
  Krav för GR- och CGR-examen 

  

Revisorsexamenssystemet förnyades 1.1.2016. I nuläget kan den som har avlagt 
grundexamen (GR-examen) specialisera sig på revision för företag av allmänt intresse 
(specialiseringsexamen för CGR-revisorer) och revision inom offentlig förvaltning och 
ekonomi (specialiseringsexamen för OFGR-revisorer). Mer information om förnyelsen och 
om examina hittar du på webbplatsen för Patent- och registerstyrelsen. 

En studerande som antagits till handelshögskolan för att avlägga både EK- och EM-examen 
kan genomföra sina examensstudier på så sätt att de uppfyller kraven för GR-
revisorsexamen (och CGR-revisorsexamen). I och med förnyelsen krävs inga tilläggsstudier 
för CGR-tentamen, vilket betyder att när den studerande har genomfört de studier som 
krävs för GR-examen har hen även de studier som krävs för CGR-examen. Genom att välja 
redovisning som specialiseringsområde i kandidatexamen, magisterprogrammet i 
redovisning för magisterexamen och företagsjuridik som biämne i någondera examen kan 
den studerande inom ramen för sina examina genomföra de studier som krävs.   

Avläggande av revisorsexamina förutsätter högskoleexamen (lägre högskoleexamen för GR-
examen och högre högskoleexamen för CGR-examen), de studier som krävs (antingen som 
en del av examen eller som kompletterande studier) och praktisk erfarenhet. Närmare 
information om kraven hittar du på PRS:s webbplats (se länk ovan). 

  

Motsvarighetsintyg 

Motsvarighetsintyget visar att du har genomfört de studier som krävs för examen. Intyget 
innehåller studier som har genomförts vid handelshögskolan. Intyg över studier som har 
genomförts på annat håll beviljas vid den läroanstalt där studierna har genomförts. Det är 
även möjligt att få ett partiellt intyg om det saknas studier eller om de ingår i ett 
motsvarighetsintyg från en annan läroanstalt. 

Du kan begära det motsvarighetsintyg som behövs för GR- och CGR-examen av planeraren 
vid institutionen för redovisning (programmecounsellor-biz@aalto.fi). Intyget kostar 80 euro 
och skickas alltid med postförskott. Ange följande uppgifter när du beställer intyget: 

 hela ditt namn och din födelsetid 
 leveransadress 

Kom ihåg att begära intyget i god tid innan ansökningstiden går ut. 

  

https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn/examen.html


Studier som krävs för GR- och CGR-examen vid Aalto-
universitetets handelshögskola 

Vid Aalto-universitetets handelshögskola (Helsingfors handelshögskola) är det möjligt att 
genomföra de studier som krävs för GR- och CGR-examen inom ramen för kandidat- och 
magisterexamen (ES 2013 och ES 2005 fram till 31.7.2016). 

Studerande som har avlagt examen vid Helsingfors handelshögskola tidigare, men som inte 
har inkluderat de studier som krävs i sin examen, kan komplettera sina studier. 

Personer som har avlagt grundexamen någon annanstans kan genomföra de studier som 
krävs vid Öppna universitetet vid Aalto-universitetets handelshögskola. Det är möjligt att 
genomföra enskilda kurser såväl som biämneshelheter. Studierna är avgiftsbelagda. (Mer 
information om Öppna universitetet) (på finska och engelska) 

Enligt Arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015 är en förutsättning för att en 
sökande ska bli godkänd som GR-revisor att hen har fullgjort studier i revision och 
redovisning vilka omfattar minst 52 studiepoäng och minst följande ämnesområden: 

1)      regleringen av revision samt god revisionssed, 

2)      regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed och analys av bokslutet, 

3)      intern redovisning, 

4)      intern kontroll. 

De studier i juridik som enligt ovan nämnda förordning krävs för GR-examen omfattar minst 
22 studiepoäng och följande ämnesområden: 

1)      regleringen av olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden, 

2)      företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och 
beskattningsförfarande, 

3)      handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning. 

För att den sökande ska bli godkänd som GR-revisor ska hen dessutom ha fullgjort studier i 
ekonomiska vetenskaper vilka omfattar minst 22 studiepoäng och följande ämneshelheter: 

1)      företagsekonomi och nationalekonomi, 

2)      företagsfinansiering och finansmarknad, 

3)      ekonomisk matematik och statistik, 

4)      informationsteknik och datasystem. 

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


  

Studier som krävs för huvudämnesstuderande inom redovisning 

En magisterexamen i redovisning (redovisning som huvudämne i både kandidat- och 
magisterprogrammet) som har avlagts i enlighet med examensstadgan 2005 eller 1995 vid 
Aalto-universitetets handelshögskola (Helsingfors handelshögskola) uppfyller ovan nämnda 
krav såvida de valbara studierna i redovisning i kandidatstudierna innefattar revision samt 
intern revision och datorstödd revision medan företagsjuridik ingår som biämne i antingen 
kandidat- eller magisterprogrammet. 

Den som studerar i enlighet med examensstadgan 2013 ska genomföra kurserna i revision 
och intern kontroll samt en tillräcklig mängd övriga studier i redovisning som fritt valbara 
studier och företagsjuridik som biämne i antingen kandidat- eller magisterprogrammet. 

Studier som krävs för huvudämnesstuderade inom företagsjuridik 

En magisterexamen i företagsjuridik (företagsjuridik som huvudämne i både kandidat- och 
magisterprogrammet) som har avlagts i enlighet med examensstadgan 2005 eller 1995 vid 
Aalto-universitetets handelshögskola (Helsingfors handelshögskola) uppfyller ovan nämnda 
krav såvida redovisning ingår som biämne i både kandidat- och magisterprogrammet och de 
valbara studierna i redovisning i kandidatstudierna innefattar revision samt intern revision. 

