
Tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen 
täyttöohje 
 

 

Avaamme 6.8.2018 tilintarkastajille sähköisen asiointipalvelun, jossa voit  

 tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tilintarkastajarekisteriin merkityt yhteystietosi ja  
 antaa tietosi  

o tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen valvontaa,  
o laadunvalvontaa sekä  
o tilintarkastajamaksujen laskuttamista varten.  

 

Valvontatietoilmoituksen raportointikausi on 1.7.–30.6. Jos sinut on hyväksytty tilintarkastajaksi tai 
tilintarkastajan hyväksymisesi on palautettu kesken raportointikauden, anna ilmoitus siltä ajalta, jolloin 
hyväksyminen on ollut voimassa. Jos hyväksymisesi on lakkautettu, sinun ei tarvitse antaa 
valvontatietoilmoitusta.  

Anna valvontatietoilmoitus tilintarkastusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa (https://tilintarkastajat.prh.fi/). 
Kirjaudu palveluun omilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. 

Tilintarkastajan sähköinen valvontailmoitus on jaettu seitsemään vaiheeseen: 
 

 

1. Omat tiedot 
 
Omat tiedot -sivulla kerätään tilintarkastajarekisteriin merkittävät tietosi sekä tietoja, joita PRH:n 
tilintarkastusvalvonta käyttää asioidessaan kanssasi. Lomakkeella on esitäytettynä tilintarkastajarekisteriin 
merkityt tietosi. 

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Tunnusnumero Lomakkeella näet tilintarkastajan 
tunnusnumeron. Tunnusnumeroa 
ei pysty muuttamaan. 

Tunnusnumero yksilöi 
tilintarkastajan 
tilintarkastajarekisterissä.  

Sukunimi Päivitä tieto tarvittaessa Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla. 

Etunimet Päivitä tieto tarvittaessa Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla. 

Henkilötunnus   

Sähköpostiosoite Päivitä tieto tarvittaessa PRH:n tilintarkastusvalvonta 
käyttää tässä ilmoitettua 
sähköpostiosoitetta asioidessaan 
kanssasi.  

Puhelinnumero Päivitä tieto tarvittaessa PRH:n tilintarkastusvalvonta 
käyttää tässä ilmoitettua 
puhelinnumeroa asioidessaan 
kanssasi. 

Tilintarkastusrekisteriin merkittävä 
postiosoite  

Päivitä tieto tarvittaessa. Jos 
haluat ilmoittaa rekisteriin 

Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla.  PRH:n 



- osoite on yksityinen  
- osoite on yhteisön 

työnantajasi tai oman yrityksesi 
osoitteen, valitse kohta ”osoite on 
yhteisön”, jotta voit lisätä 
osoitteeseen yhteisön nimen. 

tilintarkastusvalvonta käyttää 
tässä ilmoitettua postiosoitetta 
asioidessaan kanssasi.  

Postinumero Päivitä tieto tarvittaessa Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla. 

Postitoimipaikka Päivitä tieto tarvittaessa Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla. 

Maa (jos ei ole Suomi) Päivitä tieto tarvittaessa Tieto näkyy tilintarkastajahaussa 
PRH:n verkkosivuilla. 

Työskentelen 
tilintarkastusyhteisössä 

Päivitä tieto tarvittaessa. Valitse 
kyllä, jos työskentelet 
tilintarkastusyhteisössä 
lomakkeen täydentämisen 
hetkellä. 

 

Missä tilintarkastusyhteisössä tai  
-yhteisöissä työskentelet tällä 
hetkellä? 
 

Päivitä tieto tarvittaessa  Voit ilmoittaa 
tilintarkastajarekisteriin 
korkeintaan kaksi 
tilintarkastusyhteisöä, joissa 
työskentelet. Ensimmäisenä 
ilmoitettu yhteisö näkyy 
tilintarkastajahaussa PRH:n 
verkkosivuilla. 

