Suomen valtiontalouden ulkoinen tarkas
tusjärjestelmä perustuu hallitusmuodon 71 
§:ään (1077/1991). Valtion taloudenhoitoa ja 
talousarvion noudattamista valvovat edus
kunnan puolesta valtiontilintarkastajat Sen 
lisäksi on valtion taloudenhoidon ja talousar
vion noudattamisen tarkastamista varten val
tiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontalou
den tarkastus jakaantuu näin valtiontilintar
kastajien eduskunnan puolesta suorittamaan 
parlamentaariseen valvontaan ja valtiontalou
den tarkastusviraston suorittamaan tarkastuk
seen. 

Tarkemmat säännökset eduskunnan val
tiontilintarkastajien suorittamasta valvonnas
ta ja tarkastustoimivaltuuksista sisältyvät 
valtiontilintarkastajain johtosääntöön 
(39111951 ), valtiontilintarkastajain oikeudes
ta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annet
tuun lakiin (630/1988), valtionenemmistöis
ten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta 
annettuun lakiin (968/ 1947), valtion teolli
suuslaitosten hoidosta ja käytön yleisistä 
perusteista annettuun lakiin (16811931) ja 
valtion liikelaitoksista annettuun lakiin 
(627/1987). 

Valtiontilintarkastajat tarkastavat eduskun
nan puolesta valtioneuvoston, ministeriöiden 

sekä valtion virastojen ja laitosten toimintaa 
ja varainkäyttöä sekä valtion tukitoimia ja 
tällaista tukea saavien yhteisöjen taloutta Ja 
toimintaa, minkä lisäksi valtionenemmistöi
set osakeyhtiöt on velvoitettu antamaan val
tiontilintarkastajille näiden pyytämät tiedot 
ja asiakirjat. Valtiontalouden tarkastusvirasto 
suorittaa vastaavanlaista ulkoista tarkastusta 
hallituksen puolelta ja sillä on oikeus valvoa 
ja tarkastaa myös valtionenemmistöisten osa
keyhtiöiden toimintaa. Valtiontalouden tar
kastusviraston tehtäviä ja toimivaltaa koske
vat tarkemmat säännökset sisältyvät valtion
talouden tarkastuksesta annettuun lakiin 
(967/1947), valtiontalouden tarkastuksesta 
annettuun asetukseen (26711993), val
tionenemmistöisten osakeyhtiöiden toimin
nan tarkastuksesta annettuun lakiin, valtion 
teollisuuslaitosten hoidosta ja käytön yleisis
tä perusteista annettuun lakiin ja valtion lii
kelaitoksista annettuun lakiin. Valtiontilin
tarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviras
ton toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu 
eduskunta, Suomen Pankki ja Kansaneläke
laitos. Eduskunta valitsee erikseen eduskun
nan omat ja Suomen Pankin tilintarkastajat 
sekä valvoo Kansaneläkelaitoksen toimintaa 
ja taloutta valitsemiensa valtuutettujen ja 
näiden valitsemien tilintarkastajien välityk
sellä. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituk
sen esitys uudeksi hallitusmuodoksi (HE 
111998 vp.), joka saattaa tuoda muutoksia 
nykyiseen valvontajärjestelmään. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa 
vuosittain kaikkien valtion tilivirastojen tilit. 
Lisäksi tarkastusvirasto tekee vuosittain kol
misenkymmentä toiminnantarkastusta, joissa 
selvitetään valtion ohjaus- ja toimintajärjes
telmien toimivuutta sekä hallinnon uudis
tushankkeiden onnistuneisuutta taloudellisen 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Kaikista 
tarkastuksista tehdään erilliset tarkastusker
tomukset, jotka toimitetaan tarkastuksen 
kohteelle, ohjaavalle ministeriölle, valtiova
rainministeriölle ja valtiontilintarkastajille. 
Valtiontilintarkastajat tekevät toiminnastaan 
vuosittain kertomuksen, jonka he luovuttavat 
eduskunnalle. 

Yleisenä kelpoisuusehtona tarkastusviras
ton virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota 
viran menestyksellinen hoitaminen edellyt
tää. Pääjohtajan nimittää virkaan tasavallan 
presidentti valtioneuvoston esityksestä. Muut 
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virkamiehet nimittää pääjohtaja. Valtiontilin
tarkastajat nimittävät kansliansa virkamiehet 
ja myöntävät heille eron. Valtiontilintarkas
tajien kansliassa ja valtiontalouden tarkastus
virastossa on vuonna 1997 ollut yhteensä 18 
JHTT -tilintarkastajaa. 

Sisäinen valvonta on virastotasolla tapah
tuvaa, viranomaisen olemassa olevista tehtä
vistä ja toimivallasta johdettua hallinnon 
sisäistä toimintaa, mistä johtuen sen sisällös
tä ja suorittamisesta ei ole katsottu olevan 
syytä antaa laki- tai asetustasolla yksityis
kohtaisia säännöksiä. Sisäisestä valvonnasta 
on yleisiä säännöksiä valtion talousarviosta 
annetun asetuksen (124311992) 9 luvussa. 
Virastojen ja laitosten sisäisen tarkastuksen 
tehtävänä on tarkastaa oman virastonsa tai 
laitoksensa johdon alaisena kyseisen viraston 
tai laitoksen toimintaa. Valtion 100 tiliviras
tosta on noin 25 tilivirastolla jatkuvaa, riip
pumatonta ja vakinaista sisäistä tarkastusta. 
Lisäksi noin 35 tilivirastossa on tehty sivu
toimista tai satunnaista sisäistä tarkastusta. 
Valtion virastojen ja laitosten sisäisistä tar
kastajista oli vuonna 1997 10 JHTT -tilintar
kastajia. 

Valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilin
tarkastuksesta säädetään valtion liikelaitok
sista annetun lain 19-21 §:ssä ja valtioneu
voston päätöksessä valtion liikelaitosten ja 
liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista 
ja tilintarkastuksesta (1247/1993). Valtioneu
vosto asettaa vuosittain liikelaitoksen hallin
toa, taloutta ja tilejä tarkastamaan 2-5 estee
töntä tilintarkastajaa. Heidän on tarkastettava 
myös liikelaitoskonsernin tilinpäätös. 

Valtion talousarvion ulkopuolisten rahasto
jen ja eräiden julkisoikeudellisten yhteisöjen 
tilintarkastusta käsitellään jäljempänä. 

K unnallistalouden valvontajärjestelmä 

Kuntien hallinnon ja talouden tarkastuk
sesta on säädetty kuntalaissa (365/1995). 
Valtuusto hyväksyy tilintarkastusta koskevat 
kuntakohtaiset säännöt. Ne voidaan sisällyt
tää joko kunnan hallintosääntöön tai erilli
seen tarkastussääntöön. Säännöt sisältävät 
määräyksiä kunnan valvontajärjestelmästä, 
tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, ko
kouksista ja tehtävistä sekä tilintarkastajien 
valinnasta, raportoiunista ja tilintarkas
tusasioiden valmistelusta. 

Kuntien hallinnon ja talouden tarkastus 
jakaantuu kahdelle toimielimelle: tarkastus
lautakunnalle ja tilintarkastajille. Kunnanval-

tuusto asettaa tarkastuslautakunnan tOiml
kauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja ta
louden tarkastuksen järjestämistä varten. 
Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuus
ton asettamat taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan tehtävänä 
on kiinnittää huomiota toiminnan, toiminta
tapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoi
tuksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta 
myös valmistelee valtuustolle tilintarkastusta 
koskevat asiat. Näihin asioihin kuuluvat 
muun muassa tilintarkastajien valinta, tilin
tarkastuskertomuksessa esitetyt havainnot ja 
muistutukset sekä vastuuvapauden myöntä
minen. Lautakunnalla voi olla omia toimi
henkilöitä tai esittelijänä voi toimia lauta
kunnan puheenjohtaja ja hänen avustajanaan 
joku kunnan toimihenkilö kuten sisäinen 
tarkastaja tai kunnan tilintarkastaja. 

Varsinainen tilintarkastuksen suorittaminen 
ja tilintarkastuskertomuksen antaminen kuu
luu ammattitilintarkastajalle, jonka tulee olla 
JHTT -tilintarkastaja tai JHTT -yhteisö. Tilin
tarkastajan on viimeistään toukokuun lop
puun mennessä tarkastettava kunkin tilikau
den hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilin
tarkastaja antaa valtuustolle kultakin kalente
rivuodelta tilintarkastuskertomuksen, jossa 
esitetään tarkastuksen tulokset. 

Kuntien sisäisestä tarkastuksesta ei ole 
säännöksiä kuntalaissa. Kuntiin on kuitenkin 
viime vuosina perustettu erillisiä kunnanjoh
tajan välittömässä alaisuudessa toimivia si
säisen tarkastuksen yksiköitä. 

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa 
on vuonna 1997 ollut noin 35 JHTT-tilintar
kastajaa. Ensisijaisesti kuntien tilintarkastuk
sia tekevissä JHTT -yhteisöissä on vuonna 
1997 ollut noin 65 JHTT -tilintarkastajaa. 

Seurakuntien tilintarkastus 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seu
rakuntien tilintarkastuksesta säädetään kirk
kojärjestyksessä (1055/1993). Kirkkohallitus 
antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita. Seura
kunnalla tai seurakuntayhtymällä tulee olla 
taloussääntö, joka sisältää määräykset seura
kunnan taloudenhoidosta ja tilintarkastukses
ta. Kirkkojärjestystä on muutettu 16.5.1997 
(898/1997). Muutokset tulevat voimaan 
1.1.1999. Nämä muutokset on seuraavassa 
otettu huomioon. 

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vas
taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkas
tamista varten vähintään kaksi tilintarkasta-
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jaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vä
hintään yhden tilintarkastajan ja yhden vara
tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakama
rin (KHT -tilintarkastaja), kauppakamarin 
(HTM-tilintarkastaja) tai julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT
tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai 
yhteisö. 

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikau
den hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilin
tarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle 
kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrä
tyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkas
tuksen tulokset. 

Ortodoksista kirkkokuntaa koskevan ase
tuksen (17911970) mukaan seurakunnanval
tuuston asiana on valita seurakunnan tilien 
tarkastajat ja päättää vastuuvapaudesta seura
kunnanneuvostolle. Seurakunnan varojen 
hoidosta ja käyttämisestä pitää seurakunnan
neuvosto seurakunnanvaltuuston antamien ja 
kirkollishallituksen vahvistamien ohjeiden 
mukaan tilikirjoja, jotka päätetään kalenteri
vuosittain ja kolmen kuukauden kuluessa 
vuoden loputtua jätetään tarkastettavaksi. 
Tarkastuksen toimittaa vähintään kaksi seu
rakunnanvaltuuston valitsemaa tilintarkasta
jaa, jotka tehtävänsä suoritettuaan antavat 
siitä kertomuksen seurakunnanvaltuustolle. 

ED-varojen valvonta 

Euroopan unionin (ED) budjetin suurim
mat menoalueet ovat Euroopan maatalouden 
tuki- ja ohjausosaston tukipuoli noin 45 %:n 
osuudella ja rakennerahastot noin 35 %:n 
osuudella. Suurin osa ED:n budjetista hallin
noidaan ja käytetään jäsenvaltioissa. 

Komission ulkopuolella kansalliset, alu
eelliset ja paikalliset julkiset yksiköt vastaa
vat varojen käytöstä. Suomessa näitä julki
sia viranomaisia ovat muun muassa valtion 
virastot, maakuntien liitot ja kunnat. 

Yhteisön tulojen, kuten tulli- ja maata
lousmaksujen, arvonlisäveropohjaan ja brut
tokansantuloon perustuvien maksujen, val
vonta perustuu jäsenvaltioiden omiin järjes
telmiin. Komission yksiköt voivat kuitenkin 
vaatia jäsenvaltioita toimittamaan paikallis
tarkastuksia sekä tekevät omasta aloittees
taan jäsenvaltioiden virkamiesten kanssa 
paikallistarkastuksia. Komissio varmistaa 
tarkastuksillaan menettelyt ja jäsenvaltioiden 
laskelmat. 

Maataloustuen osalta neuvoston asetukset 

antavat hyvin yksityiskohtaiset säännökset 
maksajayksiköiden organisaatiosta, kirjanpi
dosta ja valvonnasta. Hyvin yksityiskohtaiset 
ehdot on myös tilienselvitysmenettelystä ja 
yksiköistä, jotka on asetettu jäsenvaltiossa 
koordinoimaan maksajayksiköiden työtä. 

Rakennerahastovarojen osalta jäsenvaltiot 
on velvoitettu varmistamaan, että taloushal
lintojärjestelmät kykenevät menestyksellises
ti hoitamaan ED-varojen käytön valvonnan 
estäen epäsäännönmukaisuudet. 

Näihin päiviin saakka EY -lainsäädäntö ei 
ole pyrkinyt määräämään erityismekanis
meilla budjettihallinnosta kansallisella tasolla 
ja on jättänyt jäsenvaltioille laajan vapauden 
päättää toimista ja menetelmistä integroida 
rahavirrat EU:n budjetista ja ED:n budjettiin. 
Tilanne on kuitenkin muuttumassa. V astuu ta 
varainhoidosta ja varojen käytöstä siirretään 
entistä enemmän jäsenvaltioille. Tätä kuvas
taa EU:n maatalouspolitiikan tiukentuneet 
säädökset ja komission vuonna 1997 antama 
asetus (EY N:o 2064/1997) rakennerahasto
jen valvonnasta jäsenmaissa. Asetus edellyt
tää muun muassa sitä, että kaikista tukeen 
oikeuttavista kustannuksista 5 % osoitetaan 
tarkastukseen. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
kuuluu ED-varojen käytön ulkoinen valvon
ta. Tarkastus toimitetaan jäsenvaltiossa yh
dessä kansallisten tarkastusviranomaisten 
kanssa. Suomessa tämä viranomainen on 
valtiontalouden tarkastusvirasto. 

Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä 

Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastajan tutkinnosta (926/1991), jäljempänä 
JHTT -asetus, tuli voimaan 1.1.1992. Ase
tusta valmisteltiin opetusministeriön vuonna 
1989 asettamassa JHT -työryhmässä, joka 
jätti muistionsa vuonna 1990 (opetusminis
teriön työryhmämuistio 1990:11 ). Kyseisessä 
muistiossa esitetyn mukaan julkishallinnon 
tilintarkastajan tutkinnon organisoimisen 
taustana ovat julkisen hallinnon ja talouden 
tarkastuksen laadulliset kehitysvaatimukset 
Ne ilmenevät toisaalta tarkastuskohteen alu
een laajenemisena tilintarkastuksesta toimin
nan tarkoituksenmukaisuuden arviointiin eli 
tarkastustoiminnan vaativuuden kasvuna ja 
toisaalta tarpeena saada julkistalouden tar
kastustoimintaan entistä pätevämpiä työnte
kijöitä. 

Asetuksen 1 §:n valtion, kuntien ja kun-
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tayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa 
niillä on osake-enemmistö tai määräämisval
ta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkis
oikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilin
tarkastustehtävissä toimivien henkilöiden 
ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista 
toteamista varten on julkishallinnon ja -ta
louden tilintarkastajan tutkinto (JHTT -tutkin
to). Tutkinnon järjestämistä varten on val
tiovarainministeriön yhteydessä julkishallin
non ja -talouden tilintarkastuslautakunta 
(JHTT-lautakunta), jonka valtioneuvosto 
asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Vuoden 1994 alusta voimaan tulleella ase
tuksen muutoksella (995/1993) säädettiin 
valtiovarainministeriölle oikeus määrätä tar
kemmin JHTT -tutkinnon sisällöstä. Val
tiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä 
annettiin 17 päivänä huhtikuuta 1994 
(357 11994, muutettu päätöksellä 1464/1995 
ja 600/1998). 

Merkittävä lainsäädännöllinen muutos, jol
la oli vaikutusta JHTT -säädöksiin, oli kunta
lain säätäminen. Lain 1.1.1997 voimaan tul
leen 72 §:n mukaan kunnan tilintarkastajan 
tulee olla JHTT -tilintarkastaja tai JHTT -yh
teisö. JHTT -yhteisöstä säädettiin asetuksella 
JHTT-asetuksen muuttamisesta (477/1996). 
Asetuksen nimike muutettiin nykyiseksi eli 
asetukseksi julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT -yh
teisöstä. Asetuksella 368/1997 muutettiin 
muutoksenhakusäännöstä ja annettiin val
tiovarainministeriölle oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä tutkintoon vaadittavista opinnois
ta ja käytännön kokemuksesta. 

