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Jo toisena peräkkäisenä vuotena toiminnanjohtajan katsausta kirjoitta-
essani koronapandemia vaikuttaa vahvasti elämäämme. Poikkeusoloista 
on sentään virallisesti päästy eroon, mutta edelleen arkeamme rajoittavat 
erilaiset viranomaissuositukset. 

En voi kuin ihaillen antaa tunnustusta jäsenillemme siitä, miten tilintarkas-
tusala on ottanut haltuun muuttuneet olosuhteet. Tilintarkastus- ja muut 
tehtävät on hoidettu sujuvasti uudenlaisessa toimintaympäristössä. Olen 
ylpeä ammattikunnasta – jo toinen kiireinen kevät koronan keskellä on 
kunnialla hoidettu. 

Teetimme jäsenkyselyn koronan vaikutuksista jäsenillemme keväällä ja 
kesällä 2020. Kyselyn mukaan digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen on 
lisääntynyt tilintarkastajien ohella myös asiakkailla ja tilitoimistoilla. Samalla 
fyysiset kohtaamiset ovat vähentyneet. Tähän liittyy omasta näkökulmastani 
myös selkein koronan tuoma haitta: kasvotusten käydyt keskustelut eri koulu-
tuspäivien yhteydessä ovat jääneet vähiin. Todella toivon, että pääsemme 

sankoin joukoin kohtaamaan ja keskustelemaan Kesäpäivillä 
elokuussa.

Vuoden aikana on otettu huimia kehitysaskeleita erilai-
sissa koulutusten, julkaisujen ja muiden palvelujen 
digitoteutuksissa. Digiharppauksia on otettu niin 
asiakkaiden kuin henkilöstönkin keskuudessa. Uusia 
digiratkaisuja ei olisi syntynyt ilman Caritan sinnik-
kyyttä, Samulin ja Susannan digiosaamista ja 
koko porukan mahtavaa innostusta ja kärsi-
vällisyyttäkin kehitystyössä.

Kaiken kaikkiaan olemme onnistuneet 
toiminnassamme hyvin etäolosuhteista 
huolimatta. Olimme lähes koko viime 
vuoden pakotettuja työskentelemään 
toimiston ulkopuolella, koronan 
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Toiminnan johtajan 
katsaus



ohella myös toimitilaremontin vuoksi. Remontti venyi odotettua pidemmäksi 
ja valmistui vasta marraskuussa. Taina piti rautaisella osaamisellaan lankoja 
kaikissa käänteissä, ja remontin lopputulos oli mitä onnistunein.  

Uudistuneiden toimitilojen myötä meillä on mahdollisuus toteuttaa koulu-
tuksia ja tilaisuuksia omalla toimistollamme. Ehkä uudet tilat ovat vilahtaneet 
teille koulutusten tai webinaarien yhteydessä. Samoin kuin koulutusten 
sisältöjä ja toteutuksia suunnittelevat Tiina ja Saara tai ihana Annemme. 
Toivottavasti pääsemme syksyllä järjestämään tupaantuliaiset, jotta toimisto 
ja toimiston väki tulevat muutoinkin tutuiksi. 

Koronavuosi on poikinut runsaasti uutta sääntelyä ja erityisiä tarkastuksessa 
huomioitavia asioita. Tilintarkastusspesialistimme Riitta on ahkeroinut 
muutosten parissa ja huolehtinut siitä, että te jäsenet olette hyvin informoituja 
kiirekauden aikana. 

Kauden aikana on valmistunut monenlaista ohjeistusta. Erityisesti haluan 
nostaa esiin hallinnon tarkastusta koskevan suosituksen. Työ, jota ammat-
tikuntamme on tehnyt jo yli sadan vuoden ajan, on nyt kirjattu yhdeksi 
asiakirjaksi. Harjoitus ei ole ollut helppo, kun erilaisia käsityksiä on tiivistetty 
yhtenäiseksi näkemykseksi ja viitekehykseksi. Iso kiitos tästä työryhmäläisille 
sekä yhtiöoikeusosaajallemme Jarkolle, joka saattoi projektin maaliin. 

En malta myöskään olla nostamatta esiin kauden aikana tehtyä valtavaa 
käännösurakkaa. Tilintarkastaja-kääntäjämme Hanna on suvereeni työssään. 
Tämänvuotiset riskienhallinta- ja laatustandardit ovat laajuudessaan olleet 
aivan omassa kategoriassaan.

Taloudellisestikin vuosi näyttää onnistuneelta. Haastavana vuonna onnis-
tuimme kasvattamaan tuottojamme. Minna, Niklas ja Terhi ovat hioneet 
markkinointia ja myyntiä ja saaneet asiakkaat innostumaan uusista palve-
luistamme vähintään yhtä paljon kuin meidät itsemmekin. 

Vaikuttaminen on yksi keskeisimpiä tehtäviämme. Päättyneellä kaudella 
kirkastimme yhteistyön tavoitteita uudelleenorganisoituneen tilintarkastus-
valvonnan kanssa. Keskustelu on ollut rakentavaa ja kehitysehdotuksemme 
on otettu hyvin vastaan. Vielä jäämme odottamaan niiden konkretisoituvan 
mm. laaduntarkastusprosessin uudistamisena. 

Edistimme myös hyvää tilintarkastustapaa useammassa hankkeessa. Yleis-
luonteinen tarkastus vaihtoehtona mikroyrityksille ei näytä etenevän, mutta 
LCE-standardin osalta otettiin merkittäviä askelia. Kauden loppupuolella 
vaikuttamistyömme voimistui vastuullisuuskysymyksissä, kun vastuullisuus-
varmennusten merkitys kasvoi EU-lainsäädännön myötä.

Viestintä on keskeinen osa vaikuttavuus- ja tunnettuustyötämme. Kuluneena 
vuotena se näkyi mm. uusina verkkosivuina sekä Tilintarkastajabarometrinä, 
joiden näkyvyyttä Minttu siivitti eteenpäin. 

Tämän poikkeusvuoden jälkeen olen entistä luottavaisempi, että tällä poru-
kalla – nythän joukossamme ovat myös Ingalill, Kaisa ja Riikka – käännämme 
mahdolliset tulevatkin haasteet mahdollisuuksiksi. Ja kaikkien jäsentemme 
eduksi!

Sanna Alakare 
toiminnanjohtaja
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Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajien oma yhdistys. Valtaosa yhdis-
tyksen jäsenistä on HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajia. Jäseninä on myös avusta-
vissa tilintarkastustehtävissä työskenteleviä henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka 
työskentelevät esimerkiksi verotuksen tai juridiikan parissa tilintarkastusyhtei-
söissä. Myös tilintarkastusalalle tähtäävät korkeakouluopiskelijat voivat olla 
yhdistyksen jäseniä. Yli 90 prosenttia Suomessa toimivista tilintarkastajista 
kuuluu yhdistykseen. 

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti tilintarkastusta koskevan 
lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen, edistää hyvää tilintarkas-
tustapaa ja hyvää tilinpäätöskäytäntöä sekä kehittää ja ylläpitää jäsenten 
ammattitaitoa. Lisäksi yhdistys edistää tilintarkastusalan ja -ammatin näky-
vyyttä ja tunnettuutta. 

Yhdistyksen slogan on Rakennamme luottamusta. Tällä kuvaamme luotta-
musta, jota tilintarkastajat rakentavat eri toimijoiden välillä. 

Yhdistyksen tavoitteita avaavat kolme sloganyhdistelmää, jotka kuvaavat 
tilintarkastajien merkitystä luottamuksen rakentajina.

Suomen 
Tilintarkastajat ry

Rakennamme luottamusta. 
Osaavat tilintarkastajat, hyvinvoiva Suomi. 
Tilintarkastajat rakentavat hyvinvoivaa Suomea. Luotettava 
taloudellinen informaatio vahvistaa luottamusta yhteiskunnan eri 
toimijoiden välillä. Julkiset varat kohdentuvat oikein ja yritysten 
menestys kumuloituu koko yhteiskunnan hyväksi. 

