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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastus-
lain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 
annetun lain 21 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilin-
tarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin 
säännös toimintaansa aloittavien yhteisöjen 
mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valit-
sematta. Lisäksi tilintarkastajan yläikäraja 
poistettaisiin tilintarkastuslaista sekä jul-

kishallinnon ja -talouden tilintarkastajista an-
netusta laista. Yläikärajan poistamisella 
mahdollistetaan tilintarkastajien työurien pi-
dentyminen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 31 
päivänä joulukuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1   Nykyti la  

Tilintarkastusvelvollisuus 
 

Tilintarkastuslaki (459/2007) on yleislaki, 
johon on koottu kirjanpitolain (1336/1997) 
1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun kirjanpitovelvolli-
sen yhteisön ja säätiön tilintarkastusta koske-
vat säännökset. Tilintarkastuslailla on saatet-
tu voimaan tilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuk-
sesta, direktiivien 78/660 ETY ja 
83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2006/43/EY. 

Tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentissa sää-
detään yhteisölle ja säätiölle velvollisuus va-
lita tilintarkastaja ja toimittaa tilintarkastus 
sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muu-
alla laissa säädetään. Pykälän 2 momentin 
mukaan, jollei muualla laissa toisin säädetä, 
tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yh-
teisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä vä-
littömästi edeltäneellä tilikaudella enintään 
yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: 
1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 
200 000 euroa tai 3) palveluksessa on keski-
määrin yli kolme henkilöä. Säännöksellä on 
vapautettu pienimmät yhteisöt tilintarkastus-
velvollisuudesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan tilintarkasta-
jaa ei kuitenkaan voi jättää valitsematta yh-
teisössä, jonka pääasiallinen toimiala on ar-
vopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla 
on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpi-
tovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen 
johtamisessa. 

Lisäksi pykälän 4 momentin mukaan, jos 
yhteisöllä ei ole velvollisuutta valita tilintar-
kastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuk-
sessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintar-
kastuksesta sekä useamman tilintarkastajan 
valinnasta. 

Mahdollisuus tilintarkastajan valitsematta 
jättämiseen on edellä kuvatussa 4 §:n 2 mo-
mentissa sidottu yhteisön päättyneisiin tili-
kausiin. Pykälässä ei säädetä tilintarkastus-

velvoitteesta vapautumisesta tilanteessa, jos-
sa yhteisöllä ei vielä ole perustamisen jäl-
keen kahta päättynyttä tilikautta. Lain tarkoi-
tuksena on hallituksen esityksen (HE 
194/2006 vp) mukaan ollut vapauttaa pie-
nimmät yhteisöt tilintarkastusvelvoitteesta, 
mukaan lukien toimintaansa aloittavat yhtei-
söt. Pykälän 2 momentin muotoilu ei siten 
ole täysin onnistunut. 

Valtaosalla yhtiöistä ei ole alkuvuosina lii-
ketoimintaa tai se on pienimuotoista. Käy-
tännöksi on muodostunut, että tilintarkastaja 
usein jätetään valitsematta ensimmäisille tili-
kausille. Esimerkiksi ehdotuksen valmistelun 
aikaisten tietojen mukaan vuonna 2011 rekis-
teröidyistä 12 736 osakeyhtiöstä noin 33 pro-
sentilla, vuonna 2012 rekisteröidyistä 12 508 
osakeyhtiöstä noin 29 prosentilla ja vuonna 
2013 ensimmäisen puoliskon aikana rekiste-
röidyistä 6 372 osakeyhtiöstä noin 23 prosen-
tilla on tilintarkastaja. 

Voimassa olevaan lakiin olisi lisättävä täy-
dentävä ja selkeyttävä säännös, jossa säädet-
täisiin toimintaansa aloittavien yhteisöjen 
mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valit-
sematta. 
 
Tilintarkastajan yläikäraja 
 

Tilintarkastuslaissa säädetään KHT- ja 
HTM-tilintarkastajien sekä KHT- ja HTM-
yhteisöjen  ja  julkishallinnon  ja  -talouden 
ti-lintarkastajista  annetussa  laissa 
(467/1999), jäljempänä  JHTT-laki,  jul-
kishallinnon ja -talouden tilintarkastajien 
(JHTT-tilintarkastaja) sekä julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastusyhteisöjen (JHTT-
yhteisö) hyväksymisestä ja valvonnasta. 