JHTT-asetuksen 6 §:ssä (368/1997) sääde
tään JHTT -tutkintoon hyväksymisedellytyk
sistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
tutkintoon hakevalta edellytetään tilintarkas
tustehtäviin soveltuvan korkeakoulututkin
non suorittamista ja niitä opintoja, joista sää
detään tarkemmin valtiovarainministeriön 
päätöksellä. Mainittua valtiovarainministe
riön päätöstä ei toistaiseksi ole annettu. 

Momentin 2 kohdan mukaan hyväksymis
edellytyksenä on, että henkilö on päätoimi
sesti toiminut julkishallinnon ja -talouden 
tehtävissä vähintään viisi vuotta siten kuin 
valtiovarainministeriön päätöksellä sääde
tään. Valtiovarainministeriön päätös JHTT
tutkintoon vaadittavasta käytännön koke
muksesta (1193/1997) tuli voimaan 
1.1.1998. Ratkaisevaa ei ole työ- tai vir
kasuhde julkisyhteisöön, vaan tehtävien 

luonne. Toimiminen julkishallinnon ja -ta
louden tehtävissä on mahdollista myös yksi
tyisoikeudellisen yhteisön palveluksessa. 
Julkishallinnon ja -talouden kokemukseksi 
katsotaan edellä mainitun ministeriön pää
töksen mukaan myös toimiminen julkisen 
sektorin tarkastustehtävissä JHTT -, KHT- tai 
HTM-yhteisössä. Ministeriön päätöksellä 
helpotettiin KHT- ja HTM-tilintarkastajien 
mahdollisuutta päästä JHTT -tutkintoon. 

Momentin 3 kohdan mukaan hyväksymise
dellytyksenä on, että henkilö on toiminut 
tilintarkastustehtävissä vähintään neljä vuotta 
siten kuin valtiovarainministeriön päätöksellä 
tarkemmin säädetään. Tilintarkastuskoke
muksesta säädetään edellä mainitussa minis
teriön päätöksessä 1193/1997. 

Pykälän 2 momentin mukaan JHTT-tutkin
toon on edellä mainitusta poiketen oikeus 
osallistua myös henkilöllä, joka on 15 vuo
den ajan toiminut ammattimaisesti julkishal
linnon ja -talouden tilintarkastus- ja niihin 
rinnastettavissa tehtävissä. 

Asetuksen 6 a §:ssä säädetään JHTT-yh
teisön hyväksymisestä. JHTT -lautakunta hy
väksyy hakemuksesta JHTT-yhteisöksi osa
keyhtiön, kommandiittiyhtiön tai avoimen 
yhtiön, jonka toimialana on yhtiöjärjestyksen 
tai yhtiösopimuksen mukaan tilintarkastus ja 
siihen liittyvä toiminta. Lisäksi yli kaksi kol
masosaa avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai 
kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiö
miehistä on oltava yhtiössä työskenteleviä 
JHTT -tilintarkastajia tai JHTT -yhteisöjä sekä 
osakeyhtiössä yli kaksi kolmasosaa kaikista 
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimääräs
tä on oltava yhtiössä työskentelevillä JHTT
tilintarkastajilla, JHTT -yhteisöillä, julkisyh
teisöillä taikka yhdistyksillä, joiden jäseninä 
on vain julkisyhteisöjä. JHTT -yhteisössä, 
joka on osakeyhtiömuotoinen tulee yli kah
den kolmasosan hallituksen jäsenistä olla 
JHTT -tutkinnon suorittaneita tai muutoin 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuk
seen hyvin perehtyneitä. JHTT-luetteloon on 
31.8.1998 merkittynä 13 JHTT-yhteisöä, 
jotka kaikki ovat osakeyhtiöitä, joiden osak
keista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 
yli kaksi kolmasosaa muiden kuin julkisyh
teisöjen hallussa. 

Asetuksen 10 §:ssä säädetään muutoksen
hausta. Pykälän alkuperäisen 1 momentin 
mukaan henkilöllä, jota ei ole hyväksytty 
tutkintoa suorittamaan, on oikeus tehdä 
JHTT -lautakunnalle 30 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaamisesta kirjallinen vaati-
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mus päätöksen oikaisemisesta. Pykälän 2 
momentin mukaan 1 momentin mukaiseen 
oikaisupäätökseen ja muuhun lautakunnan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/ 1950) säädetään. Ase
tuksen sanamuoto oli ilmennyt jossain mää
rin tulkinnanvaraiseksi. Tulkinnanvaraisin 
kysymys oli, sisältyykö mainittuun muutok
senhakusäännökseen osittainen valituskielto 
vai ei. Laki muutoksenhausta hallintoasioissa 
on 1.12.1996 lukien korvattu hallintolain
käyttölailla (586/1996). Asetuksen säännök
sen selkeyttämiseksi sitä muutettiin edellä 
mainitulla asetuksella 368/1997. Lautakun
nan päätöksistä saa valittaa hallintolainkäyt
tölaissa säädetyllä tavalla lääninoikeuteen. 

Muu keskeinen JHTT -tilintarkastajan valin
taa koskeva säännöstö 

Useassa laissa tai asetuksessa edellytetään 
auktorisoidun tilintarkastajan eli KHT-, HTM-
tai JHTT -tilintarkastajan valintaa tarkastet

tavan yhteisön tilintarkastajaksi. Tähän jak
soon on koottu tiedot merkittävimmistä 
JHTT -tilintarkastajan valintaa koskevista 
säännöksistä. 

Eduskunnan tilisäännön ( 460/1988) 19 §:n 
(344/1995) mukaan vaalikauden ensimmäi
sillä valtiopäivillä eduskunta valitsee kes
kuudestaan kolme tilintarkastajaa ja heille 
kullekin henkilökohtaisen varamiehen. Jollei 
eduskunta voi sopia valittavista, vaalin toi
mittavat valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet 
eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimite
taan suhteellisen vaalitavan mukaan. Näin 
valitut kolme tilintarkastajaa valitsevat yh
dessä neljännen tilintarkastajan ja hänelle 
varamiehen, joiden kummankin tulee olla 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan 
(JHTT) tutkinnon tai Keskuskauppakamarin 
hyväksymän tilintarkastajan (KHT) tutkin
non suorittaneita. Tilintarkastajien tehtävänä 
on tarkastaa eduskunnan tilinpäätös ja kir
janpito sekä hallinto. 

Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 
18 §:n mukaan eduskunta valitsee Suomen 
Pankin tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hal
lintoa tarkastamaan viisi tilintarkastajaa ja 
kullekin heistä yhden varajäsenen. Vähintään 
kahden tilintarkastajan sekä heidän vara
jäsentensä on oltava Keskuskauppakamarin 
hyväksymiä tilintarkastajia tai julkishallin
non ja talouden tilintarkastajan tutkinnon 
suorittaneita. Tilintarkastajat valitsevat kes-

kuudestaan puheenjohtajan ja ottavat sihtee
rin, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. 

Tilintarkastuslain (93611994) 14 §:n mu
kaan sen estämättä, mitä 11-13 §:ssä sääde
tään hyväksytyn tilintarkastajan valitsemises
ta, voidaan sellaisessa yhteisössä tai säätiös
sä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on 
määräämisvalta, tilintarkastajaksi valita 
HTM-tilintarkastajan sijasta julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväk
symä tilintarkastaja (JHTT -tilintarkastaja). 

Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 
(48611996) 12 §:n mukaan takauskeskuksen 
tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittaa ta
kauskeskuksen valtuuskunnan kalenterivuo
deksi kerrallaan valitsema Keskuskauppaka
marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus
lautakunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
Tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin 
osin tilintarkastuslain säännöksiä. 

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 
(37911992) 7 §:n 2 momentin (245/1996) 
mukaan rahaston hallinnon ja tilien tarkasta
mista varten valtioneuvoston yleisistunto 
määrää kalenterivuodeksi kerrallaan vähin
tään kaksi ja enintään kuusi tilintarkastajaa, 
joista kahden tulee olla KHT -tilintarkastajia 
tai niin, että toinen on JHTT-tilintarkastaja. 

Valtion eläkerahastosta annetun lain 
(1372/1989) 7 §:n 3 momentin (1234/1995) 
mukaan valtiovarainministeriö asettaa vuo
sittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä 
tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joiden 
molempien tulee olla joko Keskuskauppaka
marin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) 
tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta
jan tutkinnon suorittaneita henkilöitä 
(JHTT). 

Maatalouden interventiorahastosta annetun 
lain (1206/1994) 8 §:n mukaan maa- ja met
sätalousministeriö asettaa vuosittain rahaston 
hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kak
si tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar
kastaja (KHT) ja toinen julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajan tutkinnon suoritta
nut henkilö (JHTT). Rahasto on valtiontilin
tarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviras
ton tarkastuksen alainen. 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta anne
tun lain (657/1966) 2 b §:n (1046/1996) mu
kaan asianomainen ministeriö asettaa vuosit
tain rahaston hallintoa ja tilejä tarkastamaan 
kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla 
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julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan 
tutkinnon suorittanut henkilö tai Keskus
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja 
toisen valtiontalouden tarkastusviraston ni
meämä henkilö. 

Huoltovarmuuskeskuksesta (139111992) 
annetun asetuksen 14 §:n (1180/1995) mu
kaan kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa 
kalenterivuodeksi Huoltovarmuuskeskuksen 
hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan vä
hintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähin
tään yhden on oltava Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tai julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastaja. Vähintään yhden tulee olla 
valtiontalouden tarkastusviraston määräämä 
tilintarkasta ja. 

Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittä
miskeskuksesta annetun lain (1474/1995) 13 
§ 2 momentin mukaan metsäkeskuksella ja 
kehittämiskeskuksella on oltava vähintään 
yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskus
kauppakamarin, kauppakamarin tai jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastuslauta
kunnan hyväksymä tilintarkastaja taikka ti
lintarkastusyhteisö. 

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
(534/1998) 16 §:n 2 momentin mukaan met
sänhoitoyhdistyksen valtuuston on valittava 
vähintään yksi tilintarkastaja, jonka on olta
va Keskuskauppakamarin, kauppakamarin 
tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus
lautakunnan hyväksymä tilintarkastaja taikka 
tilintarkastusy hteisö. Jos metsänhoitoyhdis
tyksellä on vain yksi tilintarkastaja, joka ei 
ole edellä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on 
valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. La
ki tulee voimaan 1.1.1999. 

Saamelaiskäräjistä annetun lain (97 4/ 1995) 
3 a luvussa (172511995) säädetään kirjanpi
dosta ja tilintarkastuksesta. Lain 18 c §:n 
mukaan saamelaiskäräjillä on kaksi tilintar
kastajaa ja kummallakin varamies, jotka va
litaan saarnelaiskäräjien toimikautta vastaa
vien vuosien hallinnon ja talouden tarkasta
mista varten. Saamelaiskäräjät ja oikeusmi
nisteriö valitsevat kumpikin yhden tilintar
kastajan ja tämän varamiehen. Ainakin toi
sen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä 
tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus
lautakunnan hyväksymä tilintarkastaja. 

Raha-automaattiasetuksen ( 67 6/ 1967) 14 
§:n (1720/1995) mukaan yhdistyksen kokous 
valitsee tilintarkastajan, jonka tulee olla Kes
kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta ja 

tai tilintarkastusyhteisö. Asetuksen 25 §:n 
( 1720/ 1995) mukaan yhdistyksen kokouksen 
valitseman tilintarkastajan lisäksi valtiova
rainministeriö määrää yhden tilintarkastajan 
tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla 
JHTT -tilintarkastaja. 

1.2. Julkisballinnon hyvä tilintarkastustapa 

Tilintarkastajan toiminnan edellytyksenä 
on yleinen luottamus ammattitaitoiseen ja 
riippumattamaan tilintarkastukseen. Hyvä 
tilintarkastustapa on tapaoikeutta, jota kan
sainvälisen käytännön mukaan määrittelevät 
tilintarkastajat ja heidän ammatilliset järjes
tönsä. Tilintarkastajaa koskevaa normistoa 
on myös hyvä tilintarkastajatapa, joka kos
kee tilintarkastajan toiminnan riippumatto
muutta, käyttäytymistä sekä ammattitaidon 
ylläpitämistä. 

Suomessa hyvää tilintarkastustapaa on 
määritelty julkishallinnon tilintarkastajia var
ten suosituksessa Julkishallinnon hyvä tilin
tarkastustapa, jonka Julkistalouden tarkasta
jien yhteistyöryhmä on hyväksynyt vuonna 
1991. Suosituksen lähtökohtana on ollut 
ylimpien tarkastusviranomaisten maailman
laajuisen yhteistyöjärjestön INTOSAI:n tar
kastusstandardit Suosituksen hyväksymisen 
jälkeen ovat kuntia ja seurakuntia koskevat 
lait muuttuneet, minkä vuoksi Julkishallin
non ja -talouden tilintarkastajat ry on asetta
nut työryhmän valmistelemaan tarvittavia 
muutoksia. Tavoitteena on saada vuoden 
1998 aikana valmiiksi uudistettu hyvä tilin
tarkastustapa julkishallinnossa. 

KHT -yhdistyksen hyväksymät uusimmat 
hyvän tilintarkastajatavan ja hyvän tilintar
kastustavan suositukset on julkaistu kirjassa 
Tilintarkastusalan suositukset 1998. Lähtö
kohtana on ollut kansainvälisen tilintarkasta
jajärjestön IFACin (International Federation 
of Accountants) laatimat suositukset. KHT
yhdistyksen suositus on tarkoitettu sovellet
tavaksi tilintarkastuslain tarkoittamien kir
janpitovelvollisten yhteisöjen ja säätiöiden 
tilintarkastukseen sekä muuhun tilintarkasta
jan toimintaan, joka yhteisössä tai säätiössä 
on säädetty tilintarkastajan tehtäväksi. Suosi
tuksessa on myös yksityiskohtaisia luetteloi
ta tarkastettavista asioista eri tarkastuskoh
teissa. 

Hyvä tilintarkastustapa- normista sekä jul
kishallinnossa että tilintarkastuslain tarkoitta
missa yhteisöissä on osin yhteneväistä. Peri
aatteet ovat samanlaisia, kun kyse on tilin-
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tarkastusetiikasta ja tilintarkastuksen toteut
tamisen periaatteista. Eroja kuitenkin syntyy 
muun muassa siitä, mistä tilintarkastajan 
tulee tilintarkastuskertomuksessa antaa lau
sunto. Esimerkiksi kuntalain mukaan tilintar
kastajan tulee antaa lausunto siitä, ovatko 
valtionosuuksien perusteista ja käytöstä an
netut tiedot oikeita. Myös julkisyhteisöjen 
liikeyrityksistä poikkeavat tehtävät ja toimin
nan tavoitteet vaikuttavat tilintarkastuksen 
sisältöön ja toteuttamiseen. 

Oman suosituksen antamista hyvästä tilin
tarkastustavasta julkishallinnossa on pidetty 
tarpeellisena, koska julkishallinnon toiminta 
poikkeaa yritystoiminnasta merkittävästi. 
Rahallisten tuottojen maksimoinoin sijasta 
julkishallinnon yksiköiden toiminta perustuu 
edustuksellisesti asetettuihin tavoitteisiin 
kansalaisille tuotettavista palveluista. Niiden 
tuottamisessa pyritään mahdollisimman hy
vään kustannus-vaikuttavuus -suhteeseen. 
Toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi 
tehdään laaja-alaisia tarkastelu ja ja ne saavat 
julkishallinnon tilintarkastuksessa suurehkon 
painoarvon. Tilintarkastuksen tehtävänä on 
tarkastaa ja arvioida kohdeorganisaatiota 
sekä raportoimaila havainnoistaan palvella 
ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita. Sen 
ohella tilintarkastajan tehtävänä on edistää 
julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä 
luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan 
tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamis
ta. Tilintarkastuksessa tulee pitää silmällä 
myös kansalaisten tai kuntalaisten etua sekä 
luoda edellytyksiä toimintaa korjaaville pää
töksille. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

JHTT-asetus on alunperin säädetty jul
kisyhteisöjen palveluksessa olevan tilintar
kastustehtävissä ja niihin rinnastettavissa 
tehtävissä toimivan henkilöstön ammatillis
ten valmiuksien yhdenmukaista toteamista 
koskevaksi tutkintoasetukseksi. Tämän vuok
si asetus alkuperäisessä muodossaan sääteli 
vain tutkintoa koskevia seikkoja. Lainsää
dännössä on asetuksen säätämisen jälkeen 
tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät 
JHTT-järjestelmään tarkennuksia. 

