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Tilintarkastajatutkintojen opintoja koskevat edellytykset LUT:issa

Yleistä

Ohessa on kuvattu HT-tilintarkastajatutkinnon opintovaatimuksia. Kaikki tilintarkastajaksi pyrkivät suorittavat
ensin tilintarkastajan perustutkinnon (HT-tutkinto), jonka jälkeen voi erikoistua suorittamalla KHT- tai JHT-
tutkinnon. Nykyiselle KHT-erikoistumistutkinnolle ei ole määritelty lisäopintovaatimuksia. JHT-erikoistumistutkinto
vaatii HT-opintojen lisäksi julkissektorin (julkishallinnon laskentatoimi ja julkishallinnon sääntely) opintojaksoja,
mitä ei järjestetä LUT:issa (tai näiden opintojen sijaan vähintään 1,5 v kokemus julkishallinnon ja -talouden
tarkastustehtävistä).

HT-tutkintoon riittää jatkossakin korkeakoulututkinto. KHT- ja JHT-tutkintoihin vaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto (tai 5 vuotta ammattimaista toimintaa HT-tilintarkastajana tai toimiminen päätoimisesti 7 vuotta
toimitusjohtajana, toimitusjohtajan sijaisena, talousjohtajana, sisäisenä tarkastajana tai muussa vastaavassa
tehtävässä yksityisellä tai julkisella sektorilla). Tarkemmat tiedot käyvät ilmi voimassa olevasta TEM:n asetuksesta
tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015). Tilintarkastusvalvonta on Patentti- ja rekisterihallituksen
(PRH) tehtävä. Sen kotisivuilla on lisäinformaatiota tilintarkastustutkinnoista
(https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html).

Seuraavassa on lueteltu ne lukuvuoden 2020-2021 LUT-opintojaksot1, jotka suorittamalla saa täytettyä
tämänhetkiset HT-tutkinnon opintovaatimukset erikseen mainituilla aihealueilla (huomioi, onko opintojaksojen
nimien välillä ja- vai tai-sana; jälkimmäisessä tapauksessa vaaditaan vain yksi nimetyistä opintojaksoista). Kussakin
osa-alueessa minimivaatimusmäärä opintopisteitä täytetään suorittamalla lisäksi muita aihealueiden
nimeämättömiä opintojaksoja. Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin voidaan laskea mukaan myös ko.
aiheeseen tehdyt opinnäytetyöt.

LUT veloittaa vastaavuustodistuksen kirjoittamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnan. Opintovastaavuustodistusta
kannattaa pyytää vasta siinä vaiheessa, kun aikoo osallistua tilintarkastajatutkintoon 1-2 vuoden sisällä. Voimme an-
taa etukäteisinformaatiota mahdollisista puutteista. LUT School of Business and Management -yksikössä
tilintarkastajatutkintoihin liittyvistä asioista  vastaavat:

- Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot sekä Kauppa- ja taloustieteen opinnot:
o Professori Satu Pätäri (Satu.Patari@lut.fi)

- Oikeustieteen opinnot:
o Tutkijaopettaja Helena Sjögrén (Helena.Sjogren@lut.fi)

A. Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot

HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä ovat vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja
laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät seuraavat neljä aihealuetta; lisäksi suoritetaan muita aihealueen opintoja
siten, että minimivaatimusmäärä täyttyy:

1) tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

- LUT: Tilintarkastuksen perusteet ja Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö

1 Opintovastaavuuden täyttymistä arvioitaessa opintojaksoksi hyväksytään myös sen aikaisempi versio, minkä nimi on voinut olla
toinen. Myös esimerkiksi ko. aihealueen syvemmät opintojaksot soveltuvat täyttämään opintovaatimukset. Keskeisintä
vaatimuksessa on opintojakson sisältö, eikä sen nimi. Listaa päivitetään aika ajoin, kun LUT-opintojaksoihin tulee muutoksia.



2) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi

- LUT: Kirjanpidon peruskurssi ja Tilinpäätösanalyysi ja Tilinpäätössuunnittelu

3) johdon laskentatoimi

- LUT: Kustannusjohtamisen peruskurssi tai Strateginen johdon laskentatoimi

4) sisäinen valvonta

- LUT: Tilintarkastuksen perusteet ja Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö

B. Kauppa- ja taloustieteen opinnot

HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä ovat vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja
taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat neljä asiakokonaisuutta:

1) liiketaloustiede ja kansantaloustiede

- LUT: joko Markkinoinnin perusteet tai Hankintatoimen perusteet tai Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet ja joko
Kansantaloustieteen perusteet tai Makroteoria tai Mikroteoria

2) yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat

- LUT: Yritysrahoitus

3) talousmatematiikka ja tilastotiede

- LUT: Taloustieteiden matematiikka ja joko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät tai Tilastollisen tutkimuksen
perusteet

4) tietotekniikka ja tietojärjestelmät

- LUT: Information Systems in Corporate Management and Decision-making ja Investment and Business Analysis
with Excel tai Basics of ERP systems

C. Oikeustieteen opinnot

HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä ovat vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot,
jotka käsittävät ainakin seuraavat kolme aihealuetta:

1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely

2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely

3) kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö

LUT:issa em. oikeustieteen opintojen opintovaatimukset täyttyvät seuraavien neljän opintojakson suorituksella:

- LUT: joko Yritysjuridiikan perusteet tai Yhtiöoikeus ja Arvopaperimarkkinoiden sääntely ja Työoikeus ja Vero-
oikeus ja liiketoiminta

Muuta

Edellä mainittujen LUT-opintojen lisäksi voidaan opintovastaavuutta arvioitaessa ottaa huomioon muitakin vastaavia
opintoja jossain muussa korkeakoulussa (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) Suomessa tai muussa maassa, jos ne
laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat em. opintoja. PRH:n Tilintarkastusvalvonta päättää opintojen hyväksi
lukemisesta.

HT-tilintarkastajan hyväksymistä hakeva voi korvata lisätehtävillä enintään 6 op tilintarkastuksen ja laskentatoimen
opintoja, 6 op kauppa- ja taloustieteen opintoja ja 6 op oikeustieteen opintoja. Näistä päättää PRH:n
Tilintarkastusvalvonta, eikä LUT:illa ole tekemistä niiden järjestämisen kanssa.


