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Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 

1. Yleistä 

Tilintarkastuslakiin perustuvat tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta- ja muut tehtävät 
siirtyivät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) tilintarkastusvalvonnan tehtäväksi 
1.1.2016. PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain 
(1141/2015) 7 luvussa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat 
tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä yleiseen 
ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät. 

Keskeistä toimintavuoden 2016 aikana oli varmistaa toiminnan asianmukainen 
organisoituminen ja käynnistää tilintarkastuslain mukaisiin tehtäviin liittyvät prosessit. 
Tilintarkastusvalvonta otti toiminnassaan huomioon 17.6.2016 voimaan tulleen EU:n 
tilintarkastusreformin säännökset ja uudet tehtävät, kuten markkinaseurannan ja 
tilintarkastajien kiristyneet riippumattomuusvaatimukset.  

Tilintarkastusvalvonta käynnisti lakisääteisiä tehtäviä koskevia kehittämisprojekteja 
muun muassa sähköisen asioinnin lisäämiseksi. 
 

2. Tilintarkastusvalvonnan henkilöstö 

Vuoden 2016 päättyessä PRH:n tilintarkastusvalvonnassa oli 14 työntekijää, joista 
yksi toimii tulosalueen johtajana, viisi laadunvarmistusyksikössä, neljä tutkinta- ja 
laillisuusvalvontayksikössä sekä neljä tilintarkastajien hyväksyminen ja 
rekisteröintiyksikössä. 
 

3. Tilintarkastuslautakunta ja kokoonpano 2016 

PRH:n tilintarkastusvalvonnassa toimii ratkaisutoiminnassaan itsenäinen 
tilintarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään tilintarkastuslain 7 luvun 5 §:ssä. 
Tärkeimmät tehtävät ovat seuraamuksista päättäminen tilintarkastajien valvontaa 
liittyvissä tutkintatapauksissa ja tilintarkastusvalvonnan päätöksiin liittyvien 
oikaisuvaatimusten käsittely. Tilintarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2016 oli 
seuraava.  

Puheenjohtaja: Asianajaja Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy – 
Roschier Advokatbyrå Ab 

Varapuheenjohtaja: Asianajaja Mika Ilveskero, Asianajotoimisto Castren & Snellman 
Oy 

Jäsenet (varajäsen suluissa):  

tutkijatohtori, KTT Antti Fredriksson, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu  
(professori Jukka Mähönen, Oslon yliopisto) 

professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto  
(professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto) 

professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto  
(professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan) 
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talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  
(talousjohtaja Riitta Palomäki, Uponor Oyj) 

Head of Corporate Accounting Riikka Lamberg, Fortum Oyj  
(ryhmänvetäjä (talousjohto) Paula Kupiainen, EGN Suomi Oy) 

talousjohtaja Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj  
(varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab) 

hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen, Helsingin hovioikeus  
(hovioikeudenneuvos Taina Tuohino, Helsingin hovioikeus)  

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education  
(päälakimies Timo Kaisanlahti, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) 

Pysyvät asiantuntijat:  

KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy  
(HT Jukka Prepula, Tiliextra Oy)  

KHT, JHT Pasi Leppänen, Ernst & Young Oy  
(JHTT Virpi Ala-aho, Espoon kaupunki)  
 

4. Tilintarkastajien hyväksyminen  

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2016 ensimmäistä kertaa 1.1.2016 
voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot. Lisäksi 
tilintarkastusvalvonta järjesti siirtymäkauden ajan järjestettävät aiemmin voimassa 
olleen tilintarkastuslain mukaiset keskeneräiset tutkinnot. 

PRH asetti 1.4.2016 vuoden 2016 tilintarkastajatutkintojen järjestämistä varten 
jaoston, jonka puheenjohtajana toimi KHT Tuomas Honkamäki, ja jäseninä HT Tuula 
Mahlberg ja KHT, JHT Juha Huuskonen sekä PRH:n tilintarkastajien 
hyväksymisasioista vastaava päällikkö Hanna Kattainen.  

Tutkintojaosto toimi itsenäisesti. Jaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden 
vastaukset, laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien 
arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. 
Tutkintojaosto käytti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintojaosto laati 
tilintarkastusvalvonnalle esityksen kokelaiden suorituksen arvostelusta. 
Tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet julkaistiin PRH:n verkkosivuilla.  

JHTT-tutkinnon laatimiseen ja arvosteluun osallistui ulkopuolisia tentaattoreita. 