Työskentelen valtion talouden 
tarkastusviraston virkamiehenä 

Valitse tämä kohta, jos 
työskentelet valtion talouden 
tarkastusvirastossa virkamiehenä.  

Jos toimit valtion talouden 
tarkastusvirastossa virkamiehenä, 
tilintarkastustehtäviä ja koulutusta 
koskevat vaatimukset eivät koske 
sinua. Tällöin sinun ei tarvitse 
täyttää lomakkeen sivuja 2–4 
tilintarkastustehtävistä, -
toimeksiannoista ja koulutuksesta. 
Jos toimit lisäksi sivutoimisesti 
tilintarkastustehtävissä, 
ammattitaidon ylläpitämistä ja 
kehittämistä koskevat vaatimukset 
ovat voimassa ja sinun tulee 
täyttää myös valvontailmoituksen 
sivut 2–4. 

Rekisteröinti ulkomailla Ilmoita tässä, jos sinut on 
rekisteröity toisessa maassa 
tilintarkastajaksi 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa  

 

  Maa Ilmoita maa (muu kuin Suomi) 
jossa sinut on rekisteröity 
tilintarkastajaksi 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

 

  ETA-alueella? Ilmoita sijaitseeko kyseinen maa 
ETA-alueella  

 



tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

  Rekisteröinnin numero Ilmoita rekisteröinnin numero 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

 

  Valvova viranomainen Ilmoita valvovan viranomaisen 
nimi 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

 

  Valvovan viranomaisen osoite Ilmoita valvovan viranomaisen 
osoite 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

 

   

Asiointi PRH:n 
tilintarkastusvalvonnan kanssa 

 

  

Haluan, että 
tilintarkastusvalvonta on 
minuun yhteydessä 
 Sähköisesti joko tämän 

palvelun kautta tai 
sähköpostitse 

 Postitse 

Valitse asiointitapa 

tai 

Päivitä tieto tarvittaessa 

Käytämme tietoa PRH:n 
tilintarkastusvalvonnan kanssa 
asiointiin (esim. yhteydenotot, 
ohjeet ja tiedotteet). 

Asiointikieleni on 
 suomi/ruotsi 

Päivitä tieto tarvittaessa  

 

 

2. Laskutusyhteystiedot 
 

Tällä sivulla keräämme yhteystiedot tilintarkastajan vuosimaksujen, laadunvarmistuksen perusmaksujen 

ja muiden mahdollisten maksulain (1512/2015) mukaisten laskuttamista varten. 

  

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Laskutusosoite: 

- Postiosoite 
 

- Verkkolaskuosoite 
 

- Laskuni lähetetään 
työnantajaksi 
ilmoittamalleni 
tilintarkastusyhteisölle 

Valitse se osoite, johon 
tilintarkastajanvuosimaksua ja 
laadunvarmistuksen maksuja 
koskevat laskut lähetetään. 

Jos lasku lähetetään yritykselle, 
anna laskutusta varten 
yrityksen y-tunnus ja ALV-
numero.  

Jos lasku lähetetään henkilölle, 
anna laskutusta varten 

 



laskutettavan henkilötunnus. 

Jos valitset kohdan ”Laskuni 
lähetetään työnantajaksi 
ilmoittamalleni 
tilintarkastusyhteisölle”, 
lähetetään lasku siihen 
laskutusosoitteeseen, jonka  
tilintarkastusyhteisö on 
viimeksi antanut  

 

3. Tilintarkastustehtävät raportointikaudella 
Tällä sivulla kerätään työtehtäviäsi koskevat tiedot ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen valvontaa 
varten.  

Lue myös tilintarkastajan työtehtäviin liittyvistä vaatimuksista annettu ohje, joka on julkaistu PRH:n 
verkkosivuilla. 

 

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Toimin lakisääteisissä 
tilintarkastustehtävissä 

Valitse tämä kohta, jos toimit 
lakisääteisissä 
tilintarkastustehtävissä. Ilmoita 
myös ajanjakso, jonka olet 
toiminut näissä tehtävissä 
raportointikauden aikana.  

