
    HT- ja KHT-vaatimukset 

  

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016. Tällä hetkellä tilintarkastajat voivat 
perustutkinnon (HT-tutkinto) suorittamisen jälkeen erikoistua yleisen edun kannalta 
merkittävien yritysten tilintarkastukseen (KHT-erikoistumistutkinto) ja julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastukseen (JHT-erikoistumistutkinto). Lisätietoa uudistuksesta ja 
tutkinnoista löydät Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) sivuilta. 

Sekä KTK- että KTM-tutkintoa kauppakorkeakouluun valittu opiskelija voi suorittaa tutkinto-
opinnot niin, että ne täyttävät HT- (ja KHT-) tilintarkastustutkinnon 
vaatimukset. Uudistuksen myötä KHT-tenttiin ei vaadita enää lisäopintoja, joten HT-
tutkintoon vaadittavien opintojen täytyttyä, myös KHT-tutkintoon vaadittavat opinnot 
täyttyvät. Valitsemalla kandidaatin tutkinnossa laskentatoimen erikoistumisalueen, 
maisterin tutkinnossa laskentatoimen maisteriohjelman ja sivuaineeksi jompaan kumpaan 
tutkintoon yritysjuridiikan sivuaineen on vaaditut opinnot mahdollista suorittaa 
osana tutkintoja.   

Tilintarkastajatutkintoihin osallistuminen edellyttää korkeakoulututkintoa (HT-tutkintoon 
alempi korkeakoulututkinto ja KHT-tutkintoon ylempi korkeakoulututkinto), vaadittuja 
opintoja joko tutkintoon sisältyvinä tai täydennettyinä sekä käytännön kokemusta. 
Tarkemmat tiedot vaatimuksista löytyvät PRH:n sivuilta, joihin linkki ylhäällä. 

  

Vastaavuustodistus 

Vastaavuustodistuksessa kerrotaan että olet suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot. 
Todistus tehdään kauppakorkeakoulussa suoritetuista opinnoista, muualla suoritetuista 
opinnoista todistuksen kirjoittaa oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu. Todistus voidaan 
kirjoittaa myös vajaana mikäli suorituksia puuttuu tai ne sisältyvät toisen oppilaitoksen 
vastaavuustodistukseen. 

HT- ja KHT-tutkintoon tarvittavan vastaavuustodistuksen voit tilata laskentatoimen laitoksen 
suunnittelijalta (programmecounsellor-biz@aalto.fi). Todistus maksaa 80 e ja se toimitetaan 
aina postiennakolla. Ilmoita todistusta tilatessasi 

 koko nimesi ja syntymäaikasi 
 todistuksen toimitusosoite 

Muista tilata todistus hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. 

  

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tutkinnot.html


HT-ja KHT-tutkintoon vaaditut opinnot Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Helsingin kauppakorkeakoulussa) voi suorittaa HT- 
ja KHT-tutkintoon vaaditut opinnot osana kandidaatin ja maisterin tutkintoa (TS 2013 ja TS 
2005 31.7.2016 asti). 

Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa aiemmin, 
eivätkä ole sisällyttäneet tutkintoonsa vaadittuja opintosuorituksia, voivat täydentää 
opintojaan ilmoittautumalla täydennysopiskelijaksi. 

Muualla perustutkintonsa suorittaneet voivat suorittaa vaadittuja opintoja Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun Avoimen yliopiston kautta. Tarjolla on yksittäisiä kursseja sekä 
sivuainekokonaisuuksia. Opetus on maksullista. (Lisätietoja Avoimesta yliopistosta) 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisesti HT-tutkintoon hyväksymisen 
edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja 
laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 

1)      tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; 

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

3)      johdon laskentatoimi; 

4)      sisäinen valvonta. 

Edellä mainitun asetuksen vaatimat oikeustieteen opinnot ovat HT-tutkinnossa vähintään 22 
opintopisteen laajuiset ja käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 

1)      eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; 

2)      yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely; 

3)      kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö. 

HT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että hakijalla on vähintään 22 
opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittelevät 
seuraavat aihealueet: 

1)      liiketaloustiede ja kansantaloustiede 

2)      yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 

3)      talousmatematiikka ja tilastotiede 

https://into.aalto.fi/display/enaccounting/Graduation
http://avoin.aalto.fi/fi/


4)      tietotekniikka ja tietojärjestelmät 

 

Opintojen täyttyminen laskentatoimen pääaineopiskelijana 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Helsingin kauppakorkeakoulussa) suoritettu 
tutkintosäännön 2005 tai 1995 mukainen maisterin tutkinto laskentatoimessa 
(laskentatoimi pääaineena sekä kandidaatti- että maisteriohjelmassa) täyttää edellä esitetyt 
vaatimukset, kun kandiopintojen valinnaisina laskentatoimen kursseina suoritetaan 
tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus ja sivuaineena on yritysjuridiikka joko kandi- tai 
maisteriohjelmassa. 

Tutkintosäännön 2013 mukaan opiskelevan on suoritettava tilintarkastuksen ja sisäisen 
valvonnan kurssit ja riittävä määrä laskentatoimen muita kursseja vapaasti valittavissa sekä 
otettava yritysjuridiikka sivuaineeksi joko kandi- tai maisteriohjelmassa. 

Opintojen täyttyminen yritysjuridiikan pääaineopiskelijana 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Helsingin kauppakorkeakoulussa) suoritettu 
tutkintosäännön 2005 tai 1995 mukainen maisterin tutkinto yritysjuridiikassa 
(yritysjuridiikka pääaineena sekä kandidaatti- että maisteriohjelmassa) täyttää edellä 
esitetyt vaatimukset, kun sivuaineena on laskentatoimi sekä kandi- että maisteriohjelmassa 
ja kandiopintojen valinnaisina laskentatoimen kursseina on suoritettu tilintarkastuksen sekä 
sisäisen tarkastuksen kurssit. 

