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Mikä on tilintarkastuksen merki-
tys ja miksi pientenkin yhteisöjen 
tilintarkastuksesta pitää säätää 
laissa? Näihin kysymyksiin tiivis-
tyy päättynyt toimintakautemme. 

Työ- ja elinkeinoministeriön jo vuonna 2016 
asettama työryhmä julkisti muistionsa tilin-
tarkastusvelvollisuuden lakisääteisistä rajoista 
alkuvuodesta 2018. Muistiossa ehdotettiin tilin-
tarkastusrajojen nostoa niin sanotulle mikroyri-
tystasolle.

Suhtaudumme positiivisesti norminpurkutal-
koisiin, mutta tilintarkastusvelvollisuuden osalta 
kyse ei ole yksittäisestä normista, jota voisi suo-
raan verrata muihin EU-maihin. Kyse on kansalli-
sesta järjestelmästä, johon tilintarkastus kuuluu 
yhtenä kiinteänä osana. Sitä ei voi poistaa ymmär-
tämättä sen laajalle ulottuvia vaikutuksia koko 
yhteiskuntaan. 

Tilintarkastaja varmentaa tilinpäätöksen oi-
keellisuuden yhtiön omistajille. Tämä on edelleen 
työn peruspilari. Lisäksi keskeistä on tilintarkas-
tajan asiantuntemus tarkastuskohteen – oli se sit-
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ten mikroyritys, kunta tai pörssiyhtiö – osalta. 
Kun tilintarkastaja ymmärtää yrityksen liiketoi-
mintaa syvällisesti, pystyy hän toimimaan yrittä-
jän neuvonantajana.  Yhdistyksenä tehtävämme 
on kehittää jäsentemme ammatillisia valmiuksia, 
jotta heillä olisi erinomaiset edellytykset vastata 
yritysten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilintarkastajan työ ei ole merkityksetöntä 
myöskään yhteiskunnan tasolla. Suomea arvos-
tetaan avoimena ja läpinäkyvänä yhteiskuntana, 
jossa viranomaisten, liikekumppaneiden ja sidos-
ryhmien toimintaan voi luottaa. Tätä ei kuiten-
kaan pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Esimer-
kiksi kaupparekisterin kehittäminen avoimeksi 
alustaksi yritystiedolle edellyttää, että yritysten 
talousinformaation on riippumaton taho varmen-
tanut. Vain näin sitä voidaan käyttää rahoituspää-
tösten tai muiden liiketoimintapäätösten pohjana.

Suomea kehitetään teknologian ja digitali-
saation mallimaaksi. Liiketoiminnassa robot-
tien ja tekoälyn merkitys kasvaa nopeasti. Ne 
ovat monille jo luontevia ”digityökavereita”, 
jotka käsittelevät valtavia datamääriä nopeasti. 
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 Digitalisoituvassa toimintaympäristössä riippu-
mattomalle tiedon luotettavuuden varmentajalle, 
eli tilintarkastajalle, on edelleen suuri tarve – 
ehkä jopa suurempi kuin aiemmin. Jos käytettävä 
data ei ole laadukasta, koneoppimiseen perustu-
vat menetelmät ovat hyödyttömiä. 

Tilintarkastajan rooli muuttuu ajassa. Tekno-
logiset ratkaisut mahdollistavat vuosi vuodelta 
entistä reaaliaikaisemman analyysin talous-
luvuista. Samalla korostuu tilintarkastajan ja 
yrittäjän hyvä vuorovaikutus.  Tilintarkastaja on 
riippumaton asiantuntija, joka tiedoillaan ja koke-
muksellaan auttaa ennaltaehkäisemään tahat-
tomia virheitä sekä antaa kullanarvoisia vink-
kejä toiminnan kehittämiseen. Tähän tarvitaan 
aktiivista vuorovaikutusta – usein jo tilikauden 
aikana. 

Yhdistyksenä tehtävämme on tukea tilintar-
kastustoimialaa nykyhetkessä ja tulevassa. Siksi 
myös yhdistyksen sisäisten voimavarojen ja osaa-
misen on oltava erinomaisella tasolla. Toimin-
takauden aikana uudistimme toimintaamme ja 
kirkastimme liiketoimintastrategiaamme. Tavoit-
teemme on kehittää paitsi tilintarkastajien, myös 
muiden talouden ammattilaisten osaamista digi-
talisoituvassa toimintaympäristössä.  

Roolimme on kertoa myös tilintarkastajan 
työstä ja sen moninaisesta sisällöstä. Päättyneellä 
kaudella lanseerasimme uuden jäsen- ja sidos-
ryhmälehden, julkaisimme videon tilintarkasta-

jan työstä ja kerroimme tilintarkastuksen merki-
tyksestä uudessa esitteessä. Saimme näkyvyyttä 
myös talousmediassa ja bloggasimme ahkerasti eri 
aiheista. Näkyvyys- ja tunnettuustyö on yksi pai-
nopisteistämme myös jatkossa.

Tulevaan toimintakauteen liittyy mikrota-
son toimintaympäristön muutosten lisäksi useita 
makrotason muutoksia. Valmisteilla olevat raken-
teelliset uudistukset julkishallintoon sekä sosi-
aali- ja terveyspalveluihin heijastuvat laajalle ja 
vaikutuksia on vaikea ennakoida.

Murros- ja epävarmuustilanteissa luotettavan 
tiedon merkitys päätöksenteon pohjana koros-
tuu. Erityisen tärkeää se on nyt, kun pohdimme, 
miten hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turva-
taan myös tuleville sukupolville. Tilintarkastajat 
rakentavat luottamusta – myös tulevina vuosina. 

Sanna Alakare 
toiminnanjohtaja
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Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajien 
edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen jäsenistö koos-
tuu HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajista, ja 
kokonaisuudessaan jäsenistö edustaa yli 90 pro-
senttia Suomessa toimivista tilintarkastajista. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n tavoitteena on 
vaikuttaa myönteisesti tilintarkastusta koske-
van lainsäädännön valmisteluun ja kehittämi-
seen, edistää hyvää tilintarkastustapaa ja hyvää 
tilinpäätöskäytäntöä sekä kehittää ja ylläpitää 
yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa. Yhdistyk-
sen tehtävänä (missio) on auttaa tilintarkasta-
jien ammattikuntaa menestymään ja tätä kautta 
tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteis-
kunnalle. Toiminnan päämääränä (visio) on laaja 
luottamus taloudelliseen raportointiin, joka on 
keskeinen perusta suomalaisen yhteiskunnan kil-
pailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

MISSIO

Auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään sekä tuomaan lisäarvoa 
elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle

• kehittämällä tilintarkastajien osaamista ja parhaita käytäntöjä
• edistämällä luotettavaa ja laadukasta raportointia
• vaikuttamalla aktiivisella edunvalvonnalla tilintarkastusalalle ja elinkeinoelämälle 

suotuisiin toimintaedellytyksiin.

VISIO

Laaja luottamus taloudelliseen raportointiin on keskeinen perusta suomalaisen 
yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Suomen Tilintarkastajat ry on johtava tilintarkastusalan ammattilaisten ja 
taloudellisen raportoinnin kehittäjä, joka osallistuu aktiivisesti elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten edistämiseen.

2 Suomen Tilintarkastajat ry – Missio & Visio
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Tilikaudella 2017−2018 Suomen Tilintarkasta-
jat ry:n painopistealueet jatkuivat tutuilla tee-
moilla. Erityisesti edunvalvonnan rooli koros-
tui lakisääteistä tilintarkastusta koskevien 
kysymysten myötä. Monipuolisen ohjeistus- ja 
koulutustarjonnan merkitys nähtiin entistä tär-
keämpänä muuttuvassa toimintaympäristössä 
ja tilintarkas tusalan ja -ammatin näkyvyyden ja 
tunnettuuden eteen haluttiin ponnistella entistä 
 konkreettisemmin. 