Rakennamme luottamusta.  
Osaavat tilintarkastajat, menestyvät yritykset. 
Tilintarkastajat edistävät yritysten välistä luottamusta 
varmistamalla luotettavan taloudellisen raportoinnin. 
Tilintarkastajat edistävät yritysten menestystä ja kilpailukykyä 
neuvomalla talousasioissa ja toimimalla luotettuina 
keskustelukumppaneina mm. liiketoiminnan murrostilanteissa. 

Rakennamme luottamusta.  
Osaavat tilintarkastajat, vastuullinen tulevaisuus. 
Tilintarkastajat rakentavat vastuullista tulevaisuutta edistämällä 
yritysten vastuullista toimintaa ja siitä raportointia. Taloudellisen 
vastuun ohella korostuu vastuu eri sidosryhmiä ja ympäristöä 
kohtaan. Tilintarkastajan rooli vastuullisuusraporttien 
varmentajana korostuu lähitulevaisuudessa.



Haluamme tehdä tilintarkastajia, toimialaa ja yhdistystä 
tunnetuksi tulevaisuuden tekijöinä. 

Tilintarkastajat ovat luotettuja asiantuntijoita, jotka 
mahdollistavat asiakasyritystensä menestyksen ja koko 
yhteiskunnan kestävän kehityksen. Tilintarkastajien työssä 
korostuu vuorovaikutus ja ihmisläheisyys.

Tilintarkastustoimiala on edelläkävijä, joka kehittää 
palvelujaan ja toimintaansa innovatiivisesti.

Yhdistys haluaa edustaa rohkeasti ja ihmisläheisesti 
tilintarkastajia ja koko toimialaa. Omalla toiminnallaan 
yhdistys edesauttaa tilintarkastajien ansiokasta työtä.
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”Tilintarkastajat ovat 
tulevaisuuden tekijöitä: 

luotettuja ja asiantuntevia, 
ihmisläheisiä, innovatiivisia  

ja rohkeita, mahdollistajia  
ja edelläkävijöitä.”
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Strategiset tavoitteet

I Tilintarkastaja on luotettu toimija

•  Olemme relevantti julkinen keskustelija
• Tuomme esiin luotettavan tiedon merkityksen 

päätöksenteossa
• Vaikutamme sääntely- ja valvontaympäristön 

selkeyteen ja ennakoitavuuteen

II Tilintarkastaja on näkyvä moniosaaja

• Edistämme tilintarkastusalan tunnettuutta 
• Viestimme rohkeasti ja kiinnostavasti

III Tilintarkastaja on ajan hermolla

• Uudistumme muuttuvassa toimintaympäristössä  
• Kehitämme ammatillista osaamistamme jatkuvasti  
• Omaksumme modernit toimintamallit

Strategiset 
tavoitteet
Yhdistyksen strategiset tavoitteet korostavat 
tilintarkastajan merkitystä ja asemaa yhteiskunnassa. 
Yhdistys edistää näitä tavoitteita omalla toiminnallaan, 
jota kuvataan strategisten tavoitteiden yhteydessä.
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Suomen Tilintarkastajat ry:n vuosikokous pidettiin 
21.9.2020 Sokos Hotel Triplassa Helsingissä. 

Koronatilanteen aiheuttamista rajoitteista 
johtuen vuosikokousta pystyi seuraamaan myös 
etäyhteyden välityksellä. Etäyhteydellä kokousta 
seuranneella jäsenellä ei ollut kokouksessa puhe- 
tai äänioikeutta.

Vuosikokoukseen osallistui 17 yhdistyksen varsi-
naista jäsentä ja yksi hyväksymisen lakkauttanut 
jäsen. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
myönsi hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille 
vastuuvapauden. Talousarvio tilikaudelle 
2020−2021 vahvistettiin kokouksessa. 

Vuosikokous 21.9.2020
Hallituksen valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Kujala 
ja varapuheenjohtajiksi Tuomas Ilveskoski ja 
Aleksi Martamo kaksivuotiskaudelle 2020–2022. 
Hallituksen jäseniksi kaudelle 2020–2021 valittiin 
nimityslautakunnan esityksen mukaisesti Hilkka 
Ahjos, Teemu Laitinen, Merja Lindh, Osmo Valovirta 
ja Timo Virkilä. 

Tilintarkastajien valinta

Nimityslautakunnan esityksen mukaisesti tilintar-
kastajaksi valittiin KHT Jukka Ala-Mello ja varatilin-
tarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen. 

Yhdistyksen lautakunnat

Eettisen lautakunnan ja nimitys- 
lautakunnan jäsenet valittiin  
vuosikokouksessa kaksivuotis- 
kaudelle 2020–2022.

Eettinen lautakunta
Esa Kailiala, puheenjohtaja, KPMG Oy Ab
Alpo Salonen, varapuheenjohtaja
Hannu Mattila, jäsen, Deloitte
Janne Rajalahti, jäsen, PwC
Kristina Sandin, jäsen, EY
Ville Vasama, DHS Oy Audit Partners
Antti Heikinheimo, oikeusoppinut jäsen
Janne Ruohonen, oikeusoppineen varajäsen

Nimityslautakunta
Tiina Torniainen, puheenjohtaja, KPMG Oy Ab
Mikko Järventausta, varapuheenjohtaja, EY
Juha-Pekka Keimmo, jäsen, Grant Thornton
Eero Lumme, jäsen Deloitte
Jaakko Rönkkö, jäsen Revisium
Helena Sinisalo, jäsen, Tilintarkastuspalvelut H. Sinisalo Oy
Niina Vilske, jäsen PwC
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Yhdistyksen hallitus vasemmalta oikealle: Hilkka Ahjos, Timo Virkilä, Teemu Laitinen, Aleksi Martamo, 
Ilkka Kujala, Merja Lindh ja Osmo Valovirta (kuvasta puuttuu Tuomas Ilveskoski).

Suomen Tilintarkastajat ry:n  
hallitus 2020–2021

Hallitus
Ilkka Kujala, puheenjohtaja, Grant Thornton
Tuomas Ilveskoski, varapuheenjohtaja, KPMG Oy Ab
Aleksi Martamo, varapuheenjohtaja, Deloitte
Hilkka Ahjos, jäsen, Hilkan Laskenta Oy
Teemu Laitinen, jäsen, SYS Audit Oy
Merja Lindh, jäsen, PwC
Osmo Valovirta, jäsen, EY
Timo Virkilä, jäsen, Tilintarkastus T. Virkilä Oy
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Rakennamme 
luottamusta.

Edunvalvontaa, osaamisen 
kehittämistä ja tunnettuustyötä.
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Koronavuosi kiritti yhdistystä ja toimialaa
Toimintakautta 2020–2021 leimasi korona. Juuri ennen kauden 
alkua roihahtanut pandemia vaikutti sekä yhdistyksen toimintaan 
että tilintarkastajien työhön.  

Koronavuosi merkitsi monelle tilintarkastajalle etätyön lisäänty-
mistä ja digiloikkaa. Asiakaspalavereille, toimipaikkavierailuille, 
inventaareille ja muille perinteisesti läsnäoloa vaatineille tilin-
tarkastuksen osa-alueille kehitettiin etätoimintatapoja. Myös 
sähköinen allekirjoittaminen ja etäyhteyksin toteutettu sähköisen 
taloushallinnon tarkastaminen lisääntyivät.  

Korona vaikutti tilintarkastajien työhön myös asiakasyritysten 
kautta. Pitkittynyt poikkeustila on aiheuttanut taloudellisia haas-
teita, ja toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen on heijastunut 
myös tilinpäätöksiin. Myös lukuisat valtion tuki- ja avustustoimet 
ovat näkyneet asiakkaiden tilinpäätöksissä. 

