
Osallistumislupahakemus 
ja ilmoittautuminen 
tilintarkastajatutkintoon

Tällä lomakkeella voit hakea osallistumislupaa yhteen tai useampaan tilintarkastajatutkintoon ja ilmoittautua 
tutkintokokeisiin. 

Jos sinulla on jo voimassa oleva osallistumislupa, ilmoittaudu tutkintokokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 
Osallistumislupa on voimassa 5 vuotta.

Lisäohjeita tilintarkastajatutkinnoista: www.prh.fi/tilintarkastajatutkinnot

Tiedot tilintarkastajatutkinnon hakijarekisteriä varten

Hakeminen tilintarkastajaksi
Voit halutessasi osallistua samana vuonna sekä perustutkintoon (HT) että yhteen erikoistumistutkintoon (KHT tai JHT). 
Jos sinulla on tutkintoon voimassa oleva osallistumislupa, pelkkä tutkintokokeeseen ilmoittautuminen riittää.

Haen osallistumislupaa

HT-tutkintoon

KHT-tutkintoon

JHT-tutkintoon

Ilmoittaudun tutkintokokeeseen

HT-tutkinto

KHT-tutkinto

JHT-tutkinto

Hakija
Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet

Syntymäaika, jos ei ole suomalaista henkilötunnusta (pp.kk.vvvv)

Ilmoita yhteystietosi tutkintohakijoiden rekisteriin. Ilmoita sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite. Postiosoitteen 
tarvitsemme tutkintoon liittyvää paperipostia varten. Ilmoita yrityksen nimi, jos haluat postin yrityksen osoitteeseen.

Hakijan yhteystiedot

Yrityksen nimi

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Maa, jos muu kuin Suomi

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Ilmoita ylin korkeakoulututkintosi. Ilmoita suorittamasi tutkinnon nimi, korkeakoulu ja valmistumisvuosi. 
Liitä hakemukseesi todistus korkeakoulututkinnosta.
Ilmoita, jos suoritat tutkinnon ennen tutkintotilaisuutta tai jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, etkä aio sitä suorittaa.

Korkeakoulututkinto

Minulla on ylempi korkeakoulututkinto

Minulla on alempi korkeakoulututkinto
Suoritan ylemmän korkeakoulututkinnon ennen tutkintotilaisuutta

Suoritan alemman korkeakoulututkinnon ennen tutkintotilaisuutta
Suorittamasi tutkinnon nimi Korkeakoulu ja valmistumisvuosi

Minulla ei ole korkeakoulututkintoa



Ilmoita, vastaavatko opintosi TEM:n asetuksen (1442/2015) vaatimuksia. Liitä hakemukseesi opintojen vastaavuustodistus.

Opinnot

Opintoni vastaavat vaatimuksia

Opintoni eivät vastaa vaatimuksia, mutta täydennän HT-/JHT-tutkintoon vaadittavia 
opintoja ennen tutkintotilaisuutta

Ilmoita TEM:n asetuksen (1442/2015) mukaisen käytännön kokemuksen kokonaismäärä. 
Kun lasket kokemuksen kokonaismäärää, vähennä määrästä pitempiaikaiset poissaolot ja muunna osa-aikainen työkokemus 
vastaamaan kokoaikaisen työn määrää. Laskennallisten kokoaikaisten työtuntien määrä kuukaudessa on 161,25 tuntia (7,5 
tuntia * 21,5 työpäivää). 

Liitä hakemukseesi työtodistukset.  Tarvittaessa voit käyttää erillistä liitettä.

Käytännön kokemus

Minulla on tähän mennessä käytännön kokemusta yhteensä vuotta kuukautta

Tutkintoon osallistumiseen vaadittava 24 kk:n käytännön kokemukseni täyttyy vasta 
tutkinnon ajankohtaan mennessä

Osa-aikainen työkokemus
Ilmoita erikseen myös käytännön kokemukseesi sisältyvä osa-aikainen työkokemus (esim. osa-aikatyö tai osittainen 
hoitovapaa). Kerro työnantaja, osa-aikaisen työsuhteen ajankohta sekä osa-aikaisena tehdyn työn määrä joko tunteina tai 
prosentteina kokoaikaisesta työajasta. Tarvittaessa voit käyttää erillistä liitettä.

Käytännön kokemukseni sisältää osa-aikaista työkokemusta: Kyllä Ei
Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Ajankohta (pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Selvitys osa-aikaisuuden määrästä

Pitempiaikaiset poissaolot
Ilmoita erikseen lisäksi, jos sinulla on työsuhteen aikana ollut pitkäaikaisia poissaoloja. 
Tällaista poissaoloja voivat olla yhtäjaksoiset yli neljän viikon mittaiset, muusta kuin vuosilomasta aiheutuvat keskeytykset 
työhistoriassa (esim. perhevapaat tai pitkät sairauspoissaolot). 

