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Koronapandemia väritti jo toistamiseen tilintarkastajan keväisen tarkastus-
sesongin alkua ja koko toimintakautta. Pandemia alkoi tuntua jo melkein 
normaalitilalta, kun maailman kirjat menivät totaalisesti sekaisin: Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Vastaan tuli hyvin erilainen riski- ja 
turvallisuustilanne, johon liittyvät epävarmuustekijät näkyivät pian myös tilin-
tarkastajan arjessa. 
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Epävarmat ajat 
alleviivaavat 
luottamusta

Toiminnan johtajan katsaus



Hattua pitää kyllä jälleen nostaa jäsenillemme siitä, miten luontevasti 
erilaiset, nykytyöelämässä olevan silmin jopa ennenkuulumattomat uhat 
ja riskit sekä niiden vaikutukset tilinpäätöksiin otettiin osaksi tarkastuspro-
sessia. Riskiarvioiden tekeminen on tilintarkastajalle toki tuttua, mutta kovin 
yksinkertaista ei ole ollut arvioida esimerkiksi Venäjällä olevan liiketoiminnan 
vaikutusta tilinpäätökseen, kuluttajien käyttäytymisen muutoksia taikka pako-
tesääntelyn mukaisten toimenpiteiden soveltamista. Moni tilintarkastaja vietti 
alkuvuonna 2022 useamman tovin uudenlaisten säännösten ja ohjeistusten 
parissa. 

Sota Euroopassa nosti kerralla vastuullisuusasiat aivan uudenlaiseen valoon. 
Vastuullisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Se on konkretisoitunut 
jo osaksi monen yrityksen talousosastonkin arkea. Keväällä 2021 Euroopan 
komissio antoi direktiiviehdotuksen kestävyysraportoinnista. Tavoitteena on 
nostaa kestävyysraportointi tilinpäätöksen rinnalle ja soveltaa molempiin 
raportteihin samankaltaisia vaatimuksia. Kummallakin raportilla on talou-
dellinen merkitys, ja ne sisältävät relevanttia, vertailukelpoista ja luotettavaa 
tietoa. Luotettavuuden takeeksi edellytetään varmentamista. 

Tätä uudistusta tilintarkastajakunta tervehtii ilolla. Monissa keskusteluissa on 
aiemmin ollut huoli viherpesusta, kun raportointi ei ole ollut standardoitua, 
eikä sijoitus- ja rahoituspäätösten perusteeksi ole ollut vertailukelpoisia 
mittareita. 

Velvoite laatia kestävyysraportti koskisi ensin isoimpia yrityksiä. Ensimmäiset 
uudenlaiset raportit laadittaisiin jo vuodelta 2024. Loppuvuoden 2022 aikana 
odotetaan ensimmäisiä luonnoksia raportointistandardista, ehkä myös 
varmennusstandardista. 
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Osaamisvaatimukset koskevat ensi kädessä isoimpien yritysten tilintarkas-
tajia. Myös pankkirahoitusta hyödyntävät pienemmät yritykset törmäävät 
ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskeviin ESG-vaatimuksiin 
pian, elleivät ole jo törmänneet. Rahoittajat sitovat lainaehtojaan ESG-indi-
kaattoreihin, joten kaikkien tilintarkastajien on hyvä pikkuhiljaa alkaa perehtyä 
aiheeseen. 

Yhdistyksessä olemme pitäneet tärkeänä auttaa jäseniämme ottamaan 
vastaan nämä uudet tehtävät ja odotukset. Sen vuoksi päättyneen 
kautemme keskeinen panostus on ollut ESG-valmennusohjelman valmistelu. 
Olen iloinen, että käynnistämme ensimmäisen ohjelman tänä keväänä. 

Käytännönläheinen ohjelma on laadittu yhteistyössä toimialan ja toimialan 
ulkopuolisten vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Sen tavoitteena on paitsi 
lisätä tietoisuutta vastuullisuuskysymyksistä myös luoda valmius kestä-
vyysraportoinnin laatimiseen ja varmentamiseen. Vielä ehdit hyvin mukaan 
ensimmäiselle vuosikurssille! Valmennus jatkuu myös tulevina vuosina. 

Asiantuntemuksellemme varmennuksesta sekä yritysten talouden ja riskien 
tuntemisesta on siis kysyntää jatkossakin. Asiantuntevuus ja luotettavuus 
nousivat vahvimmin esiin tilintarkastajan ominaisuuksista, kun kysyimme 
sidosryhmiltämme näkemyksiä. Maine- ja tunnettuustutkimuksen mukaan 
samat ominaisuudet liitettiin Suomen Tilintarkastajat ry:hyn ja yhdistyk-
semme tunnettiin hyvin. Tilintarkastuksen tärkeimmäksi tehtäväksi nousi 
luottamuksen rakentaminen sidosryhmiä kohtaan.

Luottamuksen rakentamisen tarve on tullut alleviivatuksi näinä epävarmoina 
aikoina, ja se korostaa tilintarkastajan työn merkitystä. Luottamuksen raken-
tamista sekä vahvaa asiantuntemusta erilaisissa talouden kysymyksissä 
tarvitaan, kun arvioidaan rahoituksen riittävyyttä, toiminnan jatkuvuutta, 
riskien laajuutta ja todennäköisyyttä sekä näiden vaikutuksia yrityksen sidos-
ryhmille. Erittäin tärkeä osa luottamuksen rakentamista on se, että yrittäjällä 
on riippumaton keskustelukumppani, jonka kanssa voi keskustella vaikeassa 
tilanteessa tulevaisuuden vaihtoehdoista. 

Kun tätä vuosikertomusta laadittiin, kevät oli jo pitkällä. Vaikka kevät antoikin 
odottaa itseään vähän tavanomaista pidempään, pääsimme nauttimaan 
aurinkoisista aamuista ja illoista. Maailman murheiden ja arjen kiireiden 
keskellä haluankin toivottaa meille kaikille valoisia hetkiä tulevaan!

Sanna Alakare 
toiminnanjohtaja
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Suomen Tilintarkastajat ry

Tilintarkastajien oma yhdistys





Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajien oma yhdistys. Yli 90 prosenttia 
Suomessa toimivista tilintarkastajista kuuluu Suomen Tilintarkastajiin.

Jäsenemme ovat yksityisellä sektorilla toimivia HT- tai KHT-tilintarkastajia ja 
julkisella puolella toimivia JHT-tilintarkastajia. Jäsenistöömme kuuluu myös 
tilintarkastustehtävissä avustavia sekä asiantuntijoita, jotka työskentelevät 
tilintarkastusyhteisössä esimerkiksi verotuksen ja juridiikan parissa. Myös 
tilintarkastusalalle tähtäävät korkeakouluopiskelijat voivat olla yhdistyksen 
jäseniä. 

Suomen Tilintarkastajat pyrkii vaikuttamaan myönteisesti tilintarkastusta 
koskevan lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen, edistämään hyvää 
tilintarkastustapaa ja hyvää tilinpäätöskäytäntöä sekä kehittämään ja ylläpi-
tämään jäsenten ammattitaitoa. Lisäksi yhdistys edistää tilintarkastusalan ja 
-ammatin näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Tilintarkastustoimiala on edelläkävijä, joka kehittää palvelujaan ja toimin-
taansa innovatiivisesti. Suomen Tilintarkastajat haluaa edustaa rohkeasti 
ja ihmisläheisesti tilintarkastajia ja koko toimialaa. Omalla toiminnallaan 
yhdistys edesauttaa tilintarkastajien ansiokasta työtä.

Suomen Tilintarkastajien iskulause on Rakennamme luottamusta. Edistämme 
aktiivisesti sekä suomalaisen elinkeinoelämän että laajemmin koko yhteis-
kunnan menestystä ja hyvinvointia. Tilintarkastajien osaamisen merkityksen 
koko yhteiskunnassa kiteytämme kolmella tavalla: 

• Osaavat tilintarkastajat, menestyvät yritykset. Tilintarkastajat ylläpitävät 
yritysten välistä luottamusta varmistamalla luotettavan taloudellisen 
raportoinnin. Tilintarkastajat edistävät yritysten menestystä ja kilpailu-
kykyä sparraamalla talousasioissa ja toimimalla luotettuina keskustelu-
kumppaneina yrittäjän arjessa ja liiketoiminnan murrostilanteissa.

