
     HT- ja KHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot 

  

HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto, joka tilintarkastajaksi haluavan täytyy 
suorittaa voidakseen toimia tilintarkastajana. HT-tutkinnon jälkeen tilintarkastaja voi 
erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-
erikoistumistutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-
erikoistumistutkinto). Lisätietoa tutkinnoista löydät Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) 
sivuilta. 

Opiskelija voi suorittaa KTK- ja KTM-tutkinto-opinnot niin, että ne täyttävät HT- ja KHT- 
tilintarkastustutkinnon vaatimukset. KHT-tenttiin ei vaadita lisäopintoja, joten HT-tutkintoon 
vaadittavien opintojen täytyttyä, myös KHT-tutkintoon vaadittavat opinnot täyttyvät. 
Vaaditut opinnot on mahdollista suorittaa osana tutkintoja, mutta tarvittaessa niitä voi 
täydentää tutkintojen jälkeen. 

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 
postiennakolla tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Ilmoita todistusta tilatessasi 

• Koko nimesi ja syntymäaikasi 
• Jos haluat postitse: todistuksen toimitusosoite = kotiosoite, emme lähetä yritykselle 
• Jos haluat skannattuna sähköpostin liitteenä: pyyntö saada maksutiedot tilisiirtoa 

varten. Todistus lähetetään kuitin toimittamisen jälkeen. 

Muista tilata todistus hyvissä ajoin ennen HT- tai KHT-tutkintokokeen hakuajan päättymistä. 

 

 

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


Puuttuvat vaadittavat opinnot 

Jos opintoja tulee täydentää tutkinnon suorittamisen jälkeen, voit ilmoittautua kursseille 
(opetus on maksullista): 

- Avoimen yliopiston kautta. Avoimen yliopiston kursseille otetaan opiskelijat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja kurssipaikkojen määrä voi olla rajoitettu. 

- Jos kurssille ei pääse ilmoittautumaan avoimen yliopiston kautta, Laskentatoimen 
laitos voi myöntää erillisopinto-oikeuden puuttuville kursseille. Katso tarkemmat 
tiedot ja hakulomake liitteessä ”Erillisopinto-oikeus puuttuviin opintoihin”. 

Jos sinulle on epäselvää, mitä vaadittuja opintoja sinulta puuttuu, voit olla yhteydessä 
opintojen suunnittelijaan: programmecounsellor-biz@aalto.fi.  

 

HT- ja KHT-tutkintoon vaaditut opinnot 

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: 

http://avoin.aalto.fi/fi/
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1)      liiketaloustiede ja kansantaloustiede 

2)      yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 

3)      talousmatematiikka ja tilastotiede 

4)      tietotekniikka ja tietojärjestelmät 

 

Opintojen suunnittelu 

Opintojen täyttyminen laskentatoimen pääaineopiskelijana 

Tutkintosäännön 2013 mukaan opiskelevan on suoritettava tilintarkastuksen ja sisäisen 
valvonnan kurssi(t) ja riittävä määrä laskentatoimen muita kursseja sekä otettava 
yritysjuridiikka sivuaineeksi joko kandi- tai maisteriohjelmassa. 

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

Opintojen täyttyminen yritysjuridiikan pääaineopiskelijana 

Tutkintosäännön 2013 mukaan opiskelevan on suoritettava tilintarkastuksen ja sisäisen 
valvonnan kurssi(t) sekä riittävä määrä laskentatoimen muita kursseja, jotta 
kokonaispistevaatimukset täyttyisivät. 

Tutkintosäännön 2005 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 ja sisäisen 
tarkastuksen kurssit. 

Opintojen täyttyminen muun aineen opiskelijana 

Muiden aineyhdistelmien osalta tarvittavat opinnot eivät välttämättä mahdu tutkintoon, 
vaan opintoja on mahdollisesti suoritettava ylimääräisinä opintoina tai täydennysopintoina 
tutkinnon jälkeen.