Lähinnä kuntalain ja tilintarkastuslain 14 
§:n säätämisen jälkeen voidaan perustellusti 
olla sitä mieltä, että JHTT-järjestelmä ei ole 
enää pelkkä tutkinto järjestelmä. JHTT -ase
tuksessa on sen kehittämisestä huolimatta 

380415B 

eräitä tarkentamista ja kehittämistä vaativia 
seikkoja kuten JHTT -tilintarkastajien valvon
ta, vahingonkorvausvelvollisuus ja rangais
tussäännökset Kyseiset asiat ovat sellaisia, 
että niistä tulisi yleensä säätää laissa. Tarkoi
tuksena on ollut tehdä edellä mainituista 
syistä ehdotus JHTT -järjestelmän perustei
den säätämisestä lakitasolla. 

Suomen perustuslakien uudistaminen on 
tuonut lisävaatimuksia JHTT-järjestelmän 
lakitasoisesta sääntelemisestä. Hallituksen 
esityksessä uudeksi hallitusmuodoksi on läh
detty esityksen 80 §:ssä siitä periaatteesta, 
että asetusten anto perustuisi tulevaisuudessa 
aina laissa olevaan valtuutukseen. Ehdotettu 
pykälä sisältää myös uuden säännöksen, jon
ka mukaan lailla olisi säädettävä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
sekä asioista, jotka hallitusmuodon mukaan 
muuten kuuluvat lain alaan. Entinen asetus
tasoinen JHTT -järjestelmän sääntely ei siis 
olisi enää riittävää. 

Tällä hetkellä on nähtävissä, että Suomessa 
ei ole riittävästi tilintarkastajia, jotka tuntisi
vat tarvittavassa määrin EU:n toimintaperi
aatteita ja säädöksiä ja niiden yhteyttä Suo
men julkishallintoon. JHTT-tutkinnon sisäl
töä kehitettäessä EU:n rakennerahasto
kysymysten ja taloushallintosäädösten tunte
muksen lisääminen on selvä painopistealue. 

Tässä esityksessä ei esitetä suuria muutok
sia JHTT-lautakuntaa tai -tutkintoa koskeviin 
pykäliin verrattuna nykyiseen asetukseen. 
Merkittävimmät uudistukset ovat seuraavat: 

1) viiden vuoden siirtymäajan jälkeen tut
kintoon pyrkiviltä vaadittaisiin ylempi kor
keakoulututkinto, 

2) samoin viiden vuoden siirtymäajan jäl
keen tilintarkastuskokemukseksi luetaan vain 
toimiminen JHTT -tilintarkastajan ohjaukses
sa tai vastaavalla tavalla, 

3) JHTT -tutkintoon voi osallistua myös 
henkilö, jolla on vähintään seitsemän vuoden 
kokemus vaativista julkishallinnon laskenta
toimen, rahoituksen ja oikeudellisista tehtä
vistä sekä vähintään neljän vuoden käytän
nön kokemus tilintarkastuksesta, 

4) lautakunnan myöntämä oikeus osallistua 
JHTT -tutkintoon olisi voimassa asetuksella 
säädettävän kohtuullisen ajan. 

Lakiesitystä laadittaessa on periaatteena 
ollut, että laki koskisi vain JHTT -tilintarkas
tajia ja -yhteisöjä. Laissa ei säädettäisi tar
kastettavien yhteisöjen tilintarkastuksesta. 
Näin meneteltäisiin sen vuoksi, että jul
kishallinnossa taloutta ja tilintarkastusta kos-
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kevat säädökset ovat osa kunkin yhteisön 
omaa lainsäädäntöä. Lakiesitykseen on kui
tenkin otettu joitakin keskeisiä tilintarkastus
ta koskevia periaatteita, joita ei kaikissa yh
teisöjä koskevissa laeissa ole. Näitä periaat
teita ovat hyvä tilintarkastustapa, JHTT -tilin
tarkastajan yleinen kelpoisuus, riippumatto
muus ja esteellisyys sekä vaitiolovelvolli
suus. 

Esityksen mukaan JHTT -tilintarkastajien ja 
-yhteisöjen valvonta on JHTT-lautakunnan 
tehtävä. Pääasiallisena valvontamuotona olisi 
edelleen JHTT -tilintarkastajan JHTT -lauta
kunnalle antamat toimintaselvitykset Toi
mintaselvityksiä tulisi antaa nykyistä useam
min siten kuin asetuksella säädetään. Val
vonnassa voi myös olla kysymys kantelun 
tai valituksen tai muutoin JHTT -tilintarkasta
jaan kohdistuneiden epäilysten selvittämises
tä. Valvonnan toteuttamista varten JHTT
tilintarkastajalle on asetettu tietojenantovel
vollisuus JHTT -lautakunnalle, jolla puoles
taan on salassapitovelvollisuus. 

Jos JHTT-lautakunta toteaa, että JHTT
tilintarkastaja tai -yhteisö on menetellyt ti
lintarkastajan toiminnasta annettujen sään
nösten vastaisesti tai on rikkonut velvolli
suuksiaan tilintarkastajana, voi lautakunta 
ryhtyä kurinpitotoimiin. Näitä kurinpitotoi
mia voivat olla huomautus, varoitus tai hy
väksymisen peruuttaminen. Jos JHTT -tilin
tarkastaja ei enää ole ammattitaitoinen, hy
väksyminen on peruutettava. Ammattitaito 
säilyy, jos JHTT -tilintarkastaja jatkuvasti 
hoitaa julkishallinnon tilin-, toiminnan tai 
sisäisen tarkastuksen tarkastustehtäviä. 

JHTT-lautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi tehdä lautakunnalle kirjallisen oi
kaisuvaatimuksen. Lautakunnan oikaisuvaa
timuksen johdosta antamaan päätökseen voi 
hakea muutosta valittamalla. Hallitusmuodon 
16 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmu
kaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain 
mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun riippumatto
man lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Hallin
tovalituksiin sovellettavan yleisen käytännön 
mukaan ehdotetaan muutoksenhakuelimeksi 
nykyisen JHTT-asetuksen tavoin lääninoi
keutta. Valitusten vähäisen määrän vuoksi 
ne on syytä keskittää Uudenmaan lääninoi
keuteen. 

Voimassa olevassa lainsäädännössämme 

on yleensä lähdetty siitä, ettei opiskelemaan 
hyväksymistä ja opintosuorituksen hyväksy
mistä koskevista päätöksistä ole muutoksen
hakuoikeutta hallintotuomioistuimeen, vaan 
oikeusturvakeinona on lähinnä oikaisuvaati
mus. Esimerkiksi yliopistolain (645/1997) 35 
§:n 2 momentin mukaan opintosuoritusten 
arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä 
tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Yliopiston opiskelijaksi otta
mista koskevaan päätökseen saa hakea valit
tamalla muutosta lääninoikeudelta, mutta 
yliopistolain 35 §:n 3 momentin mukaan 
tältä osin lääninoikeuden päätöksestä ei saa 
valittaa. Lainsäädännössä on asetuttu yleensä 
pelkän oikaisukäsittelyn kannalle myös sil
loin, kun kysymys on saavutetun ammattipä
tevyyden arvioinnista ja luokittelusta. 

Oikaisumenettelyn riittävyyttä oikeusturva
keinona on kuitenkin arviottava myös perus
ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Jos katsotaan, 
että JHTT -tutkinnossa hyväksymisessä on 
itse asiassa kysymys hakijan oikeudesta 
hankkia toimeentulonsa valitsemaliaan am
matilla tai elinkeinolla, saatetaan päätyä sii
hen tulkintaan, että kyseessä olisi Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tekemän 
yleissopimuksen (SopS 1911990, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen) 6 artiklan 1 kappa
leessa tarkoitettu civil right -tyyppinen oi
keus, jota koskeva erimielisyys pitäisi voida 
saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mah
dollisten tulkintaerimielisyyksien välttämi
seksi ehdotetaan, että myös JHTT-lautakun
nan oikaisupäätöksistä, jotka koskevat hyl
käämistä JHTT -tutkinnossa, saisi valittaa 
lääninoikeuteen. 

Lakiesityksessä on myös ehdotettu rangais
tavaksi JHTT -tilintarkastajan ja -yhteisön 
nimikkeen luvaton käyttö sekä salassapito
velvollisuuden rikkominen. JHTT -tilintarkas
tajalle ja -yhteisölle esitetään vahingonkor
vausvelvollisuutta vahingosta, jonka hän on 
toimessaan aiheuttanut tahallisesti tai huoli
mattomuudesta. 

3. Esityksen vaikutukset 

Siirtymäkauden jälkeen JHTT -tutkintoon 
hyväksyttäviltä hakijoilta edellytettäisiin 
ylempää korkeakoulututkintoa nykyisen 
alemman korkeakoulututkinnon sijasta. Tä
mä lisännee tarvetta jatko- ja täydennyskou
lutuksen järjestämiselle. Uudistuksella tehos
tetaan JHTT -tilintarkastajien valvontaa toi-
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saalta luomalla uusia valvontakeinoja JHTT
lautakunnalle ja toisaalta tihentämällä toi
mintaselvitysten antamisväliä. JHTT -lauta
kunnan ja erityisesti sen sihteerin valvonta
tehtävät tulevat lisääntymään uudistuksen 
vuoksi. Siirtymäsäännösten mukaan työmää
rä lisääntyy asteittain kolmen lain voimaan
tuloa seuraavan vuoden aikana. Lautakunnan 
menot on vuodelle 1998 arvioitu noin 
400 000 markan suuruisiksi. Kolmen vuoden 
kuluttua lain voimaantulosta lautakunnan 
vuotuisten menojen arvioidaan olevan noin 
100 000 markkaa nykyistä suuremmat. Li
sääntyneet menot pyrittäisiin kattamaan 
JHTT -tilintarkastajilta ja -yhteisöiltä perittä
villä valtion maksuperustelain (150/ 1992) 
mukaisilla maksuilla. 

Ehdotuksen vuoksi JHTT-lautakunta tekee 
tulevaisuudessa nykyistä useampia valitus
kelpoisia päätöksiä. Valitusten määrän arvi
oidaan jäävän muutamaan vuodessa, minkä 
vuoksi ehdotuksella ei ole olennaista vaiku
tusta Uudenmaan lääninoikeuden työmää
rään. Lääninoikeudessa ei tarvita ehdotuksen 
vuoksi lisähenkilöstöä. 

JHTT -tilintarkastajien valvonnan tehosta
minen lisää yksittäisten tilintarkastajien toi
mintaselvitysten määrää ja tulee suoritettavi
en valvontamaksujen osalta jonkin verran 
lisäämään heidän menojaan. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotusta on valmisteltu valtiovarainmi
nisteriön asettamassa JHTT -säädöstyöryh-

mässä. Työryhmän muistiosta (VM 8/98) o.n 
antanut lausunnon oikeusministeriö, sisäasi
ainministeriö, valtiovarainministeriön hallin
non kehittämisosasto, opetusministeriö, maa
ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teolli
suusministeriö, työministeriö, valtiontalou
den tarkastusvirasto, Valtiokonttori, Tampe
reen yliopiston taloudellis-hallinnollinen tie
dekunta, Uudenmaan lääninoikeus, Valtionti
lintarkastajat, tietosuojavaltuutettu, valtion 
tilintarkastuslautakunta, julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastuslautakunta, Suomen 
Kuntaliitto, Keskuskauppakamari, Julkishal
linnon ja -talouden tilintarkastajat ry, Val
tionhallinnon tarkastajat ry, Kuntatarkastajat 
ry, HTM-tilintarkastajat ry, KHT-yhdistys ry 
ja SVH Julkistarkastus Oy. Lausunnoista on 
laadittu valtiovarainministeriössä yhteenveto. 
Lähes kaikki lausunnonantajat pitivät ehdo
tetun lain säätämistä tarpeellisena. Ehdotuk
sen yksityiskohtiin tehtiin useita muutoseh
dotuksia. Hallituksen esitys on valmisteltu 
JHTT -säädöstyöryhmän muistion ja siitä saa
tujen lausuntojen pohjalta virkatyönä val
tiovarainministeriössä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
hallinto-oikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lain
säädännöksi (HE 114/1998 vp.). Kyseisen 
esityksen mukaan nykyiset 11 lääninoikeutta 
lakkautettaisiin 1.11.1999 lukien ja korvat
taisiin 8 hallinto-oikeudella. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen peruste) ut 

1 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettai
siin julkishallinnon ja -talouden tilintarkas
tajiin (JHTT -tilintarkastaja) ja yhteisöihin 
(JHTT-yhteisö), joilla tässä laissa tarkoitet
taisiin henkilöitä ja yhteisöjä, jotka on hy
väksytty tämän lain säännösten mukaisesti. 
Näistä henkilöistä ja yhteisöistä pidetään 
luetteloa, josta säädetään 14 §:ssä. Käsite 
JHTT -tilintarkastaja on kirjattu jo tilintarkas
tuslakiin, kuntalakiin ja JHTT -asetukseen, 
minkä vuoksi sitä käytetään tässä laissa kie
lellisesti ehkä moitteettomamman JHT -tilin
tarkastajan sijasta. Tässä laissa tarkoitetaan 

tilintarkastajalla JHTT -tilintarkastajaa ja ti
lintarkastusyhteisöllä JHTT -yhteisöä, ellei 
toisin säädetä. 

JHTT -tilintarkastajien ja -yhteisöjen hy
väksyminen ja valvonta tapahtuisi kaikissa 
tapauksissa tämän lain nojalla. Tilintarka~
tukseen sovelletaan asianomaisia säädöksiä 
kuten kuntalakia, kirkkojärjestystä tai tilin
tarkastuslakia. Lakiesitykseen on kuitenkin 
otettu joitakin keskeisiä tilintarkastusta kos
kevia periaatteita, joita ei kaikissa yhteisöjä 
koskevissa laeissa ole. Näitä periaatteita ovat 
hyvä tilintarkastustapa, JHTT -tilintarkastajan 
yleinen kelpoisuus, riippumattomuus ja es
teellisyys sekä vaitiolovelvollisuus. Jos asi-
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anomaisen säännöksen mukaan tarkastetta
van yhteisön tilintarkastajaksi voidaan valita 
JHTT -tilintarkastaja tai tilintarkastuslain mu
kainen hyväksytty tilintarkastaja ja tilintar
kastajaksi valitaan henkilö, joka on sekä 
JHTT -tilintarkastaja että hyväksytty tilintar
kastaja, joudutaan valvonnan osalta sovelta
maan kahta eri lakia. Tämän lain nojalla 
suoritetaan valvontaa tilintarkastajan JHTT
tilintarkastajan ominaisuudessa toimimisen 
vuoksi ja tilintarkastuslakia sovelletaan hy
väksyttynä tilintarkastajana toimimisen 
vuoksi. 

Jos yhteisöä koskevassa säädöksessä edel
lytetään yhteisön tilintarkastajaksi julkishal
linnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan 
hyväksymää henkilöä tai yhteisöä, kuten 
kuntalain 72 §:ssä, sovelletaan esityksen mu
kaista lakia mainittuun JHTT -tilintarkasta
jaan. Tämä laki on kuitenkin toissijainen 
JHTT -tilintarkastajan riippumattomuutta ( 4 
§), esteellisyyttä (5 §), rangaistuksia (23 §) 
ja vahingonkorvausvelvollisuutta (24 §) kos
kevien säännösten osalta ja sitä sovelletaan 
näiltä osin vain, jos muussa laissa ei toisin 
säädetä. Ehdotettu sääntely on joiltain osin 
päällekkäinen mutta ei ristiriitainen kuntalain 
säännösten kanssa. Ehdotetun lain riippumat
tomuutta koskeva 4 § on täysin samansisäl
töinen kuin kuntalain 72 §:n 2 momentti. 
Myöskin ehdotettu 5 § on tilintarkastajan 
esteellisyyden osalta samansisältöinen kuin 
kuntalain 52 §:n 2 momentti. Kuntalaissa ei 
ole rangaistussäännöksiä. Kunnan tilintarkas
tajan vahingonkorvausvelvollisuus määräy
tyy tämän lain nojalla 24 §:n yksityiskohtai
sista perusteluista tarkemmin ilmenevin pe
rustein. Esimerkiksi toimiessaan tilintarkas
tuslain 14 §:n mukaisen yhteisön, lähinnä 
kuntaenemmistöisen osakeyhtiön, tilintarkas
tajana, JHTT -tilintarkastajaan sovelletaan 
tilintarkastuslain tilintarkasta jan riippumatto
muutta, esteellisyyttä, rangaistuksia ja vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevia säännök
siä. Tilintarkastajaan sovelletaan tällöin usei
ta muitakin kuin edellä mainittuja tilintarkas
tuslain säännöksiä, esimerkiksi tilintarkastus
lain 4 luvun tilintarkastuksen sisältöä koske
via säännöksiä. Näiltä osin ei kuitenkaan 
sovellettavan lain valinnan suhteen ole on
gelmia. 