Tutkintoihin tuli yhteensä 450 ilmoittautumista. Uuteen HT-tutkintoon ilmoittautui 196, 
KHT-tutkintoon 110 ja JHT-tutkintoon 7 henkilöä. Siirtymäkokeeseen ilmoittautui 48 
JHTT-tilintarkastajaa.  
Kesken olevien tutkintosuoritusten perusteella vanhaan HTM-tutkintoon ilmoittautui 
29 henkilöä, KHT-tutkintoon 50 henkilöä ja JHTT-tutkintoon 10 henkilöä.  

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti tilintarkastajatutkinnot syyskuussa 2016 kahtena 
eri viikonloppuna Helsingissä. Eri tutkintoihin osallistuttiin yhteensä 376 kertaa. Suuri 
osa kokelaista osallistui HT-perustutkinnon lisäksi KHT-erikoistumistutkintoon. 
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PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi 7.12.2016 60 henkilön suorituksen HT-
tutkinnossa, 27 henkilön KHT-tutkinnossa, 3 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 16 
henkilön siirtymäkokeessa.  

Lisäksi PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi aiemman tutkintojärjestelmän mukaisia, 
keskeneräisiä tutkintosuorituksia. HTM-tutkinnon suoritti hyväksytysti 7 henkilöä ja 
aiemman tilintarkastuslain mukaisen KHT-tutkinnon 18 henkilöä. Lisäksi 3 henkilön 
suoritus JHTT-tutkinnossa hyväksyttiin.  

Tutkintoihin osallistuneista kokelaista hyväksyttiin tutkinnoissa seuraavasti: 

Tutkinto Osallistuneet Hyväksytyt 

HT-tutkinto 164 60 

HTM-tutkinto 22 7 

KHT-tutkinto 93  27 

KHT-tutkinto (keskeneräinen)  45 18  

JHT-tutkinto 5 3 

JHTT-tutkinto  7  3  

Siirtymäkoe 40 16  

Yhteensä 376 134 
 

4.1. Tilintarkastajien rekisteröinti 

Uuden tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesti HTM-, KHT- ja JHTT-tilintarkastajien 
tuli rekisteröityä PRH:n tilintarkastajarekisteriin 1.1.–31.3.2016. Tänä aikana PRH:n 
tilintarkastusvalvonnalle saapui yhteensä 1 568 rekisteröitymisilmoitusta. Niiden 
tilintarkastajien, jotka eivät rekisteröityneet, hyväksyminen lakkasi 1.4.2016 alkaen, 
eikä heillä ole enää oikeutta toimia tilintarkastajana. 

Vuoden 2016 aikana hyväksyttiin 44 uutta tilintarkastajaa, lakkautettiin hyväksyminen 
83 tilintarkastajalta ja 13 tilintarkastajan hyväksyminen palautettiin.  
Vuonna 2016 hyväksyttiin neljä tilintarkastusyhteisöä ja kolmen yhteisön 
hyväksyminen lakkautettiin. Lisäksi yhden JHTT-yhteisön hyväksyminen lakkautettiin 
vuoden aikana.  
 
Tilintarkastajarekisterissä oli 31.12.2016 yhteensä 1 470 tilintarkastajaa, 64 
tilintarkastusyhteisöä ja 8 JHTT-yhteisöä. 
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5. Tilintarkastajien valvonta: laaduntarkastukset 

PRH:n tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastuksen laatua tekemällä tilintarkastajien 
ja tilintarkastusyhteisöjen omaan laadunvalvontajärjestelmään sekä 
tilintarkastustoimeksiantojen suorittamiseen kohdistuvia laaduntarkastuksia. 
Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa 
toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua. Vuonna 2016 
laadunvarmistuksessa keskityttiin toiminnan järjestämiseen ja organisoitumiseen 
osana PRH:ta ja laaduntarkastuksia jatkettiin pääosin Keskuskauppakamarin 
aikaisilla tarkastusohjelmilla ja toimintamallilla. 

 

5.1. Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset 

Vuonna 2016 saatettiin loppuun Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 
laadunvarmistusryhmän vuonna 2015 aloittama laaduntarkastus viidessä 
tilintarkastusyhteisössä, joilla on yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
tilintarkastustoimeksiantoja. Lisäksi vuonna 2016 tehtiin laaduntarkastusta kolmeen 
muuhun tilintarkastusyhteisöön, joilla on yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoja. Näitä laaduntarkastuksia jatketaan vuonna 
2017. 