Tutkintosäännön 2013 mukaan opiskelevan on suoritettava tilintarkastuskurssit sekä riittävä 
määrä laskentatoimen muita kursseja valinnaisissa opinnoissa, jotta 
kokonaispistevaatimukset täyttyisivät. 

Opintojen täyttyminen muun aineen opiskelijana 

Muiden aineyhdistelmien osalta tarvittavat opinnot eivät välttämättä mahdu tutkintoon, 
vaan opintoja on suoritettava täydennysopintoina.



 

Vaadittavat opinnot  

Opintojaksoista on seuraavassa käytetty opinto-oppaan 2005 – 2006 / Maisteriopintojen 
englanninkielisten kurssien osalta opinto-oppaan 2010 – 2011 ja aiempien kurssien osalta 
opinto-oppaan 2004 - 2005 nimikkeitä rinnan. Uusien kurssien laajuus on 6 opintopistettä 
(op) ja ne vastaavat aiempia 4 opintoviikon (ov) kursseja. Näitä vanhempien lukuvuosien 
kurssien vastaavuutta voi tiedustella suunnittelijalta. 

Vaadittavat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot 

Pakolliset opinnot yht. 24 op 

1.Tilintarkastus ja sisäinen valvonta 

Kurssit lukuvuodesta 2005 – 2006 alkaen Kurssit lukuvuoteen 2004 – 2005 

22C00500 Tilintarkastus 6 op 22D420 Tilintarkastus 4 ov 

22C00600 

 

TAI 

22C27000 

Sisäinen tarkastus 
ja ATK-avusteinen 
tarkastus 

TAI 

Sisäinen tarkastus 

 

 

6 op 

22D180 Sisäinen tarkastus 2 ov 

22D200 
 
 
TAI 
 
22D380 

Tietojärjestelmien 
tarkastus 
 
TAI 
 
ATK-avusteinen 
tarkastus 

2 ov 
 
 
 
 
2 ov 

  

2. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen analysointi 

Kurssit lukuvuodesta 2005 – 2006 alkaen Kurssit lukuvuoteen 2004 – 2005 

22C00100 Kirjanpito 6 op 22A010 Kirjanpidon perusteet 4 ov 

  

3. Johdon laskentatoimi 

Kurssit lukuvuodesta 2005 – 2006 alkaen Kurssit lukuvuoteen 2004 – 2005 

22C00200 
Johdon 
laskentatoimi l 

6 op 22AC012 
Johdon laskentatoimen 
perusteet 

4 
ov 



 

Muut laskentatoimen opinnot väh. 28 op 

Tilintarkastajan tutkintoon tähtääville suositeltavia (ei pakollisia) laskentatoimen kursseja 
TS2013: 

22A00110 Laskentatoimen perusteet 6 op 

22C00300 Johdon laskentatoimi II 6 op 

22C00400 Tuloslaskenta 6 op 

22E00100 Financial Statement Analysis 6 op 

22E21000 Auditing – Theory and Practice 6 op 

22E00300 Konsernilaskenta 6 op 

22E00400 International Accounting 6 op 

22E00500 Corporate Governance 6 op 

22E00600 Cash Flow Analyses 6 op 

22C28000 Accounting and Information Systems 6 op 

  

Vaadittavat oikeustieteen opinnot 22 op 

TEM:n määräyksen mukaiset HT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat 
laajuudeltaan vähintään 22 opintopistettä 

 eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely 
 yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely 
 kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö 

Kurssit lukuvuodesta 2005 – 2006 alkaen Kurssit lukuvuoteen 2004 – 2005 

32A00110   

TAI 

 32A00130  

TAI 

 

32A00120 JA 

32C260/32E21010 

Yritysjuridiikan perusteet 
ja liike-elämän etiikka  

TAI   

 Yritysjuridiikan 
perusteet  

TAI 

 Yritysjuridiikan 
perusteet JA 

Rahoitusjuridiikka/ 
Rahoitusoikeus 

6 op 

 

 

6 op 

 

3 op 

6 op 

32A010 
Yritysjuridiikan 
perusteet 

4 ov 



32C11000  

TAI 

32C2500 

Sopimus- ja 
markkinointijuridiikka  

TAI 

Sopimusjuridiikka 

6 op 32C280 Sopimusjuridiikka 4 ov 

32C060 Verotuksen perusteet 6 op 32C060 
Verotuksen 
perusteet 

4 ov 

32E11000 

TAI 

32C26000 

Yhtiöoikeus  

TAI 

Yhtiöjuridiikka 

6 op 32C250 Yhtiöoikeus 4 ov 

Lisätietoja aiempien kurssien vastaavuudesta voi tiedustella yritysjuridiikan 
vastuuhenkilöiltä. 

Vaadittavat kauppa- ja taloustieteen opinnot 22 op 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Helsingin kauppakorkeakoulussa) TS2005 
mukaisesti suoritetun maisterin tutkinnon kokonaisuuteen sisältyvät kauppa- ja 
taloustieteen yleisopinnot täyttävät TEM:n asetuksen 1441/2015 mukaiset vaatimukset 22 
opintopisteen laajuisista kauppa- ja taloustieteellisistä yleisopinnoista. 

TS2013 mukaisessa tutkinnossa vaatimukset täyttyvät seuraavilla kursseilla: 

31A00110 Taloustieteen perusteet 6 op 

28A00110 Rahoituksen perusteet 6 op 

30A02000 Tilastotieteen perusteet 6 op 

30A01000/30A01100 Taulukkolaskenta ja analytiikka 5 op tai 6 op 

 