• Osaavat tilintarkastajat, hyvinvoiva Suomi. Tilintarkastajat rakentavat 
hyvinvoivaa Suomea. Luotettavan taloudellisen informaation kautta tilin-
tarkastajat vahvistavat luottamusta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. 
Julkiset varat kohdentuvat oikein ja yritysten menestys kumuloituu koko 
yhteiskunnan hyväksi.

• 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.

Suomen Tilintarkastajat toimii yhteistyössä koulutuspalveluja tuottavan 
ST-Akatemian kanssa. Suomen Tilintarkastajat omistaa ST-Akatemia Oy:n 
kokonaan. 

ST-Akatemia tarjoaa osaamisen kehittämisen ratkaisuja tilintarkastajille ja 
muille talouden ammattilaisille. Se vastaa myös Suomen Tilintarkastajien 
tilintarkastajakoulutusten tuottamisesta. ST-Akatemia tuottaa lisäksi valmen-
nuksia tilintarkastusalalle suuntaaville ja tilintarkastajien tutkintotenttiin 
tähtääville.

Yhdessä  
Suomen Tilintarkastajat ry 

 ja ST-Akatemia ovat ST.
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Toiminta tilikaudella 2021–2022



Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnassa korostui tilikaudella 1.4.2021–31.3.2022 
neljä kärkihanketta: vaikuttavuustyön kirkastaminen, vastuullisuus, korkea-
kouluyhteistyön kehittäminen ja hyvän tilintarkastustavan selkiyttäminen.

Vaikuttavuustyön kirkastaminen aloitettiin käymällä läpi ja hahmottamalla 
vaikuttamisen kokonaisuutta ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on rakentaa 
yhdistyksen vaikuttamispolkua ja fokusta laajoihin yhteiskunnallisiin 
teemoihin, kuten digitalisaatio, verotus, kilpailukyky ja vastuullisuus.

Vastuullisuus-kärkihankkeessa pyrimme nostamaan tillintarkastajien 
merkitystä yritysten vastuullisuuskysymyksissä. Keskityimme edunvalvon-
nassamme kestävyysraportointiuudistukseen ja tilintarkastajan rooliin kestä-
vyysraporttien varmentajana. Vaikutimme kansainvälisessä yhteistyössä 
aktiivisesti Euroopan komission valmistelemaan kestävyysraportoinnin 
direktiiviin.

Hyvän tilintarkastustavan selkiyttämishankkeessa kuvattiin yhdistyksen rooli 
hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä sekä tehtiin ehdotuksia 
roolin kehittämiseksi. Työ jatkuu muun muassa standardien, suositusten ja 
lausuntojen prosessien sekä toimikunta- ja työryhmätyöskentelyn kehittämi-
sellä.

Aloitimme korkeakouluyhteistyön syventämisen lisäämällä yhteistyötä alan 
opettajien ja tutkijoiden kanssa.  Järjestämme jatkossa sekä opiskelija- että 
opettajawebinaareja säännöllisesti kerran vuodessa. Opiskelijayhteistyö 
näkyi myös Profiitti-lehdessämme, jonka syksyn numeron sisällöt räätälöitiin 
tilintarkastuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Suuren juhlan vuosi

Suomen Tilintarkastajien tilikauden juhlallisimmat hetket koettiin lokakuussa, 
kun kokosimme tilintarkastajat, sidosryhmät ja vaikuttajat yhteen 111-vuotis-
tilaisuuteemme. Osallistujia juhlaseminaarissamme oli kaikkiaan noin 230, ja 
lisäksi järjestimme jäsenillemme iltagaalan Helsingissä. 

Juhlat saivat 111-vuotisleiman, sillä Suomen Tilintarkastajainyhdistys perus-
tettiin Suomen Suurruhtinaskunnassa vuonna 1910. Alun perin vuodelle 2020 
suunnitellut juhlat siirrettiin koronan vuoksi syksyyn 2021.  
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199 048 
kävijää 

verkkosivuilla

32
uutiskirjettä 
(21 jäsenkirjettä,  

11 sidosryhmäkirjettä)

4 277
seuraajaa 

some- 
kanavissa

10
lausuntoa,

2 
kuulemista

15
uutta tai 

päivitettyä 
julkaisua

4 600
ST-Online 
käyttäjää

123
koulutus- 
tilaisuutta,

4 600
osallistujaa

25
blogia

Tilikausi 2021–2022 numeroina



Vaikuttaminen

Kestävyysraportointi, pakotteet 
ja digitalisaatio

Suomen Tilintarkastajien vaikuttamistyö keskittyi 
vastuullisuuteen, kun kestävyysraportoinnin direktiivi 
eteni Brysselissä. Tilikauden edunvalvontaa värittivät 
myös pakoteasiat, rahanpesun torjunta ja tilinpäätösten 
digitaalisuus. 
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Tilinpäätökset ovat pian digitaalisia 

Suomen Tilintarkastajat ja koko rakenteisia tilinpäätöksiä rakastava XBRL-
kenttä Suomessa yllättyivät myönteisesti, kun työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) pyysi lausuntoa digitilinpäätöksistä ja niiden pakollisuudesta. Tulevai-
suudessa tilinpäätös pitäisi laatia ja rekisteröidä digitaalisessa muodossa 
kaupparekisteriin. 

Matkalla tulee vielä taklata monta teknistä ja lakiteknistä yksityiskohtaa. Joka 
tapauksessa pidämme digitilinpäätöksiä tavoittelemisen arvoisina. Olemme 
esimerkiksi jo rakentaneet taksonomian rakenteiselle tilintarkastuskertomuk-
selle. 

Suomen Tilintarkastajat on ollut aktiivisesti mukana taloushallinnon digitali-
saatiota edistävissä hankkeissa. Olemme mukana XBRL Suomen työryhmissä 
ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n rakenteisen tilintarkastusaineiston 
kerääminen -työryhmässä. Osallistumme myös Patentti- ja rekisterihal-
lituksen (PRH) vetämään Yrityksen digitalous -hankkeen arviointiryhmän 
toimintaan.   

Tilintarkastusvelvollisuutta pakoilevat ruotuun 

Kävimme tilikaudella tiiviisti vuoropuhelua PRH:n tilintarkastusvalvonnan 
kanssa. Yhteistyö on ollut rakentavaa. Tilintarkastusvalvonnan toimintatavat 
ovat kehittyneet avoimemmiksi ja viestintää tilintarkastajille on lisätty. Myös 
muiden muassa laaduntarkastusprosessin selkeyteen ja vuorovaikutukseen 
on panostettu aiempaa enemmän.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tehtävänä on auttaa ammattikuntaa menes-
tymään toimimalla tilintarkastajien ammattikunnan edunvalvojana ja edis-
tämällä tilintarkastusalan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tilikaudella 2021–2022 
edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä korostuivat tulevaisuuteen suuntautuvat 
lainsäädäntöhankkeet. 

Tilintarkastajat nousevat keskeiseen rooliin kestävyysraporttien varmenta-
jina, jos direktiiviluonnokset etenevät suunnitellusti. Tilintarkastajien rooli ja 
merkitys kasvaa myös muilla osa-alueilla, kun huomioidaan rahanpesun 
torjunta ja saneerauslainsäädäntötyössä esiin tulleet odotukset. Tilintarkas-
tajien osaamistarpeet kasvavat edelleen, kun digitaalisten tilinpäätösten 
varmentaminen yleistyy. 

Kestävyysraportoinnin varmentaminen eteni   

Kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen sääntely eteni EU-tasolla. 
Komissio julkaisi luonnoksen kestävyysraportoinnin direktiivistä (CSRD) huhti-
kuussa, ja sen käsittely eteni EU:n toimielimissä. Lopullista direktiiviehdotusta 
odotetaan juhannukseen 2022 mennessä.

Vaikka monta kysymystä oli vielä avoinna, Suomen Tilintarkastajat pyrki 
varmistamaan, että tilintarkastajat ovat valmiina, jos - ja toivottavasti kun - 
vastuullisuusraporttien varmentaminen osoitetaan tilintarkastajien tehtäväksi. 
Tilintarkastajat osaavat varmentamisen tilinpäätöspuolella, ovat he tehneet 
sitä työtä vakuuttavasti Suomessakin jo 111 vuotta. Varmentamisen taito on 
siirrettävissä myös kestävyysraportteihin. 
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Tavoitteenamme on jo pidempään ollut yhteisöjen tilintarkastusvelvollisuuden 
noudattamisen valvonta ja siihen liittyvät kehityshankkeet. Tämän tavoitteen 
saavuttamisen suhteen tunnelmat olivat vähintäänkin kaksijakoiset. 