Vuonna 2016 tehdyissä laaduntarkastuksissa arvioitiin tilintarkastusyhteisöjen 
laadunvalvontajärjestelmien asianmukaisuutta ja käytiin läpi toimeksiantojen 
tilintarkastustyötä. Laaduntarkastuksessa käytiin läpi yhteensä 29 toimeksiannon 
tilintarkastusta, kolmessa tilintarkastusyhteisössä. Laaduntarkastuksissa käytiin läpi 
toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Laaduntarkastuksissa selvitettiin, oliko tehtyjen 
johtopäätösten ja annettavan tilintarkastuskertomuksen tueksi hankittu tarpeellinen 
määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lisäksi perehdyttiin 
tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmään ja arvioitiin sen luotettavuutta sekä 
toimivuutta. 

555

709

44
101 61

Tilintarkastajien lukumäärä 31.12.2016

HT KHT JHT JHTT KHT + JHT
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Kahden toimeksiannon osalta tilintarkastajan työ päätettiin viedä 
laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tilintarkastusvalvonnan 
tutkinta-asiaksi vuoden 2016 lopulla ja yhden toimeksiannon osalta vuoden 2017 
tammikuussa.  

Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa todettiin yleisenä havaintona, että 
tilintarkastuksen laatu vaihtelee sekä yhteisöjen välillä että yhteisöjen sisällä 
toimeksiannoittain.  

 
5.2. Tilintarkastajien laaduntarkastukset 

Ensimmäiset PRH:n tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistusyksikön valvonnassa 
suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna 2016. PRH asetti ammatissa toimivista 
tilintarkastajista koostuvan laatujaoston antamaan asiantuntijatukea 
laaduntarkastusten toteuttamiseen ja tulostan arviointiin. 

Yhteensä laaduntarkastajina toimi 38 (vuonna 2015: 19 laaduntarkastajaa) 
ammatissa toimivaa tilintarkastajaa, joille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta. 

Laaduntarkastusprosessissa ei ollut muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin.  

Laaduntarkastuksissa käytiin läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. 
Laaduntarkastuksissa selvitettiin, oliko tehtyjen johtopäätösten ja annettavan 
tilintarkastuskertomuksen tueksi hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.  

Lisäksi perehdyttiin tilintarkastajan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioitiin sen 
luotettavuutta sekä toimivuutta. 

Vuoden 2016 laaduntarkastusohjelmaan valittiin tilintarkastajia seuraavasti: 

  KHT JHT KHT, 
JHT HT JHTT Yhteensä 

Pääsääntö: Tarkastettu viimeksi v. 
2011 tai aiemmin 39 3 2 100 10 154 

Laaduntarkastusta jatketaan 
uusintatarkastuksella 1 - - 14 - 15 

Vuodelta 2015 siirtyneet 
tarkastukset  - -  - 2 - 2 

Työskentelee samassa toimistossa 
kuin pääsäännön mukaan valittu 
tilintarkastaja 

6 - - 1 - 7 

Riskiperuste: tuplasti hylätyt, 
viimeksi v. 2015 1 - - 3 - 4 

Riskiperuste: vuonna 2014 hylätyt - - - 6 - 6 
Hyväksyntänsä palauttaneet 
tilintarkastajat - - - 3 - 3 
(v. 2014 tai aiemmin) 

Yhteensä 47 3 2 129 10 191 

Laaduntarkastajat 17 4 9 6 2 38 
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Tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistusyksikön analysoitua laaduntarkastajien 
palauttamat tarkastuslomakkeet, PRH:n asettama laatujaosto käsitteli 
laaduntarkastusten anonymisoituja päätelmiä 22.11.2016 kokouksessaan. 
Tilintarkastusvalvonnan johtaja vahvisti laaduntarkastusten tulokset joulukuussa.  

 
Laaduntarkastusten tulokset olivat seuraavat: 

  KHT JHT KHT, 
JHT HT JHTT Yhteensä 

Laaduntarkastukseen 
määrätyt tilintarkastajat 41 3 2 135 10 191 

Tarkastus siirretty vuodelle 
2017 -1 -1 -1 -4 - -7 

Tarkastus peruuntunut            

Tarkastusta ei saatu tehtyä - - - -1 - -1 
Tehdyt laaduntarkastukset 
yhteensä 40 2 1 105 4 152 

Tulokset            

Hyväksytty kommentein 31 2 1 86 4 124 
Laaduntarkastusta jatketaan 
uusintatarkastuksella 6 - - 13 - 19 

