
JHTT-tutkintokoe 2013  
 
OSA I: Tilintarkastustietous ja -tekniikka 
 
Kysymykset 1–3. 
 
Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä 
vastaa kysymyksen 2 kohtaan b. 
 
Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja / En ole KHT-/HTM-tilintarkastaja 
 
Kysymys 1: Julkisen varainkäytön rajat ja reunaehdot 
Aika-arvio: 30–40 minuuttia 
Maksimipistemäärä: 2 pistettä 
 
Tapaat lomallasi vanhan tuttavasi Rolle Vinhan, joka kertoo sinulle ryhtyneensä opiskelemaan 
uuteen ammattiin ja tämän vuoksi olevansa nykyisin päätoiminen opiskelija. Keskustelunne 
aikana Rolle mainitsee sinulle opiskelijoiden keskuudessa vallitsevasta epävarmuudesta koskien 
opintotukietuuksien maksamista. Hän kertoo, että viime kuukauden opintorahaa ei ole vieläkään 
maksettu opiskelijoille. Kun Rolle oli tiedustellut asiaa Kansaneläkelaitoksesta, hänelle oli 
todettu, että etuuksien maksamisen myöhästyminen johtuu opintorahan maksamiseen valtion 
talousarviossa varatun määrärahan riittämättömyydestä. Määräraha on miltei loppu jo nyt, vaikka 
kuluvaa vuotta on vielä muutama kuukausi jäljellä. Kansaneläkelaitoksen edustaja oli kehottanut 
Rollea ottamaan asiassa yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön tarkempien tietojen saamiseksi. 
 
Ministeriöstä Rollen tiedusteluihin oli vastannut neuvotteleva virkamies Vilma Posti, joka oli 
vahvistanut Kelan antamat tiedot oikeiksi. Opintorahaan oikeutettujen opiskelijoiden lukumäärä 
on tänä vuonna ollut reilusti arvioitua suurempi ja tästä syystä valtion talousarviossa opintorahan 
maksamiseen osoitettu arviomääräraha ei millään tulisi riittämään koko vuodeksi.  
 
Rolle oli halunnut tietää, mitä ministeriö aikoo tehdä, jotta sekä rästissä olevat että loppuvuotta 
koskevat opintoraha-etuudet pystytään maksamaan opiskelijoille. Neuvotteleva virkamies Vilma 
Posti oli kertonut ministeriön parhaillaan harkitsevan eri vaihtoehtoja ja niiden laillisuutta. Yksi 
vaihtoehto asian ratkaisemiseksi olisi se, että kyseiset opintoraha-erät maksetaan tuensaajille 
”valtion muista varoista”, mutta maksut kirjataan siitä huolimatta normaalin opintoraha-
momentin menoksi. Tämän jälkeen tosin jouduttaisiin Postin mukaan toteamaan kyseinen 
arviomääräraha ”ylitetyksi reippaasti pakon edessä”. 
 
Ministeriön virkamies oli ilmoittanut toiseksi vaihtoehdoksi sen, että loppuvuonna opintorahan 
maksaminen kirjataan kokonaan toisen talousarvio-momentin menoksi eli yksinkertaisesti 
siirretään alun perin muuhun tarkoitukseen myönnettyä talousarvion määrärahaa käytettäväksi 
opintorahan maksamiseen. Kolmas – ja opiskelijoiden kannalta ikävin – vaihtoehto olisi Vilma 
Postin mukaan se, että loppuvuonna opintorahaa ei voida maksaa. Tätä vaihtoehtoa puoltaisi 
Vilma Postin mukaan se, että ”eduskunnan tekemä talousarviopäätös sitoo ministeriöitä ja jos 
määräraha loppuu, niin se loppuu”.  



 
Valmistaudut parhaillaan JHTT-tutkintokokeeseen, minkä vuoksi asia kiinnostaa sinua 
erityisesti. Rolle Vinha innostuu tästä ja kysyy sinun näkemystäsi koskien ministeriön 
harkitsemien toimien laillisuutta. 
 
Anna ytimekkäät ja oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin. 
 
a) Onko arviomäärärahan ylittäminen kyseisessä tapauksessa mahdollista? Jos on, niin 

millaisella menettelyllä ja minkälaisin oikeudellisin reunaehdoin ylittäminen voi tapahtua? 
 
b) Miten arvioit ministeriön virkamiehen esittämää ratkaisuvaihtoehtoa, jossa määrärahaa 

siirrettäisiin muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se on talousarvio-päätöksellä 
myönnetty?  

 
c) Entä kolmas toimintavaihtoehto: voidaanko opintorahan maksamatta jättämistä perustella 

oikeudellisesti pätevästi talousarvio-päätöksen sitovuudella? 
 