Tavoitteiden kannalta oikeasuuntaisia pyrkimyksiä nähtiin TEM:n asetuksessa 
PRH:n maksullisista suoritteista. Jos PRH joutuu määräämään tilintarkastajan 
tilintarkastusvelvolliselle yhteisölle, PRH perisi asetuksen mukaan määrää-
misestä 1 000 euron käsittelymaksun. Maksu-uhan tarkoituksena on tietenkin 
toimia porkkana niille yhteisöille, jotka vielä kehtaavat vältellä lakisääteisten 
velvoitteiden noudattamista. 

Jos Suomen Tilintarkastajat saisi päättää, niin tilintarkastusvelvollisuuden 
noudattamista valvottaisiin nykyistä systemaattisemmin. Käytännössä 
seuranta tulisi osoittaa esimerkiksi PRH:n tehtäväksi. Tätä tavoittelimme kaup-
parekisterilain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä, mutta muutos ei 
ole toteutumassa. 

Rahanpesun ehkäisemistä ja saneerausselvityksiä 

Tilintarkastajan rooli rahanpesun torjunnassa lisääntyy, kun rahanpesulain 
soveltamisala laajentuu tilintarkastuksesta tilintarkastajan ominaisuudessa 
tehtyyn toimintaan. 

Jo nyt tilintarkastajalla on luontainen rooli rahanpesun torjunnassa. Kun 
yhteisöt ja sen vastuuvelvolliset valitsevat tilintarkastajan, he osoittavat tahto-
tilaa lakisääteisten velvollisuuksiensa hoitamisessa.  Rahanpesuntorjunnan 

kannalta voisi olla tehokasta, että viranomaiset kohdistaisivat valvontatoi-
menpiteitä tilintarkastamattomiin yhteisöihin.

Yhdistyksen rahanpesutyöryhmä on käynyt aktiivista vuoropuhelua PRH:n 
kanssa tilintarkastajan roolista rahanpesun torjunnassa. Käytännössä tämä 
on tarkoittanut PRH:n ohjeluonnosten kommentointia, Teams-tapaamisia ja 
koulutusyhteistyötä.     
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Pakoteasiat nousivat merkityksellisiksi 

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, venäläisille 
yrityksille ja luonnollisille henkilöille asetettiin useita talouspakotteita. 
Pakotteiden täytäntöönpanoon liittyy useita tilintarkastajan työn 
kannalta merkityksellisiä tehtäviä. 

Suomen Tilintarkastajat perusti erillisen verkkosivuston jäsenten info-
kanavaksi. Kävimme aktiivista vuoropuhelua tilintarkastajien ohjeis-
tuksen selkiyttämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomessa 
teimme yhteistyötä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä työ- ja elin-
keinoministeriön kanssa. Lisäksi teimme yhteistyötä kansainvälisesti 
sisarjärjestöjemme kanssa.  



Tilintarkastajien saneerausselvitykset nousivat esiin oikeusministeriön sanee-
rauslainsäädännön uudistamista käsittelevässä työryhmässä. Yhtäältä 
tilintarkastajien selvityksiä pidettiin laadukkaina ja tuomioistuimen tehtävää 
helpottavana, mutta toisaalta osassa selvityksiä nähtiin parantamisen varaa. 

Yhdistyksen saneeraustyöryhmä osallistui oikeusministeriön lainsäädäntö-
työryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin tilintarkastajan selvitystä ja taustoi-
tettiin siihen liittyviä haasteellisuuksia.  

Tilintarkastajaa tarvitaan esimerkiksi silloin kun yritys haluaa hakeutua 
saneerausmenettelyyn ilman velkojien myötävaikutusta. Tällöin tilintarkas-
tajan tehtävänä on kirjoittaa selvitys saneeraukseen hakeutuvan yrityksen 
hakemuksen liitteeksi tuomioistuimen käyttöön. Tilintarkastaja on hyvä kiin-
nittää mukaan yrityksen toimintaan heti alkumetreillä tai viimeistään heti kun 
yritystoiminta on alkanut vakiintua tai jonkinlaisia kasvuhaluja esiintyy. 

Tilintarkastuslainsäädännön uudistus on täällä taas 

Tilintarkastajia ja tilintarkastusta koskevaa sääntelyä uudistetaan 
aika ajoin. Tällä kertaa komissio lähestyi asiaa julkisella kuulemisella 
yritysraportoinnin laadun parantamisesta ja sen täytäntöönpanon 
valvonnasta. Edellinen EU:n tilintarkastuslainsäädännön uudistus 
toteutettiin kymmenen vuotta sitten.

Suomen Tilintarkastajissa käytiin teemasta kiivasta keskustelua ja 
vastausta komissiolle valmisteltiin EU-projektiryhmässä. 

Keskeisimmät argumenttimme EU:n suuntaan olivat, että 

1)  Raportoijien itsensä tekemät toimet ovat tehokkaampia verrat-
tuna EU-tasoiseen lisäsääntelyyn. 

2)  Ensisijainen vastuu yritysraportoinnista ja sen laadusta pitää olla 
raportoivalla yhteisöllä. 

3)  Tilintarkastajien valvontaa pitäisi kehittää konsultoivampaan 
suuntaan. Valvojan pitäisi kyetä ennakollisesti osoittamaan miltä 
hyvä näyttää. Opetuksellinen ja hyvää tilintarkastustapaa tai 
laatua parantava ja rakentava tapa on kannatettava. 
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Kansainvälinen yhteistyö

Vaikutamme pohjoismaisella, 
eurooppalaisella ja globaalilla 
tasolla 

Suomalaiseen tilintarkastukseen vaikuttavia 
päätöksiä tehdään entistä enemmän maamme 
rajojen ulkopuolella. Siksi kansainvälinen yhteistyö 
ja edunvalvonta ovat keskeinen osa Suomen 
Tilintarkastajien edunvalvontaa.
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Suomen Tilintarkastajat ry toimii globaalissa vaikuttamisympäristössä. 
Kansainvälisellä toiminnalla vaikutamme päätösten valmisteluun ja esimer-
kiksi kansainvälisiin tilintarkastusalaa koskeviin standardeihin. Lisäämme 
myös omaa ja jäsentemme osaamista sekä ymmärrystä ajankohtaisista 
tilintarkastusasioista. 

Teemme kansainvälistä edunvalvontatyötä vaikuttamalla eurooppalaisen 
kattojärjestön Accountancy Europen, pohjoismaisen NRF:n ja kansainvälisen 
IFACin kokouksissa. Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja ja toiminnan-
johtaja edustavat yhdistystä jäsenyhdistysten säännöllisissä kokouksissa. 
Toiminnanjohtaja osallistuu lisäksi esimerkiksi NRF:n toiminnanjohtajien 
kuukausittaisiin kokoontumisiin ja yhdistyksen asiantuntijat Accountancy 
Europen keskeisimpiin työryhmiin sekä NRF:n työryhmiin.  

Tärkein yhteistyöverkostomme eurooppalaisella tasolla on Accountancy 
Europe. Osallistuimme vuoden aikana seuraaviin Accountancy Europen 
ryhmiin:

• Audit and Assurance Policy Group

• Otimme kantaa käynnissä oleviin eurooppalaisiin tilintarkastuskes-
kusteluihin julkaisemalla Audit facts: what you need to know on audit, 
auditors and supervision; a set of frequently asked questions -koos-
teen, joka selventää tilintarkastajien työskentelyä.

• Kävimme useita aiheeseen liittyviä keskusteluja Euroopan tilintarkas-
tusvalvojakomitean CEAOB:n kanssa.

• Vastasimme Britannian liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian 
ministeriön Restoring trust in audit and corporate governance -konsul-
taatioon.

• Vastasimme komission konsultaatioon koskien “Yritysraportointi – sen 
laadun parantaminen ja täytäntöönpanoa”.

• Sustainability Policy Group

• Korostimme kestävyysraportointidirektiivin palautelausunnossa 
 komissiolle direktiivin laajuutta, kestävyysraportointistandardeja,  
pk- yrityksiä, kestävyystietojen varmentamista ja niihin liittyviä 
varmennus standardeja sekä digitalisaatiota.