Vaadittavat opinnot  

Alla olevasta taulukosta näet mitkä kurssit täyttävät vaadittavat opinnot (TS2005 & TS2013). 
Näitä vanhempien lukuvuosien kurssien vastaavuutta voi tiedustella suunnittelijalta. 

Vaadittavat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot 52 op 

Pakolliset opinnot yht. 18 op 

1. Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa sekä sisäinen valvonta 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

ABL-C1100 Tilintarkastus ja sisäinen 
tarkastus 6 op 

22C00500 Tilintarkastus 6 op 

(Suositellaan, muttei pakollinen: 
ABL-C1101 Contemporary Digital Audit 
Procedures 6 op) 

22C27000 Sisäinen tarkastus 6 op 

(aiempi: 22C00600 Sisäinen tarkastus ja ATK-
avusteinen tarkastus 6 op) 

2. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen analysointi 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

ABL-C1133 Tilinpäätösraportointi 6 op 22C00100 Kirjanpito 6 op 

 3. Johdon laskentatoimi 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

ABL-C1122 Management Accounting I: 
Towards Profitable Decision Making 6 op 

22C00200 Johdon laskentatoimi l 6 op 

 

Muut laskentatoimen opinnot väh. 34 op 

Jotta 52 op laskentatoimen vaadittavia opintoja täyttyy, valitse kursseja tältä listalta: 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

ABL-A1300 Yrityksen talouden johtaminen ja 
raportointi 6 op 

22A00110 Laskentatoimen perusteet 6 
op 

ABL-C1144 Management Accounting II: 
Planning and Performance Management 6 op 

22C00300 Johdon laskentatoimi II 6 op 



ABL-C1111 Introduction to Financial 
Accounting 6 op 

22C00100 Kirjanpito 6 op* 

ABL-C1133 Tilinpäätösraportointi 6 op* 22C00400 Tuloslaskenta 6 op 

ABL-C1101 Contemporary Digital Audit 
Procedures 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 

ABL-C1102 Hands-On Analytics on Accounting 
Information Systems 6 op 

22C28000 Accounting and Information 
Systems 6 op 

ABL-C1103 Data Analytics for Accounting and 
Audit 

 

 * Toinen näistä on pakollinen (kohdassa 2) 

 

 

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 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

32A00130 Yritysjuridiikan perusteet 6 op 

 

32A00110 Yritysjuridiikan perusteet ja 
liike-elämän etiikka 6 op 

32A00120 Yritysjuridiikan perusteet 
3op ja joku seuraavista: 32C260 
Rahoitusjuridiikka /32E21010 
Rahoitusoikeus /32E22100 
Rahoitusmarkkinaoikeus 6 op) 

32C060 Verotuksen perusteet 6 op  



32C26000 Yhtiöjuridiikka 6 op 32E11000 Yhtiöoikeus 6 op 

32C2500 Sopimusjuridiikka 6 op 

TAI: 32Exxxxx /ABL-E2xxx Jokin yritysjuridiikan E-
tasoinen kurssi 

32C11000 Sopimus- ja 
markkinointijuridiikka 6 op 
 

Lisätietoja aiempien kurssien vastaavuudesta voi tiedustella yritysjuridiikan 
vastuuhenkilöiltä.  

 

Vaadittavat kauppa- ja taloustieteen opinnot 22 op 

TS2013 mukaisessa tutkinnossa vaatimukset täyttyvät seuraavilla kursseilla: 

Nykyiset kurssit (1.8.2022 alkaen) Aiemmat kurssit 

31A00110 Taloustieteen perusteet 6 op  

28A00110 Rahoituksen perusteet 6 op  

30A02000 Tilastotieteen perusteet 6 op  

ISM-A1002 Johdatus data-analytiikkaan 30A01100 Taulukkolaskenta ja 
analytiikka 6 op 

30A01000 Taulukkolaskenta ja 
analytiikka 5 op 

 

Tutkintosäännön 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. 

 