Tilintarkastuslain 35 §:ssä säädetään KHT- 
ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen lak-
kaamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan ti-
lintarkastajan hyväksyminen lakkaa sen ka-
lenterivuoden päättyessä, jona tilintarkastaja-
na oleva luonnollinen henkilö täyttää 
70 vuotta. Säännöksellä on vanhan tilintar-
kastuslain (936/1994) esitöiden mukaan ta-
voiteltu tilintarkastajien ammattitaidon ja 
yleisen luotettavuuden lisäämistä. Myös 
JHTT-lain 21 a §:ssä säädetään samankaltai-
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sesti JHTT-tilintarkastajan tietojen poistami-
sesta JHTT-luettelosta sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana JHTT-tilintarkastaja on 
täyttänyt 70 vuotta. 

Lähivuosina erityisesti HTM-
tilintarkastajia tulee eläköitymään huomatta-
va määrä. Keskuskauppakamarin tilintarkas-
tuslautakunnan tilastojen mukaan vuoden 
2013 alussa KHT-tilintarkastajista, joita oli 
756 kappaletta, 46 prosenttia oli yli 50-
vuotiaita ja kahdeksan prosenttia yli 65-
vuotiaita. Vastaavasti HTM-tilintarkastajista, 
joita oli 636 kappaletta, 77 prosenttia oli yli 
50-vuotiaita ja 26 prosenttia yli 65-vuotiaita. 

Tilintarkastajan hyväksymisen automaattis-
ta lakkaamista 70 vuoden iässä voidaan pitää 
vanhentuneena mallina tilintarkastuksen laa-
dun turvaamiseksi. Tilintarkastajien toimin-
nan laatua valvotaan säännöllisin väliajoin ti-
lintarkastajiin kohdistuvassa laadunvalvon-
nassa. Tarvetta yläikärajalle ei siten enää ole. 
Toimialan ikäjakauma ja eläköityvien tilin-
tarkastajien merkittävä määrä tukevat myös 
yläikärajan poistamista, sillä näin mahdollis-
tetaan tilintarkastajien työurien pidentymi-
nen. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on huomioida perus-
tetut toimintaansa aloittavat yhteisöt tilintar-
kastusvelvollisuudesta vapautumista koske-
vassa sääntelyssä. Tilintarkastuslakiin ehdo-
tetaan uutta säännöstä näiden yhteisöjen 
mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valit-
sematta. 

Tavoitteena on myös mahdollistaa tilintar-
kastajien työurien pidentyminen ja alalla 
toimiminen poistamalla tilintarkastajan 
yläikäraja. Lisäksi KHT- tai HTM-
tilintarkastaja, jonka hyväksyminen olisi la-
kannut ja JHTT-tilintarkastaja, jonka tiedot 
olisi poistettu rekisteristä, voisivat hakea hy-
väksynnän palauttamista. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esitys selkeyttäisi oikeustilaa toimintaansa 
aloittavan perustetun yhteisön tilintarkastus-
velvollisuuden osalta. Valtaosa perustettavis-
ta yhteisöistä jättää jo nyt tilintarkastajan va-

litsematta. Esityksellä ei ole merkittäviä vai-
kutuksia näiden yhteisöjen tilintarkastuskus-
tannuksiin. Yksittäisten yhteisöjen kohdalla 
sillä voi kuitenkin olla myös taloudellista 
merkitystä. 

Tilintarkastajien kannalta esityksellä on ta-
loudellista merkitystä, sillä tilintarkastajan 
yläikärajan poistaminen mahdollistaisi tilin-
tarkastajien työurien pidentymisen sekä alan 
yrittäjänä toimimisen myös 70 ikävuoden 
jälkeen. 

Tilintarkastajan yläikärajan poistaminen 
vaikuttaisi Keskuskauppakamarin tilintarkas-
tuslautakunnan ylläpitämään tilintarkastaja-
rekisteriin ja JHTT-lautakunnan ylläpitämään 
JHTT-luetteloon siten, että automaattista 
ikään perustuvaa takarajaa rekisteristä pois-
tamiselle ei enää jatkossa olisi. 
 