Silloin kun JHTT -tilintarkastaja toimii 
muussa tehtävässä kuin edellä tarkoitetulla 
tavalla valittuna yhteisön tilintarkastajana 
häneen ei sovelleta niitä lain säännöksiä, 
jotka koskevat JHTT -tilintarkastajan riippu-

mattomuutta ( 4 §), JHTT -tilintarkastajan 
esteellisyyttä (5 §), sekä vahingonkorvaus
velvollisuutta (24 §). Tässä tarkoitettuja 
muita tehtäviä tekee esimerkiksi JHTT -tilin
tarkastaja, joka valtiontalouden tarkastusvi
raston virkamiehenä suorittaa valtion tilivi
raston tilintarkastusta tai toiminnan tarkas
tusta tai joka toimii yhteisön sisäisenä tar
kastajana. 

2 §. Julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastuslautakunta. Pykälässä säädetään JHTT
lautakunnasta ja siitä, että se toimii valtiova
rainministeriön yhteydessä. 

3 §. Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus. 
JHTT -tilintarkastajan muodollisena kel
poisuusvaatimuksena pykälässä edellytetään 
täysivaltaisuutta, joten alaikäistä tai holhot
tavaksi julistettua taikka konkurssissa olevaa 
ei voitaisi valita tilintarkastajaksi. JHTT -ti
lintarkastaja ei saa olla osoittanut olevansa 
sopimaton tilintarkastajan tehtävään. Sopi
mattomana JHTT -tilintarkastajaksi voidaan 
pitää esimerkiksi henkilöä, joka on tuomittu 
talousrikoksesta rangaistukseen. 

4 §. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyh
teisön riippumattomuus. Pykälässä säädetään 
yleisestä riippumattomuusvaatimuksesta. Se 
on samansisältöinen kuin tilintarkastuslain 
23 §:ssä ja kuntalain 72 §:ssä olevat vastaa
vat säädökset. 

Tilintarkastus on keino riippumattoman ja 
asiantuntevan lausunnon hankkimiseksi joh
don laatimasta tilinpäätöksestä ja yhteisön 
toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta ase
masta. JHTT -tilintarkastajan asiantuntemuk
seen ja erityisesti hänen asiantuntijana anta
miinsa tietoihin tulee voida luottaa. Riippu
mattomuuden vaatimus on olennainen osa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan si
sältöä, sillä huolellinen ammattitaitoinen 
henkilö on toiminnassaan riippumaton. Riip
pumattomuus on edellytys sille, että tilintar
kastaja kykenee suorittamaan hänelle sääde
tyt tehtävät. 

Riippumattomuusvelvollisuus ei koske 
JHTT -tilintarkastajan tässä ominaisuudessaan 
harjoittamaa muuta toimintaa kuin yhteisön 
valittuna tilintarkastajana toimimista. Tällai
nen toiminta niin kuin muukin toiminta tar
kastettavan lukuun, voi kuitenkin aiheuttaa 
sellaisen riippuvuussuhteen, joka estää esi
merkiksi konsultoinutta JHTT -tilintarkastajaa 
tai -yhteisöä toimimasta kyseisen yhteisön 
tilintarkastajana ja muussa tilintarkastajan 
lakisääteisessä tehtävässä. Konsultoinnin 
perusteella tilintarkastajalle kielletty riippu-
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vuussuhde voisi syntyä esimerkiksi sen 
vuoksi, että tilintarkastuksen kohteen maksa
mat konsultointipalkkiot muodostavat olen
naisen osan tilintarkastajan toimeentulosta. 
Tällöin tilanne muistuttaa jatkuvan palvelus
suhteen aiheuttamaa esteellisyysperustetta. 
Konsultoiva JHTT -tilintarkastaja saattaa 
myös sitoutua tai jopa osallistua päätöksen
tekoon liiketoimessa, joka tulee myöhemmin 
tarkastettavaksi. 

JHTT-yhteisön osalta voidaan esimerkkinä 
mainita, että jos JHTT-yhteisön omistajana 
on julkisyhteisö tai yhdistys, ei JHTT-yhtei
sö saisi toimia tämän julkisyhteisön tai yh
distyksen valittuna tilintarkastajana. 

Momentin ensimmäinen virke on ohje ti
Iintarkastajan valitsijoille. Toinen virke on 
itse JHTT -tilintarkastajalle suunnattu sisäi
nen ohje. Yleisesti voidaan olettaa JHTT
tilintarkastajan havaitsevan riippumattomuu
den vaarantavat tilanteet oma-aloitteisesti 
ennen ja jälkeen tehtävän vastaanottamista. 
Mikäli riippumattomuuden vaarantumista 
voidaan perustellusti epäillä, tulee tilintar
kastajan luopua tehtävästä. 

5 §. Tilintarkastajan esteellisyys. Esteelli
syydestä julkishallinnossa säädetään hallinto
menettelylain (598/I982) 10 ja II pykälissä. 
On syytä, että JHTT-tilintarkasta jia koskevat 
samat esteellisyyssäädökset. Hallintomenette
lylain 10 §:n mukaan virkamies on esteei
linen muun muassa, jos hän tai hänen Iä
hiomaisensa on asianosainen tai jos asian 
ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen 
Iähisukulaiselleen erityistä hyötyä tai vahin
koa. 

Hallintomenettelylain I 0 §:n 1 momentin 
4 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, 
jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltä
vään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa 
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisus
ta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin
koa. 

Saman momentin 5 kohdan (54311997) 
mukaan virkamies on esteellinen, jos hän on 
hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rin
nastettavan toimielimen jäsenenä taikka toi
mitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa 
sellaisessa yhteisössä, säätiössä, julkisoikeu
dellisessa laitoksessa tai Iiikelaitoksessa, jo
ka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta 
on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa. 

Saman momentin 5a kohdan mukaan vir
kamies on esteeilinen myös, jos hän kuuluu 
viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen 
rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on 

asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitok
sen ohjaukseen ja valvontaan. 

Saman momentin 6 kohdan mukaan virka
mies on esteeilinen myös, jos luottamus hä
nen puolueettomuuteensa muusta erityisestä 
syystä vaarantuu. Tarkastustoimen luontee: 
seen kuuluu, että tarkastus ei koskaan voi 
kohdistua omiin toimiin tai toimenpiteisiin. 
Ehdotetun lain suhteen tämä merkitsee muun 
muassa sitä, että JHTT-tilintarkastaja ei saa 
olla sellaisen yhteisön tilintarkastajana, jon
ka kirjanpidon tai varojen hoito tai valvonta 
on hänen tehtävänään. JHTT -tilintarkastaja 
ei voi saada tarkastettavalta yhteisöitä raha
lainaa tai vakuutta taikka vastaavaa etuutta 
edullisemmilla ehdoilla kuin yleisesti myön
netään. Julkisyhteisöissä tällaisia tilanteita ei 
yleensä esiinny, koska erilaisten etuuksien 
myöntämisedellytykset on säädetty varsin 
yksityiskohtaisesti. 

Hallintomenettelylain I1 §:ssä säädetään 
esteellisyyden vaikutuksesta. Pykälän mu
kaan esteellisenä ei saa käsitellä asiaa eikä 
olla läsnä sitä käsiteltäessä, paitsi milloin 
esteellisyys asian laadun vuoksi ei voi vai
kuttaa ratkaisuun tai asian käsittelyä ei voida 
lykätä. Esteellisyyden johdosta viranomai
sessa on ryhdyttävä asian käsittelemiseksi 
tarvittaviin toimiin. 

Kuntalain 52 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 15 
luvun IO §:ssä on tilintarkastajan esteellisyy
destä omat säännökset. Kuntalain 52 §:ään 
lisättiin lailla 544/ I997 uusi 4 momentti, 
jonka mukaan hallintomenettelylain 10 §:n 1 
momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan lii
kelaitokseen. Myöskään 10 §:n 1 momentin 
5a kohtaa ei sovelleta kunnassa. Ehdotetta
van lain 1 §:n 3 momentin nojalla kuntalain 
tilintarkastajan esteellisyyttä koskevaa sään
nöstä on sovellettava tämän lain sijasta. 

6 §. Hyvä tilintarkastustapa. Pykälän mu
kaan JHTT -tilintarkastajan tulee noudattaa 
julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa ti
Iintarkastustehtäviä suorittaessaan. Julkishal
Iinnon hyvän tilintarkastustavan ensisijaisek
si sovelluskohteeksi on tarkoitettu tilintar
kastajat, joiden tehtävät ovat luonteeltaan 
ulkoista tarkastusta. Muussa tilintarkastus
tehtävässä julkishallinnon hyvää tilintarkas
tustapaa tulee siis noudattaa soveltuvin osin. 
Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 
ohella tilintarkastaja soveltaa myös muita 
tilintarkastajan tarkastusyhteisössä vallitsevia 
säännöksiä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa 
omaa yhteisöä koskevat säännökset ovat en
sisijaiset. Kuitenkin tarkastaessaan toisen 



14 HE 242/1998 vp 

yhteisömuodon (esimerkiksi osakeyhtiön) 
valitsemana tilintarkastajana tätä yhteisö
muotoa, tilintarkastaja noudattaa tarkastetta
vaa yhteisömuotoa koskevia säännöksiä. 

Velvollisuudella noudattaa julkishallinnon 
hyvää tilintarkastustapaa tarkoitetaan velvol
lisuutta toimia tilintarkastustehtävissä huolel
lisen ammattihenkilön yleisesti noudattaman 
tilintarkastuskäytännön mukaisesti. Tilintar
kastajan tulee käyttää hyväkseen tilintarkas
tuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja rapor
toinnissa menetelmiä, joita huolelliset am
mattihenkilöt yleisesti käyttävät. 

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa on 
hyvään asianajajatapaan ja hyvään kirjanpi
totapaan sekä KHT-yhdistyksen hyväksy
mään hyvään tilintarkastustapaan rinnastetta
vaa tapaoikeutta. JHTT -tilintarkastajan tulee 
toiminnassaan noudattaa sekä eettisesti että 
ammatillisesti hyväksyttäviä periaatteita. Jul
kistalouden tarkastajien yhteistyöryhmä on 
hyväksynyt vuonna 1991 suosituksen jul
kishallinnon hyväksi tilintarkastustavaksi. 
Yhteistyöryhmässä on edustajat valtiontilin
tarkastajain kansliasta, Valtiontalouden tar
kastusvirastosta ja Suomen kuntaliitosta. Jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 
(JHTT-yhdistys) on asettanut vuonna 1997 
työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys 
JHTT -yhdistykselle julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan uusimisesta. 

7 §. Tilintarkastajan hyväksyminen. Pykä
lässä säädettäisiin siitä, että lautakunta hy
väksyy hakemuksesta JHTT -tilintarkastajaksi 
henkilön, joka täyttää 3 §:n mukaiset yleiset 
kelpoisuusehdot ja on suorittanut hyväksyt
tävästi JHTT -tutkinnon. Pykälän 2 momen
tissa säädettäisiin JHTT -tilintarkastajan lau
takunnalle antaman vakuutuksen sisällöstä. 
Säännösehdotus on samansisältöinen kuin 
JHTT -asetuksen 7 §. 

8 §. Tutkinto. Julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajien ammatillisten valmiuksien 
yhdenmukaista toteamista varten on jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tut
kinto (JHTT -tutkinto), jonka sisällöstä ja 
suorittamistavasta säädetään valtiovarainmi
nisteriön päätöksellä. JHTT -tutkintoon pyrki
vän on täytettävä 3 §:n yleiset kelpoisuuseh
dot ja 9 §:n erityiset vaatimukset. 

9 §. Oikeus osallistua tutkintoon. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan mukaan tutkintoon 
hakevalta edellytetään tilintarkastustehtäviin 
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja 
niiden opintojen suorittamista, jotka minis
teriön päätöksellä tarkemmin säädetään. Ny-

kytilaan verrattuna vaatimustasoa ehdotetaan 
tiukennettavaksi korkeakoulututkintoa koske
van vaatimuksen osalta. Nykyisin myös 
alempi korkeakoulututkinto tuottaa kelpoi
suuden JHTT-tutkintoon. Julkishallinnon 
tilintarkastajien toimintaympäristön muutos
ten vuoksi on perusteltua edellyttää aiempaa 
laajempia teoreettisia opintoja JHTT -tutkin
toon pyrkiviltä henkilöiltä. Ministeriön pää
töksellä on tarkoitus määritellä vaadittavat 
opinnot. Näiden muutosten jälkeen JHTT
tutkinnossa testattavan teoreettisen tiedon 
osuutta voidaan vähentää. Lain 27 §:ssä eh
dotetaan, että viiden vuoden ajan lain voi
maan tulemisesta JHTT -tutkintoon on oikeus 
osallistua myös henkilön, joka on suorittanut 
soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. 

Pykälän 1 momentin 2 ja 3 kohtien mu
kaan hakijan on tullut toimia päätoimisesti 
julkishallinnon ja -talouden tehtävissä vähin
tään viisi vuotta sekä hänellä tulee olla ko
kemusta tilintarkastustehtävistä JHTT -tilin
tarkastajan ohjauksessa tai vastaavalla taval
la vähintään neljä vuotta siten kuin ministe
riön päätöksellä säädetään. Ehdotettu sään
nös on JHTT-tilintarkastajan ohjausta koske
vaa vaatimusta lukuun ottamatta samansisäl
töinen kuin voimassa olevan asetuksen 6 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdat. Ministeriön pää
töksellä tarkennettaisiin vaatimusta toimimi
sesta JHTT -tilintarkastajan ohjauksessa. 
JHTT -tilintarkastajien suhteellisen pienen 
määrän vuoksi tältä osin 27 §:ssä ehdotetaan 
viiden vuoden siirtymäsäännöstä. Ministeri
ön päätöksellä on tarkoitus määritellä JHTT
tilintarkastajan ohjaukseen rinnastettavaksi 
toimimiseksi myös toimiminen KHT- tai 
HTM-tilintarkastajan ohjauksessa tilintarkas
tustehtävissä. Mainittujen asetuksen säännös
ten nojalla on annettu valtiovarainministeri
ön päätös JHTT-tutkinnossa vaadittavasta 
käytännön kokemuksesta ( 1193/ 1997), jota 
voidaan pitää lähtökohtana ehdotetun lain 
nojalla annettavalle ministeriön päätökselle. 

Ministeriön päätöksessä tarkoitetuissa tai 
niitä vastaavissa työtehtävissä valtion, kun
nan, seurakunnan, kuntayhtymän tai sellaisen 
yhteisön, jossa niillä on määräämisvalta, pal
veluksessa saatu kokemus täyttää vaatimuk
set julkishallinnon ja -talouden palvelusta. Työ-
tai virkanimikkeellä ei ole merkitystä koke

musta arvioitaessa, vaan tosiasiallisilla tehtä
villä. Kokemus tulisi edelleen hankkia pää
toimisesti toimimalla. Osakeyhtiössä hankit
tua palvelusta ei osaksikaan lueta hyväksi. 
V alttonapua tai avustuksia saavat yhteisöt tai 
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säätiöt eivät pelkästään tällä perusteella ole 
mainittuja yhteisöjä, joten niissä hankittu 
palvelus voi tulla hyväksytyksi vain, jos yh
teisössä on julkisyhteisöllä määrääruisvalta 
tai yhteisölle on annettu hoidettavaksi julki
sen vallan tehtäviä. Julkisen sektorin tarkas
tustehtävissä toimiminen tilintarkastajan ol
lessa JHTT-, KHT- tai HTM-yhteisön palve
luksessa luettaisiin myös julkishallinnon ja -
talouden tehtävissä toimimiseksi. Tällaisia 
tehtäviä voisivat tilintarkastusten lisäksi olla 
esimerkiksi sisäisen tarkastuksen tehtävien 
hoitaminen ostopalveluperiaatteella ja pitkä
aikaiset sekä monipuoliset hallintoon ja ta
louteen liittyvät konsulttitehtävät. 