Yhdistyksen ja tytäryhtiö ST-Akatemian stra-
tegiset linjaukset pysyivät ennallaan tilikauden 
aikana. Uudistuminen ja jatkuva kehittyminen 
korostuvat entisestään digitalisoituvassa toi-
mintaympäristössä. Jäsenpalvelun ja erinomai-
sen asiakaskokemuksen eteen halutaan edelleen 
tehdä työtä ja tytäryhtiön taloudellisen menestys 
on merkittävää koko konsernin näkökulmasta. 

3 Strategiset linjaukset ja painopistealueet

PAINOPISTEALUEET 2017–2018
• Proaktiivinen edunvalvonta
• Tilintarkastuksen tunnettuuden edistäminen ja lisäarvon esiintuominen
• Ammatillisten valmiuksien kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

STRATEGISET LINJAUKSET
1 Uudistuminen ja jatkuva kehittäminen 
2 Erinomainen jäsenkokemus
3 Palveluasenne
4 Suotuisa sääntely-ympäristö
5 Hyvinvoiva henkilöstö
6 Taloudellinen menestys
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Suomen Tilintarkastajat ry:n vuosikokous pidet-
tiin 8.6.2017 Hotelli Scandic Parkissa Helsingissä. 
Vuosikokoukseen osallistui 64 yhdistyksen var-
sinaista jäsentä ja yksi muu jäsen. Vuosikokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäse-
nille ja toimihenkilöille vastuuvapauden. Myös 
talousarvio tilikaudelle 2016−2017 vahvistettiin 
kokouksessa. 

HALLITUKSEN VALINTA

Hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheen-
johtajaa valittiin vuosikokouksessa 9.6.2016 kak-
sivuotiskaudelle  2016–2018. Puheenjohtajana jat-
koi Petri Kettunen ja varapuheenjohtajina Maria 
Grönroos ja Antero Hyvärinen.

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2017–2018 
valittiin nimityslautakunnan esityksen mukai-
sesti Tuomo Airisniemi, Ilkka Kujala, Tuula Ossa, 
Marika Nevalainen ja Johanna Winqvist-Ilkka.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Nimityslautakunnan esityksen mukaisesti tilin-
tarkastajaksi valittiin KHT Jukka Ala-Mello ja 
varatilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen. 

YHDISTYKSEN LAUTAKUNNAT

Eettisen lautakunnan ja nimityslautakunnan jäse-
net valittiin 9.6.2016 pidetyssä vuosi kokouksessa 
kaksivuotiskaudelle, ja näin ollen  lautakuntien 
kokoonpano säilyi ennallaan tilikaudella 2017− 
2018.

Eettinen lautakunta: 
KHT Eero Lumme, puheenjohtaja, Deloitte & Touche Oy  
KHT Ulla Nykky, varapuheenjohtaja, Ernst & Young Oy KHT 

Hannu Lähdesmäki, jäsen, Oy Tuokko Ltd. 
KHT Jouko Malinen, jäsen, Pricewaterhouse Coopers Oy 
KHT Eero Prepula, jäsen, Tilintarkastus PK-Finland Oy
HT Alpo Salonen, jäsen  
Pekka Merilampi, oikeusoppinut jäsen,  

Asianajotoimisto Merilampi, Marttila, Laitsalo 
Kari Lautjärvi, edellisen varamies,  

Dittmar & Indrenius Oy

Nimityslautakunta: 
KHT Elina Reilander, puheenjohtaja, Deloitte & Touche Oy   
HT Erkki K. Mäkinen, varapuheenjohtaja, EK-Tilit Oy  
KHT Juha-Pekka Keimmo, jäsen, Revico Grant Thronton Oy   
KHT Pekka Loikkanen, jäsen, PricewaterhouseCoopers Oy 
KHT Harri Pärssinen, jäsen, Ernst & Young Oy 
KHT Helena Sinisalo, jäsen, Tilintarkastuspalvelut  

H. Sinisalo Oy
KHT Tiina Torniainen, jäsen, KPMG Oy Ab

4 Vuosikokous 8.6.2017



KHT Petri Kettunen 
puheenjohtaja 
KPMG Oy Ab

KHT Maria Grönroos 
varapuheenjohtaja 

PricewaterhouseCoopers Oy 

HT Antero Hyvärinen 
varapuheenjohtaja  

Tilintarkastus Hyvärinen Oy  

HT Tuomo Airisniemi 
jäsen  

Kuusamon Laskenta Oy  

KHT Ilkka Kujala 
jäsen 

Revico Grant Thronton Oy 

HT Tuula Ossa 
jäsen 

Audim Oy

KHT Marika Nevalainen  
jäsen 

Deloitte & Touche Oy  

KHT Johanna  
Winqvist-Ilkka 

jäsen  
Ernst & Young Oy
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TILIKAUSI 2017−2018 NUMEROINA

60
SIDOSRYHMÄ- 
TAPAAMISTA

991  
LINKEDIN

505  
TWITTER SEURAAJAA

550 
UUTTA  

ONLINE-TILAUSTA

ALUEELLISTA  
TOIMINTAA

605 OSALLISTUJAA

23 TILAISUUTTA

3 VIDEOKOULUTUSTA

340  
TILAAJAA

STANSSILLA

15 
TUTKINTOVALMENNUSTA 

760 
OSALLISTUJAA

JÄSENKOULUTUKSIA

27  
TILAISUUTTA

2 050 OSALLISTUJAA

MEDIANÄKYVYYTTÄ

5 
KIRJOITUSTA 

KAUPPALEHDESSÄ

YHTEENSÄ  

119 
KOULUTUSTILAISUUTTA 

27 ETÄKOULUTUSTA 

5 VIDEOKOULUTUSTA



5 Edunvalvontaa, ohjeistusta  
ja tunnettuustyötä
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PAINOPISTEENÄ AKTIIVINEN 
EDUNVALVONTA

Edunvalvonta on yhdistystoiminnan keskeisin 
painopistealue. Kauden aikana edunvalvonta-
työtä systematisoitiin ja kehitettiin entistä proak-
tiivisemmaksi erillisen vaikuttamissuunnitelman 
avulla. 

Tilintarkastuksen lakisääteisten 
rajojen turvaaminen 
kärkihankkeena
Päättyneen tilikauden merkittävin yksittäinen 
edunvalvontahanke oli nykyisten lakisääteisten 
tilintarkastusrajojen puolustaminen. Taustalla 
vaikutti työ- ja elinkeinoministeriön hanke, jossa 
arvioitiin tilintarkastusvelvollisuuden laajuutta 
sekä hallinnon tarkastuksen sisältöä. TEM:n työ-
ryhmän toimikausi päättyi 31.12.2017, ja sen 
muistio julkaistiin tammikuussa 2018. Muistiossa 
ehdotettiin lakisääteisten tilintarkastusrajojen 
nostamista siten, että kirjanpitolain tarkoittamat 
mikroyritykset vapautettaisiin tilintarkastusvel-
vollisuudesta. Yhdistyksen tavoite on tilintarkas-
tusrajojen säilyttäminen nykytasolla. Hallinnon 
tarkastuksen osalta tuemme TEM:n ehdotusta sel-
kiyttää hallinnon tarkastusta koskevaa sääntelyä.