4  Asian valmiste lu 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastaja-
järjestelmän uudistamista valmistelemaan 
asettama työryhmä, joka luovutti raporttinsa 
työ- ja elinkeinoministeriölle 30 päivänä 
marraskuuta 2012, ehdotti raportissaan tilin-
tarkastajien yläikärajan poistamista. Ehdotus 
sai kannatusta työ- ja elinkeinoministeriön 
järjestämällä lausuntokierroksella, jossa lau-
suntoja pyydettiin laajalta joukolta sidosryh-
miä. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti erot-
taa ikärajasäännöksestä luopumisen järjes-
telmäuudistuksesta ja näin nopeuttaa muu-
toksen voimaansaattamista. 

Esitysluonnos, joka sisälsi myös ehdotuk-
sen tilintarkastajan rikosepäilyjä koskevaksi 
ilmoitusvelvollisuudeksi, valmisteltiin tämän 
jälkeen työ- ja elinkeinoministeriössä. Esitys-
luonnoksesta pyydettiin lausunnot oikeusmi-
nisteriöltä, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, valtiovarainministeriöl-
tä, Finanssivalvonnalta, Patentti- ja rekisteri-
hallitukselta, Verohallinnolta, Valtakunnan-
syyttäjänvirastolta, Poliisihallitukselta, kes-
kusrikospoliisilta, Keskuskauppakamarin ti-
lintarkastuslautakunnalta, valtion tilintarkas-
tuslautakunnalta, Aalto-yliopistolta, Svenska 
Handelshögskolanilta, Tampereen yliopistol-
ta, Turun yliopistolta, Vaasan yliopistolta, 
Åbo Akademilta, Elinkeinoelämän keskuslii-
tolta, Finanssialan keskusliitto ry:ltä, Kes-
kuskauppakamarilta, Suomen Yrittäjät ry:ltä, 



 HE 191/2013 vp  
  

 

4 

Taloushallintoliitto ry:ltä, HTM-
tilintarkastajat ry:ltä, KHT-yhdistys - Fö-
reningen CGR ry:ltä, Julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajat ry:ltä, Säätiöiden ja 
rahastojen neuvottelukunta ry:ltä ja Yhdis-
tysasiain neuvottelukunnalta. 

Lausuntokierroksella annettujen lausunto-
jen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö 
päätyi erottamaan esitysluonnoksesta erilli-
seen jatkovalmisteluun ristiriitaisia näke-
myksiä herättäneen ehdotuksen tilintarkasta-
jan rikosepäilyjä koskevaksi ilmoitusvelvol-

lisuudeksi. Tässä esityksessä olevista tilin-
tarkastuslain muuttamista koskevista ehdo-
tuksista nimenomaista kannatusta sai erityi-
sesti ikärajasäännöksen poistaminen. Valtio-
varainministeriö ehdotti lausunnossaan ikära-
jasäännöksen poistamista myös JHTT-laista 
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat 
ry:n tehtyä 21 päivänä toukokuuta 2013 val-
tiovarainministeriölle aloitteen JHTT-lain 
muuttamisesta tältä osin. JHTT-lain ikäraja-
säännöksen poistaminen otettiin jatkovalmis-
telussa esitykseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Tilintarkastuslaki 

4 §. Tilintarkastusvelvollisuus. Pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan voimassa olevan 
lain 1 momenttia vastaavaa momenttia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain 2 momenttia vastaavaa moment-
tia. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta jättää 
tilintarkastaja valitsematta toimintaansa aloit-
tavassa yhteisössä. Momentti täydentäisi 
2 momentissa säädettyä mahdollisuutta tilin-
tarkastajan valitsematta jättämiseen. 