Nämä poissaolot eivät kerrytä TEM:n asetuksessa tarkoitettua käytännön kokemusta. Tarvittaessa voit käyttää erillistä liitettä.

Minulla on pitempiaikaisia poissaoloja: Kyllä Ei
Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Työnantaja

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)

Poissaoloaika(pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)



Ilmoita, jos haet osallistumislupaa ammattimaisten tehtävien perusteella (TEM:n asetus 1442/2015, 2 luku 12§). 

Ammattimaisiksi tehtäviksi luetaan toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tehtävät 
tai muut vastaavat tehtävät yksityisellä tai julkisella sektorilla.  

Voit hakea tutkintoon seuraavissa tilanteissa:

Korkeakoulututkinto puuttuu ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon:
• päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä

Ylempi korkeakoulututkinto puuttuu ja haluat osallistumisluvan KHT-/JHT-tutkintoon: 
• ammattimaisesti 5 vuotta HT-tilintarkastajana, tai
• päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä 

Tilintarkastuksen käytännön kokemus puuttuu ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon
• päätoimisesti 15 vuotta ammattimaisissa tehtävissä

Opinnot puutteelliset ja haluat osallistumisluvan HT-tutkintoon (voit korvata pienen osan opinnoista lisätehtävillä)
• päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä 

Opinnot puutteelliset ja haluat osallistumisluvan JHT-tutkintoon (voit korvata pienen osan opinnoista lisätehtävillä)
• ammattimaisesti 5 vuotta HT-tilintarkastajana, tai
• päätoimisesti 7 vuotta ammattimaisissa tehtävissä 

Liitä hakemukseen työtodistukset tai muu selvitys tehtävästä.

Ilmoita, jos haluat suorittaa lisätehtäviä (TEM:n asetus 1442/2015, 1 luku, 7§)

Kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä

Haen lupaa osallistua tutkintoon ammattimaisten tehtävien perusteella

Haluan lisäksi suorittaa PRH:n määräämiä lisätehtäviä korvatakseni puuttuvia HT-/ JHT-tutkintoon 
vaadittavia opintoja

Tarvittaessa voit antaa lisätietoja, joilla mielestäsi saattaa olla merkitystä hakemuksesi käsittelyssä. 
Tarvittaessa voit käyttää erillistä liitettä.

Lisätietoja

Ilmoita, kuinka haluat tutkintoasioissa asioida. Huomaa: Jos valitset vaihtoehdon postitse, lähetämme  sinulle päätökset 
(esimerkiksi päätöksen tutkinnon tuloksesta) ja muut kirjeet vain postitse.

Asiointi

Toivon, että tutkintoasioissa PRH on minuun yhteydessä

Asiointikieli

sähköisesti

Suomi

postitse

Ruotsi



Ilmoita, voiko nimesi julkaista PRH:n verkkosivuilla, kun olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti.

Julkaisulupa

Jos suoritukseni hyväksytään, nimeni saa julkaista PRH:n verkkosivuilla
Jos suoritukseni hyväksytään, nimeäni ei saa julkaista PRH:n verkkosivuilla

Ilmoita laskutusosoite tutkintomaksun laskutusta varten. Jos laskutusosoite on sama kuin tutkintohakijoiden rekisteriin 
merkittävä postiosoitteesi, rastita kyseinen vaihtoehto.

Laskutusosoite

Yrityksen tai henkilön nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Laskutusosoite on edellä ilmoittamani postiosoite

Laskutusosoite on alla ilmoittamani
Y-tunnus tai henkilötunnus

Postitoimipaikka

Ilmoita lisäksi mahdollinen verkkolaskutusosoite.

Verkkolaskutusosoite

Yrityksen tai henkilön nimi

Verkkolaskutusosoite

Välittäjätunnus

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys
Vakuutan, että tällä lomakkeella ja sen liitteillä antamani tiedot ovat oikeita.

Vakuutus ja allekirjoitus

Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja mahdolliset muut selvitykset.
Huomaa, että HT-tutkintoa varten tarvitsemme lisäksi myös vastaavuustodistuksen ja työtodistukset. JHT-tutkintoa varten 
tarvitsemme lisäksi joko vastaavuustodistuksen tai työtodistukset.

Liitteet

Pakolliset liitteet
Tutkintotodistus (HT, KHT, JHT)
Vastaavuustodistus (HT, JHT)
Työtodistukset (HT, JHT) kpl
Muut liitteet
Ennakkotieto hyväksymisvaatimusten täyttymisestä
Muut selvitykset kpl

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Puh.: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi | Y-tunnus: 0244683-1

Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilintarkastusvalvonta
00091 PRH

Suojatulla sähköpostilla:
Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna liitteineen  
suojatulla sähköpostilla: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti
Valitse vastaanottajaksi tilintarkastusvalvonta.

Palauta hakemus PRH:lle

Operaattorin nimi
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