Edunvalvontatyö oli monipuolista ja aktii-
vista. Tapasimme keskeisiä sidosryhmiä ja vaiku-
timme TEM:n muistiosta annettavien lausuntojen 

EDUNVALVONNAN TAVOITTEITA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 
KAUDELLA 2017−2018

EDUNVALVONNAN TAVOITTEITA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Tilintarkastusvelvollisuuden 
laajuuden pitäminen nykytasolla

TEM-työryhmän muistio 1/2018. Vaikuttaminen 
sidosryhmien lausuntopalautteeseen   
valtaosa lausunnonantajista vastustaa  
rajojen nostamista. 

Ohjeistus rahanpesulain-
säädännön soveltamisesta

Ohje ”Tilintarkastajan rooli rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen estämisessä” 

Työkalu pk-sektorin tilintarkastukseen Dokumentointityökalu ”STanssi”

Ohjeistus KILAn johdannaissopimusten 
kirjaamisesta annettujen lausuntojen johdosta

Ohje suojauslaskennasta ja johdannais-
sopimusten käsittelystä liitetiedoissa

Tilintarkastuksen yhteiskunnallisen 
merkityksen esiintuominen ja viestiminen

Kirjoituksia Kauppalehdessä, sidosryhmien 
lehdissä ja Profiitissa. Bloggauksia, 
artikkeleita ja keskustelua sosiaalisessa 
mediassa. Taloustoimittajatapaaminen ja 
paneelikeskustelu Tilintarkastajapäivässä.

Hallinnon tarkastusta koskevan 
sääntelyn selkiyttäminen

TEM-työryhmän muistiossa esitetään hallinnon 
tarkastusta koskevan sääntelyn täsmentämistä. 
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näkökantoihin. Vaikutimme myös median väli-
tyksellä, ja esimerkiksi Kauppalehdessä julkais-
tiin useita kirjoituksiamme. Lisäksi kirjoitimme 
aiheesta lukuisia bloggauksia ja artikkeleita. Tam-
mikuussa järjestimme erillisen taloustoimittaja-
tilaisuuden, jossa valotimme kantaamme ja lisä-
simme samalla alan tunnettuutta toimittajien 
keskuudessa. Tilikauden loppupuolella teetimme 
jäsenkyselyn tilintarkastusrajojen mahdollisen 
muutoksen vaikutusten arvioimiseksi. 

Edunvalvontatyö tuotti toivottua tulosta. Val-
taosa lausunnonantajista oli kanssamme samaa 
mieltä siitä, että tilintarkastuksen rajat tulisi säi-
lyttää ennallaan. Työ tilintarkastuksen nykyrajo-
jen säilyttämiseksi jatkuu tulevalla toimikaudella 
ja on edelleen tärkein edunvalvontahankkeemme. 

Lainsäädäntötyötä ja 
sidosryhmätapaamisia
Vaikutimme tilikauden aikana useissa vireillä 
olleissa lainsäädäntöhankkeissa. Lisäksi ilmai-
simme työ- ja elinkeinoministeriölle valmiu-
temme olla mukana kehittämässä hallinnon tar-
kastusta siten, että sen sisältö ja tavoitteet olisivat 
entistä selvempiä niin tarkastajille kuin tarkastus-
kohteillekin.    

Sidosryhmätapaamisia oli tilikauden aikana yli 
60. Lisäksi järjestimme tilaisuuden yhdessä Elin-
keinoelämän Keskusliiton kanssa. Päättyneellä 
kaudella yhdistys antoi yhteensä 12 lausuntoa 

LAUSUNNOT JA KUULEMISET 1.4.2017−31.3.2018   

LAUSUNNOT

VM Valtiontalouden tarkastusvirastosta 
annetun lain muuttaminen

3.4.

Eduskunnan  
verojaosto

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen 
siirtäminen verohallinnolle

15.5.

TaV Valinnanvapaus SOTEssa ja VTV:n rooli 22.5.

Verohallinto Siirtohinnoittelun dokumentointi 19.6.

YM Jätelain muuttaminen 15.8.

VM Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen 18.8.

TEM Kaupparekisterin kehittäminen 31.8.

TEM Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinti 6.9.

VM Maakunnan tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 20.10.

Verohallinto Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa 14.11.

Verohallinto Majoitustoiminnan arvonlisäverotus 4.1.

VM Arvoseteleiden arvonlisäverotus 22.2.

TEM Tilintarkastustyöryhmän muistio 13.3.

SM Rahankeräyslainsäädäntötyöryhmän mietintö 14.3.

KUULEMISET

VM IFRS-raportoinnin saattaminen 
pakolliseksi kaikille Suomessa 
toimiluvan saaneille luottolaitoksille

5.4.

Eduskunnan  
verojaosto

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen 
siirtäminen verohallinnolle

16.5.

TaV Valinnanvapaus SOTEssa ja VTV:n rooli 22.5.

VM Osakkeenomistajan oikeudet 9.11.

SM sisäministeriö
TaV talousvaliokunta
TEM työ- ja elinkeinoministeriö

VM valtiovarainministeriö
YM ympäristöministeriö
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ja oli läsnä neljässä kuulemisessa eduskunnan 
talous- ja lakivaliokunnissa sekä verojaostossa. 

Pienten toimijoiden tarpeet esiin 
myös kansainvälisillä areenoilla
Vuosikokouspäätöksen mukaisesti edunvalvon-
nassa ja yhdistyksen muussa toiminnassa kiinni-
tettiin erityistä huomiota yksin toimivien tilintar-
kastajien ja pienten toimijoiden tarpeisiin. Kauden 
aikana lanseerattiin muun muassa dokumentoin-
tityökalu STanssi. Se sai paljon positiivista palau-
tetta jäseniltä ja osoittautui tarpeelliseksi ja suosi-
tuksi työvälineeksi. 

Kansainvälisten  tilintarkastusalanstandardien 
soveltuvuus pienten ja keskisuurten yritys-
ten tarkastamiseen nousi kuluneen kauden 
aikana voimakkaasti esiin myös pohjoismais-
ten sisarjärjestöjen, eurooppalaisen kattojärjes-
tön, Accountancy Europen, sekä kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton IFAC:n ja IAASB:n tapaami-
sissa. Accountancy Europe julkaisi keskustelupa-
perin, jossa pohdittiin erilaisia ratkaisuja pienten 
tai yksinkertaisten tilintarkastustoimeksiantojen 
helpottamiseksi. Helpotusta tarvitaan, koska kan-
sainväliset tilintarkastusstandardit koetaan liian 
monimutkaisiksi pienten toimeksiantojen näkö-
kulmasta. Työ kansainvälisten järjestöjen kanssa 
asian edistämiseksi jatkuu tulevalla kaudella.  

Kauden aikana kehitettiin myös toimi-
kunta- ja työryhmätyöskentelyä. Tavoitteena 

YHÄ VAHVEMMIN DIGITALISAATION AALLOILLA  
Sähköistyvä taloushallinto ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet tilintarkas-
tusalalle nousivat tilikaudella vahvasti esiin. Olimme mukana monissa hankkeissa ja 
kehitimme rooliamme digitalisaation edistäjänä ja mahdollisuuksien tunnistajana. 

TALTIO-HANKE
Taloushallintoliitto ry:n luotsaamassa Taltio-hankkeessa edistettiin kirjanpidon 
lähdeaineistojen eli laskujen, tiliotteiden ja kuittien standardoimista koneluettavaan 
muotoon. Taltio-hanke päättyi lokakuussa 2017, mutta työ jatkuu Teknologiateollisuus 
ry:n vetämässä RTECO-hankkeessa ja XBRL-Suomi konsortiossa.