Tilintarkastajaa ei kuitenkaan 3 momentin 
mukaan voisi jättää valitsematta toimintaansa 
aloittavassa yhteisössä, jos olisi ilmeistä, että 
edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jät-
tämiselle ei ole. Edellytysten puuttuminen 
olisi ilmeistä, kun yhteisöllä perustettaessa 
tai varsin pian perustamisen jälkeen on toi-
mintaa, joka selkeästi täyttää useamman kuin 
yhden 2 momentissa säädetyistä tilintarkas-
tusvelvollisuutta määrittävistä raja-arvoista. 
Liiketoiminta saataisiin tällöin tyypillisesti 
esimerkiksi apporttina, liiketoiminnan kaup-
pana taikka kombinaatiosulautumisen tai ja-
kautumisen yhteydessä. Edellytyksiä tilintar-
kastajan valitsematta jättämiselle ei myös-
kään olisi enää ensimmäisen tilikauden pää-
tyttyä, jos ensimmäisellä tilikaudella on täyt-
tynyt useampi kuin yksi 2 momentissa sääde-
tyistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittävis-
tä raja-arvoista. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain 3 momenttia vastaavaa moment-
tia. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan muutoin 
voimassa olevan lain 4 momenttia vastaavaa 
säännöstä paitsi, että siihen lisättäisiin 1 ja 
2 momenttien lisäksi mainita 3 momentista. 
Siten, jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momen-
tin mukaista velvollisuutta valita tilintarkas-
tajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa 
tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuk-
sesta sekä useamman tilintarkastajan valin-
nasta. 

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain 5 momenttia vastaavaa moment-
tia. 

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain 6 momenttia vastaavaa moment-
tia. 

38 §. Tietojen poistaminen tilintarkastaja-
rekisteristä. Pykälän 1 momentista ehdote-
taan poistettavaksi viittaus hyväksymisen 
lakkaamiseen rekisteristä poistamisen perus-
teena. Hyväksymisen automaattista lakkaa-
mista koskeva tilintarkastuslain 35 § ehdote-
taan kumottavaksi, jolloin momentissa tar-
koitettu lakkaaminen ei ole enää mahdollista. 
Jatkossa tilintarkastajaa koskevat tiedot olisi 
poistettava rekisteristä, kun hyväksyminen 
on lakkautettu tai se on 50 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla peruutettu. 

Jos tilintarkastajan hyväksyminen on la-
kannut ennen tämän lain voimaantuloa, voisi 
henkilö halutessaan hakea hyväksymisen pa-
lauttamista siten kuin siirtymäsäännöksissä 
säädetään. 
 
1.2 Laki julkishallinnon ja –talouden ti-

lintarkastajista 

21 a §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi säännös, jonka mukaan JHTT-
luettelosta poistetaan kalenterivuoden lopus-
sa sen aikana 70 vuotta täyttäneiden tiedot. 
Momentissa säädettäisiin jatkossa vain siitä, 
että luettelossa oleva tieto varoituksesta tai 
huomautuksesta poistetaan viiden vuoden ku-
luttua sen merkitsemisestä luetteloon. 

Jos tilintarkastajan tiedot on poistettu 
JHTT-luettelosta ennen tämän lain voimaan-
tuloa, voisi henkilö halutessaan hakea hyväk-
synnän palauttamista siten kuin siirtymä-
säännöksissä säädetään. 
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 31 päi-
vänä joulukuuta 2013. Vuoden 2013 lopussa 
70 vuotta täyttäneiden KHT- ja HTM-
tilintarkastajien hyväksynnät lakkaavat ja 
JHTT-tilintarkastajien tiedot poistetaan rekis-
teristä. Lakien voimaantulo ennen kalenteri-
vuoden loppua mahdollistaisi näiden tilintar-
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kastajien pysymisen hyväksyttyinä tilintar-
kastajana myös vuodenvaihteen jälkeen. 

Esityksen 1. lakiehdotuksen voimaantulo-
säännöksen 2 momentissa säädettäisiin KHT- 
ja HTM-tilintarkastajan hyväksynnän palaut-
tamisesta henkilölle, jonka hyväksyntä on la-
kannut tilintarkastuslain 35 §:n nojalla ennen 
tämän lain voimaantuloa. Hyväksynnän pa-
lauttamiseen sovellettaisiin tilintarkastuslain 
36 §:ää. 