Myös yhdistyksen toimintaan korona vaikutti voimakkaasti. 
Digiloikka otettiin jäsenkoulutusten järjestämisessä ja kohtaa-
miset niin yhdistyksen sisällä kuin sidosryhmien kesken hoidettiin 
etäyhteyksin. Korona heijastui erityisesti ohjeiden ja suositusten 
laatimiseen sekä tilanteesta viestintään jäsenille. Poikkeusoloista 
huolimatta yhdistyksen toimintaa pystyttiin edistämään tavoit-
teiden mukaisesti. Koronavuodesta jäi käyttöön myös monia 
hyväksi havaittuja uusia toimintatapoja.

Tilintarkastaja on luotettu toimija

Lainsäädäntötyö korostui koronavuonna

Yhdistys vaikutti moniin ajankohtaisiin sääntelyhankkeisiin. Koronasta johtuen 
yrityksille ja muille yhteisöille jaettiin erilaisia tukia ja avustuksia. Vaikutimme 
lainsäätäjiin muistuttamalla tukien valvonnan tärkeydestä. Toimme esiin 
tilintarkastajan osaamista ja lakisääteisen tilintarkastajan roolin suomaa 
mahdollisuutta varmistaa tukien oikeanlainen kohdistuminen ja kirjanpidol-
linen käsittely. 

Ravitsemusyritysten toiminnan rajoittamisen hyvittämiseen liittyvän lain 
osalta tilintarkastajille säädettiin erityinen valvontarooli. Muiden tukien ja 
avustusten osalta kirjanpitokäsittelyn ja tilinpäätöksen tarkastaminen sisäl-
tyvät varsinaiseen tilintarkastukseen, mikäli yritys on tilintarkastusvelvollinen.

Päättyneellä kaudella yhdistys antoi kahdeksan lausuntoa ja oli eduskunnan 
talousvaliokunnassa kuultavana kerran.

Tilintarkastajien rooli vastuullisuusvarmennuksissa kasvaa

Vastuullisuusraportoinnin vaatimus kasvaa sekä yritysten sidosryhmien 
että EU-lainsäädännön taholta. Samalla vastuullisuusraporttien luotettavan 
varmennuksen merkitys korostuu.
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta 
ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. EU-  
komission tavoite on ohjata rahoitusvirtoja kestäviin investointeihin, tuoda 
kestävyysnäkökohdat osaksi riskienhallintaa sekä edistää läpinäkyvyyttä ja 
pitkäjänteisyyttä taloudessa.

EU:n lausumissa tilintarkastajat ovat keskeisiä toimijoita vastuullisuusrapor-
toinnin varmentamisessa sekä keskusteluissa tarkastusvaliokunnan kanssa 
em. kysymyksistä. Tilintarkastajan rooli korostuu myös luotettavan vastuulli-
suustiedon välittämisessä sijoittajille ja rahoittajille.

Kauden aikana yhdistykseen perustettiin vastuullisuustyöryhmä edistämään 
vastuullisuuskysymyksiä ja jäsentämään tilintarkastajan roolia vastuulli-
suusraportoinnissa ja vastuullisuusraporttien varmentamisessa. Työryhmän 
ensimmäiseksi tavoitteeksi tuli vastuullisuusraporttien varmennussuosituksen 
laatiminen. Suositus julkaistaan syksyllä 2021. 

Suomen Tilintarkastajat haluaa johtaa vastuullisuusvarmentamisen kehit-
tämistä sekä sitouttaa tilintarkastustoimialaa kansainvälisiin vastuullisuus-
standardeihin ja -periaatteisiin. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin 
tilin tarkastajien asemaa ja objektiivisuutta vastuullisuusvarmennuksissa ja 
muissa vastuullisuustarkastustoiminnoissa.

Yhdistyksellä merkittävä rooli 
Vastuullisuusraportointikilpailussa

Perinteikäs ja erittäin ajankohtainen kilpailu on 
löytänyt kotipesän yhdistyksen verkkosivuilta. Kilpailun 
kautta tuomme esiin vastuullisuusraportoinnin merki-
tystä ja hyötyjä niin pienille kuin suurillekin yrityksille. 
Entistä vahvemmin tuomme esiin myös tilintarkastajan 
roolia ja vastuullisuusvarmennuksen merkitystä 
luotettavan raportoinnin takeena. Kilpailun taustalla 
on laaja ja asiantunteva järjestäjätaho, ja vuonna 
2020 saimme yhteistyökumppaniksi myös Sitran. 



ANNETUT LAUSUNNOT 1.4.2020–31.3.2021

Talousvaliokunta Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen 

tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

12.5.2020

Verohallinto Verohallinnon arvonlisäverotuksen uusi tietosisältö 1.6.2020

TEM Yritysvastuulaki 29.9.2020

TEM Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen 

työryhmän mietintö

30.10.2020

TEM Ravitsemisyrityksistä annetun lain muuttaminen 17.11.2020

Eduskunta/
talousvaliokunta

Ravitsemisyrityksistä annetun lain muuttaminen 2.12.2020

OM Lausuntopyyntö asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta 

koskevasta arviomuistiosta

21.1.2021

VM Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta

22.2.2021
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Yhteistyötä valvojan kanssa lisättiin
Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen Patentti- ja rekisterihallituksen tilintar-
kastusvalvonnan kanssa on yksi yhdistyksen keskeisistä tavoitteista. 

Tilintarkastusvalvontaan tehtiin vuonna 2020 merkittäviä muutoksia, kun 
tilintarkastusvalvonta omana yksikkönään lakkautettiin ja toiminnot sijoitettiin 
osaksi Yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta. 

Uudelleenjärjestely toi yhdistykselle aiempaa paremman keskusteluyh-
teyden tilintarkastusvalvonnan johtoon. Keskusteluissa toimme esiin jäseniltä 
saamaamme palautetta ja kehitysehdotuksia erityisesti laaduntarkastusten 
toteuttamiseen, laaduntarkastusprosessiin sekä vuorovaikutukseen ja vies-
tintään liittyen. Tilintarkastajat toivovat tilintarkastusvalvonnalta erityisesti 
ennakoitavuutta, parempaa kommunikaatiota ja oikeudenmukaisuutta. 

Esitetty palaute ja kehittämisehdotukset otettiin hyvin vastaan. Tilintarkastus-
valvonnan johto on myös omissa puheenvuoroissaan korostanut ennakoita-
vuuden ja vuoropuhelun tärkeyttä. 

Kauden aikana valvojan viestintä ja vuorovaikutus lisääntyivät jonkin verran 
myös käytännössä. Laajempia uudistuksia esimerkiksi laaduntarkastuksen 
toimintatapoihin jäämme vielä odottamaan. 

OM oikeusministeriö

TEM työ- ja elinkeinoministeriö

VM valtiovarainministeriö



14

Hyvää tilintarkastustapaa edistettiin useasta 
näkökulmasta

Yhdistyksen tavoitteena on edistää hyvää tilintarkastustapaa. Tämän tavoit-
teen alle lukeutuvat monet, sekä listayhtiöitä että pieniä yhtiöitä koskevat 
hankkeet. Erityisen tärkeäksi on nähty edistää hyvää ja tarkoituksenmukaista 
tilintarkastustapaa pienten ja vähemmän monimutkaisten tilintarkastuskoh-
teiden osalta. 

LCE-standardista uusi viitekehys  

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit eli ISA-standardit ovat yksi hyvän 
tilintarkastustavan tärkeimmistä lähteistä. Niiden soveltuvuus pienen ja 
yksinkertaisen toimeksiannon tilintarkastukseen on kuitenkin puhututtanut 
Suomessa ja Pohjoismaissa jo vuosia. 

Kansainvälisiä standardeja laativa IAASB on edistänyt ISA-standardeista eril-
lisen ns. LCE-standardin (less-complex entities) laatimista yksinkertaisemmille 
tilintarkastustoimeksiannoille. LCE-standardista on tulossa luonnos kesällä 2021.