XBRL-SUOMI -KONSORTIO
Konsortio edistää XBRL-merkintäkielen käyttöönottoa Suomessa.  XBRL mahdollistaa 
taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien, kuten tilinpäätöstietojen, automatisoidun 
muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Vuodesta 2020 eteenpäin 
pörssiyhtiöiden tulee julkaista tilinpäätöksensä XBRL-muodossa Suomessa.  

AUDIT DATA COLLECTION
Kuulumme Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n Rakenteisen tilintarkastusaineiston 
kerääminen -seurantaryhmään. Seurantaryhmä seuraa ja osallistuu kansain välisen 
standardisoimisjärjestö ISO:n Audit Data Collection kansainväliseen työ - 
ryhmään. Hankkeessa edistetään yritysten kirjanpitoaineiston rakenteellisuutta.  

on tehostaa toimintaa ja saada mukaan lisää 
pk-tilintarkastaja jäseniä. Uudistustyötä jatketaan 
tulevan kauden aikana. 

https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/ajankohtaista/uutiset/jasenillemme-stanssin-osakeyhtiotyokirja-on-julkaistu
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KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 1.4.2016–31.3.2017

PÄIVÄMÄÄRÄ KOKOUS PAIKKA OSALLISTUJA

2.5. NRF CEO Oslo Sanna Alakare

29.–30.5. IFAC SMPC Wien Tapani Vuopala

31.5. AE Communications Network Bryssel Minttu Sallinen

19.6. AE Auditing & Assurance Policy Group Bryssel Riitta Laine

27.6. NRF CEO Tukholma Sanna Alakare

18.–20.8. NRF General Assembly Trondheim Petri Kettunen, Maria Grönroos ja Sanna Alakare

18.9. AE “Shaping the Future of Corporate Reporting” Bryssel Sanna Alakare

21.–22.9. FAR’s Branschdagar Tukholma Carita Mäkinen

28.–29.9. AE Strategic Members’ Assembly Frankfurt Petri Kettunen ja Sanna Alakare

3.10. NRF CEO Kööpenhamina Sanna Alakare

6.10. Presidents’ Summit Kööpenhamina Sanna Alakare

23.–24.10. IFAC SMPC New York Tapani Vuopala

14.11. SME Forum Bryssel Juha-Pekka Keimmo

15.–16.11. IFAC Council Bryssel Petri Kettunen ja Sanna Alakare

22.11. AE Auditing & Assurance Policy Group Bryssel Riitta Laine

28.11. NRF CEO Kööpenhamina Sanna Alakare

29.11. AE Communications Network Bryssel Minttu Sallinen

11.–12.12. AE Statutory Members’ Assembly Bryssel Petri Kettunen ja Sanna Alakare

8.–9.1. NRF Assembly and Chairs Tukholma Maria Grönroos ja Sanna Alakare

26.–27.2. IFAC CEO Meeting New York Sanna Alakare

28.2. IFAC Communicators Forum New York Sanna Alakare

1.3. AE SMP Forum Bryssel Juha-Pekka Keimmo

21.3. AE Members’ Assembly Bryssel Petri Kettunen ja Sanna Alakare

22.3. AE Auditing & Assurance Policy Group Bryssel Riitta Laine
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TILINTARKASTUS JA 
TILINTARKASTAJAN TYÖ ESIIN 

Tilintarkastuksen ja tilintarkastajan työn mer-
kityksen esiintuominen on yksi yhdistyksen 
tavoitteista. Tilikauden aikana keskityimme 
näkyvyys- ja tunnettuustyön ohella erityisesti vai-
kuttavuusviestintään.

Aktiivista vaikuttavuusviestintää
Vaikutimme tilikauden aikana aktiivisesti jul-
kiseen keskusteluun, jota käytiin tilintarkas-
tuksen merkityksestä ja lakisäätäisyydestä. 
Kauden aikana julkaistiin useita mielipidekirjoi-
tuksiamme talousmediassa. Lisäksi vaikutimme 
omien blogikirjoitusten ja artikkeleiden kautta. 
Myös sosiaalista mediaa hyödynnettiin aktiivi-
sesti vaikuttavuustyössä. 

Tilikauden aikana syvensimme yhteistyö-
tämme taloustoimittajien kanssa. Tammikuun 
info- ja keskustelutilaisuus vakiinnutti paikkansa 
taloustoimittajien keskuudessa. Tällä kertaa tee-
moina olivat pörssiyhtiöiden tilintarkastuskerto-
mukset sekä tilintarkastusvelvollisuuden lakisää-
teiset rajat. 

Tapasimme toimittajia lisäksi haastattelujen 
merkeissä. Myös näissä keskusteluissa tilintar-
kastuksen lakisääteiset rajat nousivat voimak-
kaasti esiin.
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Tulevalla kaudella aktiivista vaikuttavuus
viestintää jatketaan ja syvennetään. Tavoitteena 
on nostaa tilintarkastuskysymykset esiin myös 
muissa kuin talousmedioissa. 

Tilintarkastajan työ näkyväksi
Tilintarkastajan työn yleinen tunnettuus on vielä 
melko matalalla tasolla. Yhdistyksen yhtenä ta
voitteena on lisätä alan näkyvyyttä ja tunnet
tuutta. 

Tilikauden alussa julkaisimme Tilintarkas
taja tuli taloon videon tilintarkastuksen merki
tyksestä ja tilintarkastajan työstä. Suomenkieli
nen video sai rinnalleen myös englanninkielisin 
tekstityksin varustetun version. Kauden aikana 
julkaisimme myös tilintarkastuksesta ja tilintar
kastajan ammatista kertovan esitteen Tilintarkas
taja –  monipuolinen osaaja ja yrittäjän kumppani. 
Esite toteutettiin yhteistyönä tilintarkastusyhtei
söjen kanssa.

Tilikaudella lanseerattiin myös uusi jäsen ja 
sidosryhmälehti Profiitti – Talous & tilintarkas
tus. Lehti keskittyy tilintarkastusteemoihin ja toi
mii myös yhtenä edunvalvonnan vaikuttamiska
navana. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä lehti 
palvelee jäsenten ohella sidosryhmiä ja tekee tilin
tarkastusalaa tun netuksi mm. opiskelijoiden kes
kuudessa. 

Uuden lehden myötä Balanssi – Raportointi ja 
hyvä hallinto lehden arkisto siirrettiin yhdistyk
sen verkkosivuille ja samalla Balanssi Online pal
velu lakkautettiin.

https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/ajankohtaista/uutiset/tutustu-tilintarkastaja-tuli-taloon-video
https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/ajankohtaista/uutiset/tutustu-tilintarkastaja-tuli-taloon-video
https://www.suomentilintarkastajat.fi/tilintarkastus/mita-tilintarkastus-on/tilintarkastaja-monipuolinen-osaaja-ja-yrittajan-kumppani
https://www.suomentilintarkastajat.fi/tilintarkastus/mita-tilintarkastus-on/tilintarkastaja-monipuolinen-osaaja-ja-yrittajan-kumppani
https://www.suomentilintarkastajat.fi/julkaisut/profiitti-talous-tilintarkastus
https://www.suomentilintarkastajat.fi/julkaisut/profiitti-talous-tilintarkastus
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Aktiivista viestimistä kampanjoistamme, 
hankkeistamme ja yhdistyksen toiminnasta jat-
kettiin uutiskirjeiden ja sosiaalisen median väli-
tyksellä. Toimintakauden lopussa konsernin 
 LinkedIn-profiililla oli 991 seuraajaa ja Twitter- 
tilillä 505 seuraajaa. Molempien kanavien seuraa-
jamäärä kasvoi kauden aikana tasaisesti. Omia 
blogikirjoituksiamme julkaistiin kauden aikana 
lähes 40 ja lisäksi pitempiä artikkeleita yli kym-
menen. 