Hylätty 3 - - 6 - 9 

Yhteensä 40 2 1 105 4 152 
 
 
6. Tilintarkastajien valvonta: tutkinta-asiat 

Tilintarkastusvalvonnan aloittaessa vuoden 2016 alussa sille siirtyi käsiteltäväksi 19 
keskeneräistä tutkinta-asiaa. Vuonna 2016 tuli vireille 58 tilintarkastajien toimintaan 
kohdistuvaa uutta tutkinta-asiaa. Näistä 37 ratkaistiin siten, ettei asiaa viety 
tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska selvityksen mukaan ei ollut tarvetta 
esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. 
Tilintarkastuslautakunnan päätettäväksi esiteltiin 11 tapausta tutkinta-asiana. Vuoden 
2016 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 29 tutkinta-asiaa. 

 
7. Tilintarkastuslautakunnan toiminta 

Vuonna 2016 tilintarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa. 
Tilintarkastuslautakunta käsitteli 11 tutkinta-asiaa ja 20 oikaisuvaatimusasiaa, jotka 
koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua ja osallistumislupaa koskevia 
päätöksiä.  

Tutkinta-asioista tilintarkastuslautakunta antoi 11 päätöstä, jotka koskivat seitsemää 
HT-tilintarkastajaa ja neljää KHT-tilintarkastajaa. Päätökset eivät kohdistuneet 
yhteenkään tilintarkastusyhteisöön. Myöskään JHT- tai JHTT-tilintarkastajia ei ollut 
päätösten asianosaisina. 

Tilintarkastuslautakunta päätti antaa seitsemän tilintarkastuslain mukaista varoitusta, 
jotka kohdistuivat viiteen HT-tilintarkastajaan ja kahteen KHT-tilintarkastajaan.  
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Tilintarkastuslautakunta ei antanut huomautuksia kertomusvuoden päätöksissään. 

8. Tilintarkastajien valvonta: muu valvonta 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan suorittamaa muuta valvontaa ovat ammattitaidon ja 
hyväksymisen edellytysten säilymisen valvonta, joita valvottiin 
valvontatietoilmoitusten avulla. Muu valvonta ei aiheuttanut toimenpiteitä vuonna 
2016.  

9. Tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen 

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi hyväksymiseen ja valvontaan liittyviä ohjeita prh.fi-
verkkosivustolla ja tilintarkastuksen teemakirjeessä. Tilintarkastuslautakunnan 
tutkinta-asioiden ratkaisujen julkaiseminen aloitettiin tilintarkastuslautakunnan 
verkkosivuilla prh.fi:ssä. 

10. Asiakasviestintä 

 
Tilintarkastusvalvonta kehitti viestintää tilintarkastajille, yrityksille ja muille 
tilintarkastusalan sidosryhmille sähköisten välineiden avulla.  

PRH:n tilintarkastusvalvonta avasi oman osion prh.fi-verkkosivustolle, jonne koottiin 
keskeinen tilintarkastajien hyväksymistä, rekisteröimistä ja valvontaa koskeva 
aineisto. Verkkosivut palvelevat tilintarkastajien, tilintarkastusasiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien tiedon tarpeita. Prh.fi:ssä on myös PRH:n tilintarkastuslautakunnan 
osio, joilla julkaistaan tilintarkastuslautakunnan tekemät päätökset tutkinta-asioista.  

Tilintarkastusvalvonta julkaisi neljä teemakirjettä, joiden kohderyhmänä ovat kaikki 
tilintarkastajat ja sidosryhmien edustajat.  

11. Markkinaseuranta  

Tilintarkastusvalvonta julkaisi Suomen tilintarkastusmarkkinoita ja tilintarkastajia 
koskevan selvityksen kesäkuussa. Raportti selvityksestä on osa EU:n laajuista 
markkinaseurantaa ja se muodostaa osan EU:n markkinaseurantaraportista, jota 
useat EU-tason viranomaiset hyödyntävät. Tilintarkastusalaa ja 
tilintarkastusmarkkinoita koskevien tietojen keräämisellä ja myöhemmällä 
analysoinnilla luodaan edellytyksiä tilintarkastusalan kehittämiselle. 