Yhdistys kannattaa muiden Pohjoismaiden tavoin erillisen standardin laati-
mista ja pitää sitä hyvänä vaihtoehtona ISA-standardeille suomalaisessa 
pk-tilintarkastuksessa. LCE-standardi voi osaltaan auttaa ratkaisemaan myös 
ISA-standardien soveltamiseen liittyviä epäselvyyksiä.

Yleisluonteisen tarkastuksen eteneminen epätodennäköistä

Yhdistys on edistänyt yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönottoa jo 
muutaman toimintakauden ajan. Hanketta on viety eteenpäin työ- ja elin-
keinoministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä oli valmistella lakisääteistä 
tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa. Uuden varmennus-
palvelun tuominen tilintarkastuslaissa mikroyrityksille olisi monipuolistanut 
tilintarkastajan palveluvalikoimaa. 

Työryhmä antoi hankkeesta mietinnön toimintakauden aikana. Mietintöön 
liitettiin runsaasti eriäviä mielipiteitä, ja lausuntokierroksella se sai ristiriitaista 
palautetta. Hankkeella tavoiteltuja kevennyksiä mikroyritysten hallinnolliseen 
taakkaan ei tunnistettu, ja tilintarkastusta pidettiin osin edelleen parhaana 
vaihtoehtona mikroyrityksille. 

Hankkeen eteneminen vaikutti toimintakauden lopussa varsin epätodennä-
köiseltä. Lopullista päätöstä hankkeen jatkosta odotellaan kuitenkin edelleen. 

Aktiivinen rooli ESEF-tilinpäätösten edistämisessä

Yhdistys on edistänyt taloushallinnon digitalisaatiota erityisesti ESEF:n (Euro-
pean Single Electronic Format) käyttöönottoon liittyen.  Alkuperäisen suunni-
telman mukaan listayhtiöiden piti raportoida tilinpäätöksensä ja toimintaker-
tomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa jo vuonna 2020. Tavoitetta 
lykättiin kuitenkin vuodella eteenpäin.
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ESEF-tilinpäätösten varmentamiseen yhdistyi erilaisia näkökulmia. Yhdistys 
kävi sidosryhmien kanssa keskustelua varmentamisen vaihtoehdoista eli siitä, 
olisiko varmentaminen osa lakisääteistä tilintarkastusta vai erillinen varmen-
nuspalvelu ja olisiko varmentaminen ylipäätään pakollista vai ei. Suomessa 
syntyi laaja konsensus varmentamisen vapaaehtoisuudesta ja siitä, että se ei 
ole osa lakisääteistä tilintarkastusta.

Yhdistyksen ESEF-työryhmä laati varmennukselle suosituksen, jonka mukaista 
varmentamista myös Finanssivalvonta vahvasti suositti listayhtiöille. 

Listayhtiöiden ESEF-muotoisten tilinpäätösten julkaiseminen sai lopulta 
vuoden lykkäystä. Lykkäyksen myötä myös tilintarkastajan rooli ESEF-muo-
toisten tilinpäätösten varmentamisessa on uudelleen pohdittavana, niin 
Euroopassa kuin Suomessakin.

Hallinnon tarkastus osana hyvää tilintarkastustapaa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi vuonna 2018 yhdistystä laatimaan suosi-
tuksen hallinnon tarkastuksesta. Hallinnon tarkastus nähtiin tärkeänä osana 
tilintarkastusta, mutta sen sisältöä haluttiin täsmentää sekä tilintarkastajille 
että tilintarkastuksen sidosryhmille.

Yhdistyksen laajapohjainen työryhmä sai työnsä kuluneen kauden aikana 
viimein päätökseen. Työ osoittautui laajaksi ja ennakoituakin haastavam-

maksi. Suositusluonnos hallinnon tarkastuksesta valmistui kauden lopulla ja 
varsinainen suosituksen julkaisu jäi tulevan kauden alkuun. 

Yhdistyksen laatima suositus on ensisijaisesti suunnattu tilintarkastajille. Se 
tuo konkretiaa hallinnon tarkastukseen siitä, mitä ja miten pitää tarkastaa. 
Kaikkiin tilintarkastuksiin soveltuvaa, yksiselitteistä ohjeistusta suositus ei 
anna, mutta raamin ja viitekehyksen kyllä.  

Aktiivista kansainvälistä yhteistyötä etäyhteyksin

Kansainvälistä edunvalvontatyötä tehtiin osallistumalla AE:n (Accountancy 
Europe), NRF:n (The Nordic Federation of Public Accountants) ja IFACin  
(International Federation of Accountants) kokouksiin. 

NFR:n yhteyteen perustettiin kaksi työryhmää, 
joista toisessa käsitellään AE:n AAPG:n 
 agendalla olevia asioita ja toisessa 
 IAASB:ssa meneillään olevaa LCE- 
standardin laatimista. 

Työryhmissä haetaan pohjoismaista 
konsensusta, jotta yhteistä tahtotilaa voitai-
siin viedä eteenpäin niin AE:n kuin IAASB:nkin 
suuntaan.
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KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 1.4.2020–31.3.2021

Kaikki tilikauden aikana järjestetyt kansainväliset kokoukset toteutettiin etäkokouksina ja webinaareina.

Päivämäärä Kokous Osallistuja

5.11. AE Members’ Assembly Ilkka Kujala, Sanna Alakare

11.–12.11. IFAC Council Ilkka Kujala, Sanna Alakare

17.11. AE AAPG Riitta Laine

19.11. AE seminar ”Small in size, big in 
impact”

Sanna Alakare

20.11. AE Young Professionals Riitta Laine

25.11. AE seminar ”IFRS sustainability” Sanna Alakare

25.11. AE AAPG Riitta Laine

26.11. AE seminar ”NFI” Sanna Alakare

1.12. NRF CEO Sanna Alakare

10.12. AE Statutory Members’ Assembly Ilkka Kujala, Sanna Alakare

11.1. NRF Assembly & Chairs Ilkka Kujala, Sanna Alakare

4.2. AE AAPG Riitta Laine

18.2. NRF CEO Sanna Alakare

25.2. AE Young Professionals Riitta Laine

1.–2.3. IFAC Chief Executive Forum Sanna Alakare

22.3. NRF CEO Sanna Alakare

24.3. AE Members’ Assembly Ilkka Kujala, Sanna Alakare

25.3. AE AAPG Riitta Laine

Päivämäärä Kokous Osallistuja

3.4. NRF CEO Sanna Alakare

16.4. NRF CEO (korona update) Sanna Alakare

11.5. NRF CEO Sanna Alakare

12.5. AE AAPG Riitta Laine

8.6. NRF CEO Sanna Alakare

24.6. AE Members’ Assembly Maria Grönroos, Sanna Alakare

25.6. AE AAPG Riitta Laine

30.6. NRF CEO (input to IFAC strategy) Sanna Alakare

10.8. NRF CEO Sanna Alakare

20.8. NRF General Assembly Maria Grönroos, Ilkka Kujala, Sanna 
Alakare

9.9. NRF CEO Sanna Alakare

22.9. FSR – danske revisorer Sanna Alakare

24.9. ESEF Sanna Alakare

30.9. AE AAPG Riitta Laine

6.10. NRF CEO Sanna Alakare

12.10. AE seminar “ESEF” Riitta Laine

21.10. AE Members’ Engagement Day Sanna Alakare, Riitta Laine

3.11. NRF CEO Sanna Alakare

AE  Accountancy Europe

IFAC  International Federation of Accountants

NRF  The Nordic Federation of Public Accountants
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Tilintarkastaja on näkyvä moniosaaja – uusi brändi 
luotsaa tulevaisuuden tekijöitä

Brändiuudistus kirkasti sanomaa ja paransi näkyvyyttä

Toimintakauden aikana toteutettiin yhdistyksen brändiuudistus. 