Fokus korkeakouluyhteistyöhön
Tilintarkastusalan tunnettuuteen ja houkuttele-
vuuteen opiskelijoiden keskuudessa on panostet-
tava, jotta alalle saadaan jatkossakin motivoitu-
neita nuoria. 

Tilikauden aikana järjestettiin muutamia oppi-
laitosvierailuja ja korkeakoulujen opetushenki-
löstölle viestittiin monin tavoin muun muassa 
uudesta videostamme ja esitteestämme. Lisäksi 
oppilaitoksille tuli mahdolliseksi tilata Profiitti 
– Talous & tilintarkastus -lehteä maksuttomasti 
opetuskäyttöön. Osallistuimme kauden aikana 
myös kauppatieteen opiskelijoiden Kylteripäiville. 

Yhteistyö korkeakoulujen ja opettajien kanssa 
nähdään yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi, ja sitä 
pyritään kehittämään aktiivisesti tulevan kauden 
aikana.

AMMATILLISET VALMIUDET 
KORKEALLA TASOLLA

Suomen Tilintarkastajat ry:n yksi tärkeä paino-
pistealue on jäsenten ammattitaidon ja osaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tilintarkastus-
lautakunnan jatkuvan koulutuksen vaatimuk-
set tarjoavat koulutustoiminnan viitekehyksen. 
Laatukoulutukset ja muut jäsenkoulutukset var-
mistavat, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. 
Samalla koulutustilaisuudet tarjoavat erinomai-
sen tilaisuuden verkostoitua ja jakaa osaamista ja 
kokemuksia kollegojen kesken. Yhdistyksen kou-
lutustarjonnassa pyritään huomioimaan erityi-
sesti yksin toimivien tilintarkastajien ja pienten 
toimijoiden tarpeet.

Laatukoulutuksista 
osaamisen tukiranka
Yhdistyksen koulutustoiminta oli tilikauden 
aikana aktiivista. Varsinaisten substanssiaihei-
den lisäksi koulutuksissa keskityttiin erilaisiin 
ohjeistuksiin ja digitalisaation ja taloushallinnon 
sähköistymisen tuomiin muutoksiin alalla. 

Lokakuussa järjestetty laatukoulutussarja K2 
keskittyi tilintarkastajan dokumentointiin, ja 
koulutuksen yhteydessä lanseerattiin yhdistyksen 
kehittämä dokumentointityökalu STanssi. Koulu-
tus järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla, ja 
siihen osallistui kaikkiaan 455 jäsentä. Tämä oli 

kaikkien aikojen osallistujaennätys yhdistyksen 
historiassa. 

Kolmen laatukoulutuskiertueen lisäksi kauden 
aikana järjestettiin myös muuta jäsenkoulutusta, 
kuten Kesäpäivät, Tilintarkastajapäivä, Tilintar-
kastajien koulutuspäivä, Ajankohtaista alalla 
-päivä ja Matkaseminaari, joka tällä kertaa suun-
tautui Tukholmaan. 

Jäsenkoulutuksia oli kauden aikana yhteensä 
27, ja niitä järjestettiin kymmenellä eri paikka-
kunnalla. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä 
noin 2050. Kauden aikana tehtiin myös pilotti-
hankkeena videotallenne yhdestä koulutuspäi-
västä. Videotallenne otettiin innokkaasti vastaan 
ja tulevan kauden aikana videokoulutusten tarjon-
taa lisätään ja kehitetään edelleen.

Alueellista toimintaa ja 
valmennuksia ammattiin pyrkiville 
Alueellinen toiminta on merkittävä kanava jäsen-
ten toiveiden ja odotusten luotaamiseksi sekä 
yhdistykselle tärkeiden teemojen jalkauttami-
seksi. Lisäksi alueelliset tilaisuudet tarjoavat jäse-
nille mahdollisuuden keskinäiseen ajatustenvaih-
toon ja verkostoitumiseen. Alueellisen toiminnan 
puitteissa järjestettävät koulutus-, keskustelu- ja 
sidosryhmätilaisuudet ideoidaan ja toteutetaan 
yhteistyössä jäsenistön kanssa. 

Alueellinen toiminta kehittyi ilahduttavasti 
kauden aikana ja tilaisuuksia järjestettiin myös 

https://www.linkedin.com/company/st-akatemia-oy/
https://twitter.com/STyhdistys
https://twitter.com/STyhdistys
https://www.suomentilintarkastajat.fi/koulutus/(category)/tilintarkastajien-jasenkoulutukset
https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/ajankohtaista/uutiset/jasenillemme-stanssin-osakeyhtiotyokirja-on-julkaistu
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muutamalla uudella paikkakunnalla. Yhteensä 
tilaisuuksia oli 23, ja lisäksi tarjosimme jäsenille 
kolme videokoulutusta. Kaikkiaan jäseniä osallis-
tui tilaisuuksiin 605. 

Kauden aikana järjestettiin myös 15 tutkinto-
valmennustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 
760 tilintarkastajatutkintoon valmistautuvaa. 
Lisäksi kauden aikana järjestettiin ammattiin val-
mentavia koulutuksia. Osallistujia 11 koulutuk-
sessa oli yhteensä 522. Uutuutena koulutusvali-
koimassa oli Tilintarkastuksen peruskurssi, joka 
sai hyvän vastaanoton. Jatkossa kurssi vakiintu-
nee osaksi valmennuksia.  

Monipuolista ohjeistusta 
tilintarkastajan työn tueksi
Yhdistys laatii aktiivisesti malleja ja ohjeistuksia, 
joilla pyritään helpottamaan jäsenten työtä. Vuo-
sittain päivitettäviä malleja ovat tilintarkastajan 
raportointimallit. Lisäksi muun muassa lainsää-
dännön myötä tulee vuosittain tarpeita uusille 
kertaluonteisille malleille ja ohjeistuksille.  

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisö-
jen eli PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomukset 
uudistuivat vuonna 2017 EU:n tilintarkastusase-
tuksen myötä. Uudistuksen myötä kaikki PIE- 
yhteisöjen tilintarkastuskertomukset päivitettiin 
päättyneen kauden aikana. Muiden yhteisöjen ja 
säätiöiden tilintarkastuskertomukset eivät muut-
tuneet, ja niihin tehtiin vain normaaleja tarken-

nuksia. Kauden aikana tehtiin muutamia uusia 
käännöksiä ja toimeksiantokirjeestä julkaistiin 
mallipohjat myös yhdistykselle, säätiölle, asun-
to-osakeyhtiölle ja osakeyhtiökonsernille.

Tilikauden aikana ei hyväksytty uusia tilintar-
kastusalan standardeja. Edellisellä tilikaudella 
hyväksytty ISA 250 (uudistettu) ”Säädösten ja 
määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuk-
sessa” tuli voimaan. Myöskin edellisellä tilikau-
della hyväksytty Eettisten sääntöjen muutos – Toi-
miminen säädösten ja määräysten noudattamatta 
jättämisen suhteen tuli voimaan 15.7.2017.

Uudistunut rahanpesulainsäädäntö toi muka-
naan lisävaatimuksia myös tilintarkastajille. Laa-
dimme jäsenillemme sekä ohjeistusta että malli-
pohjia, joiden avulla lainsäädännön vaatimuksiin 
voidaan vastata.   Lisäksi kauden aikana annet-
tiin tilinpäätöksen laatijoille ohje suojauslasken-
nasta ja johdannaissopimusten käsittelystä liite-
tiedoissa.