• Julkaisimme positiopaperin Building a credible green bond market, 
jossa otimme kantaa komission ehdotukseen EU:n vihreiden joukkovel-
kakirjojen standardista. 

• Annoimme palautetta EU:n taksonomian 8 artiklan luonnoksesta dele-
goiduksi säädökseksi. Palautteessamme korostimme, että ohjeistusta 
täytäntöönpanosta ja tulkinnasta tarvitaan, ja että johdonmukainen 
sääntöjen soveltaminen on välttämätöntä.

• Corporate Reporting Policy Group

• Nostimme kestävyysraportoinnin kehityksen fokukseen. Raportointi 
tarkoittaa yritysten taloudellista ja ei-taloudellista raportointia. Kestä-
vyysraportoinnin merkitys esimerkiksi sijoittajien päätöksenteossa 
kasvaa, mikä tarkoittaa, että kestävyystietojen varmentamisessa on 
kysyntää tilintarkastajien työlle.  

• Toivotimme tervetulleeksi edistymisen kestävyysraportointistandar-
deissa ja osallistuimme niiden kehittämiseen.

• Kommentoimme  EFRAGin ja Financial Reporting Standards Founda-
tionin (IFRS) yhteistyötä.  Uuden kansainvälisen International Sustai-
nability Standard Boardin toiminta vaatii vankkaa hallintoa, asian-
mukaisia menettelyitä ja riittävää rahoitusta, joiden tulisi olla kaikkien 
tahojen intressissä.
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• Corporate Governance Policy Group

• Corporate Governance on uuden strategian painopiste Accountancy 
Europessa ja yhä näkyvämpi asia EU:n politiikassa. 

• Järjestimme ensimmäisen Policy Groupin tapaamisen ja vastasimme 
EU:n kuulemiseen yritysvastuusta vuonna 2021.

• Tarkastusvaliokunnat nousevat tärkeän rooliin, kun kestävän kehityksen 
asiat sisällytetään hyvän hallinnon kehikkoon. Tästä keskusteltiin virtu-
aalisessa työpajassa. Julkaisimme myös raportin yhdessä eurooppa-
laisen Confederation of Directors’ Associationsin ja EU:n kanssa. 

• SME Group

• Järjestimme webinaarin, jonka tavoitteena oli auttaa pk-yrityksiä 
käsittelemään muita kuin taloudellisia tietoja (NFI raportointi). Julkai-
simme European Association of Cooperative Banksin kanssa työkalun, 
joka auttaa pk-yrityksiä kestävyysprofiilin rakentamisessa. 

• Isännöimme International Auditing and Assurance Standards Boardin 
IAASB:n kanssa webinaarin, jossa keskusteltiin pk-yritysten tilintarkas-
tuksesta ehdotetun Less Complex Entity -standardin (LCE) pohjalta.

Pohjoismaisten tilintarkastusyhdistysten yhteistyön pääpaino oli vuoden 
aikana LCE-standardissa ja komission “Yritysraportointi – sen laadun paran-
taminen ja täytäntöönpanoa” konsultaatiossa.  Vuoden aikana perustettiin 
Nordic Sustainability Resource Group, joka käsittelee kestävyysraportointidi-
rektiiviin liittyviä aiheita.
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Ohjeistus ja koulutukset

Rakennamme 
luottamusta hyvän 
tilintarkastustavan 
 kehittäjänä
Tilikautta leimasi entistä vahvemman roolin ottaminen 
hyvän tilintarkastustavan edistämisessä ja kehittämisessä. 
Annoimme viisi uutta suositusta sekä käänsimme 
kaksi suositusta ruotsiksi. Luonnos uudesta ISA for LCE 
-standardista toi toivoa tarkoituksenmukaisemmasta 
standardiviitekehyksestä pienten yhteisöjen 
tilintarkastukseen.
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Suomen Tilintarkastajat ry:n yhtenä sääntömääräisenä tarkoituksena on 
edistää ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja osaamista sekä tilintar-
kastustoiminnan laatua. Tätä tehtävää toteuttaaksemme ohjeistamme ja 
autamme jäseniä laatimalla malleja, suosituksia sekä muuta ohjeistusta. 
Lisäksi järjestämme koulutuksia ja teemme julkaisuja. 

Kehitämme hyvää tilintarkastustapaa

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja kehittää hyvää tilintarkas-
tustapaa. Roolimme hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä on 
merkittävä, mutta sitä halutaan vahvistaa edelleen.

Tilikaudella 2021–2022 toteutimme projektin, jossa kuvattiin yhdistyksen 
nykyrooli ja toimintatavat hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä. 
Samalla tehtiin ehdotuksia roolin ja toimintatapojen kehittämiseksi. Ehdo-
tukset liittyivät muun muassa lausuntojen, standardien ja suositusten laati-
misprosesseihin, yhdistyksen toimikuntien ja työryhmien kehittämiseen sekä 
tilintarkastuslautakunnan päätösten seurantaan. Voit lukea projektista lisää 
Profiitti-lehden numerosta 1/2022. 

Tilikaudella annettiin tai päivitettiin viisi suositusta ja julkaistiin kaksi ruotsin-
kielistä käännöstä. Voit tutustua kaikkiin antamiimme suosituksiin verkkosi-
vuillamme. Uudet suositukset ja käännökset olivat

• Osakeyhtiön hallinnon tarkastus (2/2021)
• Vastuullisuusraportoinnin varmennus (3/2021)

• Liikevaihdon tilintarkastus (4/2021)
• Sijoitusrahastojen tarkastus (5/2021)
• Lähipiirin tilintarkastus (1/2022)
• God revisionssed inom den offentliga förvaltningen
• Förvaltningsrevision i aktiebolag

Kuten aiempinakin vuosina, tilikaudella päivitimme ohjeistusta, esimerkkejä 
ja malleja sisältävää Tilintarkastajan Raportointi -julkaisua. Julkishallinnon 
tilintarkastuskertomusmallit ja vahvistusilmoituskirjemallit päivitettiin 
vastaamaan kuntalain muutoksia, ja uusille hyvinvointialueille laadittiin omat 
mallinsa.

Tilintarkastuksen työkirjaa STanssia ei päivitetty tällä tilikaudella. STanssin 
tarkoitus on auttaa tilintarkastajaa tekemään pienten ja keskisuurien yhtei-
söjen tilintarkastusta hyvän tilintarkastustavan mukaan. 

Viimeisimpien laki- ja standardimuutosten aiheuttamat päivitykset tehdään 
ensi kesän aikana, ja samalla parannetaan työkirjan teknistä käytettä-
vyyttä. STanssin käyttöönottoa tuettiin käyttäjäkoulutuksilla, joita järjestettiin 
useampia.

Standardit osana hyvää tilintarkastustapaa

Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu kansainvälisten tilintarkastusalan stan-
dardien soveltaminen. Yhdistys kääntää ja julkaisee standardit suomeksi sekä 
viestii ja kouluttaa niistä jäseniään ja muita sidosryhmiä.
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Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB julkaisi kesällä 2021 
luonnoksen uudesta yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksissa sovelletta-
vasta ISA for LCE -standardista (International Standard on Auditing for Audits 
of Financial Statements of Less Complex Entities). Perehdyimme LCE-standar-
diluonnokseen huolella ja käänsimme sen suomeksi jäsentemme käyttöön. 

Annoimme IAASB:lle kommentit LCE-standardiluonnoksesta tammikuussa. 
Korostimme kehitystarpeita erityisesti suomalaisen tilintarkastuksen ja pk-  
yhteisöjen tarkastuksen näkökulmasta. 

Standardiluonnoksesta ja siihen annettavista kommenteista keskusteltiin 
syksyn aikana useaan otteeseen jäsenistä kootussa työryhmässä, yhdis-
tyksen tilintarkastustoimikunnassa ja hallituksessa. Teimme yhteistyötä myös 
muiden pohjoismaisten yhdistysten kanssa yhteisten kommenttien antami-
seksi NRF:n nimissä. Marraskuussa järjestimme jäsenillemme LCE-standardi-
luonnosta käsittelevän STwebinaarin. 

IAASB suunnittelee hyväksyvänsä lopullisen standardin maaliskuussa 2023. 
Voit lukea LCE:stä antamistamme kommenteista lisää verkkosivuiltamme.