 
Mallivastaus 
1 a) (1,0 pistettä) 
Suomen perustuslain (731/1999) 85 §:n mukaan valtion talousarvioon otettua arviomäärärahaa 
(toisin kuin kiinteää määrärahaa tai siirtomäärärahaa) saa ylittää sen mukaan kuin lailla 
säädetään. Valtion talousarviolain (423/1988) 7 §:ssä säädetään, että lupa arviomäärärahan 
ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai 
ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka 
arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista 
muutoin toteuttaa. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan myös antaa tulokertymän rajoissa 
silloin, kun kysymys on maksullisesta toiminnasta tai menot on sidottu tulokertymään. Valtion 
talousarvioasetuksen (1243/1992) 17 §:n mukaan luvan arviomäärärahan ylittämiseen antaa 
asianomainen ministeriö. 
 
Opintorahassa on valtion näkökulmasta kyse lakisääteisestä eli niin sanotusta sidotusta menosta. 
Tässä tapauksessa ministeriö siis voi lähtökohtaisesti tehdä päätöksen opintorahaan osoitetun 
määrärahan ylittämisestä, mutta talousarvioasetuksen 17 §:n nojalla asia tulisi saattaa 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi, mikäli kyse on suuresta ylityksestä. Jos 
arviomäärärahan ylittäminen on aikaisemmat ylitykset mukaan lukien enintään 20 prosenttia 
määrärahasta ja kuitenkin enintään 1 000 000 euroa voidaan pyytää valtiovarainministeriön 
lausunto valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn sijasta. Jos ministeriö ei tyydy 
valtiovarainministeriön lausuntoon eikä katso voivansa luopua asiasta, asia on saatettava 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi. Ministeriön on viivytyksettä informoitava 
valtiokonttoria arviomäärärahan ylittämispäätöksestä. 
  



 
 
1 b) (0,5 pistettä) 
Perustuslain (731/1999) 85 §:n 2 momentin mukaan määrärahaa ei saa siirtää talousarvion 
kohdasta toiseen, ellei sitä ole talousarviossa sallittu. Lailla voidaan kuitenkin sallia määrärahan 
siirtäminen sellaiseen kohtaan, johon sen käyttötarkoitus läheisesti liittyy. 
 
Näin ollen opintorahaa ei voida maksaa toisen määräraha-momentin menoista, ellei talousarvio-
päätöksestä tai laista löydy tähän valtuutusta. 
 
1 c) (0,5 pistettä) 
Perustuslain (731/1999) 88 §:ssä säädetään laillisesta saatavasta, joka yksityisellä on oikeus 
valtiolta saada. Säännöksen mukaan jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada 
valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu. Jos henkilö täyttää opintorahan saamiseksi 
opintotukilaissa (65/1994) säädetyt edellytykset, on etuus hänelle maksettava riippumatta 
talousarvion määrärahan mitoituksesta. 
 
 
Kysymys 2: Tilintarkastajan aseman ja esteellisyyden arviointi 
Aika-arvio: 20–30 minuuttia 
Maksimipistemäärä: 1 piste 
 
Toimit Peippomäen kunnan tilintarkastajana. Tämän lisäksi sinut on valittu tilintarkastajaksi 
myös Peippomäen kunnan kahteen tytäryhtiöön. Tapaat sattumalta kunnan keskustan kahvilassa 
Peippomäen kunnanvaltuuston jäsenet Jimi Ylä-Mäkisen ja Piritta Tarkan. He kertovat sinulle, 
että tuoreina valtuutettuina heidän tietopohjansa tarkastusasioissa on varsin ohut. Keskustelunne 
ajautuukin käsittelemään tilintarkastajan asemaa ja erityisesti esteellisyyttä. Esitä perustellut 
vastauksesi seuraaviin valtuutettujen esittämiin kysymyksiin. 
 
a) Koska toimit kunnan tilintarkastajana, etkö ole esteellinen toimimaan kunnan tytäryhteisöjen 

tilintarkastajana? Miten yleisesti ottaen tulisi suhtautua siihen, että kunnan tilintarkastaja 
toimii myös kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tilintarkastajana? 
 

b) Mihin oikeussäännöksiin perustuu tilintarkastajan esteellisyyden sääntely? Tarkastele asiaa 
yksityisoikeudellisen yhtiön tilintarkastajan esteellisyyden sekä kunnan tilintarkastajan 
esteellisyyden näkökulmista. 

 
c) Piritta muistaa keskustelun aikana, että hänen serkkunsa työskentelee JHTT-tilintarkastajana. 