STANSSILLA TYÖ 
SUJUU KUIN TANSSI
Tilintarkastuksen työkirja 
STanssi julkaistiin joulukuussa. 
Excel- pohjainen työkalu tukee 
tilintarkastajia pk-toimeksiantojen 
tarkastuksessa ja työn dokumen-
toimisessa hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti. STanssi sisältää 
työkirjapohjat osakeyhtiölle, 
asunto- osakeyhtiölle, yhdistykselle 
ja säätiölle. Työkirja saavutti suu-
ren suosion jäsenten keskuudessa 
heti julkaisunsa jälkeen.  

https://www.suomentilintarkastajat.fi/koulutus/(category)/valmennus-tilintarkastajaksi
https://www.suomentilintarkastajat.fi/koulutus/(category)/valmennus-tilintarkastajaksi


6 Konsernin henkilöstö
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Konsernin organisaatiorakennetta uudistettiin 
kauden aikana vastaamaan muuttuneisiin tar-
peisiin. Tilikauden aikana henkilöstössä tapahtui 
jonkin verran muutoksia ja henkilövaihdoksia. 
Henkilöstö ja tiimit on esitetty 31.3.2018 mukaan. 

EDUNVALVONTA JA OHJEISTUS
Proaktiivinen edunvalvonta •  

Lainsäädännön seuranta • Sidosryhmä-
yhteistyö • Ammatillinen ohjeistus • 

Käännökset 

RISTO RUUSKA 
JOHTAVA ASIANTUNTIJA

RIITTA LAINE 
TILINTARKASTUS-

ASIANTUNTIJA

JARKKO RAITIO 
ASIANTUNTIJA

HANNA TÄHTIVAARA 
KÄÄNNÖSASIANTUNTIJA

JÄSENPALVELUT JA VIESTINTÄ
Yhdistyksen viestintä • Näkyvyys- ja 

tunnettuustyö • Jäsenpalvelujen 
kehittäminen • Alueellinen toiminta 

MINTTU SALLINEN 
JÄSENPALVELU- JA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

PAULA HÄMÄLÄINEN 
VIESTINTÄ- JA JÄSENPALVELU-

ASIANTUNTIJA
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Koulutus- ja julkaisupalvelut • Tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen •  

Jäsenkoulutukset • Asiakasymmärrys ja avainasiakkuudet 

ASIAKASKOKEMUS JA MYYNTI
Myynti ja markkinointi • Jäsen- ja asiakaspalvelu • Digitaalisten palvelujen kehittäminen • Konsernin teknologiaratkaisut

CARITA MÄKINEN 
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN 

PÄÄLLIKKÖ

TUIJA NIEMELÄINEN 
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN  

ASIANTUNTIJA

TIINA VÄLIKANGAS 
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN  

ASIANTUNTIJA

MAIJA SILLANPÄÄ 
LIIKETOIMINTA-

PÄÄLLIKKÖ

IRINA LIIMATAINEN 
MARKKINOINTI-
SUUNNITTELIJA

TERHI MATTILA 
ASIAKKUUS-

KOORDINAATTORI

MINNA PINOMAA 
ASIAKKUUS-

KOORDINAATTORI

ANNE SUVANTO 
ASIAKKUUS-

KOORDINAATTORI

SUSANNA TIMONEN 
DIGIASIANTUNTIJA

KONSERNIN JOHTO JA HALLINTO

SANNA ALAKARE 
TOIMINNANJOHTAJA

TAINA LEHTOLA 
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ



7 Tytäryhtiön toiminta
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ST-AKATEMIA OY – 
TALOUDEN AMMATTILAISTEN 
OSAAMISEN KEHITTÄJÄ

Suomen Tilintarkastajat ry:n omistama ST-Aka-
temia Oy on talouden ammattilaisten osaamisen 
kehittäjä. Yhtiö tuottaa koulutus- ja julkaisupal-
veluja tilintarkastajille ja muille talouden ammat-
tilaisille.  

ST-Akatemian liiketoimintastrategia uudistet-
tiin tilikauden aikana. Asiakkuuksien johtami-
nen ja asiakasymmärryksen kasvattaminen ovat 
uuden liiketoimintastrategian peruspilareita. 
Uusi strategia tulee näkymään erityisesti tuote-
kehityksessä ja tuotevalikoimassa. Asiakaskoke-
muksen ja myyntitoimintojen kehittäminen säi-
lyvät myös uudistuneen strategian keskeisinä 
elementteinä. 

Asiakasymmärryksen, 
palveluratkaisujen ja 
myynnin kehittämistä
Palvelutarjontamme vastaa tilinpäätöksen, kir-
janpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja tilin-
tarkastuksen osaamistarpeisiin. Uudistuneen 
tuote- ja palvelustrategian keskiössä on asiakas-
ymmärryksen kasvattaminen. Tavoitteena on 
kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa vastaamaan 
entistä paremmin talouden ammattilaisten tar-
peisiin digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

Tuotekehityksessä keskitytään jatkossa entistä 
enemmän digitaalisiin ratkaisuihin. 

Tilikauden aikana jatkettiin myynnin kehittä-
mistä. Yhteydenpitoa asiakkaisiin lisättiin ja hen-
kilökohtaisen myyntityön painopistettä siirret-
tiin asiakkuuksien kehittämiseen. Syksyn aikana 
otettiin käyttöön asiakkuuksien hoitomalli asiak-
kaiden palvelemiseksi entistä kokonaisvaltai-

semmin. CRM-järjestelmän kehittämistä jatket-
tiin myynnin tukemiseksi ja lisäksi asiakasdataa 
päivitettiin kokonaisvaltaisesti. Markkinoinnissa 
jatkettiin digitaalisten toimintojen kehittämistä 
ja panostettiin laadukkaisiin sisältöihin. Digitaa-
lisen markkinoinnin ja myynnin johtamisen kes-
kiössä on tulevalla tilikaudella tulosten parempi 
mittaaminen. Asiakkuuksien hoitomallia jatko-
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kehitetään ja myyntiosaamisen kasvattamiseen 
panostetaan aiempaa enemmän.  

Synergiaa palvelu- ja 
tuoteratkaisuihin 
Osana liiketoiminnan kehitystyötä  koulutus- 
ja julkaisupalvelujen tuotanto ja kehittämi-
nen yhdistettiin Osaamisen kehittäminen -tii-
min vastuulle. Tavoitteena on hakea synergioita 
eri palveluista ja varmistaa monipuoliset palve-
luratkaisut tilintarkastajille ja muille talouden 
ammattilaisille. Vastuu eri järjestelmistä ja tek-
nologioiden hyödyntämisestä siirrettiin Asiakas-
kokemus ja myynti -tiimin vastuulle. Tavoitteena 
on varmistaa entistä parempi käytettävyys asiak-
kaille ja hakea samalla kustannustehokkuutta 
järjestelmäkokonaisuudesta. 

Koulutus- ja julkaisuliiketoiminta 
Online-palvelun osuus julkaisujen liikevaihdosta 
kasvoi tasaisesti. Tilikaudella tehtiin noin 550 
uutta onlinejulkaisutilausta  ja suurin osa myös 
vanhoista asiakkaista jatkoi palvelun käyttöä. 
Sähköisten julkaisujen liikevaihto ohitti ensim-
mäisen kerran painettujen kirjojen liikevaihdon. 
Suunnan odotetaan jatkuvan, sillä asiakkaiden 
mielenkiinto suuntautuu yhä kasvavissa määrin 
sähköisiin palveluihin. Myös koulutukset tuotiin 
tilikauden aikana osaksi ST-Akatemia Onlinea. 
Liiketoimintastrategian mukaisesti digitaalisten 

palveluiden kehittämiseen panostetaan paljon 
myös tulevina vuosina. 

