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Lausunto tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämisestä
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa selvitysmies Pekka Timosen tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämistä käsittelevästä raportista sekä siihen liittyvistä
kehittämisehdotuksista. Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida kehittämisehdotuksia, ja lausumme kunnioittavasti seuraavaa.
Selvitysmies Pekka Timosen esitys tilintarkastajakategorioiden auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämisestä on perusteltu. Selvitysmiehen esittämillä toimenpiteillä
luodaan riippumaton ja kansainvälisesti uskottava tilintarkastajien valvontajärjestelmä, jolla turvataan yleinen etu ja yhteiskunnalliset intressit. Tilintarkastuksen valvontaa tulee tarkastella laajana kokonaisuutena pitkälle tulevaisuuteen. Tämä puoltaa
järjestelmää, jossa tilintarkastajien tutkinnot ja auktorisointi, laadunvalvonta ja kurinpito hoidetaan keskitetysti. Tilintarkastusyhteisökategorioiden ja yhteisöjen omistusrakenteiden yhtenäistäminen turvaa tilintarkastusjärjestelmän riippumattomuuden ja
uskottavuuden.
Yhdymme selvitysmies Timosen esittämään näkemykseen, että tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavan toimielimen tulee olla riippumaton julkinen viranomainen, joka ei ole tilintarkastusalan minkään edunvalvontatahon alaisuudessa.
Lähinnä tarkoituksenmukaisuus- ja kustannuskysymys on se, mikä selvitysmiehen
esittämistä sijoitusvaihtoehdoista valitaan tilintarkastuksen tutkintoja järjestäväksi sekä valvonnasta vastaavaksi viranomaiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa on turvattava
valvontaviranomaisen asiantuntemus ja resurssit muutosvaiheessa ja sen jälkeen,
jotta tilintarkastajien jatkuva laadunvalvonta ja laaduntarkastukset voidaan jatkossakin hoitaa asiantuntevasti ja tilintarkastusalan vaatimusten mukaisesti.
JHTT-lautakunta ilmeisesti lakkautetaan uudistuksen yhteydessä valtion tilintarkastuslautakunnan tavoin. Julkishallinnon tilintarkastuksen erityispiirteiden huomioon ottaminen on turvattava tutkintojen järjestämisen sekä valvonnan organisoinnissa,
minkä vuoksi korostamme julkishallinnon tilintarkastuksen riittävää osuutta perustettavien lautakuntien kokoonpanossa ja toiminnassa. Julkisyhteisöjen tilintarkastustehtäviä varten sekä tutkintojen järjestämistä että kurinpidollista valvontaa suorittavien
lautakuntien yhteydessä tulee olla julkishallinnon jaostot, joiden puheenjohtajien tulee
samalla olla myös lautakuntien varapuheenjohtajia. Näemme perustelluksi aktiivitilin-
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tarkastajien mukanaolon tutkintoja järjestävässä lautakunnassa. Emme näe estettä tilintarkastajien toimimiselle valvontalautakunnan kokoonpanon vähemmistöjäseninä.
Muutoksenhaku perustettavasta luottamustoimielimestä voidaan näkemyksemme
mukaan toteuttaa erikseen nimettävään hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
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