Uudistuksen yhteydessä kirkastettiin yhdistyksen slogania ja muodostettiin 
kolme alaslogania, jotka kuvaavat tilintarkastuksen merkitystä yritysten, 
yhteiskunnan ja vastuullisuuden näkökulmista. Samoin hiottiin tilintarkas-
tajista, toimialasta ja yhdistyksestä kuvaa tulevaisuuden tekijöinä. Teemaa 
nostetaan esiin yhdistyksen tulevissa kampanjoissa, korkeakouluyhteistyössä 
ja sidosryhmätilaisuuksissa. 

Brändiuudistuksen yhteydessä yhdistyksen verkkosivut uudistuivat sekä 
visuaalisesti että sisällöltään. Sisältöjä suunnattiin aiempaa enemmän eri 
kohderyhmille: tilintarkastajille, yrittäjille, opiskelijoille ja viranomaisille. Sivujen 
teknisen uudistuksen myötä parani yhdistyksen näkyvyys sekä sisältöjen 
tavoittavuus. Uudet verkkosivut julkaistiin lokakuun lopussa.

Uudistuksen myötä yhdistys ja tytäryritys saivat omat erilliset verkkosivunsa, 
jotka ovat kuitenkin kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Teknisin uudistuksin paran-
nettiin myös jäsenkokemusta. Yhdistyksen ja ST-Akatemian yhteisellä ST-On-
line-alustalla tulee olemaan yhä suurempi rooli julkaisu- ja koulutussisältöjen 
osalta. Myös webinaaritallenteet ja ohjeet ja mallit löytyvät palvelusta.  

Juhlavuoden seminaari syksyllä 2021

Vuosi 2020 oli tilintarkastusalan 110-vuotis-
juhlavuosi. Juhlavuosi näkyi mm. Profiitti- 
lehden monissa kirjoituksissa. Juhlavuoden 
päätapahtumaksi suunniteltu Tulevaisuuden 
tekijöitä -juhlaseminaari ja -gaala siirtyivät 
koronatilanteen vuoksi tulevaan kauteen. 
Syksyllä 2021 juhlimme siis teemalla 111 vuotta 
tilintarkastusta!

Osana brändiuudistusta myös Profiitti – Talous & tilintarkastus -lehden 
visuaalinen ilme uudistettiin myötäilemään yhdistyksen uutta ilmettä. Lehti 
ilmestyi kaksi kertaa kauden aikana.
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Tilintarkastajabarometri herätti median kiinnostuksen

Toimintakauden aikana toteutettiin toinen Tilintarkastajabarometri, joka kuvaa 
tilintarkastajien näppituntumaa ja näkemyksiä yritystalouden kehittymisestä. 
Barometri sisälsi aiempaa laajemmin toimialakohtaista tietoa, ja fokuksessa 
olivat tietenkin myös koronan vaikutukset. Barometrin tulokset esiteltiin 
tammikuussa järjestetyssä taloustoimittajatilaisuudessa. Barometri herätti 
laajaa kiinnostusta mediassa, ja barometrin pohjalta julkaistiin useita uutisia 
eri medioissa

Yhdistyksen omia kirjoituksia julkaistiin aktiivisesti sekä yhdistyksen verk-
kosivuilla että Profiitti-lehdessä. Lisäksi tilintarkastusala sai näkyvyyttä 
Tilisanomat-lehdessä, jonka toimitusneuvostossa yhdistyksellä on pysyvä 
edustus. 

Yhdistyksen omissa sisällöissä korostui edunvalvonnan ohella koronan 
vaikutus, joka heijastui erityisesti tiedottaviin ja ohjeistaviin sisältöihin. Kauden 
aikana nousivat esiin myös vastuullisuusteemat, joiden merkitys korostui 
EU-lainsäädännön myötä kauden loppupuolella. 

Mediaseuranta edisti vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa

Syksyllä 2020 yhdistyksen käyttöön otettiin mediaseuranta. Seurantatyökalu 
helpottaa hahmottamaan sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa 
käytävää keskustelua tilintarkastusalasta. Mediaseurannan avulla yhdistys 
pystyy aiempaa paremmin vaikuttamaan asioihin ja ottamaan osaa keskus-

teluihin. Seurannan kautta saadaan signaaleja mahdollisista alaa kosketta-
vista muutoksista.

Yhdistys oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. LinkedIn on suosittu talouden 
asiantuntijoiden keskuudessa, ja kanavan kautta tavoitetaan hyvin jäsenet ja 
sidosryhmät. Kauden aikana ”toimialalalähettilyys” eli tilintarkastajien oma 
aktiivisuus LinkedInissä jatkoi kasvuaan. Tällä on merkittävä vaikutus alan 
ja ammatin näkyvyyteen ja tunnetuksi tekemiseen. Jäsenten aktiivisuutta 
sosiaalisessa mediassa edistettiin myös joulukuussa järjestetyllä Tilintarkas-
tajana somessa -webinaarilla. Yhdistyksen LinkedIn-kanavan seuraajamäärä 
oli kauden lopussa 2 895. 

Twitter on merkittävä yhteiskunnallisen keskustelun kanava ja erityisesti 
toimittajien suosiossa. Talouden ammattilaisten keskuudessa kanava ei ole 
yhtä suosittu kuin LinkedIn. Yhdistyksen painoarvoa Twitterissä kehitetään 
edelleen ja samalla aktivoidaan jäseniä kanavan käyttäjiksi. Yhdistyksen 
seuraajamäärä Twitterissä oli kauden lopussa 820.

Korkeakouluyhteistyön merkitys korostuu

Yhdistys haluaa edistää tilintarkastusalan opiskelua korkeakouluissa ja tehdä 
alaa ja ammattia tunnetuksi opiskelijoille. 

Yhdistys on tullut tilintarkastusalan opiskelijoille tutuksi mm. vuosittain jaet-
tavien apurahojen ja oppilaitosvierailujen ansiosta. Kauden aikana jaettiin 
perinteisten kannustinapurahojen lisäksi erityisapurahoja tilintarkastusalan 
110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.  
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Opinnäytetöiden ja pro gradu -tutkielmien tekeminen tilintarkastusaiheista 
kiinnostaa monia, ja ilahduttavan usein opiskelijat olivat myös kuluneen 
kauden aikana yhteydessä yhdistykseen joko aihevalintoja tai haastateltavia 
pohtiessaan. 

Korkeakouluille tehdyt vierailijaluennot toteutettiin koronavuodelle ominai-
seen tapaan etäyhteyksin. Vaikka lähiopetukseen varmasti palataan, tulivat 
webinaarit ja muut etäosallistumismahdollisuudet varmasti jäädäkseen. 
Pitkien välimatkojen Suomessa tämä helpottaa yhteistyötä korkeakoulujen ja 
opiskelijoiden kanssa.   

Korkeakouluyhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa. Tilintarkastusala 
tarvitsee osaavia ja innostuneita nuoria. Alan houkuttelevuuden ohella 
haluamme varmistaa, että tilintarkastusalan opintotarjonta on riittävää 
korkeakouluissa ympäri Suomen.  

Tilintarkastaja on ajan hermolla – koronan tuomista 
haasteita selvittiin kiitettävästi
Jäsenistön osaamista ylläpidettiin ja kehitettiin toimintakauden aikana moni-
puolisesti. Koronaepidemia vaikutti yhdistyksen antamiin suosituksiin, ohjeisiin 
ja malleihin sekä viestintään. 