Tilikauden aikana tuli voimaan kaksi uudistunutta kansainvälistä standardia: 
ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen 
ja arvioiminen, sekä ISRS 4400 (uudistettu) Erikseen sovittuja toimenpiteitä 
koskevat toimeksiannot. Viestimme ja koulutimme jäseniä uudistuneista 
standardeista muun muassa laatukoulutuskiertueella.  

Laadukkaita käännöksiä standardeista

Laadukkaat suomenkieliset käännökset edistävät kansainvälisten standardien 
ymmärtämistä. Yhdistys kääntää ja julkaisee kansainväliset tilintarkastusalan 
standardit, eettiset säännöt ja IFRS-standardit suomen kielellä. 

Tilikauden aikana aloitettiin Euroopan komission käynnistämänä projekti 
voimassa olevien IFRS-standardien käännösten tarkistamiseksi ja yhdenmu-
kaistamiseksi. Hanke tunnetaan nimellä ”Repeal and Replace”. 

Tilikaudella saatettiin valmiiksi muun muassa uusien laadunhallintastan-
dardien ISQM 1, ISQM 2 sekä ISA 220 -standardin (uudistettu) ja LCE-stan-
dardiluonnoksen kääntäminen. Lisäksi käänsimme kansainvälisiin eettisiin 
sääntöihin tehtyjä muutoksia. 

Täytämme tilintarkastajan osaamistarpeet 

Yhdistys huolehtii jäsentensä osaamisesta myös järjestämällä koulutusta, josta 
vastaa tytäryhtiö ST-Akatemia. Jäsenkoulutusten nimi muutettiin tilikaudella 
tilintarkastajakoulutuksiksi, sillä niiden avulla kehitetään ja ylläpidetään nimen-
omaan tilintarkastajien ja heidän assistenttiensa ammatillista osaamista. 

Ammattiin valmentavat tilintarkastuskoulutuksemme täydentyivät tilikaudella 
tilintarkastuksen jatkokurssilla, jossa tilintarkastuksen peruskurssilla opittua 
asiaa syvennetään. Edistämme tilintarkastusassistenttien polkua tilintarkas-
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tajaksi myös järjestämällä tutkintovalmennusta, joka kerää vuodesta toiseen 
osallistujia niin suurista kuin pienistäkin tilintarkastustoimistoista. 

Tilintarkastajakoulutusten tavoitteena on järjestää tilintarkastajille riittävästi 
ajankohtaista ja relevanttia koulutusta ammattitaidon ja osaamisen yllä-
pitämiseksi. Kaikkien jäsenten osaamistarpeita täydennetään lisäksi muille 
talouden ammattilaisille suunnatulla koulutustarjonnalla.

Kannamme huolta tilinpäätösten laadusta

Yksi yhdistyksen tehtävistä on edistää ja kehittää hyvää tilinpäätöskäytäntöä. 
Tätä tehtäväänsä yhdistys toteuttaa muun muassa vuosittain päivitettävien 
tilinpäätösmallijulkaisujen avulla. 

Teetimme marraskuussa 2021 tilintarkastajille kyselyn koskien tilinpäätös-
raportoinnin ja hallinnon laatua Suomessa. Voit tutustua kyselyn tuloksiin 
verkkosivuillamme.

Yhteistyötä tilintarkastajien ohjeistamiseksi

Kommunikoimme viranomaisten kanssa edunvalvonnan lisäksi myös ohjeis-
tukseen liittyvissä asioissa. 

Teemme viranomaisyhteistyötä muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen 
(PRH) tilintarkastusvalvonnan kanssa. Käymme keskustelua muun muassa 
laaduntarkastuksissa esiin nousseista havainnoista sekä niihin liittyvistä 
ohjeistus- ja osaamistarpeista. Kaikki hyvää tilintarkastustapaa ohjaavat 
suosituksemme käyvät tilintarkastusvalvonnan kommentoitavana. Teimme 
yhteistyötä myös PRH:n antamien ohjeiden, kuten pakotteisiin ja rahanpesun 
estämiseen liittyvien PRH:n tilintarkastajille kohdistaman ohjeistuksen, 
tiimoilta.

Kun koronaepidemia jatkui, eduskunta hyväksyi tilikaudella muutoksen lakiin 
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta, jonka hakeminen edellytti tilin-
tarkastajan raporttia. Teimme yhteistyötä kustannustukea myöntävän Valtio-
konttorin kanssa ohjeistuksen laatimiseksi tuen hakijoille ja tilintarkastajille. 
Yhteistyö jatkuu uusien tukien myötä myös vuonna 2022. 

Ohjeistusyhteistyötä tehtiin myös Business Finlandin, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa, 
jotka päivittivät avustusten tarkastukseen liittyviä tilintarkastajille suunnattuja 
ohjeitaan ja raporttimallejaan. Viranomaisille järjestettiin helmikuussa STwe-
binaari, jonka tavoitteena oli lisätä viranomaisten ymmärrystä suomalaisesta 
tilintarkastajajärjestelmästä, tilintarkastajien tyypillisistä palveluista, rapor-
toinnista ja niitä ohjaavista standardeista.
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Tytäryhtiö ST-Akatemia

Osaamisen 
kehittämisen 
palveluja talouden 
ammattilaisille
Suomen tilintarkastajat ry:n tytäryhtiö ST-Akatemia jatkoi 
hallittua siirtymää lähikoulutuksista etäkoulutuksiin. 
Vaikka korona toi yhä haasteita koulutustoimintaan, 
liiketoiminnan tulos kehittyi hyvin.
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Suomen Tilintarkastajat ry:n omistama ST-Akatemia Oy on talouden ammat-
tilaisten osaamisen kehittäjä. Yhtiö tarjoaa taloushallinnon, taloudellisen 
raportoinnin, tilintarkastuksen, yritysverotuksen ja vastuullisuuden koulutuksia 
ja julkaisuja eri formaateissa talouden ammattilaisille, talousjohdolle ja tilin-
tarkastajille. Yhtiö vastaa myös yhdistyksen jäsen- ja valmennuskoulutusten 
tuottamisesta. 

Tilikauden aikana koulutusten ja julkaisujen liiketoiminta kehittyi hyvin ja jo 
edellisellä tilikaudella alkanut hallittu siirtymä lähikoulutuksista etäkoulutuk-
siin jatkui hyvin. Koronapandemia asetti edelleen omat haasteensa mutta ne 
eivät kuitenkaan näkyneet liiketoiminnan tuloksessa.

Uutta osaamista ja organisaation kehittämistä

Tilikauden aikana tapahtui henkilöstövaihdoksia ja organisaatioon rekrytoitiin 
uutta osaamista ja vahvistettiin erityisesti digitaalista sisällöntuotanto-osaa-
mista. Käytännössä tämä näkyy omana videotuotanto-osaamisena, vahvis-
tettuna graafisena osaamisena ja syvällisempänä teknisenä osaamisena. 

Organisaatiorakennetta muutettiin vastamaan paremmin käytännön 
toimintoja. Asiakaskokemus ja myynti -tiimi sekä Asiakaspalvelu ja tekniset 
toteutukset -tiimi yhdistettiin. Samalla koko organisaatiossa otettiin käyttöön 
parityöskentely- ja pienryhmätyöskentelymallit, joiden tavoitteena on luoda 
turvallinen, mielekäs ja tehokas työympäristö.

Tilikauden aikana käynnistettiin myös laaja teknisen onlineinfran uudistamis-
projekti. Sen avulla valmiutemme kehittää tulevaisuuden digitaalisia palve-
luja ja verkkomyyntiprosesseja paranevat huomattavasti.

Myös myynnin ja markkinoinnin uudistaminen aloitettiin tilikauden aikana.

Kasvua Rajaton-koulutuspalvelusta

Liikevaihto kasvoi kauden aikana suotuisasti. Erityisesti kasvua tuli Raja-
ton-koulutuspalvelusta. Vuosimaksuun perustuva Rajaton-palvelu sisältää 
kaikki talouden ammattilaisten etäkoulutukset ja videokoulutuspalvelut.

Tilikauden aikana järjestettiin yhteensä 123 koulutustilaisuutta, joissa oli osan-
ottajia yhteensä noin 4 400. Talouden ammattilaisille suunnattujen koulu-
tusten osalta tarjosimme poikkeusolojen vuoksi pääsääntöisesti etävaihto-
ehtoa, joiden suosio kasvoikin entisestään. Etä- ja videokoulutusten osalta 
kehitimme edelleen Rajaton-palvelua, ja osallistujamäärät koulutuksissa 
kasvoivat viime vuoteen verrattuna.