Piritta kysyy näkemystäsi siitä, voisiko hänen serkkunsa toimia Peippomäen kunnan ja 
kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastajana sitten, kun tehtävä joskus sinulta vapautuu, vai olisiko 
tämä esteellinen. Entä jos Piritta Tarkka toimisi tulevaisuudessa kunnanhallituksessa, voisiko 
hänen serkkunsa tällöin toimia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana?  

  
 
Mallivastaus 
2 a) (0,5 pistettä) 



 
Yksityisoikeudellisen yhtiön tilintarkastajan esteellisyyden sääntelyn oikeusperusta löytyy 
tilintarkastuslain (459/2007) 25 §:stä. Kunnan tilintarkastajan esteellisyydestä säännellään 
kuntalain 52 §:ssä, jossa viitataan hallintolain 27–30 §:iin. 
 
2 b) (0,2 pistettä) 
Kunnan tilintarkastajana toimiminen ei tee henkilöä esteelliseksi toiminaan kunnan tytäryhteisön 
tilintarkastajana. Päinvastoin, on suotavaa, että kunnan tilintarkastaja toimii myös 
kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tilintarkastajana. Tällöin tilintarkastajalla on paremmat 
edellytykset suorittaa kuntalain (365/1995) 73 §:ssä asetetut tehtävät koskien kunnan 
konsernitilinpäätöksen ja konsernivalvonnan asianmukaisuuden tarkastusta. (1.1.2014 voimaan 
tulevassa 73 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, 
onko kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.) 
 
 
2 c) (0,3 pistettä) 
Lainsäädännöstä ei löydy määräystä, jonka mukaan kunnanvaltuuston jäsenen serkku olisi 
esteellinen toimimaan kunnan tilintarkastajana eli estettä tilintarkastajana toimimiselle ei 
lähtökohtaisesti ole. Esteellisyyden yleisesti ottaen aiheuttavat ”läheiset henkilöt”, jotka ovat 
asiassa asianosaisia. Läheiset henkilöt on lueteltu 28 §:ssä eikä tässä mainita serkkuja. Pelkkä 
sukulaisuussuhde ei tekisi valtuutetun serkkua esteelliseksi toimimaan tilintarkastajana, ellei 
kyse ole lain 28 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittamasta ”muuten erityisen läheisestä henkilöstä 
tai tällaisen henkilön puolisosta”. Esteellisyyttä ei aiheutuisi myöskään esteellisyysperusteita 
koskevien tilintarkastuslain (459/2007) 25 §:n säännösten perusteella. 
 
Mikäli Piritta Tarkka olisi kunnanhallituksen jäsenenä, ei pelkkä sukulaisuussuhde estäisi 
hallintolain 28 §:n nojalla silloinkaan hänen serkkunsa toimimista kunnan tilintarkastajana. 
Huomioon asian harkinnassa on toki otettava hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta, jonka 
mukaan henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa ”muusta erityisestä 
syystä” vaarantuu.  
 
 
Kysymys 3: Julkisen talouden tasapainoisuuden valvonta Euroopan unionissa ja Suomessa  
Aika-arvio: 40–50 minuuttia 
Maksimipistemäärä: 2 pistettä 
 
Saat vieraan Yhdysvalloista, kun serkkusi Esteri Reipas-Reagan saapuu kyläilemään Suomeen. 
Esteri työskentelee asuinmaassaan julkisen talouden alan tehtävissä ja on siksi kiinnostunut 
keskustelemaan kanssasi Suomen ja Euroopan taloustilanteesta. Koska Esteri on asunut lähes 
koko ikänsä Yhdysvalloissa, ei hän tunne kovinkaan tarkkaan Suomen ja Euroopan unionin 
talouden järjestelmää. Erityisesti häntä kiinnostavat ajankohtaiset kysymykset julkisesta 
velkaantumisesta, julkisen talouden tasapainosta ja finanssipolitiikan valvonnasta.  
 