Keväällä 2020 verkkosivuille avattu erillinen koronasivusto osoittautui tärkeäksi 
infokanavaksi tilintarkastajille. Sivustolle koottiin hyödyllistä tietoa ja toimin-

Jäsenkysely koronan vaikutuksista 

Teetimme huhtikuussa 2020 tilintarkastajilla kyselyn 
korona epidemian vaikutuksista tilinpäätöksiin, tilintar-
kastuskertomuksiin ja tilintarkastajien asiakasyrityksiin. 
Kysely toistettiin kesäkuussa 2020. Tilintarkastetuista 
asiakkaista yli puolet kertoi tilinpäätöksen liitetiedoissa 
koronan vaikutuksista yhtiön toimintaan. Taloudellisia 
vaikeuksia havaittiin alle neljänneksellä asiakkaista.
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taohjeita koronan vaikutuksista tilinpäätöksiin, tilintarkastuksiin sekä erilaisiin 
kustannustukiin ja avustuksiin. 

Tilintarkastustoimikuntamme antoi ohjeen tilintarkastajille ravitsemisyrityksen 
koronaliitetiedon tarkastamiseksi ja lausuntomallit asiasta raportoimiseksi. 
Toiminnan jatkuvuus oli mukana myös jäsenten koulutuspäivissä.

Hyvää tilintarkastustapaa edistettiin monin tavoin

Hyvän tilintarkastustavan edistämistä jatkettiin toimintakauden aikana aktii-
visesti. Suuri osa yhdistyksen antamista suosituksista, ohjeista ja malleista 
liittyy hyvään tilintarkastustapaan joko yksityisellä tai kuntasektorilla. 

Hyvää tilintarkastustapaa edistetään ja kehitetään myös STanssi-työkirjan 
avulla. Kaikki neljä työkirjaversiota päivitettiin tilikaudella ja päivityksessä 
huomioitiin viimeisimmät standardimuutokset sekä Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tilintarkastusvalvonnalta saadut STanssia koskevat kommentit. 
Osakeyhtiötyökirjasta julkaistiin myös ruotsinkielinen versio. 

Yhdistys jatkoi hyvän tilintarkastustavan edistämistä ja kehittämistä myös 
vuoropuhelussa tilintarkastusvalvonnan kanssa. Lisäksi tilikauden lopulla aloi-
tettiin hanke, jossa kartoitetaan yhdistyksen roolia hyvän tilintarkastustavan 
edistäjänä ja määritellään yhdistyksen toimintatapoja hyvän tilintarkastus-
tavan kehittämiseksi.  

Kauden aikana yhdistyksen hallitus hyväksyi kaksi tilintarkastusalan kansain-
välistä standardia ja kolme eettisten sääntöjen muutosta.

Hyväksytyt standardit ja eettisten sääntöjen muutokset

• Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 Olennaisen virheellisyyden 
riskien tunnistaminen ja arvioiminen

• Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 Erikseen sovittuja 
toimenpiteitä koskevat toimeksiannot

• IAASB:n standardeihin v. 2020 tulleet muutokset uudistettujen eettisten 
sääntöjen (2018) seurauksena

• Kansainvälisten eettisten sääntöjen osan 4b muutokset, joka vastaa ISAE 
3000:n mukaisia termejä ja käsitteitä (2020)

• Kansainvälisten eettisten sääntöjen muutos: Role and Mindset
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Useita suosituksia kauden aikana

Yhdistys laati toimintakauden aikana tilintarkastajien työn tueksi ohjeen 
ravitsemusyritysten koronaliitetietojen tarkastamisesta sekä päivitti suosi-
tusta rahanpesun ja terrorismin estämisestä. Kauden aikana valmistui myös 
suositus vaihto-omaisuuden inventaariin osallistumisesta muuna kuin tilin-
päätöspäivänä. 

Julkishallinnon tilintarkastajien työryhmä päivitti julkishallinnon hyvä tilin-
tarkastustapa -suosituksen sekä suosituksen mukautetuista julkishallinnon 
tilintarkastuskertomuksista. 

Toimintakaudella jatkettiin hallinnon tarkastus osakeyhtiössä -suosituksen 
valmistelua. Pitkään jatkunut työ on osoittautunut haasteelliseksi, mutta 
kauden päättyessä suositus oli jo viimeistelyvaiheessa. 

Hybridikoulutukset löysivät paikkansa

Koronavuoden aikana testattiin jäsenistön ja yhdistyksen 
digivalmius. Aiempi hyvä pohjatyö sähköisten työvälineiden 
ja digiratkaisujen suhteen tuli tarpeeseen, kun tilaisuudet 
toteutettiin pääosin etänä tai hybriditilaisuuksina. 

Koulutustoiminta oli kauden aikana aktiivista ja tilai-
suuksien osallistujamäärät säilyivät lähes edellisten 
vuosien tasolla. Jäsenkoulutukset toteutettiin hybridi-

Yhdistyksen antamat suositukset

Suositus 1/2021 Julkishallinnon mukautetut  
   tilintarkastuskertomukset (päivitys)

Suositus 6/2020 Rahanpesun ja terrorismin estäminen (päivitys)

Suositus 5/2020 Vaihto-omaisuuden inventaariin osallistuminen  
   muuna kuin tilinpäätöspäivänä 

Suositus 4/2020 Listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta

Suositus 3/2020 Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (päivitys)
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Alan houkuttelevuus kasvoi koronavuonna

Alan houkuttelevuus kasvoi ainakin tilintarkastajatenttiin 
ilmoittautuneiden määrässä mitattuna. Vuoden 2020 
tutkintoon haki 408 kokelasta, lähes 10 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Siirtymäkauden tutkinnot 
järjestettiin vuonna 2020 viimeistä kertaa.

koulutuksina noudattaen poikkeusolojen viranomaismääräyksiä. Koulutusten 
etä- sekä tallennevaihtoehdot kasvattivat suosiotaan merkittävästi jäsenten 
keskuudessa. 

Alan jatkuvuuden näkökulmasta ilahduttavaa oli, että tutkintovalmennusten 
ja ammattiin valmentavien koulutusten osallistujamäärät kasvoivat edelleen. 

Julkaisut tukevat ammatillista osaamista

Yhdistyksen antamat tilintarkastuskertomusmallit ja muut raporttimallit 
päivitetään ja julkaistaan vuosittain Tilintarkastajan raportointi -julkaisuna. 
Tärkeimmät kertomusmallit julkaistaan käytön helpottamiseksi myös 
Word-muotoisina. 

Kauden aikana tilintarkastuskertomuksille laadittiin myös taksonomia, joka 
sai nimen STaksonomia 1.0. Taksonomiassa kertomuksen sisältämät otsikot, 
kappaleet ja muut vakiosisällöt, kuten allekirjoitus, merkittiin XBRL-merkein.

Kaikki tilinpäätösmallit päivitettiin kauden aikana ja kaikkiaan kauden aikana 
ilmestyi 12 uutta tai päivitettyä julkaisua. IFRS-standardien kääntämistä 
jatkettiin yhdistyksen IFRS-käännöstyöryhmän tukemana. Tilikauden aikana 
käännettiin ja julkaistiin laajasti uudistettu versio standardista IFRS 17 Vakuu-
tussopimukset. Lisäksi käännettiin lukuisia suppeampia muutoksia useaan eri 
standardiin. Vuosittainen kooste IFRS-standardit 2020 julkaistiin huhtikuussa 
2020.
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Organisaatio 
ja henkilöstö
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Suomen Tilintarkastajat ry:n henkilöstö

Sanna Alakare 
toiminnanjohtaja

Ingalill Aspholm  
johtava asiantuntija

Riitta Laine 
tilintarkastusasiantuntija

Taina Lehtola 
hallintopäällikkö

Jarkko Raitio  
asiantuntija

Minttu Sallinen 
viestintäpäällikkö

Hanna Tähtivaara 
käännösasiantuntija

Tilikauden aikana henkilöstössä tapahtui 
muutamia henkilövaihdoksia. Tilikauden 
lopussa Suomen Tilintarkastajat ry:ssä ja 
ST-Akatemia Oy:ssa työskenteli yhteensä 
19 henkilöä. 
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ST-Akatemia Oy:n henkilöstö