Tilintarkastajan tutkintoon valmistautuville suunnattuja koulutuksia oli kauden 
aikana 10 ja tilintarkastajan ammattiin valmentavia koulutuksia 7. Merkittävä 
muutos edellisiin vuosiin oli, että toteutuksia jokaisessa valmennuksessa oli 
kahden toiston sijaan yksi. Kaikille osallistujille tarjottiin tallenne jokaisesta 
koulutuksesta katsottavaksi jälkikäteen. Uudistus otettiin myönteisesti vastaan 
ja käytännölle toivottiin jatkoa.
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 Valmennusvalikoima laajeni

Valmennusvalikoimaan vakiintunut tilintarkastuksen peruskurssi sai jatkok-
seen tilintarkastuksen jatkokurssin, mikä sai erittäin hyvän vastaanoton. 
Valmennuksiin osallistumisia oli edellisen vuoden tapaan runsaat 800. 

Tilintarkastajakoulutustilaisuuksia järjestettiin 28 kymmenellä eri paikka-
kunnalla. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin 1 600, joista vallitsevan 
tilanteen vuoksi valtaosa etä- tai tallennevaihtoehtojen kautta. Myös lähitilai-
suuksia järjestettiin ympäri Suomea kulloistenkin rajoitusten puitteissa.

Tilikauden aikana ilmestyi kaikkiaan 15 uutta tai päivitettyä julkaisua, joista 
suurin osa onlinejulkaisuina. Painettujen kirjojen osuus julkaisujen liikevaih-
dosta pieneni edelleen. Julkaisujen myynti jatkui suotuisana. 

ST-Online toimii nykyään monipuolisena osaamisympäristönä, joka pitää 
sisällään erilaisia sähköisiä osaamisen kehittämisen palveluita, julkaisujen 
lisäksi myös mm. videokoulutuksia ja koulutusten aineistoja. Lisäksi käyttäjä 
voi tulostaa palvelusta todistuksia ja koulutusraportin osallistumisistaan ja 
suorituksistaan. Käyttäjiä ST-Onlinella oli yhteensä reilut 4 600. 

ST-Online toimii 
monipuolisena 
osaamis-
ympäristönä.
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Ohjelma on kestävyys-
raportoinnin ja -varmennuksen 
edelläkävijä Suomessa.

Katse tulevaisuuteen: ESG-valmennusohjelma 

Suomen Tilintarkastajat rakensi uuden ESG-valmennusohjelman. Keväällä 
2022 alkava ohjelma on kestävyysraportoinnin ja -varmennuksen edellä-
kävijä Suomessa. 

Euroopan komissio julkisti ehdotuksen kestävyysraportoinnin direktiivistä 
keväällä 2021. Muutoksia on tulossa muun muassa tilintarkastajien ammatti-
taitovaatimuksiin. Lakisääteisillä tilintarkastajilla tulisi olla riittävä teoreettinen 
tietämys aiheista, joilla on merkitystä kestävyysraportoinnin varmistamiselle 
sekä kyky soveltaa tietoja käytännössä. 

Direktiiviehdotuksesta muodostui selkeä kuva siitä, että tilintarkastajien uusi 
rooli kestävyysraportoinnin varmentamisessa tulee vaatimaan kouluttamista.  
Tulevaisuuden kestävyysraportointi ja varmennus vaativat monia erilaisia 
taitoja sekä raportoinnin varmentamisen ammattilaisia.

Suomen Tilintarkastajat ry ei jäänyt odottamaan vaan tarttui toimeen syksyllä 
suunnittelemalla ESG-valmennusohjelmaan. ST-Akatemia on vuosien varrella 
vahvalla ammattiotteellaan kouluttamalla varmistanut, että tilintarkastajat 
säilyttävät asiantuntemuksensa, ja sitouttanut tilintarkastajia jatkuvaan 
oppimiseen ja valmentautumiseen. Tämä taito haluttiin siirtää kestävyysra-
portoinnin koulutukseen. 

Valmennuksen suunnittelussa asetettiin tilintarkastajan keskeisiksi osaamis-
tavoitteiksi riittävän hyvä osaaminen ja valmiudet varmentaa kestävyysra-
portointi vaadittavien kriteerien mukaisesti. Valmennusohjelman on oltava 

opintopolku varmentamiseen tähtääville tilintarkastajille, kestävyysrapor-
toinnin tekijöille ja myös kaikille talouden kestävyysaiheista ja raportoinnista 
kiinnostuneille asiantuntijoille. Lisäksi olisi varmistettava, että tilintarkastajille 
asetetut vaatimukset lakisääteisessä tilintarkastuksessa ja kestävyysrapor-
toinnin varmentamisessa ovat yhdenmukaiset.

Vahva tahtotilamme on luoda Suomen kontekstiin soveltuva ESG-valmennus-
ohjelma tilintarkastajille. Haluamme johtaa kestävyysvarmentamisen kehit-
tämistä sekä sitouttaa tilintarkastustoimialaa kansainvälisiin kestävyysstan-
dardeihin ja -periaatteisiin. Samalla haluamme tuoda esiin tilintarkastajien 
asemaa ja objektiivisuutta kestävyysvarmennuksissa ja muissa kestävyystar-
kastustoiminnoissa. 

ST-Akatemian ESG-valmennusohjelma on kestävyysraportoinnin ja -varmen-
nuksen edelläkävijä Suomessa, ja ohjelma käynnistyy vuoden 2022 kevään 
aikana.
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Viestintä ja tunnettuustyö

Mainetta, tunnettuutta 
ja lisää sosiaalista 
mediaa
Suomen Tilintarkastajien viestinnän tavoitteena 
on tiedon jakaminen jäsenille ja sidosryhmille, 
vaikuttaminen, alan näkyvyyden ja tunnettuuden 
lisääminen sekä maineen ja brändin hallinta. Tilikauden 
2021–2022 aikana selvitimme alan mainetta ja lisäsimme 
sosiaalisen median hyödyntämistä.
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Tärkein viestintäkanavamme on yhdistyksen verkkosivut. Verkkosivumme 
keräävät kuukausittain keskimäärin yli 16 000 katselukertaa ja luetuimpia 
sivuja ovat muun muassa ajankohtaiset uutiset, blogit ja artikkelit. Viime tili-
kaudella myös kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista kertonut sivu nousi 
luetuimpien sivujen joukkoon. 

Viestinnän vahvana tukena toimivat jäsen- ja sidosryhmäuutiskirjeet, 
sosiaalisen median kanavat (LinkedIn, Twitter ja Instagram), Profiitti-lehti sekä 
erilaiset tapahtumat ja webinaarit. Tilikauden aikana lähetettiin 21 jäsenkir-
jettä, sidosryhmäkirjeitä 11 sekä tarkemmin kohdennettuja uutiskirjeitä, kuten 
kutsuja tilaisuuksiin, 9. 

Alan maine kunnossa

Selvitimme tilintarkastusalan ja yhdistyksen mainetta kyselytutkimuksella 
toukokuussa 2021. Kysely tehtiin yhdistyksemme sidosryhmille sekä tilintarkas-
tajien asiakaskunnalle, ja sen toteutti vaikuttajatutkimuksiin erikoistunut Aula 
Research Oy.

Vastaajista 84 prosenttia piti tilintarkastusalan mainetta erittäin hyvänä tai 
hyvänä. Vuorovaikutus ja helppo lähestyttävyys parantavat tilintarkastukseen 
yhdistettyä luotettavuutta ja laajemmin yleistä mielikuvaa koko alasta.

Tilintarkastajat koettiin asiantunteviksi ja luotettaviksi, ja heidän koetaan 
toimivan eettisesti ja riippumattomasti. Neljä viidestä vastaajasta nosti 
esiin virheiden ehkäisemisen tilinpäätöksessä tilintarkastuksen tärkeimpänä 
hyötynä.

Tilintarkastusalan 111-vuotisjuhlat

Vuoden suurin tapahtuma oli lokakuussa järjestetty Tulevaisuuden 
tekijöitä – Tilintarkastusala 111 vuotta -juhlaseminaari ja juhlagaala. 
Alun perin vuodelle 2020 suunniteltu juhla siirtyi koronan vuoksi 
syksyyn 2021.