12. Lainsäädännön seuranta ja kehittäminen 

Tilintarkastusvalvonta seurasi tilintarkastukseen liittyvän lainsäädännön kehittämistä 
ja osallistui tilintarkastusalaan liittyviin kehittämishankkeisiin kansainvälisesti ja 
kotimaassa. Tilintarkastusvalvonta laati selvityksiä, kannanottoja ja muistioita 
ministeriöiden lainvalmistelutyöhön. Tilintarkastusvalvonta osallistui 
lainsäädäntöhankkeita ja lakiluonnoksia koskevien PRH:n lausuntojen laatimiseen 
siltä osin kuin ne liittyivät tilintarkastukseen.   
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13. Kansainvälinen yhteistyö 

PRH:n tilintarkastusvalvonta tuli IFIAR:n (International Forum of Independent Audit 
Regulators) jäseneksi tammikuussa 2016, kun aikaisempi Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan jäsenyys siirtyi PRH:n tilintarkastusvalvonnalle. 
Tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivat IFIAR:n Inspection -työpajaan 
helmikuussa, vuosikokoukseen huhtikuussa ja samassa yhteydessä järjestettyyn 
IFIAR:n Enforcement -työryhmän työpajaan, jonka jäsenenä tilintarkastusvalvonta 
toimii aktiivisesti. IFIAR:n tehtävänä on tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä 
globaalisti muun muassa parhaista valvontakäytännöistä sekä viranomaisyhteistyön 
edistäminen, vuoropuhelu tilintarkastuksen sidosryhmien kanssa ja tilintarkastuksen 
laadun parantaminen.  

Tilintarkastusvalvonnasta tuli yksi EU-tason valvontayhteistyön jäsenorganisaatio, 
kun CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) aloitti toimintansa 
17.6.2016 lukien. CEAOB:n asema ja tehtävät perustuvat EU-lainsäädäntöön (EU:n 
asetus 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY 
kumoamisesta). CEAOB:n tehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden 
tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti tietojen vaihtoa, 
asiantuntemusta ja parhaita valvontakäytäntöjä EU-lainsäädännön mukaisten 
tehtävien täytäntöönpanossa. CEAOB järjestäytyi syksyllä 2016 aikana sekä vahvisti 
itselleen säännöt ja työsuunnitelman. CEAOB perusti työryhmiä, joista 
tilintarkastusvalvonnan virkamiehet osallistuivat CEAOB:n International Auditing 
Standards, Inspection, Enforcement ja Market Monitoring -työryhmien työskentelyyn.  

Tilintarkastusvalvonta osallistui tilintarkastusalan valvojien pohjoismaiseen 
yhteistyöhön. Pohjoismaiden valvontaviranomaiset kokoontuivat Oslossa 5.–
6.9.2016. Keskusteltavana oli kysymyksiä liittyen tilintarkastajien laaduntarkastuksiin, 
tutkinta-asioihin ja EU-säännösten täytäntöönpanoon.  

PRH allekirjoitti 14.2.2016 sopimukset valvontayhteistyöstä ja henkilötietojen suojasta 
USA:n tilintarkastusalan valvontaviranomaisen PCAOB:n (Public Company 
Accounting Oversight Board) kanssa. Sopimus oli jatkoa aikaisemmalle 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja PCAOB:n sopimukselle. 
Valvontayhteistyönä toteutettiin yhteistarkastus yhdessä suomalaisessa 
tilintarkastusyhteisössä syksyllä 2016.  

 
14. Yhteistyö akateemisten tutkijoiden kanssa 

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi tietoja ja apua useisiin yliopistojen tutkijoiden 
tohtoritason tutkimushankkeisiin, jotka liittyivät tilintarkastukseen. Tutkijoiden kanssa 
järjestettiin tapaamisia.  

 
15. PRH:n työryhmät 

Tilintarkastusvalvonnan henkilöstö osallistui PRH:n sisäisten työryhmien ja 
projektiryhmien työskentelyyn. Tällaisia työryhmiä ovat muun muassa 
sanastotyöryhmä, asiakaspalauteryhmä ja sähköisiä palveluja kehittävä 
digipalveluryhmä.  
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16. Muut tehtävät 

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli sille annetut yhteisöjen ja säätiöiden selvitykset 
tilintarkastajan erottamisesta kesken toimikauden sekä tilintarkastajien antamat 
selvitykset eroamisesta tilintarkastajan tehtävästä kesken toimikauden. Tehtävän 
perusteena on tilintarkastuslain 2 luvun 9 §. Selvitykset eivät antaneet aihetta 
toimenpiteisiin. 

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli kaksi sille tehtyä ilmoitusta siitä, ettei yhteisöllä 
ollut säännösten edellyttämää, kelpoisuusvaatimusten täyttävää tilintarkastajaa. 
Tehtävän perusteena on tilintarkastuslain 2 luvun 8 §.  Ilmoitukset eivät johtaneet 
tilintarkastajan määräämiseen. 
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