Jos valitset kyseisen kohdan, 
siirry kohtaan 
”Tilintarkastustehtävien erittely”. 

Toimin ammattimaisesti 
tehtävissä, jotka ovat 
rinnastettavissa lakisääteisiin 
tilintarkastustehtäviin 

Valitse tämä kohta, jos olet 
toiminut lakisääteisiin 
tilintarkastustehtäviin 
rinnastettavissa tehtävissä. Ilmoita 
myös ajanjakso, jonka olet 
toiminut näissä tehtävissä 
raportointikauden aikana.  

Ilmoita lakisääteiseen 
tilintarkastukseen rinnastettavasta 
työtehtävästä seuraavat tiedot: 

 miten kyseinen työ oman 
arviosi mukaan rinnastuu 
lakisääteisiin 
tilintarkastustehtäviin, 

 mikä tekee 
työtehtävästäsi 
tarkastusluonteista ja 

 luettele keskeisimmät 
normit, joihin kyseiset 
työtehtävät perustuvat 
 

Jos vain osa työtehtävistäsi on 
lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin 
rinnastettavia, eikä sinulla ole 
lainkaan lakisääteisiä 
tilintarkastustehtäviä, ilmoita tässä 
kohdassa myös työtunnit, jotka 
olet käyttänyt lakisääteiseen 
tilintarkastukseen rinnastettavaan 

 



työhön. 

Tekemäsi tilintarkastukset 
kirjanpitovelvollisissa yhteisöissä 
ja säätiöissä. 

Ilmoita lakisääteisten 
tilintarkastustehtävien lukumäärä 
ja tilintarkastustehtäviin käytetyt 
tunnit. Erittele tehtävät ja tunnit 
lomakkeella seuraavasti: 

 Olen antanut 
tilintarkastuskertomuksen. 

 Olen antanut 
tilintarkastuskertomuksen 
yhdessä toisen 
tilintarkastajan kanssa. 

 Olen tehnyt 
tilintarkastustyön, mutta 
en ole allekirjoittanut tilin- 
tarkastuskertomusta. 

 

 

Julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastuksesta annetun lain 
mukaiset tilintarkastustehtävät 

Ilmoita lakisääteisten 
tilintarkastustehtävien lukumäärä 
ja lakisääteisiin 
tilintarkastustehtäviin käytetyt 
tunnit. Erittele tehtävät ja tunnit 
lomakkeella seuraavasti: 

 Olen antanut 
tilintarkastuskertomuksen. 

 Olen antanut 
tilintarkastuskertomuksen 
yhdessä toisen 
tilintarkastajan kanssa. 

 Olen tehnyt 
tilintarkastustyön, mutta 
en ole allekirjoittanut tilin- 
tarkastuskertomusta. 

 

    

 

4. Tilintarkastustoimeksiannot  
 
Tällä sivulla keräämme tietoja tilintarkastajan laaduntarkastusta varten. Lisäksi tällä sivulla kerätään tietoja 
laadunvarmistuksen valvontamaksun määräämiseksi sellaisilta tilintarkastajailta, jotka eivät työskentele 
tilintarkastusyhteisössä ja jotka maksavat omat valvontamaksunsa itse. 

 

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Kolme merkittävintä 
tilintarkastustoimeksiantoa 

Ilmoita kolme merkittävintä 
tilintarkastustoimeksiantoasi. 

Ilmoita tilintarkastusasiakkaan  

 nimi,  
 liikevaihto tai vastaavat 

tuotot (milj. €) 
viimeisimmän vahvistetun 
tilinpäätöksen mukaan, 

 taseen loppusumma (milj. 
€) viimeisimmän 

Käytämme tietoja PRH:ssa 
hyväksymisen edellytysten 
valvontaan ja  laaduntarkastusten 
suunnitteluun. 



vahvistetun 
tilinpäätöksen mukaan 
sekä  

 y-tunnus.  