Perinteiset läsnä- ja etäkoulutukset säilyttivät 
yhä suosionsa osaamisen kehittämisen keinoina. 
Samanaikaisesti videokoulutukset kasvattivat 
suosiotaan, ja niiden tarjontaa tullaan lisäämään 
tulevalla tilikaudella. Videokonseptista saatiin 
erinomaista palautetta asiakkailta ja konsep-

tin kehitystä jatketaan kokemusten pohjalta niin 
sisällöllisesti kuin teknologisestikin. Videokou-
lutusten osuuden liikevaihdosta odotetaan kas-
vavan. Talouden ammattilaisten koulutuksista 
kiinnostivat kuluneella tilikaudella erityisesti 
IFRS-koulutukset, joiden avulla valmistauduttiin 
uusien standardien voimaantuloon. 

https://www.stakatemiaonline.fi/
https://www.suomentilintarkastajat.fi/koulutus/(category)/talouden-ammattilaisille-ja-yritysjohdolle


8 Konsernin hallinto ja talous
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KONSERNIN TALOUS 

Konsernin (suluissa emoyhdistyksen luvut) oma 
pääoma oli 2.795.120,75 € (2.908.232,12 €) ja tulos 
alijäämäinen −113.111,37 € (46.786,96 €). Laskel-
mien yksityiskohdat selviävät liitteinä olevista 
tuloslaskelma- ja tasetiedoista sekä tilintarkas-
tuskertomuksesta.

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenmäärä oli 
1 489 (1 442) toimintakauden päättyessä. Suomen 
KHT-, HT-, JHT- ja JHTT-tilintarkasta jista yli 90 
prosenttia on yhdistyksen jäseniä.

Jäsenjakauma tutkinnoittain

Jäsenjakauma jäsenluokittain

KHT  655  

HT  514

JHT  43 

JHTT  6 

Varsinainen jäsen  1 274 

Hyväksymisen lakkauttanut jäsen  104

Muu jäsen  67

Seniorijäsen  36

Kunniajäsen  8 

KHT + JHT 60 

86 %

7 %
4 % 2 % 1 %

56 %
40 %

3 % 1 %
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HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen kokous 8.6.2017 valitsi yhdistyksen 
hallituksen. Hallituksen puheenjohtajana jat-
koi Petri Kettunen ja varapuheenjohtajina Maria 
Grönroos ja Antero Hyvärinen. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin Tuomo Airisniemi, Ilkka 
Kujala, Tuula Ossa, Marika Nevalainen ja Johanna 
Winqvist-Ilkka. 

Hallitus on kokoontunut yksitoista kertaa toi-
mintakauden aikana. Yhdistyksen toiminnan-
johtajana on toiminut Sanna Alakare. Konsernin 
henkilöstön lukumäärä oli 18 toimintakauden 
päättyessä.

TYTÄRYHTIÖ ST-AKATEMIA OY

ST-Akatemia Oy:n liikevaihto oli 1.794.879,73 €, ja 
liiketoiminnan tulos oli ylijäämäinen 55.127,22 €.  

Koulutustoiminta jakautui seuraaviin kolmeen 
sektoriin: jäsenkoulutus, valmennus tilintarkas-
tajaksi ja koulutus talouden ammattilaisille. 
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AKTIIVISET TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT TILIKAUDEN AIKANA 
Toimikuntien ja työryhmien kokoonpano 31.3.2018 

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

Christian Savtschenko, 
puheenjohtaja, Pricewaterhouse-
Coopers Oy 

Nina Johansson, KPMG Oy Ab 
Ari Lehto, BDO Oy 
Joonas Pekkinen, Revico 

Grant Thornton Oy 
Ronnie Rahka, Pricewaterhouse-

Coopers Oy 
Ville Vasama, Oy Tuokko Ltd 
Timo Virkilä, Tilintarkastus 

T. Virkilä Oy 
Reeta Virolainen, Deloitte 

& Touche Oy 
Anne Vuorio, Ernst & Young Oy 
Nina Öfversten, KPMG Oy Ab 
Riitta Laine, sihteeri, Suomen 

Tilintarkastajat ry 

KIRJANPITOTOIMIKUNTA

Marko Reponen, puheenjohtaja, 
Signia Tilintarkastus Oy 

Sini Fieandt, Lehtiyhtymä Oy 
Ari Hakkola, Deloitte & Touche Oy 
Toni Halonen, Ernst & Young Oy 
Johanna Hilden, Nexia Oy 
Tuomas Honkamäki, 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Antti Niemistö, Revico 

Grant Thornton Oy 
Tuula Ossa, Audim Oy 
Terhi Latvala, Oy Tuokko Ltd 
Saila Lähdekorpi, KPMG Oy Ab 
Riitta Laine, sihteeri, Suomen 

Tilintarkastajat ry 

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Samuli Perälä, puheenjohtaja, 
PricewaterhouseCoopers Oy  

Tuula Appelqvist, Kemira Oyj  
Marja Hokkanen, BDO Oy  
Kim Järvi, KPMG Oy Ab  
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Tuija Niemeläinen, sihteeri, 
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KPMG Oy Ab 
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Christian Klemetti, 
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Eeva Koivula, BDO Oy 
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Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab 
Carita Mäkinen, sihteeri, 

Suomen Tilintarkastajat ry 

VEROTYÖRYHMÄ

Markku Järvenoja, puheenjohtaja, 
Ernst & Young Oy 

Tom Hoffström, Oy Tuokko Ltd  
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Kare Kotiranta, Nexia Oy 
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Coopers Oy 
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Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy  
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Coopers Oy 
Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen 

Tilintarkastajat ry 

VALMENNUKSIEN 
KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ
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Ernst & Young Oy  
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Riitta Laine, Suomen 
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Tuula Minkkinen, Deloitte 

& Touche Oy  
Lasse Niemi, Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulu  
Sirpa Poskiparta-Kiiski, 
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Timo Punkari, Meletre Oy  
Maria Rekola, Finanssivalvonta  
Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab  
Anne Vuorio, Ernst & Young Oy  
Riitta Ylipiha, PRH 

Tilintarkastusvalvonta 
Hanna Tähtivaara, sihteeri, kääntäjä, 

Suomen Tilintarkastajat ry 

IFRS-KÄÄNNÖSTYÖRYHMÄ

Hanna Tähtivaara, puheenjohtaja, 
koordinaattori, kääntäjä, 
Suomen Tilintarkastajat ry 

Marketta Andersen  
Mika Björklund, työ- ja 

elinkeinoministeriö 
Virpi Haaramo, Finanssivalvonta  
Johanna Jalkanen-Steiner, 

KPMG Oy Ab 
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Coopers Oy 

Tomi Seppälä, Deloitte & Touche Oy  
Margit Tuomala, KPMG Oy Ab 
Sari Vallittu, OP Osuuskunta  
Petri Vehmanen 
Eeva-Liisa Vihavainen 

DATA-ANALYTIIKKATYÖRYHMÄ 

Fredrik Bäck, Hill Audit Oy 
Sari Hakala, NeonAudit Oy 
Jani Leskinen, Nexia Oy 
Jukka Prepula, Tiliextra Oy 
Harri Rekilä, Digital Audit 

