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Asian vireilletulo 
KHT Kari Kämäräisen toiminta on tullut PRH:n tilintarkastusvalvonnan tutkittavaksi Kämäräisen 
laaduntarkastuksessa vuonna 2018 havaittujen tilintarkastustyön dokumentoinnin puutteiden vuoksi. 
PRH:n tilintarkastusvalvonta on tuonut asian tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 

Tilintarkastajan selvitys 
Kämäräinen on vastannut 7.4.2021 PRH:n tilintarkastusvalvonnan antamaan mahdol lisuuteen tulla 
kirjallisesti kuulluksi tämän tutkinta-asian käsittelyä varten, mutta hän ei ole saamastaan lisäajasta 
huolimatta kommentoinut käsiteltävää asiaa. 

Muu aineisto 
Tilintarkastuslautakunnan käytettävissä on ollut Kämäräisen vuonna 2018 suoritettuun 
laaduntarkastukseen ja hänen 25.8.2019 tekemäänsä oikaisuvaatimukseen liittyvä aineisto. 

Ratkaisu 
Tilintarkastuslautakunta antaa Kämäräiselle huomautuksen. 

Perustelut 
Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa säädettyjä tehtäviä 
suorittaessaan (TTL 4:3). 

Kämäräisen toiminnassa Oy Russian Tours Ltd:n tilintarkastajana tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 on 
havaittu puutteita tilintarkastustyön dokumentoinnissa seuraavasti: 

- Muistiotositteiden tarkastus ei ole todennettavissa, joten siitä saadun evidenssin määrää ei 
voida arvioida. 

- Bruttotulokseen kohdistuvat tilintarkastustoimenpiteet eivät käy dokumentaatiosta ilmi, joten 
niistä saatua evidenssiä ei voida arvioida. 

- Muiden saamisten tarkastustoimenpiteet eivät ole todennettavissa, joten niistä saatuun 
evidenssiin ei voida ottaa kantaa. 

- Tilinpäätöksen lukujen täsmäyttämistä kirjanpitoon tai liitetietojen täydellisyyden tarkastusta 
ei ole suoritettu dokumentoidusti. 

- Dokumentaation perusteella ei voida todentaa, onko Kämäräinen tehnyt toimivalle johdolle 
tiedusteluja väärinkäytösriskeistä. Kämäräinen ei ole dokumentoinut perusteluja sille, miksi 
olettamus tuloutukseen liittyvästä väärinkäytösriskistä ei ole sovellettavissa tarkastukseen. 

- Dokumentaation perusteella ei voida todentaa, onko Kämäräinen kommunikoinut yhtiön 
hallinnon kanssa tilintarkastuksesta. Suullisesta kommunikoinnista on sisällytettävä 
dokumentaatioon tieto mistä, milloin ja kenelle tilintarkastuksesta on kommunikoitu. 

 



Edellä mainitut puutteet merkitsevät poikkeamista hyvän tilintarkastustavan vaatimuk sista (TTL 4:3). 
Tilintarkastuslain (TTL 10:1-4) mukaan Kämäräiselle tulee määrätä tilintarkastuslain 10 luvun mukainen 
seuraamus. 

Tilintarkastuslain 10 luvun 1 §:n mukaan tilintarkastuslautakunnan tulee antaa tilintarkastajalle 
huomautus, jos tämä on huolimattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen 
säännösten vastaisesti tai muussa lainsäädännössä olevien tilintarkastusta koskevien säännösten 
vastaisesti. Huomautus on riittävä seuraamus, jos moitittava menettely on vähäinen, siihen liittyy 
lieventäviä asianhaaroja tai se on taloudellisesti vähämerkityksellinen. Jos huomautusta ei pidetä 
riittävänä seuraamuksena, tilintarkastuslautakunnan tulee antaa tilintarkastajalle varoitus. 

Tilintarkastuslautakunta on ottanut seuraamuksesta päättäessään huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat 
ja tilintarkastuslain 10 luvun 7 §:ssä mainitut seikat. Kämäräinen on toiminut yhteistyössä PRH:n 
tilintarkastusvalvonnan kanssa valvonnan toteuttamiseksi. Hänelle ei ole aikaisemmin määrätty 
seuraamusta hyvän tilintarkastustavan vastaisesta toiminnasta. Kämäräisen moitittava menettely on 
kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Tilintarkastuslain 10 luvun 1 §:n nojalla tilintarkastuslautakunnan on 
perusteltua antaa Kämäräiselle huomautus, koska sitä voidaan pitää riittävänä seuraamuk- sena. 

Sovelletut säännökset 
Tilintarkastuslaki (1141/2015) 4 luvun 3 §, 7 luvun 2, 5 ja 9 §, 10 luvun 1 ja 7 § 

Valitusoikeus 
Asianosaisella on oikeus valittaa tästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vali- tusosoituksen 
mukaisesti. 

Asian ratkaisseet tilintarkastuslautakunnan jäsenet 
Pekka Pajamo (pj), Jussi Heiskanen (varapj), Ari Ahti, Antti Fredriksson, Teija Laitinen, Riikka Rannikko, 
Leena Romppainen, Elina Stråhlman ja Anders Tallberg 

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 

Tilintarkastuslautakunta 
Pekka Pajamo 
Tilintarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

Pasi Horsmanheimo 
Esittelijä 
Tilintarkastusvalvonta 

Liite Valitusosoitus 
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