Juhlaseminaaria seurasi paikan päällä Crowne Plaza -hotellissa 
Helsingissä noin 130 hengen yleisö sekä etänä striimin välityksellä 
parhaillaan noin 100 henkilöä. 

Seminaari jakautui kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohdittiin 
globaalin talouden muutosvoimia Erkki Liikasen, Sirpa Pietikäisen 
ja Heikki Ilkan johdolla. Pinnalle nousivat odotetusti vastuullisuuteen 
ja kestävyysraportointiin liittyvät kysymykset, mutta myös talouden 
nykyiset ongelmat, kuten komponenttipula. 

Seminaarin toisella puoliskolla Perttu Pölösen, Anni Laurilan ja Mikko 
Niemisen keskusteluissa nousivat esiin koronan jälkeinen johtaminen, 
inhimilliset arvot ja tilintarkastajien muutoskyvykkyys. Seminaarin 
keskusteluja moderoi juontaja Peter Nyman. 

Juhlapäivä huipentui jäsenille suunnattuun iltagaalaan. 
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Kyselyn mukaan Suomen Tilintarkastajat ry:n tunnettuus on sen omien sidos-
ryhmien keskuudessa hyvällä tasolla. Noin 70 prosenttia vastanneista tunsi 
yhdistyksen erittäin tai melko hyvin.

 Tunnettuutta myös Instagramissa

Yhdistykselle avattiin elokuun lopussa oma Instagram-tili osana laajempaa 
tunnettuustyötä. Tilin tarkoituksena on jakaa tietoa alasta ja opinnoista sekä 
korjata pölyttyneitä ennakkoluuloja tilintarkastustyöstä. Kanavan kautta 
pyritään tavoittamaan nuoret, opiskelijat sekä muu potentiaalinen, alasta 
kiinnostuva yleisö. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tulevaisuudessa myös 
kampanjoinnissa.

Osana tunnettuus- ja opiskelijakampanjaa tuotetaan myös korkeakouluihin 
jaettava opiskelijaesite, jossa kerrotaan tilintarkastusalasta, tilintarkastajan 
työstä ja urapoluista. Esite julkaistaan syksyn alussa ja se on tarkoitettu 
pitkäikäiseksi työkaluksi opiskelijaviestintään. Säännöllisesti opiskelija- ja 
korkeakouluyhteistyö näkyy myös syksyn Profiitti-julkaisussa, jonka sisällöt 
räätälöidään opiskelijoille. 

Joulukuussa järjestimme tilintarkastuksesta kiinnostuneille opiskelijoille opis-
kelijawebinaarin, jossa syvennyttiin tilintarkastajan työnkuvaan ja työtehtäviin 
sekä pohdittiin hyvän tilintarkastajan ominaisuuksia ja alan vaatimuksia. 

Yhteistyötä alan opettajien ja tutkijoiden kanssa syvennettiin heille järjeste-
tyssä keskustelutilaisuudessa syyskuussa. Sekä opiskelija- että opettajawebi-
naareja tullaan järjestämään jatkossa säännöllisesti kerran vuodessa.

Talousaamu herätti mediakiinnostusta

Tammikuussa 2022 järjestettiin jo perinteeksi muodostunut, taloustoimittajille 
suunnattu Talousaamu-tilaisuus. Tilaisuutta seurasi noin 15 taloustoimittajaa. 
Tilaisuudessa julkistettiin myös tilintarkastajabarometrin tulokset, jotka herät-
tivät jälleen myös median kiinnostuksen.

Kestävyysraportointikilpailu (aiemmin vastuullisuusraportointikilpailu) oli 
käynnissä 3.–31.5. Parhaat raportit palkittiin marraskuussa järjestetyssä 
palkintojenjakotilaisuudessa. Kilpailun nimi muutettiin keväällä 2022 EU:n 
komission käyttämän termistön mukaiseksi. Kestävyysraportointikilpailu 
on vakiinnuttanut paikkansa yhdistyksen verkkosivuilla ja sivuja kehitetään 
kilpailun visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Yhteistyötä alan opettajien 
ja tutkijoiden kanssa 
syvennettiin.
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Konsernin hallinto, henkilöstö  
ja talous 



Hallinto 
Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen kokoonpano toimikaudelle 2021–2022 
vahvistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 3. kesäkuuta 2021.

Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Ilkka Kujala, samoin muu puheenjohtajisto, 
joka valittiin kaksivuotiskaudelle vuoden 2020 vuosikokouksessa. Hallituksen 
jäsenet valitaan toimikausittain. Uusina voimina tulevalle toimikaudelle 
2021–2022 hallitukseen valittiin Sari Hakala sekä Mirel Leino-Haltia.

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus

Ilkka Kujala, puheenjohtaja
Tuomas Ilveskoski, varapuheenjohtaja
Aleksi Martamo, varapuheenjohtaja
Sari Hakala, jäsen
Teemu Laitinen, jäsen
Merja Lindh, jäsen
Osmo Valovirta, jäsen
Mirel Leino-Haltia, yhdistyksen ulkopuolinen jäsen

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa toimintakauden aikana. Yhdistyksen toimin-
nanjohtajana on toiminut Sanna Alakare. Konsernin henkilöstön lukumäärä oli 
23 toimintakauden päättyessä. 
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Lautakunnat

Eettinen lautakunta

Esa Kailiala, puheenjohtaja

Alpo Salonen, varapuheenjohtaja

Hannu Mattila, jäsen

Janne Rajalahti, jäsen

Kristina Sandin, jäsen

Ville Vasama, jäsen

Antti Heikinheimo, oikeusoppinut jäsen

Janne Ruohonen, oikeusoppineen varajäsen

Nimityslautakunta

Tiina Torniainen, puheenjohtaja

Mikko Järventausta, varapuheenjohtaja

Juha-Pekka Keimmo, jäsen

Eero Lumme, jäsen

Jaakko Rönkkö, jäsen

Helena Sinisalo, jäsen

Niina Vilske, jäsen

Toimikunnat

Julkishallinnon tilintarkastustoimikunta

Tiina Lind, puheenjohtaja, BDO

Arto Ahlqvist, Helsingin kaupunki

Virpi Ala-Aho, Espoon kaupunki

Outi Koskinen, KPMG 

Jukka Malkki, Talvea

Anu Servo, Deloitte

Esko Säilä, KPMG 

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Riitta Laine, sihteeri (kertomusmallit), Suomen Tilintarkastajat ry