Den som studerar i enlighet med examensstadgan 2013 ska genomföra studierna i revision 
och en tillräcklig mängd övriga studier i redovisning som fritt valbara studier för att komma 
upp i det totala antalet studiepoäng som krävs. 

Studier som krävs för studerande inom övriga ämnen 

Studerande som genomför övriga ämneskombinationer har inte nödvändigtvis plats för de 
studier som krävs i sin examen, utan studierna måste genomföras i form av kompletterande 
studier. 

Studier som krävs  

I fråga om kurserna anges benämningar ur studieguiden 2005–2006 / för de engelskspråkiga 
magisterstudiernas del ur studieguiden 2010–2011 och för tidigare kursers del ur 
studieguiden 2004–2005. De nya kurserna omfattar 6 studiepoäng (sp) och de motsvarar 
tidigare kurser som omfattar 4 studieveckor (sv). Frågor som gäller motsvarighet för äldre 
kurser kan riktas till planeraren vid institutionen. 

Studier som krävs i revision och redovisning 

Obligatoriska studier totalt 24 sp 

1. Revision och intern kontroll 



Kurser från och med läsåret 2005–2006 Kurser fram till läsåret 2004–2005 

22C00500 Tilintarkastus 6 sp 22D420 Tilintarkastus 4 sv 

22C00600 
 
 
ELLER 
 
22C27000 

Sisäinen tarkastus ja 
ATK-avusteinen 
tarkastus 

ELLER 

Sisäinen tarkastus 

6 sp 

22D180 Sisäinen tarkastus 2 sv 

22D200 
 
ELLER 
 
22D380 

Tietojärjestelmien 
tarkastus  
 
ELLER 
 
ATK-avusteinen tarkastus 

2 sv 

  

2. Bokföring, bokslut och analys av bokslutet 

Kurser från och med läsåret 2005–2006 Kurser fram till läsåret 2004–2005 

22C00100 Kirjanpito 6 sp 22A010 Kirjanpidon perusteet 4 sv 

  

3. Intern redovisning 

Kurser från och med läsåret 2005–2006 Kurser fram till läsåret 2004–2005 

22C00200 
Johdon 
laskentatoimi l 

6 sp 
22AC0
12 

Johdon laskentatoimen 
perusteet 

4 sv 

Övriga studier i redovisning minst 28 sp 

Kurser i redovisning som rekommenderas (inte obligatoriska) för den som siktar på examen i 
redovisning (ES 2013): 

22A00110 Laskentatoimen perusteet 6 sp 

22C00300 Johdon laskentatoimi II 6 sp 

22C00400 Tuloslaskenta 6 sp 

22E00100 Financial Statement Analysis 6 sp 

22E21000 Auditing – Theory and Practice 6 sp 

22E00300 Konsernilaskenta 6 sp 

22E00400 International Accounting 6 sp 

22E00500 Corporate Governance 6 sp 

22E00600 Cash Flow Analyses 6 sp 

22C28000 Accounting and Information Systems 6 sp 



  

Studier som krävs i juridik 22 sp 

Enligt arbets- och näringsministeriets förordning förutsätter GR-examen studier i juridik 
vilka omfattar minst 22 studiepoäng 

 regleringen av olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden 
 företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och 

beskattningsförfarande 
 handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning 

Kurser från och med läsåret 2005–2006 Kurser fram till läsåret 2004–2005 

32A00110 

ELLER 

 32A00130 

ELLER 

32A00120  

OCH 

32C260/32E21010 

Yritysjuridiikan perusteet 
ja liike-elämän etiikka  

ELLER   

Yritysjuridiikan perusteet 

ELLER 

 Yritysjuridiikan perusteet 
OCH 

Rahoitusjuridiikka/ 
Rahoitusoikeus 

6 sp 

 

 

6 sp 

 

3 sp 

6 sp 

32A010 
Yritysjuridiikan 
perusteet 

4 sv 

32C11000 

ELLER 

32C2500 

Sopimus- ja 
markkinointijuridiikka 
ELLER 

Sopimusjuridiikka 

6 sp 32C280 Sopimusjuridiikka 4 sv 

32C060 Verotuksen perusteet 
6 sp 32C060 

Verotuksen 
perusteet 

4 sv 

32E11000 

ELLER 

32C26000 

Yhtiöoikeus  

ELLER 

Yhtiöjuridiikka 

6 sp 32C250 Yhtiöoikeus 4 sv 

Frågor som gäller motsvarighet för äldre kurser kan riktas till ansvarspersonerna för 
företagsjuridik. 

 

 



Studier som krävs i ekonomiska vetenskaper 22 sp 

De allmänna studier i ekonomiska vetenskaper som ingår i magisterexamen som har avlagts 
i enlighet med ES 2005 vid Aalto-universitetets handelshögskola (Helsingfors 
handelshögskola) uppfyller de krav på allmänna studier i ekonomiska vetenskaper till en 
omfattning på 22 sp som förutsätts enligt arbets- och näringsministeriets förordning 
1442/2015. 

I en examen enligt ES 2013 uppfylls kraven genom följande kurser: 

31A00110 Taloustieteen perusteet 6 sp 

28A00110 Rahoituksen perusteet 6 sp 

30A02000 Tilastotieteen perusteet 6 sp 

30A01000/30A01100 Taulukkolaskenta ja analytiikka 5 sp eller 6 sp 

 


