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LAPIN KAUPPAKAMARIN    Hyväksytty TIVAn kokouksessa 25.4.2014 
TILINTARKASTUSVALIOKUNTA (TIVA)   
 
 
 
 
 
TILINTARKASTUSVALIOKUNNAN KERTOMUS VUODELTA 2013  
 
1. Yleistä  

 
Lapin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta (TIVA) hyväksyy HTM-tilintarkastajat ja 
HTM-yhteisöt Lapin maakunnassa sekä valvoo niiden toimintaa ja 
hyväksymisedellytysten säilymistä tilintarkastuslain nojalla.  Tilintarkastusasetuksen 
(735/2007) 7 §:n mukaisesti TIVAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain 
kesäkuun loppuun mennessä. 

 
2. Tilintarkastusvaliokunta 

 
Tilintarkastusvaliokunnan kokoonpanosta on säädetty tilintarkastuslain 43 §:ssä.  
 
Toimintavuoden alussa TIVAn valvonnassa oli 21 HTM-tilintarkastajaa ja 3 HTM-
yhteisöä. Toimintavuoden päättyessä 31.12.2013 valvonnassa oli 22 HTM-
tilintarkastajaa ja 2 HTM-yhteisöä. Vuoden 2013 aikana TIVAlla oli yhteensä 5 
kokousta.  

 
TIVAn kokoonpano 2011-2013 
 
Puheenjohtaja Pertti Stöckel, toimitusjohtaja, Kemin Seudun Osuuspankki 
Varapuheenjohtaja  Janne Anttila, talousjohtaja, J&J Lakkapää Oy  

 
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: 

Markku Vieru, laskentatoimen professori, Lapin yliopisto  
varajäsen: Satu Valli, laskentatoimen lehtori, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu  

 
Johannes Ahola, asianajaja, Asianajotoimisto Lukkarila -Ahola Oy 
varajäsen: Juha Kiiha, asianajaja, Asianajotoimisto Juha Kiiha Oy 
 
Kaj Hellsten, lakiasiainjohtaja, Kemijoki Oy 
varajäsen: Anna-Liisa Möksä, Procurement Controller, Outokumpu Stainless Oy 

 
Kalervo Kaasila, toimitusjohtaja, Lapin Sähkövoima Oy 
varajäsen: Arto Slunga, taloushallinnon asiantuntija, Savlak Oy 
 
Heikki Vänttinen, KHT-tilintarkastaja, Lapin Tilintarkastus Heikki Vänttinen Ky 
varajäsen: Ari Tauriainen, KHT-tilintarkastaja, Ernst & Young Oy 

 
Hilkka Virtanen, HTM-tilintarkastaja, Tilitoimisto Nettokate Oy 
varajäsen: Raimo Ala-Kokkila, HTM-tilintarkastaja, Yrityspalvelu R Ala-Kokkila Oy 
 
Tilintarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja, Lapin 
kauppakamari. 
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3. Tilintarkastajien hyväksyminen ja hyväksymisen l akkaaminen 
 

Vuoden 2013 HTM-tutkintoon haki kolme (3) henkilöä, joista kaksi hyväksyttiin 
osallistumaan tutkintoon ja yksi hyväksyttiin osallistumaan tutkintoon ehdollisesti. 
Hakijoista kaksi osallistui tutkintoon ja suoritti tutkinnon hyväksytysti. Valiokunta 
hyväksyi tutkinnon suorittaneet hakijat HTM-tilintarkastajiksi.   
 
Vuoden 2013 aikana hyväksyminen lakkautettiin hakemuksesta yhden HTM-
tilintarkastajan ja yhden HTM-yhteisön osalta.  

 
4. Tilintarkastajien hyväksymisedellytysten säilymi nen 
 

HTM–tilintarkastajan ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilymistä 
sekä HTM-yhteisöjen hyväksymisen edellytysten säilymistä valvotaan vuosittain 
TIVAlle toimitettavan valvontatietoilmoituksen avulla. TIVAlle annettavien 
valvontatietojen osalta noudatetaan Keskuskauppakamarin TILAn antamia ohjeita. 
 