Ministeriön päätöksellä tarkennettaisiin, 
millainen tilintarkastuskokemus katsotaan 
riittäväksi. Tilintarkastuskokemukselta ei 
vaadittaisi 1 momentin 2 kohdassa tarkoite
tusta kokemuksesta poiketen päätoimisuutta. 
Tilintarkastuskokemus voi tulla hankituksi 
myös 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
ajan kuluessa. 

Tilintarkastuskokemukseksi luetaan muun 
muassa kuntien tilintarkastus myös silloin, 
kun hakija on ollut JHTT-yhteisön tai muun 
tilintarkastusyhteisön palveluksessa. Maini
tussa kohdassa tarkoitetuksi palvelukseksi 
katsotaan myös valtiontalouden tarkastusvi
raston tilintarkastus- ja toiminnan tarkastus
tehtävissä hankittu kokemus. Myös pelkäs
tään julkisyhteisön sisäisenä tarkastajana tai 
kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittaman yh
teisön sisäisenä tarkastajana toimiminen täyt
täisi tilintarkastuskokemusvaatimuksen. 

Tilintarkastuskokemus voi olla hankittuna 
pelkästään tarkastamaila kirjanpitolain nojal
la kirjanpitovelvollisia yhteisöjä ja säätiöitä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik
keuksista 1 momentin kelpoisuusvaatimuk
siin. Poikkeussäännöt on katsottu tarpeelli
siksi, koska esimerkiksi kunnallishallinnossa 
toimivat potentiaaliset JHTT -tutkintoon ha
kijat toimivat tällä hetkellä pääasiassa kun
tien taloushallintoon liittyvissä tehtävissä. 
Suuri osa heistä on suorittanut alemman kor
keakoulututkinnon. Ylemmän korkeakoulu
tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on 
ollut tilaisuus toimia JHTT -tilintarkastajan 
ohjauksessa tai vastaavalla tavalla on tulossa 
työmarkkinoille vasta muutaman vuoden 
kuluttua. Tilintarkastus- ja kuntalain sekä 
kirkkojärjestyksen tilintarkastusta koskevat 
säädökset yhdessä muiden säädösten kanssa 
supistavat jatkuvasti mahdollisuuksia hank
kia tilintarkastuskokemusta muuten kuin 1 

momentissa esitetyllä tavalla. Luonnollinen 
kehitys on siis ohjaamassa tilintarkastusko
kemuksen hankinnan muotoja samaan suun
taan kuin on tämän lain tavoitteena. 

JHTT-tutkintoon saisi poikkeuksena 1 mo
mentin pääsäännöstä osallistua myös henki
lö, jolla on pitkä käytännön kokemus jul
kishallinnosta. Momentin ensimmäisen koh
dan mukaan JHTT -tutkintoon on oikeus 
osallistua myös henkilöllä, jolla on vähin
tään seitsemän vuoden kokemus vaativista 
julkishallinnon laskentatoimen, rahoituksen 
ja oikeudellisista tehtävistä sekä vähintään 
neljän vuoden käytännön kokemus tilintar
kastuksesta. Tilintarkastuskokemus voi tulla 
hankituksi myös edellä mainitun seitsemän 
vuoden ajan kuluessa. Tilintarkastuskokemus 
voisi olla joko julkisen tai yksityisen sekto
rin tilintarkastusta kuten 1 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa. Hakijalla tulee kui: 
tenkin olla suoritettuna vähintään alempi 
korkeakoulututkinto. Myöskään 1 momentin 
2 kohdan vaatimuksesta ei myönnettäisi 
poikkeusta, mikä merkitsee, että ainakin viisi 
vuotta vaaditusta seitsemän vuoden koke
muksesta tulee olla päätoimista toimimista 
julkishallinnon ja -talouden tehtävissä. 

Momentin toinen poikkeussääntö vastaa 
nykyisen asetuksen 6 §:n 2 momenttia. Ky
seisen poikkeussäännön mukaan henkilö, 
joka on vähintään 15 vuoden ajan toiminut 
ammattimaisesti julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastus- ja niihin rinnastettavissa tehtä
vissä, saisi oikeuden osallistua JHTT -tutkin
toon. 

Myös 2 momentissa tarkoitetuista hyväk
symisen edellytyksistä säädettäisiin tar
kemmin ministeriön päätöksellä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan tutkin
toon hyväksyruispäätös nykyisestä poiketen 
rajattavaksi koskemaan vain asetuksella sää
dettävän ajan. Tarkoituksenmukaista on, että 
mainittu aika on kohtuullisen lyhyt. Jos hy
väksymispäätöksen saaja ei osallistu tutkin
toon tänä aikana, on hänen tutkintoon osal
listuakseen tehtävä uusi hakemus, jotta voi
daan varmistua siitä, että hän edelleen täyt
tää kelpoisuusehdot Säädös ei kuitenkaan 
estä tutkinnon jonkin osan uusimista siten 
kuin ministeriön 8 §:ssä tarkoitetulla päätök
sellä erikseen säädetään. 

10 §. Tilintarkastusyhteisön hyväksym i
nen. Pykälä vastaisi vähäisin sanonnallisin 
tarkennuksin asetuksen 6 a pykälää. 

JHTT-yhteisön tulisi olla osakeyhtiö, avoin 
yhtiö tai kommandiittiyhtiö. JHTT-yhteisö ei 
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siten voi toimia osuuskunnan, säätiön tai 
yhdistyksen muodossa. Osuuskuntamuoto ei 
sovellu tilintarkastustoiminnan harjoittami
seen osuuskunnalta edellytettävän osuustoi
minnallisen luonteen vuoksi. Osuuskunnan 
tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon 
tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa ta
loudellista toimintaa siten, että jäsenet osal
listuvat siihen käyttämällä hyväkseen yh
teisön palveluja. Säätiö ei puolestaan voi 
säätiölain (109/1930) 5 §:ssä tarkoitetun lii
ketoiminnan harjoittamisrajoituksen vuoksi 
harjoittaa tilintarkastustoimintaa. Yhdistys 
voi yhdistyslain (503/1989) 5 §:n mukaan 
harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansio
toimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti 
vähäarvoisena, eikä se siten sovellu ammat
timaisen tilintarkastustoiminnan yhteisömuo
doksi. 

Hakijana olevan yhtiön tulee olla merkitty
nä kaupparekisteriin ennen kuin se voi tulla 
hyväksytyksi JHTT-yhteisöksi. Hyväksymis
tä hakevan yhteisön kaupparekisteriin mer
kittynä toimtalana tulee olla tilintarkastus ja 
siihen liittyvä toiminta. Yhteisön tulee myös 
olla täysivaltainen, joten se ei saa olla kon
kurssissa. 

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin yhteisön 
omistussuhteista, jotka osaltaan varmistavat 
tilintarkastuksen riippumattomuuden. JHTT
yhteisöjä käytetään tilintarkastajina lähinnä 
kuntalain nojalla kunnissa ja kuntayhtymis
sä. Tilintarkastajan riippumattomuudesta sää
detään kuntalain 72 §:n 2 momentissa. Tilin
tarkastajan esteellisyydestä säädetään kunta
lain 52 §:ssä, jonka sisältöä on kuvattu edel
lä 5 §:n perusteluissa. Näitä säännöksiä so
velletaan myös JHTT-yhteisön nimeämään 
vastuunalaiseen JHTT -tilintarkastajaan, kun 
kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän tilin
tarkastus. Ehdotetun pykälän 3 kohdassa 
osakeyhtiömuodossa toimivan JHTT -yh
teisön hallituksen jäseniltä vaadittaisiin, että 
yli kaksi kolmannesta heistä olisi JHTT -ti
lintarkastajia. Hallituksen jäsenet voisivat 
olla myös muutoin julkishallinnon ja -talou
den tihntarkastukseen hyvin perehtyneitä. 

11 §. Tilintarkastusyhteisön päävastuulli
nen tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi vali
taan JHTT -yhteisö, sen on ilmoitettava tar
kastettavalle yhteisölle, kenellä on päävastuu 
tilintarkastuksen toimittamisesta. JHTT -yh
teisön olisi määrättävä päävastuulliseksi ti
lintarkastajaksi kyseisen JHTT -yhteisön pal
veluksessa oleva JHTT -tilintarkastaja. Sään
nös vastaa sisällöltään JHTT -asetuksen 6 b 

§:ää lukuun ottamatta tarkennusta siitä, että 
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla ti
lintarkastajaksi valitun JHTT -yhteisön palve
luksessa. Näin ollen JHTT -yhteisöt eivät 
voisi nimetä päävastuullista tilintarkastajaa 
yhteisön ulkopuolelta. 

12 §. Lautakunnan kokoonpano ja henki
löstö. JHTT -lautakuntaan kuuluu JHTT -ase
tuksen mukaan puheenjohtaja, varapuheen
johtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Lauta
kunnan jäsenmäärä on osoittautunut tarkoi
tuksenmukaiseksi. Tarkastustoiminnan toi
mintaympäristö on kuitenkin muuttumassa, 
minkä vuoksi ehdotetaan, että lautakunnassa 
olisi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
lisäksi 7-9 jäsentä. Lisäksi ehdotetaan, että 
muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheen
johtajalle määrättäisiin henkilökohtaiset va
rajäsenet toiminnan sujuvuuden varmistami
seksi. 

Koska JHTT -tilintarkastajien lakisääteises
tä tehtäväkentästä suurin osa sijoittuu kun
tasektorille, on edelleen perusteltua, että lau
takuntaan määrätään kuntien keskusjärjestön 
esityksestä kolme jäsentä. Kahden muun 
jäsenen tulisi nykyiseen tapaan edustaa kor
keakouluja. Lautakunnan valvontatehtävien 
lisääntymisen vuoksi yhdeltä jäseneltä edel
lytettäisiin oikeustieteen kandidaatin tutkin
non suorittamista. Vähintään yhden jäsenen 
tulisi edustaa JHTT -tilintarkastajia. Nykyisen 
lautakunnan kokoonpano täyttää edellä tässä 
kappaleessa esitetyt vaatimukset. Varajäsenet 
nimettäisiin samojen tahojen esityksestä kuin 
varsinaiset jäsenet. 

Lautakunnalla voi olla sihteereitä ja muuta 
tarvittavaa henkilökuntaa. Lautakunnan jä
senten ja sihteerin tulee olla julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastukseen hyvin pereh
tyneitä. Tarkemmat säännökset lautakunnasta 
annettaisiin asetuksella. 

13 §. Lautakunnan tehtävät. Pykälän mu
kaan JHTT -lautakunnan tehtäviin kuuluisi 
huolehtia tilintarkastajien hyväksymisestä ja 
hyväksyttyjen tilintarkastajien toiminnan 
valvonnasta sekä tehdä aloitteita ja esityksiä 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen 
kehittämisestä. 

Lautakunta huolehtisi esimerkiksi hyväksy
misen edellytysten tulkinnasta, ammattitut
kinnon sisällön ja rakenteen kehittämisestä 
sekä JHTT -tilintarkastajien ammattitaidon 
edistämisestä. Tällöin se voisi antaa ohjeita 
ja lausuntoja esimerkiksi julkishallinnon hy
vän tilintarkastustavan tulkinnasta yhteis
työssä JHTT -tilintarkastajien sekä heidän 



HE 242/1998 vp 17 

yhdistystensä kanssa. Lautakunnan tehtävänä 
olisi myös huolehtia julkishallinnon ja -ta
louden tilintarkastuksen koulutuksen saata
vuudesta. Tällä tarkoitetaan lähinnä huoleh
timista siitä, että JHTT -tutkintoon valmen
tavaa koulutusta on saatavilla. Lisäksi lauta
kunnan tulisi osaltaan huolehtia siitä, että 
tarvittavaa jatko- ja täydennyskoulutusta jär
jestetään. Yliopistolliseen loppututkintoon 
johtavat tilintarkastusalan opinnot eivät kuu
lu lautakunnan toimialaan, vaan niistä huo
lehtivat yliopistot. Tarkoituksena olisi edel
leen, että lautakunta ei itse järjestä koulutus
ta. 

Esimerkkinä muista lautakunnalle sääde
tyistä tehtävistä voidaan mainita, että Euroo
pan yhteisön yleisen tutkintojen tunnusta
misjärjestelmän voimaanpanosta annetun 
asetuksen (520/1997) mukaan JHTT-lauta
kunta toimeenpanee kelpoisuuskokeen, kun 
asetuksen mukainen hakemus koskee kelpoi
suutta JHTT -lautakunnan hyväksymän 
JHTT -tilintarkastajan tehtävään. 

14 §. Luettelo tilintarkastajista ja tilintar
kastusyhteisöistä. JHTT-lautakunta pitää 
JHTT -tilintarkastajista ja -yhteisöistä luette
loa, johon merkitään nykyiseen tapaan hen
kilön nimi, syntymäaika ja luetteloon mer
kitsemispäivä. JHTT -yhteisön osalta luette
loon merkitään toiminimi ja luetteloon mer
kitsemispäivä. Uutena tietona luetteloon 
merkittäisiin tiedot 21 §:n nojalla annetuista 
varoituksista ja huomautuksista päätöksen 
saatua lainvoiman. 

Tietojen poistamisesta luettelosta säädetään 
19 §:ssä. 

JHTT-luettelo on julkinen. Siitä annetaan 
pyynnöstä todistuksia ja otteita. 

Vain JHTT-luetteloon merkityillä henki
löillä ja yhteisöillä olisi oikeus käyttää nimi
kettä JHTT -tilintarkastaja tai JHTT -yhteisö. 
Luvaton JHTT -nimikkeen käyttö säädettäi
siin rangaistavaksi 23 §:n 1 momentissa. 

15 §. Valvonta. Pykälässä säädettäisiin 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus
lautakunnan velvollisuudesta valvoa JHTT
tilintarkastajien käytännön toimintaa. Sään
nöksen mukaan valvontavelvollisuuteen kuu
luu myös se, että hyväksytyt tilintarkastajat 
ja tilintarkastusyhteisöt säilyttävät ammatti
taitonsa ja tämän lain mukaiset hyväksymi
sen edellytykset sekä toimivat ehdotetun lain 
ja tarkastuksesta annettujen säännösten mu
kaisesti. Ammattitaidon säilyttämisen val
vontavelvollisuuteen kuuluisi erityisesti seu
rata, että JHTT -tilintarkastajat ja -yhteisöt 
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noudattavat 6 §:n mukaisesti julkishallinnon 
hyvää tilintarkastustapaa. 

V alvontavel vollisuuttaan JHTT-lautakunta 
toteuttaisi pääasiassa JHTT -tilintarkastajilta 
ja JHTT-yhteisöiltä saamiensa toimintaselvi
tysten avulla, mutta valvonta saattaa edellyt
tää myös muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä. Valvonnassa voi olla kysymys 
kantelun tai valituksen tai muutoin JHTT
tilintarkastajaan kohdistuneiden epäilysten 
selvittämisestä. 

JHTT-tilintarkastajan ja -yhteisön tieto
jenantovelvollisuudesta säädetään 16 §:ssä. 
Hyväksymisen peruuttamisesta, varoituksesta 
ja huomautuksesta säädetään lain 20 ja 
21 §:ssä. 

16 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälässä 
säädettäisiin JHTT-tilintarkastajan ja -yh
teisön velvollisuudesta antaa JHTT -lautakun
nalle tietoja. JHTT-lautakunnalla sekä sen 
määräämällä tarkastajana olisi oikeus saada 
JHTT -tilintarkastajalta ja -yhteisöltä tarkas
tettavakseen kaikki tilintarkastajan toiminnan 
valvonnan kannalta tarpeelliseksi katsomansa 
asiakirjat ja muut tallenteet Valvottavan 
olisi lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toi
mitettava JHTT -lautakunnalle ja tarkastajalle 
niiden pyytämät valvonnan kannalta tarpeel
liset tiedot ja selvitykset. 

Salassapitovelvollisuuden syrjäyttäminen 
pykälän mukaisesti on välttämätöntä, koska 
muuten JHTT -tilintarkastaja voisi tähän vel
vollisuuteen vedoten kieltäytyä luovuttamas
ta asiakirjoja, tietoja ja selvityksiä. Säännös 
vapauttaisi tietoja luovuttaneen JHTT -tilin
tarkastajan ja -yhteisön rikos- ja vahingon
korvausvastuusta toimeksiantajaa kohtaan 
tällä perusteella, vaikka toimeksiantaja kiel
täisi JHTT -tilintarkastajaa luovuttamasta tie
toja. 

JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö ei sään
nöksen mukaan voisi kieltäytyä luovuttamas
ta asiakirjoja, tietoja tai selvityksiä valvontaa 
varten. JHTT -tilintarkastajaan tai -yhteisöön 
voitaisiin tarvittaessa kohdistaa kurinpidolli
sia sanktioita. Velvollisuus merkitsee myös, 
että JHTT-tilintarkastaja ja -yhteisö on vel
vollinen vastaamaan JHTT -lautakunnan ky
symyksiin ja osallistumaan asian selvittämi
seen. Tilintarkastajan olisi esimerkiksi laa
dittava vastineita ja selvityksiä. JHTT -tilin
tarkastajan myötävaikutus on välttämätöntä, 
sillä asiat ovat usein laajoja ja monimutkai
sia. 

Pykälää sovellettaisiin 15 §:n mukaisen 
valvonnan suorittamiseen, mutta myös ylei-
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seen tietojen keräämiseen JHTT-tilintarkas
tajien toiminnasta. JHTT-tilintarkastajan ja 
-yhteisön tulisi antaa valvontaa varten muun 
muassa luettelot toimeksiantajista ja toimek
siannoista sekä selvitys toimeksiantojen 
luonteesta, tilintarkastajan suhteista tarkas
tusasiakkaisiin, tarkastuksiin käytetystä ajas
ta, tilintarkastajanraporteista, todistuksista ja 
lausunnoista. 

17 §. Lautakunnan jäsenten ja henkilöstön 
salassapitovelvollisuus. JHTT -lautakunnan 
jäsenillä ja niiden esittelijäillä sekä lauta
kunnan toimeksiannosta tehtävää suorittaval
la henkilöllä olisi vaitiolovelvollisuus pykä
län 1 momentin mukaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan salassapito
velvollisuus ei kuitenkaan koskisi tietojen 
antamista viranomaiselle sen lain mukaisen 
valvonta- tai muun tehtävän suorittamista 
varten. Tietoja ja asiakirjoja voidaan antaa 
myös esitutkintaviranomaiselle sekä tulli- ja 
syyttäjäviranomaiselle sekä tuomioistuimelle 
rikoksen selvittämistä varten. Tietoja ja asia
kirjoja voidaan antaa myös Euroopan yh
teisöjen toimielimille tai muulle toimivaltai
selle viranomaiselle yhteisön lainsäädännön 
niin edellyttäessä samoin kuin Suomea sito
van kansainvälisen sopimuksen niin edellyt
täessä. 

18 §. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyh
teisön palveluksessa olevan salassapitovel
vollisuus. Pykälän 1 momentissa olisi JHTT
ti1intarkastajan ja JHTT -yhteisön palveluk
sessa olevan yleistä salassapitovelvollisuutta 
koskeva säännös. Salassapidettäväksi säädet
täisiin tarkastettavasta yhteisöstä saadun tie
don lisäksi myös tieto, mitä tilintarkastaja 
saa tarkastettavan yhteisön jäsenistä ja asiak
kaista. Momentissa säädettäisiin, että JHTT
tilintarkastaja tai JHTT -yhteisön palveluk
sessa oleva ei saa ilmaista tässä laissa tar
koitettua tehtävää suorittaessaan tarkastetta
vasta yhteisöstä tietoonsa saamaa seikkaa, 
ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus 
on säädetty, suostu tietojen antamiseen. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi poikkeuksen 
1 momentin salassapitovelvollisuudesta. Ti
lintarkastajan tulisi vaadittaessa antaa mo
mentissa mainituille tahoille tietoja ja asia
kirjoja. Momentti on samansisältöinen kuin 
17 §:n 2 momentti. 

19 §.Luettelosta poistaminen. JHTT-tilin
tarkastajan hyväksyminen tultaisiin jatkossa 
myöntämään siten, että se on voimassa tois
tmseksi. Pykälän 1 momentin mukaan luon
nollisen henkilön hyväksyminen kuitenkin 

lakkaa olemasta voimassa sen vuoden päät
tyessä, jona hän on täyttänyt 65 vuotta. Ny
kyisen asetuksen mukaan mainittu ikä on 67 
vuotta. Yleinen eläkeikä on 65 vuotta ja to
siasiallinen eläkkeelle siirtyminen tapahtuu 
yleensä aikaisemmin, minkä vuoksi luette
losta poistamisikää on syytä alentaa. Sään
nöksellä tavoitellaan tilintarkastajien ammat
titaidon ja yleisen luotettavuuden säilymistä. 
Vanhin JHTT -luetteloon merkitty JHTT -ti
lintarkastaja on syntynyt elokuussa 1934. 
Ehdotuksen mukaan hänet tulisi poistaa luet
telosta vuoden 1999 lopussa. Suunniteltu 
lain voimaantuloajankohta huomioon ottaen 
lakiin ei tältä osin tarvita siirtymäsäännöstä. 

Ehdotetussa pykälässä on säännös siitä, 
että JHTT -tilintarkastaja tai JHTT -yhteisö 
voi itse hakea luettelosta poistamista. Perus
te tälle voisi olla esimerkiksi eläkkeelle jää
minen tai työtehtävien muutos. Kurinpito
menettely ei raukeaisi, vaikka JHTT -tilin
tarkastaja tai -yhteisö poistettaisiin omasta 
aloitteestaan JHTT -luettelosta. 

Ehdotetun 14 §:n 2 momentin mukaan 
JHTT -luetteloon merkitään myös tiedot lain
voiman saaneista varoitusta ja huomautusta 
koskevista päätöksistä. JHTT -tilintarkastajien 
oikeussuojan kannalta on perusteltua, että 
edellä mainitut merkinnät poistetaan luette
losta määräajan kuluttua. Täksi ajaksi ehdo
tetaan viittä vuotta luetteloon merkitsemises
tä. 

20 §. Hyväksymisen peruuttaminen. Pykä
lässä säädettäisiin JHTT-lautakunnan velvol
lisuudesta peruuttaa tilintarkastajan tai 
JHTT -yhteisön hyväksyminen. Kun pykäläs
sä mainitut edellytykset täyttyvät, hyväksy
minen olisi peruutettava. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
hyväksymisen peruuttaminen edellyttää 
JHTT -tilintarkastajan moitittavaa käyttäyty
mistä tahallisuutta tai törkeää tuottamusta 
osoittavalla tavalla. Tilintarkastajan toiminta 
olisi moitittavaa, jos se haitallisella tavalla 
merkittävästi poikkeaa siitä, kuinka huolel
listen ammattitaitoisten henkilöiden yleisesti 
katsotaan vastaavassa tilanteessa voimassa 
olevien säännösten pohjalta toimivan. 

Momentin 2 kohdan mukaan hyväksymi
nen tulee peruuttaa, jos JHTT-tilintarkastaja 
on toistuvasti saamastaan varoituksesta huo
limatta tahallaan tai törkeästä huolimatto
muudesta rikkonut velvollisuuksiaan. Tässä 
tapauksessa JHTT -tilintarkastajan moitittava 
käyttäytyminen on alunperin voinut olla vä
hemmän moitittavaa kuin 1 kohdan mukai-
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sessa tilanteessa, mutta toistuvuus osoittaa, 
ettei henkilö piittaa varoituksesta. Toistu
vuus ilmentää JHTT-tilintarkastajan välinpi
tämätöntä ja piittaamatonta asennetta ja sitä, 
ettei hänellä ole yleensäkään edellytyksiä 
toimia JHTT -tilintarkastajana. 

Säännöstä tulisi soveltaa vain kaikkein 
vakavimmissa tilanteissa. Hyväksymisen 
peruuttaminen voi koskea paitsi sitä, joka on 
toiminut lain vastaisesti myös sitä, joka on 
vastuussa sellaisesta toiminnasta, kuten II 
§:n mukaista päävastuullista tilintarkastajaa. 
Myös tilintarkastusyhteisön hyväksyminen 
voidaan tarvittaessa peruuttaa. Lähtökohtai
sesti kurinpitotoimien kohteena on tällöin 
kuitenkin yhteisön rinnalla myös tarkastuk
sesta päävastuullinen tilintarkastaja. 

Momentin 3 kohdan mukaan JHTT -tilin
tarkastajan hyväksyminen on peruutettava, 
jos hän ei ole enää ammattitaitoinen tai ei 
täytä tämän lain mukaisia hyväksymisen 
edellytyksiä. Hyväksymistä koskevista pe
rusteista säädettäisiin 9 §:ssä. Säännös kos
kee tilanteita, joissa hyväksyminen tulee pe
ruuttaa muusta kuin kurinpidollisesta syystä. 
JHTT -tilintarkastaja, joka ei enää ole am
mattitaitoinen, ei voi täyttää esimerkiksi vel
vollisuutta noudattaa julkishallinnon hyvää 
tilintarkastustapaa. Hyväksymisen tarkoituk
sena on muun muassa vapauttaa toimeksian
taja tutkimasta JHTT- tilintarkastajan am
mattitaitoa. Näin ollen ei ole asianmukaista, 
että JHTT -tilintarkastaja säilyttää hyväksy
misensä, vaikka hän ei perustellusti enää 
voisi täyttää velvollisuuksiaan. Ammattitaito 
säilyy vain, jos JHTT-tilintarkastaja jatku
vasti hoitaa julkishallinnon tilin-, toiminnan
tai sisäisen tarkastuksen tarkastustehtäviä. 

Momentin 4 kohdan mukaan JHTT-yh
teisön hyväksyminen on peruutettava, jos 
yhteisö ei enää harjoita tilintarkastusta tai ei 
täytä 10 §:n mukaisia hyväksymisen edelly
tyksiä. Vuosittaisista toimintaselvityksistä 
ilmenee, onko JHTT-yhteisöllä toimintaa. 
Ehdotetun säännöksen mukaan JHTT-yh
teisöllä tulisi olla nimenomaan tilintarkastus
toimintaa eikä esimerkiksi pelkästään kon
sultointia tai tilintarkastukseen liittyvää kou
lutustoimintaa. Lyhytaikainen tilintarkastus
toimeksiantojen puute ei kuitenkaan ole riit
tävä peruste hyväksymisen peruuttamiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan hyväksymi
nen voidaan peruuttaa myös enintään kahden 
vuoden määräajaksi. Säännös on tarpeen, 
koska hyväksymisen kokonaan peruuttami
nen voi jossain tapauksessa olla kohtuutonta. 

Jos hyväksyminen peruutetaan määräajaksi, 
hyväksytty JHTT-tilintarkastaja tai JHTT
yhteisö poistetaan täksi ajaksi JHTT -lu~tte
losta. Kun määräaika päättyy, hyväksymmen 
tulee jälleen voimaan ilman eri hakemusta. 
Jos hyväksyminen peruutetaan kokonaan, 
JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö VOI 
myöhemmin hakea uudelleen hyväksymistä 
9 ja 10 §:n mukaisesti. . 

Pykälän 3 momentin mukaan hyväksymi
sen peruuttamista koskeva päätös voidaan 
määrätä pantavaksi täytäntöön valituksesta 
huolimatta, jos siihen on erittäin pa.inav~a 
syitä. Lain 22 §:ssä tarkoitetusta valitusOI
keudesta johtuu, että kurinpitopäätöksen kä
sittely saattaa kestää huomattavan kauan. 
Päätös voidaan normaalitilanteissa panna 
täytäntöön vasta sen saatua lainvoiman. 
Käytännössä saattaa ilmetä tapauksia, joissa 
on erittäin tärkeää panna päätös täytäntöön 
lainvoimaisuuden puuttumisesta huolimatta. 
Tällaiset tapaukset edellyttävät säännöksen 
mukaan erittäin painavia syitä. Päätös olisi 
huolellisesti perusteltava. Erittäin painavia 
syitä voivat olla esimerkiksi vahingon välttä
minen, julkiseen hyväksymiseen perustuvan 
tilintarkastajajärjestelmän arvon ja luotetta
vuuden välttämätön suojeleminen tai sivul
listen intressien tärkeä suojeleminen. Hallin
tolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin säännök
sestä johtuu, että valitusviranomainen voi 
kieltää päätöksen välittömän täytäntöönpa
non. 

Ennen päätöksentekoa JHTT -lautakunnassa 
asianosaiselle on varattava mahdollisuus tul
la kuulluksi, jollei tätä ole aikaisemmin 
kuultu. Jotta JHTT-tilintarkastaja voisi kor
jata puutteen, JHTT-lautakunnan olisi annet
tava ensin JHTT-tilintarkastajalle mahdolli
suus määräajassa saattaa tilanne säännösten 
mukaiseksi. JHTT -yhteisö voitaisiin esimer
kiksi velvoittaa määräajassa saattamaan hal
lituksensa kokoonpano vastaamaan 10 §:n 3 
kohdan vaatimuksia uhalla, että hyväksymi
nen peruutetaan. 

Hyväksymisen peruuttamista koskevasta 
JHTT-lautakunnan päätöksestä voisi 22 §:n 
mukaan valittaa Uudenmaan lääninoikeudel
le se, jonka hyväksyminen on peruutettu. 

21 §. Varoitus ja huomautus. Pykälässä 
säädettäisiin hyväksymisen peruuttamista 
lieveropien kurinpidollisten sanktioiden käyt
tämisestä ja niiden edellytyksistä. JHTT -lau
takunnan tulee 1 momentin nojalla antaa 
JHTT -tilintarkastajalle tai -yhteisölle varoi
tus, jos JHTT-tilintarkastajan tai -yhteisön 
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20 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoi
tettu menettely on johtunut huolimattomuu
desta tai varomattomuudesta. Varoitus voi
taisiin antaa silloin, kun tilintarkastajan käyt
täytyminen ei ole niin moitittavaa kuin 20 
§:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. V aroituksella 
ilmaistaisiin JHTT -tilintarkastajan toimintaan 
kohdistuva paheksunta. Tilintarkastaja voisi 
kuitenkin edelleen jatkaa toimintaansa. Tilin
tarkastuksen luotettavuuden suojaaminen on 
tilintarkastusjärjestelmän toimivuuden ja ta
voitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää. 
JHTT -tilintarkastaja voi esimerkiksi käyttäy
tymällä tilintarkastajana julkisuudessa huo
miota herättävällä tavalla aiheuttaa järjes
telmälle vahinkoa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin huo
mautuksesta, joka on varoitusta lievempi 
kurinpidollinen sanktio. JHTT-tilintarkasta
jalle tai JHTT -yhteisölle tulee antaa huo
mautus, jos tämän toiminta täyttää muuten 
20 §:n mukaisen moitittavan käyttäytymisen 
edellytykset, mutta toiminta on ollut varo
matonta tai huolimatonta ja siihen liittyy 
lieventäviä asianhaaroja. Huomautuksen an
tamisella JHTT -lautakunta ilmaisee lievää 
paheksuntaa. Lieventäviä seikkoja voivat 
olla esimerkiksi virheen vähäisyys, asian 
vähäinen taloudellinen tai muu merkitys 
taikka säännöksen tulkinnanvaraisuus. Täl
laisia seikkoja voivat olla myös ymmärrettä
vä huomaamattomuus tai ajattelemattomuus, 
JHTT -tilintarkastaja ei ole tavoitellut toimin
nallaan itselleen tai toiselle taloudellista taik
ka muuta hyötyä, norminvastaisen toiminnan 
välttäminen on ollut käytännön syistä vaike
aa taikka se, ettei toiminta ole aiheuttanut 
haittaa tai vahinkoa toimeksiantajalle tai si
vulliselle. 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi
siin muutoksenhakukeinoista ja viranomai
sista. Pykälän 1 momentin mukaan JHTT
lautakunnan päätökseen haetaan oikaisua 
JHTT -lautakunnalta. Oikaisupyyntö saisi olla 
muodoltaan vapaa ja siihen sovellettaisiin 
hallintomenettelylakia. Nykyisestä poiketen 
oikaisukäsittely olisi pakollinen ennen vali
tuksen tekemistä. Pykälän 2 momentin mu
kaan JHTT-lautakunnan päätökseen haetaan 
valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoi
keudelta. Hallituksen esityksessä hallinto
oikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädän
nöksi ehdotetaan hallintolainkäyttölain 12 
§:ää muutettavaksi siten, että valtakunnalli
sen viranomaisen päätöksistä valitukset ha
jautuisivat kaikkiin hallinto-oikeuksiin hen-

kilön kotikunnan tai yhteisön kotipaikan pe
rusteella. Lautakunnan päätöksistä tehtävien 
valitusten vähäisen määrän vuoksi ne on 
syytä keskittää yhteen lääninoikeuteen. Lau
takunnan päätös saattaa perustua tosiseikkoi
hin, jotka voivat tulla lääninoikeuden tutkit
tavaksi myös muiden kuin lakiehdotuksessa 
tarkoitettujen valitusten yhteydessä. Esimer
kiksi kunnanvaltuuston päätöksistä koskien 
kunnan tilintarkastajien valintaa on valituk
sia vireillä hallintotuomioistuimissa. 

Hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaan vali
tusviranomaisella on varsin laaja selvittämis
velvollisuus. Niissä tapauksissa, joissa 
JHTT -lautakunta on antanut varoituksen tai 
huomautuksen tai peruuttanut hyväksymisen 
JHTT -tilintarkastajan tilintarkastuslain 14 
§:n mukaisessa yhteisössä toimimisen vuok
si, lääninoikeus voisi valitusta käsitellessään 
pyytää valtion tilintarkastuslautakunnalta 
lausunnon. 

23 §. Rangaistussäännökset. Velvollisuu
desta käyttää JHTT -tilintarkastajaa tai -yh
teisöä yhteisön tilintarkastajana on säädetty 
erillissäännöksin. Säännösten laatijoiden tar
koituksena on ollut turvata tilintarkastuksen 
laatu ja tilintarkastajien ammattitaito. Tämän 
takia JHTT -tilintarkastajiin kohdistuu y teistä 
luottamusta, jota on perusteltua suojella 
JHTT -nimikkeen oikeudettomalta käytöltä. 
Pykälän 1 momentin mukaan olisi rangaista
vaa menettely, jossa luonnollinen henkilö tai 
yhteisö on käyttänyt luvattomasti JHTT -ni
mikettä tai antanut muuten ymmärtää, että 
kysymyksessä olisi JHTT -tilintarkastaja. Yh
teisön puolesta rangaistukseen tuomittaisiin 
yhteisön puolesta toimineet henkilöt. Sään
nöksen tarkoittama toiminta on yksiselittei
sesti todettavissa, sillä vain 14 §: ssä tarkoi
tettuun luetteloon merkityt voivat esiintyä 
JHTT -tilintarkastajina tai -yhteisöinä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyy tavanomai
nen viittaussäännös salassapitovelvollisuuden 
rikkomisen rangaistavuuteen. 

24 §. V ahingonkorvausvelvollisuus. Koska 
ehdotetun lain nojalla toimivat JHTT -tilin
tarkastajat ja -yhteisöt tekevät keskeisten 
julkisoikeudellisten yhteisöjen tilintarkastus
ta, on perusteltua säätää laissa myös JHTT
tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta. 

Pykälän 1 momentin mukaan tilintarkastaja 
on ensinnäkin velvollinen korvaamaan va
hingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarkastet
tavalle yhteisölle tai säätiölle. Momentin toi
sen lauseen mukaan sama koskee vahinkoa, 
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jonka tilintarkastaja on aiheuttanut ehdotetun 
lain taikka yhteisöä tai säätiötä koskevan 
lain, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yh
tiösopimuksen vastaisella menettelyllä yh
teisön tai säätiön osakkaalle tai jäsenelle 
taikka muulle henkilölle. Yhteisöä koskeval
la lailla tai säännöksellä tarkoitetaan tilintar
kastuksen kohteena olevasta yhteisöstä an
nettua asianomaista säädöstä, esimerkiksi 
kuntalakia ja kirkkojärjestystä. Säännöksen 
mukaan JHTT-tilintarkastajan vastuu on 
tuottamusvastuuta. Korvausvelvollisuus kos
kisi vahingon aiheuttamista yhteisön valittu
na tilintarkastajana. 

Momentin kolmannen lauseen mukaan 
JHTT -tilintarkastaja vastaa myös vahingosta, 
jonka hänen apulaisensa on tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut. Säännös on 
tarpeen, sillä apulaiset toimivat JHTT -tilin
tarkastajan ohjauksessa ja valvonnan alaise
na. Vastuun tulee kanavoitua JHTT-tilintar
kastajalle, joka on tehtävään johtaneen toi
meksiannon saaja. Apulaiset ovat toimek
siantajaan nähden sivullisia. JHTT -tilintar
kastaja vastaisi apulaistensa vahinkoa tuotta
neesta toiminnasta kuin omastaan. Tällöin ei 
olisi merkitystä sillä, onko JHTT -tilintarkas
tajan omassa toiminnassa huolimattomuutta, 
vaan ratkaisevaa olisi apulaisen vahinkoon 
johtaneessa toiminnassa ilmenevä huolimat
tomuus. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin JHTT
yhteisön ja sen palveluksessa olevan JHTT
tilintarkastajan yhteisvastuusta. Jos tilintar
kastajana on JHTT-yhteisö, vastaavat vahin
gosta JHTT-yhteisö sekä se, jolla on päävas
tuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Yhteis
vastuu on tarpeen, koska JHTT -yhteisön 
puolesta toimii luonnollisia henkilöitä. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin vahin
gonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvas
tuun jakaantumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken olevan voimassa, 
mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 
luvussa säädetään. 

Kuntalain 72 §:n 1 momentin mukaan 
kunnan tilintarkastaja toimii virkavastuulla. 
Tulkinnanvaraisena voidaan pitää, soveltuu
ko vahingonkorvauslain virkamiehiä koskeva 
sääntely virkavastuulla toimivaan tilintarkas
tajaan. Vahingonkorvauslain säännökset kos
kisivat lähinnä virkamiehen henkilökohtaista 
korvausvastuuta, josta säädetään lain 4 lu
vussa. 

Vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n mu
kaan vahingonkorvauslaki ei koske muussa 

laissa säädettyä korvausvastuuta. Tämän 
vuoksi ehdotettu vahingonkorvausvelvolli
suutta koskeva säännös menisi vahingonkor
vauslain sääntelyn edelle myös virkavastuul
la toimivien kunnan tilintarkastajien kohdal
la. Ehdotettu säännös olisi tarkoituksella va
hingonkorvausvastuun osalta tiukempi kuin 
virkamiehen vastuuta koskevat vahingonkor
vauslain säännökset. 

Ehdotetun lain säännöstä vahingonkorvaus
velvollisuudesta ei sovelleta JHTT -tilintar
kastajan tässä ominaisuudessaan harjoitta
maan muuhun kuin toimimiseen tarkastetta
van yhteisön valittuna tilintarkastajana. Esi
merkiksi toimiessaan valtiontalouden tarkas
tusviraston virkamiehenä valtion tiliviraston 
tilintarkastajana JHTT -tilintarkastaja toimii 
virkavastuulla eikä häneen sovellettaisi tä
män lain vahingonkorvaussäännöksiä. Vas
tuu esimerkiksi JHTT-tilintarkastajan kon
sulttitoiminnassa määräytyisi edelleen sopi
muksia koskevan ja muiden yleisten vahin
gonkorvausoikeudellisten periaatteiden sekä 
vahingonkorvauslain mukaan. 

25 §. Tarkemmat säännökset. Pykälään 
sisältyisi tavanomainen asetuksenantoval
tuus. 

26 §. V oimaantulo. Pykälässä olisi ta
vanomainen voimaantulosäännös. Lailla ku
mottaisiin asetus julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT -yh
teisöstä (926/1991) siihen myöhemmin teh
tyine muutoksineen. Vuoden 1999 JHTT
tutkinnon järjestelyiden helpottamiseksi eh
dotetaan kuitenkin, että kuruottavan asetuk
sen nojalla annettu valtiovarainministeriön 
päätös julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastajan tutkinnon sisällöstä (357/1994) jäisi 
voimaan, kunnes toisin säädetään. Ministeri
ön päätöstä on muutettu päätöksillä 
1464/1995 ja 600/1998. Lain on tarkoitus 
tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999. 

27 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo
mentissa ehdotetaan, että JHTT -asetuksen 
mukaan JHTT-luetteloon merkityt JHTT-ti
lintarkastajat ja JHTT -yhteisöt rekisteröidään 
ilman eri hakemusta 14 §:ssä tarkoitettuun 
JHTT-luetteloon. JHTT-lautakunnan ennen 
lain voimaantuloa JHTT -tutkintoon hyväksy
mien henkilöiden oikeus osallistua tutkin
toon säilyisi lautakunnan päätöksen mukaise
na kuitenkin enintään 31.12.2001 saakka. 
Siltä osin kuin on vielä voimassa ajallisesti 
rajoittamattomia hyväksymispäätöksiä, nekin 
olisivat voimassa 31.12.2001 saakka. 

Kuruottavan asetuksen mukaan JHTT-tilin-
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tarkastajan tulee toimittaa toimintaselvityk
sensä kerran viidessä vuodessa. Tämän lain 
nojalla annettavassa asetuksessa on tarkoitus 
ehdottaa, että tämä aika lyhennetään kol
meksi vuodeksi. Tämän vuoksi 2 momentis
sa ehdotetaan, että selvitys tulee antaa viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun henkilö on mer
kitty JHTT-luetteloon tai viimeistään tämän 
lain nojalla annettavassa asetuksessa sääde
tyssä määräajassa. 

Edellä 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa eh
dotetaan JHTT-tutkintoon pääsyn edellytyk
seksi tilintarkastustehtäviin soveltuvan ylem
män korkeakoulututkinnon suorittamista. 
Koska suuri osa potentiaalisista JHTT-tut
kintoon osallistujista on suorittanut alemman 
korkeakoulututkinnon ja huomioon ottaen 
tarvittavan täydennyskoulutuksen keston, 
ehdotetaan 3 momentissa tutkintovaatimuk
seen noin viiden vuoden mittaista siirtymäai
kaa. 

Edellä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa eh
dotetaan JHTT -tutkintoon pääsyn edellytyk
seksi sitä, että hakija on toiminut JHTT-ti
lintarkastajan ohjauksessa tai vastaavalla 
tavalla tilintarkastustehtävissä vähintään nel
jä vuotta siten kuin ministeriön päätöksellä 
tarkemmin säädetään. JHTT -tilintarkastajien 
suhteellisen pienen määrän vuoksi ehdote
taan 4 momentissa säädettäväksi, että vaati
musta toimimisesta JHTT -tilintarkastajan 
ohjauksessa sovelletaan vasta tilintarkastus
kokemukseen, joka on saatu siitä ajankoh
dasta alkaen, joka alkaa viiden vuoden ku
luttua tämän lain voimaantulosta. 

Valtioneuvosto on asettanut JHTT -lauta
kunnan 31.12.2000 päättyväksi toimikaudek
si. Lautakunta on kokoonpanaltaan 13 §:n 
mukainen lukuun ottamatta sitä, että lauta
kunnalla ei JHTT -asetuksen mukaan ole va
rajäseniä. On tarkoituksenmukaista, että ny
kyinen lautakunta jatkaa toimikautensa lop
puun ilman varajäseniä, mitä ehdotetaan py
kälän 5 momentissa. 

Jos muissa säännöksissä viitataan kumotta
vaan asetukseen, katsotaan viittauksen tar
koittavan tämän lain säännöksiä. 

2. Tarkemmat säännökset 

Asetuksella on tarkoitus säätää tarkemmin 
toimintaselvitysten jättämisajasta, tutkinto
oikeuden voimassaolosta, JHTT-lautakunnas
ta ja lautakunnan antamasta toimintakerto
muksesta. Ministeriön päätöksellä säädetään 
tarkemmin JHTT -tutkinnosta, tutkintoon 
vaadittavista opinnoista, tutkintoon edellyte
tystä julkishallinnon ja -talouden kokemuk
sesta sekä tilintarkastuskokemuksesta. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päi
vänä heinäkuuta 1999. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajien ( JHTT-tilintarkas
taja), jäljempänä tilintarkastaja, sekä jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastusyh
teisöjen (JHTT-yhteisö), jäljempänä tilintar
kastusyhteisö hyväksymiseen ja valvontaan. 
Tätä lakia sovelletaan julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastukseen siltä osin kuin 
muussa laissa ei toisin säädetä. 

Tilintarkastajan toimiessa muussa kuin la
kisääteisessä julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastustehtävässä häneen ei sovelleta 
tämän lain 4, 5 ja 24 §:ää. 

Tämän lain 4, 5, 23 ja 24 §:ää ei sovelleta, 
jos muussa laissa säädetään toisin. 

2 § 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkas
tuslautakunta 

Julkishallinnon tilintarkastusta käsittelevän 
ministeriön yhteydessä on julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastuslautakunta ( JHTT -lau
takunta), jäljempänä lautakunta. 

3 § 

Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus 

Tilintarkastaja ei saa olla vajaavaltainen, 
konkurssissa tai liiketoimintakiellossa, eikä 
hän toiminnallaan saa olla osoittanut olevan
sa sopimaton tilintarkastukseen. 

4§ 

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuus 

Tilintarkastajalla ja tilintarkastusyhteisöllä 
on oltava edellytykset riippumattamaan tilin
tarkastukseen. Jos edellytykset puuttuvat, 
tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on 
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai 
luovuttava siitä. 

5 § 

Tilintarkastajan esteellisyys 

Tilintarkastajan esteellisyydestä on voi
massa, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 
10 ja 11 §:ssä säädetään. 

6 § 

Hyvä tilintarkastustapa 

Tilintarkastustehtävää suorittaessaan tilin
tarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on nou
datettava julkishallinnon hyvää tilintarkastus
tapaa. 

7 § 

Tilintarkastajan hyväksyminen 

Lautakunta hyväksyy hakemuksesta tilin
tarkastajaksi henkilön, joka täyttää tilintar
kastajan yleisen kelpoisuuden ja on suorit
tanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkas
tajan tutkinnon (JHTT-tutkinto), jäljempänä 
tutkinto. 

Ennen tilintarkastajaksi hyväksymistä ha
kijan on annettava lautakunnalle kirjallisena 
seuraava vakuutus: 

"MinäN. N. lupaan kunniani ja omantun
toni kautta rehellisesti, puolueettomasti ja 
tunnollisesti suorittaa kaikki ne tehtävät, joi
ta minulla julkishallinnon ja -talouden tilin
tarkastajana on. Samoin lupaan, että en il
maise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen 
toimessani saanut tietooni ja joka on pidettä
vä salassa." 

8 § 

Tutkinto 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaji
en ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista 
toteamista varten on tutkinto. 

Tutkinnosta säädetään tarkemmin minis
teriön päätöksellä. 
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9 § 

Oikeus osallistua tutkintoon 

Tutkintoon on oikeus osallistua sillä, joka 
1) on suorittanut tilintarkastustehtäviin 

soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 
ja ne vaadittavat opinnot, jotka ministeriön 
päätöksellä tarkemmin säädetään; 

2) on päätoimisesti toiminut julkishallin
non ja -talouden tehtävissä vähintään viisi 
vuotta siten kuin ministeriön päätöksellä 
tarkemmin säädetään; sekä 

3) on toiminut tilintarkastajan ohjauksessa 
tai vastaavalla tavalla tilintarkastustehtävissä 
vähintään neljä vuotta siten kuin ministeriön 
päätöksellä tarkemmin säädetään. 

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa maini
tuista vaatimuksista poiketen tutkintoon on 
oikeus osallistua myös sillä, joka on suorit
tanut korkeakoulututkinnon ja jolla on vä
hintään seitsemän vuoden kokemus vaativis
ta julkishallinnon laskentatoimen, rahoituk
sen ja oikeudellisista tehtävistä sekä vähin
tään neljän vuoden käytännön kokemus tilin
tarkastuksesta taikka joka on vähintään 15 
vuoden ajan toiminut ammattimaisesti jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastus- tai 
niihin rinnastettavissa tehtävissä siten kuin 
ministeriön päätöksellä tarkemmin sääde
tään. 

Tutkinto-oikeuden voimassaotosta sääde
tään asetuksella. 