Company Oy 
Jaakko Rönkkö, Revisium Oy 
Sami Saariaho, Idman Vilén 

Grant Thornton Oy 
Jarkko Raitio, Suomen 

Tilintarkastajat ry 
Riitta Laine, sihteeri, Suomen 

Tilintarkastajat ry 

RAHANPESUN ESTÄMINEN 
-TYÖRYHMÄ  

Juha Karttunen, KPMG Oy Ab 
Mikko Reinikainen, 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tuula Varila, Pricewaterhouse-

Coopers Oy 
Maj-Lis Steiner, Pricewaterhouse-
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SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY
KONSERNITULOSLASKELMA

1.4.2017–
31.3.2018

1.4.2016–
31.3.2017

JÄRJESTÖTOIMINTA

Tuotot 1 090 200,00 1 090 034,00

Kulut

Henkilöstökulut –622 678,41 –536 746,57

Poistot –89,75 –229,92

Muut kulut –461 265,31 –514 613,64

–1 084 033,47 –1 051 590,13

Järjestötoiminta yhteensä 6 166,53 38 443,87

KOULUTUSTOIMINTA

Tuotot 1 182 887,46 1 370 240,37

Kulut

Henkilöstökulut –509 438,80 –432 083,89

Poistot –642,05 –846,87

Muut kulut –692 621,26 –814 728,49

–1 202 702,10 –1 247 659,25

Verot 0,00 –23 397,13

Koulutustoiminta yhteensä –19 814,64 99 183,99

JULKAISUTOIMINTA

Tuotot 467 095,28 730 044,16

Kulut

Henkilöstökulut –251 033,76 –309 679,40

Poistot –316,23 –590,79

Muut kulut –258 756,96 –523 656,06

–510 106,96 –833 926,25

Verot 4 310,07 –13 160,88

Julkaisutoiminta yhteensä –38 701,61 –117 042,97

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 1 529,25 1 076,22

Kulut –71 839,42 –3 138,59

–70 310,17 –2 062,37

Vuokratuotot 5 344,16 18 174,00

Muut tuotot (konsernireservin tuloutus) 4 204,36 10 090,44

Tilikauden yli-/alijäämä –113 111,37 46 786,96



SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY
KONSERNITASE

31.3.2018 31.3.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 2 874,84 5 006,74

Sijoitukset

Taide-esineet 8 200,00 8 200,00

Osakkeet ja osuudet 721 360,00 791 360,00

729 560,00 799 560,00

OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT 68 661,67 69 292,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 49 021,98 35 973,36

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 133 740,85 216 922,61

Siirtosaamiset 86 305,52 58 543,41

Muut saamiset 89 497,69 660 787,86

309 544,06 936 253,88

Rahat ja pankkisaamiset 2 477 362,41 2 690 354,54

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 637 024,96 4 536 441,46

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 1 750 220,27 1 703 433,31

Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) 1 158 011,85 1 158 011,85

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –113 111,37 46786,96

2 795 120,75 2 908 232,12

Omakatteinen rahasto 68 661,66 69 292,93

Konsernireservi 0,00 4 204,36

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 245 602,58 0,00

Ostovelat 152 298,40 11 283,79

Muut velat 117 163,95 80 765,64

Siirtovelat 258177,62 1 462 662,62

773 242,55 1 554 712,05

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 637 024,96 4 536 441,46



SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY
T U L O S L A S K E L M A

1.4.2017–
31.3.2018

1.4.2016–
31.3.2017

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot 0,00 1 190,00

Kulut

Henkilöstökulut –610 198,41 –536 746,67

Poistot –89,75 –229,92

Muut kulut –615891,11 –691373,78

Tuotto-/Kulujäämä –1 226 179,27 –1 227 160,37

VARAINHANKINTA

Tuotot 1 142 974,96 1 140 018,00

Kulut –19 759,56 –18 393,54

1 123 215,40 1 121 624,46

Tuotto-/Kulujäämä –102 963,87 –105 535,91

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 200 850,45 150 001,48

Kulut –70 329,53 –223,11

130 520,92 149 778,37

Tuotto-/Kulujäämä 27 557,05 44 242,46

TILIKAUDEN TULOS 27 557,05 44 242,46

OMAKATTEINEN RAHASTO

Tuotot 886,88 0,00

Kulut –1 518,15 –1 500,00

Siirto rahastosta  631,27 1 500,00

0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 27 557,05 44 242,46



SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY
T A S E

1.4.2017–
31.3.2018

1.4.2016–
31.3.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 0,00 689,75

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 15 136,91 15 136,91

Muut osakkeet ja osuudet 721 360,00 791 360,00

736 496,91 806 496,91

OMAKATTEISET RAHASTOT

Rahat ja pankkisaamiset 68 661,67 69 292,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Siirtosaamiset 77 164,41 20 894,51

Muut saamiset 4 902,98 659 442,00

82 067,39 680 336,51

Rahat ja pankkisaamiset 1 150 616,39 1 513 894,69

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 037 842,36 3 070 710,80

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 1 747 675,77 1 703 433,31

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 27 557,05 44 242,46

1 775 232,82 1 747 675,77

Omakatteiset rahastot 68 661,66 69 292,93

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 843 894,48 1 816 968,70

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 52 118,31 0,00

Velat saman konsernin yrityksille 16 810,56 0,00

Muut velat 30 257,94 38 085,89

Siirtovelat 94 761,07 1 215 656,21

193 947,88 1 253 742,10

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 037 842,36 3 070 710,80



SUOMEN TILINTARKASTAJAT 
RY:N JÄSENILLE 

Tilinpäätöksen tlllntarkastus 
Lausunto
Olen tilintarkastanut Suomen Tilintarkastajat ry:n 
(y-tunnus 0221727-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.4.2017–31.3.2018. Tilinpäätös sisältää sekä kon-
sernin että yhdistyksen taseen, tuloslaskelman ja 
liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa 
oikean ja rllttävän kuvan konsernin sekä yhdis-
tyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksenSuomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk-
siani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkasta-
jan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olen riippumaton yhdistyksestä ja sen konser-
niyrityksestä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt 
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut 
lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat 
hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta 
sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeel-
liseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olen-
naista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvolli-
nen arvioimaan yhdistyksen ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jat-
kuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös 
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos yhdistys tai konserni aiotaan purkaa tai 
sen toiminta lakkauttaa  tai ei ole muuta realis-
tista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus 
siltä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskerto-
mus, joka sisältää lausuntoni.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheel-
lisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennai-
sia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintar-
kastukseen kuuluu, että käytän ammatillista har-
kintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko 
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoi-
menpiteltä ja hankin lausuntoni perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olen-
nainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä 
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostan käsityksen tilintarkastuksen 
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-
piteet mutta en siinä tarkoituksessa, että 
pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen ja 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastuskertomus
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• Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä 
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen 
ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perus-
tuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, 
ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen 
tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. 
Jos johtopäätökseni on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, minun täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani 
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, 
jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätök-
seni perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilin-
tarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat 
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei yhdistys tai konserni pysty jatkamaan 
toimintaansa .

• Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätök-
sessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 

liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa 
oikean ja riittävän kuvan.

• Hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konser-
niin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäkseni antamaan lausunnon kon-
sernitilinpäätöksestä. Vastaan konsernin 
tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta 
ja suorittamisesta. Vastaan tilintarkastuslau-
sunnosta yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-
desta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintar-
kastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 
Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu infor-
maatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän 
informaation.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta 
informaatiota. Velvollisuutenani on lukea toimin-
takertomukseen sisältyvä informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä teh-
dessäni arvioida, onko toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa 

tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako 
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.

Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toi-
mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellet-
tavien säännösten mukaisesti .

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia 
ja että toimintakertomus on laadittu toimintaker-
tomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomukseen sisälty-
vässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei 
ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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