Sanna Alakare 
toimitusjohtaja

Kaisa Hänninen  
digi- ja 

asiakkuuskoordinaattori

Riikka Järvi  
projektipäällikkö, myynnin 

kehittäjä

Terhi Mattila 
markkinointiasiantuntija

Carita Mäkinen  
osaamisen kehittämisen 

päällikkö

Saara Palmberg  
osaamisen kehittämisen 

asiantuntija

Minna Pinomaa  
myynti- ja 

asiakkuusvastaava

Niklas Puustinen  
myynti- ja 

asiakkuusvastaava

Maija Sillanpää 
liiketoimintapäällikkö

Anne Suvanto 
asiakkuuskoordinaattori

Susanna Timonen 
digiasiantuntija

Samuli Tornberg 
tiiminvetäjä, asiakaspalvelu 

ja tekniset toteutukset

Tiina Välikangas 
 osaamisen kehittämisen 

asiantuntija
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Tytäryhtiö  
– osaamisen kehittämisen palveluja 
talouden ammattilaisille

Suomen Tilintarkastajat ry:n omistama ST-Akatemia Oy on talouden ammat-
tilaisten osaamisen kehittäjä. Yhtiö tuottaa osaamisen kehittämisen ratkai-
suja tilintarkastajille (yhdistyksen jäsenille) ja muille talouden ammattilaisille. 
Lisäksi se tuottaa valmennuksia tilintarkastusalalle suuntaaville ja tilintarkas-
tajien tutkintotenttiin tähtääville. 

Tilikauden aikana jatkettiin edellisellä kaudella vahvistetun, kasvuun 
tähtäävän liiketoimintastrategian täytäntöönpanoa keskittyen erityisesti 
asiakasymmärryksen kasvattamiseen, myyntiprosessien uudistamiseen sekä 
digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kauden aikana koulutusten ja julkai-
sujen liiketoiminta kehittyi suotuisasti koronapandemiasta huolimatta.
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Digitaalisten palveluiden kehittämistä, 
asiakasymmärryksen kasvattamista ja myyntiprosessien 
uudistamista

Koronapandemian poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat merkittävästi yhtiön 
toimintaan. Erityisesti tämä vaikutti koulutusliiketoimintaan sallittuja kokoon-
tumismääriä koskevien rajoitusten muodossa. Kaikki koulutukset pystyttiin 
kuitenkin toteuttamaan etänä tai erilaisten videokoulutus- tai koulutustallen-
nevaihtoehtojen avulla. Jäsenille suunnattuja koulutuksia järjestettiin myös 
läsnä- tai hybriditilaisuuksina rajoitusten niin salliessa. 

Laajamittaista verkkopalvelu-uudistusta työstettiin koko kauden ajan tavoit-
teena yhdistää digitaaliset palvelut käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. 
Tilikauden aikana investoitiin uuteen, digitaaliseen osaamisympäristöön. Digi-
taalisia palveluita kehitettiin edelleen vastaamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla uuden tilanteen vaatimuksiin. Lisäksi kehitettiin digitaalista asiakasko-
kemusta ja laajennettiin asiakasymmärrystä tuotekehityksen pohjaksi. 

Myynti- ja markkinointiprosesseja uudistettiin ja kehitettiin kauden aikana. 
Myynnin työkaluja ja -prosesseja parannettiin ja myyntimateriaalit uudistet-
tiin uusien koulutuspalvelujen ja brändin mukaisiksi. Markkinoinnissa otettiin 
käyttöön digitaalisia työvälineitä ja sisältömarkkinointia kehitettiin asiantunti-
japainotteisemmaksi. Asiantuntijayhteistyötä syvennettiin edelleen etäkoulut-
tamisen osaamista tukevien etäkoulutusten avulla. 

Koulutus- ja julkaisuliiketoiminta kehittyi suotuisasti 

Liikevaihto kasvoi kauden aikana suotuisasti. Erityisesti suosiotaan lisäsivät  
tilintarkastajille suunnatut koulutustallenteet ja tilintarkastajatutkintotenttiin  
tai tilintarkastusalalle tähtäävien valmennukset. 

Tilikauden aikana järjestettiin yhteensä 92 koulutustilaisuutta, joissa oli osan-
ottajia yhteensä lähes 4 300. Talouden ammattilaisille suunnatut koulutukset 
järjestettiin poikkeusolojen vuoksi pääsääntöisesti etänä, ja tämä vaihtoehto 
kasvattikin suosiotaan. Myös talouden ammattilaisille suunnattujen videokoulu-
tusten suosio kasvoi edellisvuodesta. Etä- ja videokoulutusten osalta kehitettiin 
edelleen uutta Rajaton-palvelua, minkä suosio kasvoi selvästi.

Tilintarkastajan tutkintoon valmistautuville suunnattuja koulutuksia oli kauden 
aikana 15 ja tilintarkastajan ammattiin valmentavia koulutuksia 11. Molempiin 
osallistui runsaat 800 henkeä. 

Tilintarkastuksen peruskurssi vakiintui valikoimaan uutena koulutuksena 
erityisesti alalla aloitteleville. Jäsenkoulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 
28 kymmenellä eri paikkakunnalla. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin 
2 000. Poikkeustilanteen vuoksi valtaosa osallistui etänä tai valitsi käyttöönsä 
koulutustallenteen. 

Tilikauden aikana ilmestyi kaikkiaan 15 uutta tai päivitetty julkaisua, joista 
suurin osa onlinejulkaisuina. Painettujen kirjojen osuus julkaisujen liikevaihdosta 
pieneni edelleen. Julkaisujen myynti jatkui suotuisana. ST-Online-palvelu 
kasvatti edelleen suosiotaan, ja kauden aikana palvelua hyödynsi yli 4 400 
käyttäjää.
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Konsernin 
hallinto ja 
talous

Konsernin talous

Konsernin (suluissa emoyhdistyksen luvut) oma pääoma oli 3 070 554,27,00 €  
(2 022 089,08 €) ja tulos oli ylijäämäinen 239 800,27 € (167 308,12 €). Laskel-
mien yksityiskohdat selviävät liitteinä olevista tuloslaskelma- ja tasetiedoista 
sekä tilintarkastuskertomuksesta. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenmäärä oli 1 466 (1 473) toimintakauden 
päättyessä. Suluissa on esitetty jäsenmäärä edellisen toimintakauden 
lopussa. Jäsenjakauma oli toimintakauden päättyessä seuraava:

Tilintarkastajajäsen  1 232 83,8 %

Asiantuntijajäsen         94 6,4 %

Tilintarkastusassistenttijäsen   81 5,5 %

Seniorijäsen  34 2,3 %

Opiskelijajäsen  22 1,5 %

Kunniajäsen  7 0,5 %

Jäsenistä naisia on 39 % ja miehiä 61 %. Suomen HT-, KHT- ja 
JHT-tilintarkastajista yli 90 % on yhdistyksen jäseniä. Jäsenistä alle 
40-vuotiaita on 30 %, 41–60-vuotiaita 43 % ja yli 61-vuotiaita 27 %. 

Hallinto ja toimihenkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on kauden aikana toiminut Ilkka Kujala ja 
varapuheenjohtajina Tuomas Ilveskoski ja Aleksi Martamo. Yhdistyksen 
kokouksessa 21.9.2020 valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Hilkka Ahjos, Teemu 
Laitinen, Merja Lindh, Osmo Valovirta ja Timo Virkilä. Hallituksen sihteerinä on 
toiminut hallintopäällikkö Taina Lehtola.
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Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 14 kertaa. Koronatilanteesta johtuen 
lähes kaikki kokoukset pidettiin etäyhteyksin. Yhdistyksen toiminnanjohtajana 
on toiminut Sanna Alakare. Konsernin henkilöstön lukumäärä oli 19 toiminta-
kauden päättyessä.

