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TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 1.1.2019 – 31.12.2021
Tammikuun 1 päivänä 2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1 §:n mukaan
tilintarkastusvalvonta on Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Kyseisen lain 7 luvun 4 §:n mukaan Tilintarkastusvalvonnassa toimii ratkaisutoiminnassaan itsenäinen tilintarkastuslautakunta.
Tilintarkastuslautakunnan tehtävät määritellään lain 7 luvun 5 §:ssä ja niihin kuuluvat muun muassa
tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen, hallinnollisten seuraamusten määrääminen sekä
oikaisuvaatimusten ratkaiseminen sekä päättäminen muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen.
Tilintarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään
kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on kaksi pysyvää asiantuntijaa ja näiden varahenkilöt. Valtioneuvosto asettaa tilintarkastuslautakunnan jäsenet ja pysyvät asiantuntijat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Tilintarkastuslautakunnan jäsenten tulee olla tilintarkastukseen hyvin perehtyneitä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee olla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Lautakunnalla tulee kokonaisuutena olla sen tehtävien
edellyttämä asiantuntemus. Pysyvien asiantuntijoiden tulee olla tilintarkastajia.
Lautakunnan jäseneksi ei voida valita tilintarkastajaa, tilintarkastusyhteisön osakasta tai vastaavassa
asemassa olevaa, tilintarkastusyhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsentä taikka tilintarkastusyhteisöön työ- tai toimeksiantosuhteessa olevaa. Enemmistön jäsenistä tulee olla henkilöitä,
joiden toimimisesta edellä mainituissa tehtävissä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta.
Tilintarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään kolme muuta jäsentä tai varajäsentä, joista vähintään yhdellä on oikeustieteen ylempi
korkeakoulututkinto.
Jäljempänä ehdotetut jäsenet on pyritty valitsemaan siten, että tilitarkastusta koskeva tietämys on
lautakunnassa mahdollisimman monipuolisesti edustettuna. Huomiota on kiinnitetty myös tilintarkastusalaan läheisesti liittyvien alojen tuntemukseen. Lautakunnan toiminnassa korostuu entistä
enemmän juridisen ratkaisutoiminnan osaaminen ja säännöspohjaa koskevien seikkojen ymmärrys,
minkä johdosta esitetään kolmea juristia lautakunnan jäseneksi (ml. varapuheenjohtaja). Useimmilla
ehdotetuilla juristijäsenillä on kokemusta tuomioistuintyöstä. Asianajajajäsenillä on kokemusta tilintarkastusalan tavoin säännellystä ja luvanvaraisesta ammatista. Koska lautakunnassa käsiteltävissä asioissa on usein kyseessä kirjanpitoon liittyvistä seikoista, ehdotetaan entiseen tapaan yhdeksi
jäseneksi kirjanpitolautakunnan jäsentä (Tallberg). Tilintarkastusalan syvää käytännön osaamista on
mm. Pajamolla ja Ahdilla, joilla on molemmilla pitkä kokemus tilintarkastajana toimimisesta. Lisäksi, Ahti on osallistunut aktiivisesti alan kehittämistyöhön. Tilintarkastusalan akateemista osaamista edustaa Laitinen, Fredriksson ja Tallberg, jotka ovat kaikki kolme toimineet lautakunnan jäseninä aiemmin. Lisäksi, lautakunnan kokoonpanossa on pyritty huomioimaan jatkuvuus esitetyn
jäsenistön koostuessa viidestä vanhasta jäsenestä. Sekä ehdotettu puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat toimineet lautakunnan varsinaisina jäseninä edellisellä kaudella. Uuteen kokoonpanoon ei
edellisen kauden tapaan ehdoteta jäseniksi ministeriöiden tai muiden viranomaisten edustajia. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa tapahtuisi jatkossakin PRH:n toimesta.
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Laissa erikseen mainittu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto on ehdotetun varapuheenjohtajan
(Heiskanen) lisäksi ehdotetuista jäsenistä kahdella (Rannikko, Romppainen) ja varajäsenistä neljällä
(Toivonen, Leino, Ylänen, Helminen).
Pysyviksi asiantuntijoiksi ehdotetaan kahta KHT-tilintarkastajaa, joilla on kokemusta sekä suurten
että pienempien yritysten tilintarkastuksista. Toinen pysyvistä asiantuntijoista (Lydman) on toiminut tehtävässä edellisellä kaudella. Pysyvää JHT-edustusta ei nähdä tarpeellisena julkishallinnonalan tapausten tullessa varsin harvoin lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnalla on yhä mahdollisuus kuulla määrätyn alan asiantuntijaa myös tilannekohtaisesti lain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Toisen KHT-tilintarkastajan varahenkilöksi ehdotetaan KHT-tilintarkastajaa, toisen HT-tilintarkastajaa.
Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että tilintarkastuslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudelle
1.1.2019 – 31.12.2021 vahvistetaan seuraava:
Puheenjohtaja:
Talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Varapuheenjohtaja:
Hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen, Helsingin hovioikeus
Jäsenet (varajäsen suluissa):
Asianajaja Riikka Rannikko, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
(Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät)
Asianajaja Leena Romppainen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
(Hovioikeudenasessori Silja Leino, Helsingin hovioikeus)
VP Group Accounting and Tax Elina Stråhlman, Finnair Oyj
(Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Ekonomi Ari Allan Ahti, entinen KHT-tilintarkastaja
(Johtava asiantuntija Janne Fredman, Taloushallintoliitto)
Anders Tallberg, Senior Fellow, Hanken & SSE Executive Education
(Professori Lasse Niemi, Aalto yliopisto, laskentatoimen laitos)
Yliopistonlehtori Antti Fredriksson, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
(Professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto)
Professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto
(Professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto)
Pysyvät asiantuntijat (varahenkilö suluissa):
KHT Juha-Pekka Keimmo, Revico Grant Thornton Oy
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(KHT Heikki Ilkka, Ernst & Young Oy)
KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy
(HT Jukka Prepula, Tiliextra Oy)