Ilmoita roolisi merkittävimmissä 
toimeksiannoissa. Valittavat roolit 
valikossa ovat  

 nimetty tilintarkastaja, 
 päävastuullinen 

tilintarkastaja, 
 tilintarkastuksen 

manageri tai  
 muu tilintarkastuksen 

tehtävä.  

Ilmoita peruste toimeksiannon 
merkittävyydelle. Valittavat 
perusteet valikossa ovat  

 tarkastuskohteen 
liikevaihto tai vastaavat 
tuotot,  

 työhön käytetyt tunnit, 
 toimeksiannon 

tilintarkastuspalkkio tai 
 muu peruste, joka tulee 

kirjoittaa kenttään.  

Kolme merkittävintä julkishallinnon 
tilintarkastustoimeksiantoa 

Ilmoita kolme merkittävintä 
julkishallinnon 
tilintarkastustoimeksiantoasi. 

Ilmoita tilintarkastusasiakkaan  

 nimi,  
 liikevaihto tai vastaavat 

tuotot (milj. €) 
viimeisimmän vahvistetun 
tilinpäätöksen mukaan, 

 taseen loppusumma (milj. 
€) viimeisimmän 
vahvistetun 
tilinpäätöksen mukaan 
sekä  

 y-tunnus.  

Ilmoita roolisi merkittävimmissä 
toimeksiannoissa. Valittavat roolit 
valikossa ovat  

 nimetty tilintarkastaja, 
 päävastuullinen 

tilintarkastaja, 
 tilintarkastuksen 

manageri tai  
 muu tilintarkastuksen 

tehtävä.  

Ilmoita peruste toimeksiannon 
merkittävyydelle. Valittavat 

Käytämme tietoja PRH:ssa 
hyväksymisen edellytysten 
valvontaan ja  laaduntarkastusten 
suunnitteluun. 



perusteet valikossa ovat  

 tarkastuskohteen 
liikevaihto tai vastaavat 
tuotot ,  

 työhön käytetyt tunnit, 
 toimeksiannon 

tilintarkastuspalkkio tai 

muu peruste, joka tulee kirjoittaa 
kenttään. 

Olen valittuna tai päävastuullisena 
tilintarkastajana pörssiyhtiössä, 
pankissa tai  
vakuutusyhtiössä 
raportointikauden 
päättymispäivänä (30.6.)  

Valitse tämä kohta, jos olet 
nimettynä (sinut on valittu 
tilintarkastajaksi tai kun 
tilintarkastusyhteisösi on valittu ja 
olet päävastuullinen tilintarkastaja) 
yleisen edun kannalta merkittävän 
(PIE) yhteisön tilintarkastajaksi 
raportointikauden 
päättymispäivänä 30.6.,anna PIE-
toimeksiannoistasi seuraavat tiedot: 

 Asiakkaan nimi 
 Tyyppi: Onko asiakas 

listayhtiö, vakuutuslaitos 
vai pankki 

Käytämme tietoja PRH:ssa 
laaduntarkastusten suunnitteluun. 
PRH määrää 
laaduntarkastukseen vähintään 
kolmen vuoden välein 
tilintarkastajan, jolla on PIE-
toimeksiantoja. 

   

Minut on valittu PIE-yhteisön 
tilintarkastajaksi (listayhtiöt, pankit 
ja vakuutusyhtiöt, PIE = Public 
Interest Entity), 

Valitse tämä kohta, jos sinut on 
henkilökohtaisesti valittu  PIE-
yhteisön tilintarkastajaksi. 

 

Käytämme tietoa 
laadunvarmistuksen 
valvontamaksun määräämiseen. 

En työskentele 
tilintarkastusyhteisössä. Maksan 
laadunvarmistuksen 
valvontamaksun itse. 