Kirjanpitotoimikunta

Saila Lähdekorpi, puheenjohtaja, KPMG 

Tuomas Honkamäki, varapuheenjohtaja, Aurinkolahden Tilintarkastus 

Erika Grönlund, EY

Ari Hakkola, Deloitte 

Marko Kämppi, Auditia

Vesa Laakso, Tuokko

Antti Niemistö, Grant Thornton 

Tuula Ossa, Audim 

Marko Reponen, Signia Tilintarkastus

Jaakko Rönkkö, Revisium

Miikka Vinnikainen, PwC 

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Tilintarkastustoimikunta

Anne Vuorio, puheenjohtaja, EY

Nina Johansson, KPMG 

Harri Kauttonen, EY

Ari Lehto, BDO

Joonas Pekkinen, Grant Thornton

Ronnie Rahka, PwC 

Kaj Riska, BDO 

Timo Virkilä, Tilintarkastus T. Virkilä   

Reeta Virolainen, Deloitte

Nina Öfversten, KPMG

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry

Tuula Minkkinen, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

32



Työryhmät

EU-sääntelytyöryhmä

Ingalill Aspholm, Suomen Tilintarkastajat ry

Tuula Minkkinen, Suomen Tilintarkastajat ry

Marika Nevalainen, Deloitte

Joakim Rehn, Grant Thornton

Jarkko Raitio, Suomen Tilintarkastajat ry

Kaj Riska, BDO

Antti Suominen, EY

Maj-Lis Steiner, PwC

Tiina Torniainen, KPMG 

Fiva-työryhmä 

Ulla Nykky, EY   

Jukka Paunonen, PwC

Marcus Tötterman, KPMG Oy Ab 

Tuula Minkkinen, sihteeri, Suomen  
Tilintarkastajat ry

Hallinnon tarkastus -työryhmä

Sanna Alakare, Suomen Tilintarkastajat ry

Anne Kulla, KPMG 

Jenny Lindvall, Deloitte

Jukka Prepula, Tiliextra

Maj-Lis Steiner, PwC

Seppo Suontausta, BDO

Tiina Torniainen, KPMG 

Ville Vasama, Crowe

Anne Vuorio, EY

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

IFAC-käännöstyöryhmä

Ari Lehto, puheenjohtaja, BDO

Nadine Hellberg-Lindqvist, Työ- ja 
elinkeinoministeriö  

Toni Kankaanpää, Deloitte

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry  

Tuula Minkkinen, Suomen Tilintarkastajat ry

Emma-Riikka Myllymäki, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu  

Timo Punkari, Meletre 

Karoliina Tiainen, KPMG

Anne Vuorio, EY

Katja Williamson, PwC   

Riitta Ylipiha, PRH 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

Iriina Laiho, Finanssiala ry

Riikka Lamberg, Fortum

Oskari Lappalainen, Deloitte

Ari Lehto, BDO

Netta Mikkilä, PwC

Tuula Minkkinen, Suomen Tilintarkastajat ry

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

Sari Vallittu, OP Osuuskunta

Eeva-Liisa Vihavainen

Jäsenkoulutustyöryhmä

Teemu Suoniemi, puheenjohtaja, KPMG

Sari Hakala, Neon Audit

Christian Klemetti, SYS Audit

Eeva Koivula, BDO

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry

Teemu Laitinen, SYS Audit 

Helena Sinisalo, Taloushallinto Oy Helena Sinisalo

Carita Mäkinen, ST-Akatemia

LCE-työryhmä

Antti Ikonen, EY

Martta Hakala, myAuditor

Jukka-Pekka Kiilunen, Tilitaitajat

Vesa Laakso, Tuokko

Lauri Melartin, Grant Thornton

Jukka Prepula, Tiliextra

Jarkko Raitio, Suomen Tilintarkastajat ry

Joonas Selenius, BDO

Tapani Vuopala, DHS Oy Audit Partners

Päivi Väisänen, Tilintarkastus Inkeröinen & 
Himanen

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry
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Liikevaihdon tarkastus 
-suositustyöryhmä

Jyri Salojuuri, KPMG

Sakari Valjakka, EY

Timo Virkilä, Tilintarkastus T. Virkilä

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Listayhtiöiden ESEF-raportointi 
-työryhmä

Tiina Puukkoniemi, puheenjohtaja, PwC

Kajsa Backas-Heikkilä, BDO

Jouni Aalto, EY

Jenny Lindvall, Deloitte

Marika Nevalainen, Deloitte

Virpi Halonen, KPMG

Henrik Snellman, KPMG

Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry

Tuula Minkkinen, sihteeri, Suomen  
Tilintarkastajat ry

Lähipiirin tarkastus 
-suositustyöryhmä

Jyri Salojuuri, KPMG

Sakari Valjakka, EY

Annika Salmela, BDO

Riitta Laine, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estäminen 
-työryhmä

Juha Karttunen, KMPG, puheenjohtaja

Mikko Reinikainen, PwC

Arja Hiltunen, EY

Heidi Jääskeläinen, Grant Thornton

Juhani Loukusa, Nexia

Kari Lydman, Lydman

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

Heini Hänninen, PwC

Jaakko Meronen, Deloitte

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry

Tilintarkastajan selvitys 
saneerausmenettelyssä 
-työryhmä

Petri Tahvanainen, Maura Audit

Seppo Suontausta, BDO

Timo Virkilä, Tilintarkastus T. Virkilä

Jarkko Raitio, Suomen Tilintarkastajat ry

Tuula Minkkinen, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat 
ry

Valmennusten 
kehittämistyöryhmä

Allen Fang, M-Files 

Tiia Galkin, KPMG 

Laura Hantula, PwC 

Marianne Kanerva, KPMG 

Maria, Porokka, BDO 

Christian Klemetti, SysAudit 

Riina Suutari, EY 

Carita Mäkinen, ST-Akatemia 

Saara Palmberg, ST-Akatemia

Vastuullisuustyöryhmä

Johanna Grönroos, puheenjohtaja, EY

Hilkka Ahjos, Hilkan Laskenta

Elina Järvinen, Grant Thornton

Timo Punkari, Meletre

Tiina Puukkoniemi, PwC

Kirsi Saaristo, KPMG

Anu Servo, Deloitte

Tiina Torniainen, KPMG 

Ingalill Aspholm, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat 
ry

Verotyöryhmä

Markku Järvenoja, puheenjohtaja, TietoAkseli

Tom Hoffström, Tuokko 

Tomi Karsio, Deloitte  

Kare Kotiranta, Nexia

Juha Laitinen, PwC   

Titti Luukkainen, Justica Juridiikkapalvelut 

Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit 

Eric Sandelin, KPMG   

Kari Stenqvist, PwC

Jarkko Raitio, sihteeri, Suomen Tilintarkastajat ry
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Suomen Tilintarkastajat ry:n henkilöstö

Sanna Alakare, 
toiminnanjohtaja 

Ingalill Aspholm,  
johtava asiantuntija

Riitta Laatikainen, 
käännösasiantuntija

Riitta Laine, 
tilintarkastusasiantuntija 

Taina Lehtola, 
hallintopäällikkö,  

hallituksen sihteeri 

Tuula Minkkinen, 
tilintarkastusasiantuntija

Jarkko Raitio,  
asiantuntija 

Henna Ristikangas, 
viestinnän asiantuntija

Sarianna Toivonen, 
viestinnän ja vaikuttamisen 

päällikkö

Hanna Tähtivaara, 
käännösasiantuntija 

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

Saara Palmberg, 
osaamisen kehittämisen 

asiantuntija 

Minna Pinomaa,  
myynti- ja 

asiakkuusvastaava 

Anne Suvanto, 
asiakkuuskoordinaattori 

Maria Tawast,  
koulutus- ja 

asiakkuuskoordinaattori

Susanna Timonen, 
digiasiantuntija 

Ville Varonen, 
AV-suunnittelija

Thomas Åberg, 
liiketoimintapäällikkö 

Sanna Alakare, 
toimitusjohtaja 

Riikka Järvi, 
projektipäällikkö, myynnin 

kehittäjä 

Kaisa Karttunen, 
osaamisen kehittämisen 

asiantuntija

Anssi Kontiainen, 
digikoordinaattori

Terhi Mattila, 
markkinointiasiantuntija 

Carita Mäkinen,  
osaamisen kehittämisen 

päällikkö 

Nina Ojanen,  
osaamisen kehittämisen 

asiantuntija
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Talous

Konsernin (suluissa emoyhdistyksen luvut) oma pääoma oli 3 028 088,89 
euroa (3 070 554,27 euroa) ja tulos oli alijäämäinen -42 465,38 euroa  
(239 800,27 euroa). Laskelmien yksityiskohdat selviävät liitteinä olevista 
tuloslaskelma- ja tasetiedoista sekä tilintarkastuskertomuksesta. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenmäärä oli 1 491 toimintakauden päättyessä 
(edellisen toimintakauden päättyessä 1 466).

Jäsenistä naisia on 40 prosenttia ja miehiä 60 prosenttia.  Suomen HT-, KHT- 
ja JHT-tilintarkastajista yli 90 prosenttia on yhdistyksen jäseniä. Jäsenistä alle 
40-vuotiaita on 32 prosenttia, 41–60-vuotiaita 43 prosenttia ja yli 61-vuotiaita 
25 prosenttia.  

Suomen Tilintarkastajat ry:n tytäryhtiö ST-Akatemia Oy:n liikevaihto oli 2 124 
572,47 euroa ja liiketoiminnan tulos oli ylijäämäinen 269 802,19 euroa.

Koulutustoiminta jakautui seuraaviin kolmeen sektoriin: tilintarkastuskoulutus, 
tilintarkastajan ammattiin valmentava koulutus ja koulutus talouden ammat-
tilaisille. Koulutustoiminnan osuus liikevaihdosta oli 65 prosenttia. Julkaisutoi-
minnan osuus liikevaihdosta oli 35 prosenttia.  

Jäsenjakauma 

Tilintarkastajajäsen  1 239 83,1 % 

Asiantuntijajäsen         99 6,6 % 

Tilintarkastusassistenttijäsen  75 5,0 % 

Seniorijäsen     31 2,1 % 

Opiskelijajäsen  44 3,0 % 

Kunniajäsen  6 0,2 % 
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