Tytäryhtiö ST-Akatemia Oy

ST-Akatemia Oy:n liikevaihto oli 2 073 498,20 € ja liiketoiminnan tulos oli 
 yli jäämäinen 322 492,15 €.   

Koulutustoiminta jakautui seuraaviin kolmeen sektoriin: jäsenkoulutus, 
valmennus tilintarkastajaksi ja koulutus talouden ammattilaisille. Koulutus-
toiminnan osuus liikevaihdosta oli 66 % prosenttia. Julkaisutoiminnan osuus 
liikevaihdosta oli 34 % prosenttia. 
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Toimikunnat

Tilintarkastustoimikunta 

Anne Vuorio, puheenjohtaja, EY

Nina Johansson, KPMG Oy Ab 

Harri Kauttonen, EY

Ari Lehto, BDO Oy

Joonas Pekkinen, Grant Thornton

Ronnie Rahka, PwC 

Kaj Riska, RSM Finland Oy

Timo Virkilä, Tilintarkastus T. Virkilä Oy 

Reeta Virolainen, Deloitte

Nina Öfversten, KPMG Oy Ab

Ingalill Aspholm, Suomen Tilintarkastajat ry

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Kirjanpitotoimikunta 

Saila Lähdekorpi, puheenjohtaja, KPMG Oy Ab 

Tuomas Honkamäki, varapuheenjohtaja, 
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy

Erika Grönlund, EY

Ari Hakkola, Deloitte 

Mika Järvinen, Oy Tuokko Ltd

Marko Kämppi, Auditia Oy

Antti Niemistö, Grant Thornton 

Tuula Ossa, Audim Oy

Marko Reponen, Signia Tilintarkastus Oy

Miikka Vinnikainen, PwC 

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Jäsenkoulutustoimikunta 

Teemu Suoniemi, puheenjohtaja, KPMG Oy Ab

Sari Hakala, Neon Audit Oy

Christian Klemetti, SYS Audit Oy 

Eeva Koivula, BDO Oy

Teemu Laitinen, SYS Audit Oy

Paula Roima, Tilintarkastus Rantalainen Oy

Helena Sinisalo, Taloushallinto Oy Helena Sinisalo

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry

Carita Mäkinen, ST-Akatemia Oy

Aktiiviset 
toimikunnat 
ja työryhmät 
tilikauden 
aikana

Jäsenet 31.3.2021
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Osaamisen kehittämisen 
toimikunta 

Piia Ahonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Tuula Appelqvist, Kemira Oyj

Aurora Blomqvist-Erhama, Wärtsilä Oyj

Eeva Koivula, BDO Oy

Merja Raunio, Roschier Asianajotoimisto Oy

Teemu Suoniemi, KPMG Oy Ab 

Elina Peill, Deloitte

Miikka Vinnikainen, PwC

Carita Mäkinen, ST-Akatemia Oy

Saara Palmberg, ST-Akatemia Oy

Tiina Välikangas, ST-Akatemia Oy

Työryhmät

Fiva-työryhmä 

Aleksi Martamo, Deloitte 

Ulla Nykky, EY 

Jukka Paunonen, PwC

Marcus Tötterman, KPMG Oy Ab 

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Hallinnon tarkastus -työryhmä 

Sanna Alakare, Suomen Tilintarkastajat ry

Anne Kulla, Greenstep

Jenny Lindvall, Deloitte

Jukka Prepula, Tiliextra Oy

Maj-Lis Steiner, PwC

Seppo Suontausta, RSM Finland Oy

Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab

Ville Vasama, Crowe

Anne Vuorio, EY

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

IFAC-käännöstyöryhmä

Ari Lehto, puheenjohtaja, BDO Oy

Nadine Hellberg-Lindqvist, Työ- ja 
elinkeinoministeriö 

Toni Kankaanpää, Deloitte

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry 

Emma-Riikka Myllymäki, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu 

Sirpa Poskiparta-Kiiski

Timo Punkari, Meletre Oy

Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab

Anne Vuorio, EY

Katja Williamson, PwC 

Riitta Ylipiha, PRH:n tilintarkastusvalvonta

Hanna Tähtivaara, sihteeri, kääntäjä, Suomen 
Tilintarkastajat ry

IFRS-käännöstyöryhmä 

Hanna Tähtivaara, koordinaattori, kääntäjä, 
Suomen Tilintarkastajat ry

Marketta Andersén 

Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö

Virpi Haaramo, Finanssivalvonta 

Timo Ihamäki, PwC

Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG Oy Ab

Iriina Laiho, Finanssiala ry

Riikka Lamberg, Fortum Oyj

Oskari Lappalainen, Deloitte

Ari Lehto, BDO Oy

Netta Mikkilä, PwC

Antti Niemistö, Grant Thornton

Hannu Ojala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Elina Peill, Deloitte

Pasi Pekkarinen, EY

Riitta Pelkonen, Finanssivalvonta

Hellä Päiviö 

Pirjo Saarelainen

Margit Tuomala, KPMG Oy Ab

Sari Vallittu, OP Osuuskunta

Eeva-Liisa Vihavainen
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Julkishallinnon tilintarkastajien 
työryhmä 

Tiina Lind, puheenjohtaja, BDO Oy

Arto Ahlqvist, Helsingin kaupunki

Virpi Ala-Aho, Espoon kaupunki

Outi Koskinen, KPMG Oy Ab

Esko Säilä, KPMG Oy Ab

Anu Servo, Deloitte

Esko Säilä, KPMG Oy Ab

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry 
(kertomusmallit)

Listayhtiöiden ESEF-raportointi 
-työryhmä 

Tiina Puukkoniemi, puheenjohtaja, PwC

Kajsa Backas-Heikkilä, BDO Oy

Jouni Aalto, EY

Jenny Lindvall, Deloitte

Marika Nevalainen, Deloitte

Virpi Halonen, KPMG Oy Ab

Henrik Snellman, KPMG Oy Ab

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry

Ingalill Aspholm, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estäminen 
-työryhmä 

Juha Karttunen, KMPG Oy Ab, puheenjohtaja

Mikko Reinikainen, PwC

Arja Hiltunen, EY

Heidi Jääskeläinen, Grant Thornton

Juhani Loukusa, Nexia

Kari Lydman, Lydman Oy

Liisa Mäkikangas, Deloitte

Tuula Varila, PwC

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Sijoitusrahaston rahasto-osuuden 
arvonlaskennan tarkastus -ohjeen 
päivitystyöryhmä 

Juha-Matti Heino, EY

Mikko Kylliäinen, KPMG Oy Ab

Heini Hänninen, PwC

Jaakko Meronen, Deloitte

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Valmennusten 
kehittämistyöryhmä 

Allen Fang, Deloitte

Christian Klemetti, Tilintarkastamo Klemetti Oy

Laura Hantula, PwC

Maria Porokka, BDO Oy

Carita Mäkinen, ST-Akatemia Oy

Riina Suutari, EY

Tiia Galkin, KPMG Oy Ab

Marianne Kanerva, KPMG Oy Ab

Tiina Välikangas, ST-Akatemia Oy

Saara Palmberg, ST-Akatemia Oy

Vastuullisuustyöryhmä

Johanna Grönroos, puheenjohtaja, EY

Hilkka Ahjos, Hilkan Laskenta Oy

Elina Järvinen, Grant Thornton

Timo Punkari, Meletre Oy

Tiina Puukkoniemi, PwC

Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab

Ingalill Aspholm, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Verotyöryhmä 

Markku Järvenoja, puheenjohtaja, EY

Tom Hoffström, Oy Tuokko Ltd 

Tomi Karsio, Deloitte 

Kare Kotiranta, Nexia Oy 

Juha Laitinen, PwC 

Titti Luukkainen, Justica Juridiikkapalvelut Oy 

Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy 

Eric Sandelin, KPMG Oy Ab 

Kari Stenqvist, PwC

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry
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