 

Valitse tämä kohta, jos et 
työskentele 
tilintarkastusyhteisössä ja maksat 
laadunvarmistuksen 
valvontamaksun itse. 

Anna PIE-toimeksiannoistasi 
seuraavat tiedot: 

 Lakisääteisten 
tilintarkastusten 
liikevaihto (€) 

 PIE-liikevaihto (€) 
 Tilintarkastajan tilikauden 

alku- ja loppupäivämäärä 

Käytämme tietoja 
laadunvarmistuksen 
valvontamaksun määräämiseen. 

 

5. Koulutus  

Tällä sivullakeräämme koulutustasi koskevat tiedot ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen valvontaa 
varten.  Lue myös tilintarkastajan koulutukseen liittyvistä vaatimuksista annettu ohje, joka on julkaistu prh.fi-
sivuilla. 

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus Anna tiedot koulutuksista 
aihealueittain.  Sinun ei tarvitse 

Sinun ei tarvitse liittää 
valvontailmoitukseen kopioita, 



lisätä jokaista koulutustapahtumaa 
lomakkeelle erikseen. 
 
Valitse valikosta koulutuksen 
aihealueet  

 Tilintarkastus ja 
varmennustoiminnot 

  Kirjanpito, laskentatoimi 
ja yhtiölainsäädäntö 

 Verotus 
 

Ilmoita aihealueittain: 
 Koulutuksen laajuus 

(tuntia) sekä,  
 valinta siitä, onko 

koulutus todennettavissa 
vai ei. Itseopiskelu 
ilmoitetaan aina 
todentamattomana 
koulutuksena  

 

jotka todentavat koulutukseen 
osallistumisen. Säilytä kuitenkin 
koulutukseen liittyvät 
osallistumista todentavat 
dokumentit kuluvan ja sitä 
edeltäneen seurantajakson ajan 3 
vuotta + 3 vuotta (yhteensä 6 
vuoden ajan) mahdollista 
tarkastusta varten.  

 

 

6. Vahvistaminen ja lähettäminen 

Ennen lomakkeen lähettämistä ilmoita, täytätkö tilintarkastuslaissa tilintarkastajalle säädetyt 
hyväksymisedellytykset ja vakuuta lomakkeella antamasi tiedot oikeiksi. 

Lomakkeella pyydettävä tieto Lomakkeen täyttöohje Lisätietoja 

Täytätkö tilintarkastuslaissa 
säädetyt hyväksymisedellytykset 

Valitse kyllä, jos täytät 
hyväksymisedellytykset.  

Valitse ei, jos et täytä 
hyväksymisedellytyksiä.  

Hyväksymisedellytykset:  

Henkilö: 

 ei ole konkurssissa,  
 jota ei ole määrätty 

liiketoimintakieltoon,  
 joka ei ole vajaavaltainen, 
 jonka 

toimintakelpoisuutta ei 
ole rajoitettu ja  

 jolle ei ole määrätty 
edunvalvojaa; 

 ei toiminnallaan ole 
osoittanut olevansa 
sopimaton tilintarkastajan 
tehtävään. 

 

Henkilö on 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
sopimaton tilintarkastajan 
tehtävään, jos hänet on tuomittu 
lainvoimaisella tuomiolla kolmen 
viimeisen vuoden aikana 
sakkorangaistukseen tai viiden 
viimeisen vuoden aikana 
vankeusrangaistukseen 
rikoksesta, joka osoittaa hänen 
olevan sopimaton toimimaan 



tilintarkastajana. Henkilöä ei 
myöskään pidetä sopivana 
tehtävään, jos hän on muutoin 
aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen 
sopimaton tilintarkastajan 
tehtävään. 

 

Vakuutus Valitse kohta, jossa vakuutat 
valvontatietoilmoituksella 
antamasi tiedot oikeiksi.  

 

 

 

Lisätiedot: tilintarkastusvalvonta@prh.fi  
 