Esityksen 2. lakiehdotuksen voimaantulo-
säännöksen 2 momentissa säädettäisiin 

JHTT-tilintarkastajan hyväksynnän palaut-
tamisesta henkilölle, jonka tiedot on poistettu 
luettelosta ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleen JHTT-lain 21 a §:n 1 mo-
mentin nojalla. Hyväksynnän palauttamiseen 
sovellettaisiin JHTT-lain 19 §:ää. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 
tilintarkastuslain muuttamisesta 

 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tilintarkastuslain (459/2007) 35 § sekä 
muutetaan 4 § ja 38 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
 
 
 

4 § 

Tilintarkastusvelvollisuus 

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintar-
kastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mu-
kaan kuin tässä laissa ja muualla laissa sää-
detään. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintar-
kastaja voidaan jättää valitsematta yhteisös-
sä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittö-
mästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt 
enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 eu-
roa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 
200 000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme 
henkilöä. 

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valit-
sematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, 
jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja 
tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyk-
siä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen 
ole.  

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava 
yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana 
on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja 
jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjan-
pitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen 
johtamisessa. 

Jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momentin 
mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, 
yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai 
säännöissä voidaan määrätä tilintarkastukses-
ta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. 

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintar-
kastaja, eikä tämä ole 33 tai 34 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastusyhteisö, on valittava aina-
kin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä tai 
muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, 
sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan. 

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta pääte-
tään yhteisön tai säätiön toimielimen koko-
uksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on 
annettava tilintarkastajalle viimeistään kuu-
kautta ennen tätä kokousta. 
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38 § 

Tietojen poistaminen tilintarkastajarekiste-
ristä 

Jos rekisteriin merkityn tilintarkastajan hy-
väksyminen on lakkautettu tai se on 50 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla peruutettu, Keskuskaup-
pakamarin tilintarkastuslautakunnan on pois-
tettava tilintarkastajaa koskevat tiedot rekis-
teristä. Rekisteristä poistamista koskevan il-
moituksen voi tehdä myös se, joka on peruut-
tanut tilintarkastajan hyväksymisen, jos pää-
tös on lainvoimainen. Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnan on ilmoituksen saa-
tuaan viipymättä ilmoitettava peruuttamisesta 
asianomaisille ETA-valtioiden tilintarkastaja-
rekisteriä pitäville viranomaisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20   
Jos tilintarkastajan hyväksyminen on la-

kannut tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 35 §:n nojalla, hyväksynnän palautta-
miseen sovelletaan, mitä lain 36 §:ssä sääde-
tään. 
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2. 
 
 

Laki 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 21 a §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1033/2008, seuraavasti: 
 
 
 

21 a § 

Tietojen poistaminen luettelosta 

Luettelossa oleva tieto varoituksesta tai 
huomautuksesta poistetaan viiden vuoden ku-
luttua sen merkitsemisestä luetteloon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Jos tilintarkastajan tiedot on poistettu luet-

telosta tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 21 a §:n 1 momentin nojalla, hyväk-
synnän palauttamiseen sovelletaan, mitä lain 
19 §:ssä säädetään. 

————— 
 
 
 

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 
tilintarkastuslain muuttamisesta 

 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tilintarkastuslain (459/2007) 35 § sekä 
muutetaan 4 § ja 38 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 

4 §

Tilintarkastusvelvollisuus 

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintar-
kastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mu-
kaan kuin tässä laissa ja muualla laissa sääde-
tään. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintar-
kastaja voidaan jättää valitsematta yhtei-
sössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välit-
tömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt 
enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 eu-
roa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 
200 000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme 
henkilöä. 
 
 
 
 
 

 
Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava 

yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on 
arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jol-
la on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjan-

4 §

Tilintarkastusvelvollisuus 

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintar-
kastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mu-
kaan kuin tässä laissa ja muualla laissa sääde-
tään. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintar-
kastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, 
jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi 
edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään 
yksi seuraavista edellytyksistä: 

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 eu-
roa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 
200 000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme 
henkilöä. 

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valit-
sematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, 
jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja 
tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyk-
siä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen 
ole. 

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava 
yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana 
on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja 
jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjan-
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pitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen 
johtamisessa. 

Jos yhteisöllä ei ole 1 tai 2 momentin mu-
kaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yh-
tiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai sään-
nöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta se-
kä useamman tilintarkastajan valinnasta. 

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintar-
kastaja, eikä tämä ole 33 tai 34 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastusyhteisö, on valittava aina-
kin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä tai 
muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, so-
velletaan vastaavasti varatilintarkastajaan. 