HTM-tilintarkastajien osalta valvontatietoilmoitus sisältää valvottavan ilmoituksen 
yleisen edun kannalta merkittävistä tilintarkastustoimeksiannoista, yhteenvedon lakiin 
perustuvista tilintarkastustehtävistä ja muista tilintarkastajan ammattitaidon säilymistä 
osoittavista tehtävistä, selvityksen ammattitaitoa ylläpitävästä koulutuksesta sekä 
tilintarkastajan vakuutusta koskevan osan. Valvontatietoilmoituksen liitteenä on pyy-
dettäessä annettava valvontaa varten vaaditut asiakirjat.  
 
HTM-yhteisön tulee vuosittain toimittaa TIVAlle tilinpäätöstiedot, yhteystiedot, 
henkilöstöä ja organisaatiota koskevat tiedot sekä laadunvalvontaa, riskien hallintaa 
ja henkilöstön käyttöä koskevat tiedot.  
 
Tilintarkastusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemien valvontatietoilmoitusten 
perusteella valiokunta totesi kaikkien valvottavien täyttävän hyväksymisedellytykset.  

 
5. Tilintarkastajien laadunvarmistus 
 

Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa 
toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua.  
 
Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien 
laaduntarkastukset suoritetaan Tilintarkastuslautakunnan (TILA) 
laadunvarmistusryhmän valvonnassa ja ohjeistamana. Laaduntarkastajina käytetään 
ammatissa toimivia tilintarkastajia. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa 
laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Laaduntarkastajille on laadittu 
päivittyvä laaduntarkastuksen käsikirja ja heille pidetään vuosittaiset koulutuspäivät, 
jolloin täsmennetään laadun kriteereitä ja yhdenmukaistetaan laaduntarkastusten 
raportointia.  
 
Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut 
laaduntarkastukset tehtiin vuonna 2009. Kuuden vuoden lainmukaisen 
laaduntarkastusjakson päättyessä vuonna 2013 laaduntarkastukset oli 
pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. 
 
Tilintarkastajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi TILAn 
laadunvarmistusryhmä käy läpi kaikki laaduntarkastajien palauttamat työpaperit 
keskitetysti, vertaa ja analysoi laaduntarkastajien päätelmiä ja 
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laaduntarkastuslomakkeiden vastauksia varmistaen niiden loogisuuden ja 
yhteismitallisuuden.  
 
Laaduntarkastajien tulosehdotukset käsitellään TILAn laadunvarmistusryhmän 
analysoinnin jälkeen vielä anonyymisti laatujaoston kokouksessa ennen lopullisten 
tulosten vahvistamista TILAssa ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnissa. 
 
Vuonna 2013 laaduntarkastukseen Lapissa määrättiin kuusi (6) tilintarkastajaa, joista 
viidelle (5) tehtiin vuoden 2013 aikana laaduntarkastus. Yhden tilintarkastajan osalta 
tarkastus siirrettiin vuoden 2014 ohjelmaan.   
 
Laaduntarkastuksen tulosvaihtoehdot ovat ”Hyväksytty kommentein”, 
”Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella” tai ”Hylätty”. TIVA vahvisti 
kokouksessaan 1/2013 vuonna 2012 laaduntarkastuksen kohteena olleiden neljän 
HTM-tilintarkastajan laaduntarkastusten tulokset kaikkien osalta tuloksella 
”Hyväksytty kommentein”. Laaduntarkastusten kohteena olleita tilintarkastajia 
kehotettiin ottamaan huomioon laaduntarkastajiltaan saadut havainnot 
tilintarkastajien kehittäessä tilintarkastustyönsä laatua. Tulokset eivät antaneet 
aihetta muihin jatkotoimenpiteisiin. 
 
Vuonna 2013 laaduntarkastuksen kohteeksi Lapissa määrättyjen HTM-
tilintarkastajien laaduntarkastusten tulokset käsitellään TIVAn kokouksessa 
25.4.2014. 
 
 

6. Tutkinta-asiat  
 

TIVA valvoo HTM-tilintarkastajien ja HTM-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä 
jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun 
käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TIVA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-
aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. 
 
TIVA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:  
- kysymys on olennaisesta asiasta  
- tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja 
sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti  
- tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. 
 
Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset 
sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään 
hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden 
tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 §:stä.  
 
Vuonna 2013 TIVAn käsittelyssä oli yksi HTM-tilintarkastajaa koskeva kanteluasia, 
joka ei johtanut tutkintaan.  
 

 
Rovaniemellä 25. huhtikuuta 2014 

 
 

LAPIN KAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSVALIOKUNTA 