10 § 

Tilintarkastusyhteisön hyväksyminen 

Lautakunta hyväksyy hakemuksesta tilin
tarkastusyhteisöksi osakeyhtiön, komman
diittiyhtiön tai avoimen yhtiön, joka ei ole 
konkurssissa ja täyttää seuraavat edellytyk
set: 

1) yhtiön kaupparekisteriin merkittynä toi
mialana on tilintarkastus ja siihen liittyvä 
toiminta; 

2) yli kahden kolmasosan avoimen yhtiön 
yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vas
tuunalaisista yhtiömiehistä on oltava yhtiössä 
työskenteleviä tilintarkastajia tai tilintarkas
tusyhteisöjä sekä osakeyhtiössä yli kahden 
kolmasosan kaikista osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä on oltava yhtiössä 
työskentelevillä tilintarkastajilla, tilintarkas
tusyhteisöillä, julkisyhteisöillä taikka yhdis-

tyksillä, joiden jäseninä on vain julkisyh
teisöjä; 

3) yli kahden kolmasosan osakeyhtiön hal
lituksen jäsenistä tulee olla tilintarkastajia tai 
muutoin julkishallinnon ja -talouden tilintar
kastukseen hyvin perehtyneitä. 

11§ 

Tilintarkastusy hteisön päävastuullinen 
tilintarkastaja 

Jos tilintarkastukseen on valittu tilintarkas
tusyhteisö, sen on ilmoitettava tarkastettaval
le yhteisölle, kenellä on päävastuu tilintar
kastuksesta. Päävastuulliseksi tilintarkastuk
sessa on määrättävä kyseisen tilintarkas
tusyhteisön palveluksessa oleva tilintarkas
taja. 

12 § 

Lautakunnan kokoonpano ja henkilöstö 

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja 
enintään yhdeksän muuta jäsentä sekä muilla 
kuin puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla 
kullakin henkilökohtainen varajäsen. V aitio
neuvosto määrää puheenjohtajan, varapu
heenjohtajan sekä muut jäsenet ja heidän 
varaJäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Jäsenistä kolme on määrättävä kuntien kes
kusjärjestön esityksestä. Jäsenistä kahden on 
edustettava korkeakouluja. Vähintään yhden 
jäsenen on edustettava tilintarkastajia. Yhden 
jäsenen on lisäksi oltava oikeustieteen kandi
daatin tutkinnon suorittanut. 

Lautakunnalla voi olla sihteeri tai sihtee
reitä sekä muuta tarvittavaa henkilökuntaa. 

Lautakunnan jäsenten, varajäsenten ja sih
teerin tulee olla julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastukseen hyvin perehtyneitä. 

13 § 

Lautakunnan tehtävät 

Lautakunnan tehtävänä on: 
1) huolehtia tilintarkastajien ja tilintarkas

tusyhteisöjen tilintarkastuksen yleisestä oh
jauksesta ja valvonnasta; 

2) ratkaista tutkintoon osallistumista kos
kevat hakemukset ja vahvistaa tutkinnon 
ajankohta; 
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3) päättää hyväksymisestä tutkinnossa; 
4) päättää tilintarkastusyhteisön hyväksy

misestä; 
5) pitää luetteloa tilintarkastajista ja tilin

tarkastusyhteisöistä sen mukaan kuin erik
seen säädetään; 

6) tehdä aloitteita ja esityksiä julkishallin
non ja -talouden tilintarkastuksen kehittämi
seksi; 

7) huolehtia julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastuksen koulutuksen saatavuudesta; 

8) huolehtia muista sille säädetyistä tehtä
vistä. 

14 § 

Luettelo tilintarkastajista ja 
tilintarkastusyhteisöistä 

Lautakunta pitää tilintarkastajista ja tilin
tarkastusyhteisöistä luetteloa ( JHTT -luette
lo), jäljempänä luettelo. 

Luetteloon merkitään tilintarkastajan nimi, 
syntymäaika ja luetteloon merkitsemispäivä. 
Tilintarkastusyhteisöstä luetteloon merkitään 
toiminimi ja luetteloon merkitsemispäivä. 
Luetteloon merkitään myös tiedot 21 §:n 
nojalla annetuista varoituksista ja huomau
tuksista sen jälkeen, kun päätös on tullut 
lainvoimaiseksi. 

Luettelo on julkinen. Siitä annetaan pyyn
nöstä todistuksia ja otteita. 

Vain luetteloon merkitty tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö on oikeutettu käyttä
mään nimikettä Julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastaja ( JHTT -tilintarkastaja) tai Jul
kishallinnon ja -talouden tilintarkastusyhteisö 
( JHTT -yhteisö). 

15 § 

Valvonta 

Lautakunta valvoo, että tilintarkastajat säi
lyttävät ammattitaitonsa ja että tilintarkastas
tajat ja tilintarkastusyhteisöt edelleen täyttä
vät tämän lain mukaiset hyväksymisen edel
lytykset sekä toimivat tämän lam ja muiden 
tarkastuksesta annettujen säännösten mukai
sesti. Lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimen
piteisiin, jos edellä mainituissa seikoissa il
menee puutteita. 

380415B 

16 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Lautakunnalla on oikeus saada tilintarkas
tajalta ja tilintarkastusyhteisöltä tarkastetta
vakseen kaikki toiminnan valvonnan kannal
ta tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat ja 
muut tallenteet Valvottavan on lisäksi ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava lautakun
nalle sen pyytämät valvonnan kannalta tar
peelliset tiedot ja selvitykset. Mitä 18 §:ssä 
tai muualla laissa säädetään tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuudesta, ei koske asiakir
jojen ja muiden tallenteiden, tietojen ja sel
vitysten antamista valvontaa varten. 

17 § 

Lautakunnan jäsenten ja henkilöstön 
salassapitovelvollisuus 

Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheen
johtaja, jäsen, varajäsen, sihteeri tai lauta
kunnan henkilöstöön kuuluva ei saa yksityi
sesti hyödyntää eikä sivulliselle ilmaista, 
mitä hän tehtävänsä perusteella on saanut 
tietää tilintarkastajan tai tilintarkastusyh
teisön tai jonkun muun taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista, ellei se, 
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädet
ty, suostu tietojen antamiseen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tie
tojen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion tai kunnan tai muulle viranomai
selle sen lain mukaisen valvonta- tai muun 
tehtävän suorittamista varten; 

2) poliisi- tai muulle esitutkintaviranomai
selle, tulli- tai syyttäjäviranomaiselle tai tuo
mioistuimelle rikoksen selvittämistä varten; 

3) Euroopan yhteisöjen toimielimene tai 
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos 
yhteisön lainsäädännössä edellytetään niiden 
antamista; eikä 

4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä 
sopimuksessa edellytetään niiden antamista. 

18 § 

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön 
palveluksessa olevan salassapitovelvollisuus 

Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön 
palveluksessa oleva ei saa yksityisesti hyö-
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dyntää eikä sivulliselle ilmaista, mitä hän 
tehtävänsä perusteella on saanut tietää tilin
tarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tai jon
kun muun taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista, ellei se, jonka hyväk
si vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu 
tietojen antamiseen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tie
tojen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion tai kunnan tai muulle viranomai
selle sen lain mukaisen valvonta- tai muun 
tehtävän suorittamista varten; 

2) poliisi- tai muulle esitutkintaviranomai
selle, tulli- tai syyttäjäviranomaiselle tai tuo
mioistuimelle rikoksen selvittämistä varten; 

3) Euroopan yhteisöjen toimielimene tai 
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos 
yhteisön lainsäädännössä edellytetään niiden 
antamista; eikä 

4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä 
sopimuksessa edellytetään niiden antamista. 

19 § 

Luettelosta poistaminen 

Kalenterivuoden lopussa luettelosta poiste
taan kalenterivuoden aikana 65 vuotta täyttä
neen henkilön tiedot. 

Luettelosta voidaan poistaa pysyvästi tilin
tarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä koskevat 
tiedot myös tarkastajan tai yhteisön omasta 
aloitteesta. 

Luettelossa oleva tieto varoituksesta tai 
huomautuksesta poistetaan viiden vuoden 
kuluttua sen merkitseruisestä luetteloon. 

20 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

Lautakunnan on peruutettava tilintarkasta
jan tai tilintarkastusyhteisön hyväksyminen, 
jos: 

1) tilintarkasta ja tai tilintarkastusyhteisö on 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
menetellyt julkishallinnon ja -talouden tar
kastajan toiminnasta annettujen säännösten 
tai ohjeiden vastaisesti; 

2) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on 
annetusta varoituksesta huolimatta toistuvasti 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
rikkonut velvollisuuksiaan tilintarkastajana 
tai tilintarkastusyhteisönä; 

3) tilintarkastaja ei ole enää ammattitaitoi-

nen tai ei täytä tämän lain mukaisia hyväk
symisen edellytyksiä; 

4) tilintarkastusyhteisö ei enää harjoita ti
lintarkastusta tai ei täytä tämän lain mukai
sia hyväksymisen edellytyksiä. 

Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
hyväksyminen voidaan peruuttaa myös enin
tään kahden vuoden määräajaksi. 

Hyväksymisen peruuttaminen voidaan 
valituksesta huolimatta määrätä pantavaksi 
täytäntöön, jos siihen on erittäin painavia 
syitä. 

Lautakunnan on varattava sille tilintarkas
tajalle tai tilintarkastusyhteisölle, jota hyväk
symisen peruuttaminen koskee, tilaisuus tul
la kuulluksi. 

21 § 

Varoitus ja huomautus 

Lautakunnan tulee antaa tilintarkastajalle 
tai tilintarkastusyhteisölle varoitus, jos tilin
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö huolimat
tomuudesta tai varomattomuudesta on me
netellyt julkishallinnon ja -talouden tarkas
tajan toiminnasta annettujen säännösten tai 
ohjeiden vastaisesti tai rikkonut annetusta 
varoituksesta huolimatta toistuvasti velvolli
suuksiaan tilintarkastajana tai tilintarkas
tusyhteisönä. 

Jos tilintarkastajan tai tilintarkastusyh
teisön 1 momentissa tarkoitettuun menette
lyyn liittyy lieventäviä seikkoja, lautakunnan 
on varoituksen asemesta annettava tilintar
kastajalle tai tilintarkastusyhteisölle huo
mautus. 

22 § 

Muutoksenhaku 

Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi 
tehdä lautakunnalle kirjallisen oikaisuvaati
muksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päi
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal
la. 

Lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta 
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit
tamalla Uudenmaan lääninoikeuteen. 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen saa teh
dä se 

1) jonka hakemus osallistua tutkintoon on 
hylätty; 

2) joka on hylätty tutkinnossa; 
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3) jonka hakemus tilintarkastusyhteisöksi 
hyväksymiseksi on hylätty; 

4) jolle on annettu varoitus tai huomautus; 
sekä 

5) jonka hyväksyminen on peruutettu. 
Valitukseen sovelletaan, mitä hallintolain

käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

23 § 

Rangaistussäännökset 

Joka 14 §:n 4 momentin vastaisesti käyttää 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ni
mikettä taikka muuta nimitystä, jonka perus
teella voidaan virheellisesti olettaa hänen 
olevan tässä laissa tarkoitettu tilintarkastaja, 
on tuomittava JHTT-tilintarkastajan ammat
tinimikkeen luvatlomasta käyttämisestä sak
koon. 

Rangaistus 17 §:n 1 momentissa tai 18 §:n 
1 momentissa säädetyn salassapitovelvolli
suuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 
luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole 
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan 
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta. 

24 § 

Vahingonkarvausvelvollisuus 

Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan 
vahingon, jonka hän on toimessaan tahalli
sesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tar
kastettavalle yhteisölle tai säätiölle. Sama 
koskee vahinkoa, joka tätä lakia taikka tar
kastettavaa yhteisöä tai säätiötä koskevaa 
säännöstä tai sitä koskevia sääntöjä rikko
malla on aiheutettu tarkastettavan yhteisön 
tai säätiön osakkaalle tai jäsenelle taikka 
muulle henkilölle. Tilintarkastaja vastaa 
myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa 
tahallisesti tai huolimattomuudesta on aihe
uttanut. 

Jos tilintarkastukseen on valittu tilintarkas
tusyhteisö, vahingosta vastaavat tilintarkas
tusyhteisö sekä se, jolla on päävastuu tilin
tarkastuksesta. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor
vausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään. 

25 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset lautakunnan ko
koonpanosta, henkilöstöstä ja tehtävistä sekä 
muusta tämän lain täytäntöönpanosta anne
taan asetuksella. 

26 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1999. 

Tällä lailla kumotaan julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä 
JHTT-yhteisöstä 14 päivänä kesäkuuta 1991 
annettu asetus (926/1991) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. Kuruottavan 
asetuksen nojalla julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä 17 päivä
nä toukokuuta 1994 annettu valtiovarainmi
nisteriön päätös (357/1994) jää kuitenkin 
edelleen voimaan. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voi
maantuloa. 

27 § 

Siirtymäsäännökset 

Kuruottavan asetuksen mukaan JHTT
luetteloon merkityt JHTT -tilintarkastajat ja 
JHTT-yhteisöt merkitään ilman eri hakemus
ta tässä laissa tarkoitettuun luetteloon hyväk
syttyinä tilintarkastajina ja tilintarkastusyh
teisöinä. JHTT-lautakunnan ennen lain voi
maantuloa JHTT -tutkintoon hyväksymien 
henkilöiden oikeus osallistua tutkintoon säi
lyy lautakunnan päätöksen mukaisena. Oi
keus lakkaa kuitenkin olemasta voimassa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. 

Kuruottavan asetuksen mukaisesti JHTT
luetteloon merkityn JHTT-tilintarkastajan 
tulee toimittaa selvitys toiminnastaan JHTT
lautakunnalle viiden vuoden kuluttua siitä, 
kun hänet on asetuksen mukaisesti merkitty 
JHTT-luetteloon. Selvitys on kuitenkin an
nettava viimeistään tämän lain nojalla annet
tavassa asetuksessa säädetyssä määräajassa. 

Edellä 9 §:n 1 momentissa säädetyistä vaa
timuksista poiketen tutkintoon on viimeis
tään 31 päivänä joulukuuta 2004 oikeus 
osallistua myös henkilöllä, joka on suoritta-



28 HE 242/1998 vp 

nut tilintarkastustehtäviin soveltuvan alem
man korkeakoulututkinnon. 

Edellä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa sää
dettyä vaatimusta toimimisesta tilintarkasta
jan ohjauksessa sovelletaan tilintarkastus
kokemukseen, joka on saatu siitä ajankoh
dasta alkaen, joka alkaa viiden vuoden ku
luttua tämän lain voimaantulosta. 

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 

Kumottavan asetuksen nojalla määrätty 
JHTT-lautakunta jatkaa toimintaansa tässä 
laissa tarkoitettuna lautakuntana toimikau
tensa loppuun. 

Muualla lainsäädännössä olevan viittauk
sen tällä lailla kumottuun asetukseen katso
taan lain voimaantulon jälkeen tarkoittavan 
viittausta tähän lakiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

Asetus 

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 
päivänä kuuta 199 annetun lain ( /199 ) nojalla: 

1 § 

JHTT -lautakunta 

JHTT -lautakunnan jäsenten, asiantuntijoi
den ja henkilöstön palkkiot vahvistaa asian
omainen ministeriö. 

2 § 

Menettely JHTT-lautakunnassa 

Jos asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mie
lipiteitä, asia päätet~~n yksinkertaisella ään
ten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan 
asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjoh
taja on kannattanut. Kurinpitoasioissa äänten 
mennessä tasan lautakunnan päätökseksi tu
lee kuitenkin asianosaisen kannalta lievempi 
ratkaisu. 

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä 
valtion komiteoista säädetään. 

3 § 

Tilintarkastajatodistus 

JHTT-lautakunta antaa JHTT-luetteloon 
merkitylle henkilölle tilintarkastajatodistuk
sen. Samoin lautakunta antaa todistuksen 
yhteisölle hyväksymisestä ja JHTT-luette
loon merkitsemisestä. 

4§ 

Valvonta 

JHTT-tilintarkastajan on joka kolmas vuosi 
annettava JHTT-lautakunnalle sen määrää-

mänä aikana ja määräämällä tavalla selvitys 
edellisen kauden toiminnastaan. JHTT -yh
teisön on annettava vastaava selvitys vuosit
tain. 

5 § 

Toimintakertomus 

JHTT -lautakunnan on vuosittain maalis
kuun loppuun mennessä laadittava kertomus 
edellisen kalenterivuoden toiminnastaan. 
Kertomus on toimitettava välittömästi 
ministeriölle tiedoksi. 

6 § 

Tutkinto-oikeuden voimassaolo 

JHTT-lautakunnan myöntämä tutkinto-oi
keus on voimassa kaksi vuotta myöntämis
vuoden lopusta lukien. 

7§ 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuu
ta 1999. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa hy
väksyttyjen JHTT -tilintarkastajien tulee an
taa 3 §:ssä tarkoitettu selvitys viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaan tulemisesta. 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