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta pääte-
tään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouk-
sessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on an-
nettava tilintarkastajalle viimeistään kuukaut-
ta ennen tätä kokousta. 

pitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen 
johtamisessa. 

Jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momentin 
mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, 
yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai 
säännöissä voidaan määrätä tilintarkastukses-
ta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. 

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintar-
kastaja, eikä tämä ole 33 tai 34 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastusyhteisö, on valittava aina-
kin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä tai 
muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, so-
velletaan vastaavasti varatilintarkastajaan. 

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta pääte-
tään yhteisön tai säätiön toimielimen koko-
uksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on 
annettava tilintarkastajalle viimeistään kuu-
kautta ennen tätä kokousta. 

 
35 § 

Hyväksymisen lakkaaminen 

Hyväksyminen lakkaa sen kalenterivuoden 
päättyessä, jona tilintarkastajana oleva luon-
nollinen henkilö täyttää 70 vuotta. Hyväksy-
misen lakkaamiseen voidaan hakemuksesta 
myöntää lykkäystä vastaanotettujen tehtävi-
en loppuun suorittamista varten enintään seu-
raavan kalenterivuoden loppuun. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta-
kunta päättää lykkäyksen myöntämisestä 
KHT-tilintarkastajalle. Kauppakamarin tilin-
tarkastusvaliokunta päättää lykkäyksen 
myöntämisestä HTM-tilintarkastajalle. 

35 § 

Hyväksymisen lakkaaminen 

(kumotaan) 

 
38 § 

Tietojen poistaminen tilintarkastajarekisteris-
tä 

Jos rekisteriin merkityn tilintarkastajan hy-
väksyminen on lakannut, lakkautettu tai se on 
50 §:ssä tarkoitetulla tavalla peruutettu, Kes-
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 
on poistettava tilintarkastajaa koskevat tiedot 
rekisteristä. Rekisteristä poistamista koskevan 
il-moituksen voi tehdä myös se, joka on pe-
ruuttanut tilintarkastajan hyväksymisen, jos 
päätös on lainvoimainen. Keskuskauppaka-
marin tilintarkastuslautakunnan on ilmoituk-
sen saatuaan viipymättä ilmoitettava peruut-

38 §

Tietojen poistaminen tilintarkastajarekiste-
ristä 

Jos rekisteriin merkityn tilintarkastajan hy-
väksyminen on lakkautettu tai se on 50 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla peruutettu, Keskuskaup-
pakamarin tilintarkastuslautakunnan on pois-
tettava tilintarkastajaa koskevat tiedot rekis-
teristä. Rekisteristä poistamista koskevan il-
moituksen voi tehdä myös se, joka on peruut-
tanut tilintarkastajan hyväksymisen, jos pää-
tös on lainvoimainen. Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan on ilmoituksen saa-
tuaan viipymättä ilmoitettava peruuttamisesta 
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tamisesta asianomaisille ETA-valtioiden tilin-
tarkastajarekisteriä pitäville viranomaisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

asianomaisille ETA-valtioiden tilintarkastaja-
rekisteriä pitäville viranomaisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20   
Jos tilintarkastajan hyväksyminen on la-

kannut tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 35 §:n nojalla, hyväksynnän palaut-
tamiseen sovelletaan, mitä lain 36 §:ssä sää-
detään. 

——— 
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2. 
 
 

Laki 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 21 a §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1033/2008, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 a § 

Tietojen poistaminen luettelosta 

Kalenterivuoden lopussa luettelosta poiste-
taan kalenterivuoden aikana 70 vuotta täyttä-
neiden tiedot. Luettelossa oleva tieto varoi-
tuksesta tai huomautuksesta poistetaan viiden 
vuoden kuluttua sen merkitsemisestä luette-
loon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Tietojen poistaminen luettelosta 

Luettelossa oleva tieto varoituksesta tai 
huomautuksesta poistetaan viiden vuoden ku-
luttua sen merkitsemisestä luetteloon. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Jos tilintarkastajan tiedot on poistettu luet-
telosta tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 21 a §:n 1 momentin nojalla, hyväk-
synnän palauttamiseen sovelletaan, mitä lain 
19 §:ssä säädetään. 

——— 
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