Serkkusi esittää sinulle seuraavat kysymykset. Anna niihin perustellut vastauksesi. Ilmoita myös 
mahdollisimman tarkasti, mihin oikeussääntelyyn vastauksesi perustat. 
 



 
a) Millaisia velvoitteita Euroopan unionin oikeus asettaa jäsenvaltiolle koskien julkisen 

talouden alijäämiä ja velkaantumista?  
 

b) Mitä kansainvälisoikeudellisia ja EU-oikeudellisia uudistuksia on viime aikoina laadittu ja 
säädetty julkisen velkaantumisen hillitsemiseksi Euroopassa? 

 
c) Jos jäsenvaltio ei noudata unionin asettamia vakausvelvoitteita, niin millaisia oikeudellisia 

keinoja unionilla on puuttua tilanteeseen? Ketkä EU:n toimijat ovat mukana tässä 
valvontamenettelyssä? 

 
d) Yhdysvalloissa liittovaltiolle on asetettu lakisääteinen velkakatto. Koskeeko Suomenkin 

julkista taloutta lakisääteinen velkakatto vai onko julkiselle taloudelle Suomessa asetettu 
oikeusnormein lainkaan tasapainovelvoitteita?  

 
e) Onko Suomessa julkisen sektorin kansallista toimijaa, joka valvoisi finanssipolitiikkaa ja sen 

tasapainoisuutta? 
 

 
Mallivastaus 
 
3 a) (0,4 pistettä) 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan (ent. EY:n perustamissopimus 
104 art.) mukaan jäsenvaltioiden tulee välttää liiallisia julkisen talouden alijäämiä. Alijäämän 
määrälle sekä julkisen kokonaisvelan määrälle on asetettu tietyt viitearvot, joiden rajoissa 
jäsenvaltion julkisen talouden tulee pysyä. Viitearvot täsmennetään perussopimuksiin liitetyssä, 
liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa (alijäämä max. 3 % / BKT, 
kokonaisvelka max. 60 % / BKT). Velvoitteet koskevat täysimääräisesti talous- ja rahaliiton 
yhteisvaluuttavaiheessa (eurossa) mukana olevia jäsenvaltioita. Tarkempaa sääntelyä asiasta on 
säädetty esimerkiksi niin sanotun vakaus- ja kasvusopimuksen asetuksissa. 
 
3 b) (0,3 pistettä) 
Tuore Suomea koskeva kansainvälinen sopimus, joka koskee julkisen talouden tasapainoa, on 
sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta 
(HE 155/2012 vp) eli niin sanottu talousunionin vahvistamissopimus. Vaikka sopimus on EU-
maiden solmima, se ei ole muodollisesti EU-oikeudellinen säädös, vaan sen sijaan 
kansainvälinen sopimus. Tuoreita EU-oikeudellisia uudistuksia finanssipolitiikan vakauden 
sääntelyssä ovat niin sanotut six-pack ja two-pack säädöskokonaisuudet eli EU:ssa säädettiin 
kerralla useita asetuksia ja yksi direktiivi, joilla on pyritty parantamaan Euroopan talouden 
vakautta ja vahvistamaan valvontaa. 
 
3 c) (0,6 pistettä) 
Euroopan komissio ja EU:n neuvosto (ns. ministerineuvosto) ovat keskeisiä toimijoita 
jäsenvaltioiden julkisen talouden tasapainoisuuden valvonnassa (sopimus Euroopan unionin 
toiminnasta 120–126 art.). Budjettikurin tehosteeksi on perustettu erityinen asteittain koveneva 
valvonta- ja sanktiomenettely (126 art.). Käytännössä tiukimpia rangaistuksia ei ole toistaiseksi 



sovellettu. Menettelyssä komissio on aloitteentekijä ja neuvosto käyttää ylintä päätösvaltaa. 
Vastauksessa edellytettiin selvitettävän liiallisia alijäämiä koskevan valvonta- ja 
sanktiomenettelyn vaiheita. 
 
3 d) (0,5 pistettä) 
Suomessa valtiontaloudelle ei ole asetettu velkakattoa kansallisella lainsäädännöllä. Perustuslain 
84 §:n 2 momentissa säädetyssä niin sanotussa tasapainoperiaatteessa on kyse vain määrärahojen 
kattamisesta riittävillä tuloarvioilla eli velanottoon säännöksellä ei oteta kantaa. Koko julkista 
taloutta koskevat kuitenkin edellä mainitut EU-oikeudelliset tasapainoisuusvaatimukset, jotka 
asettavat velkaantumiselle bruttokansantuotteeseen suhteutetun prosentuaalisen katon. 
Kunnallistaloutta koskee kunnallislain (365/1995) 65 §:ssä säädetty alijäämän 
kattamisvelvollisuus. 
 
3 e) (0,2 pistettä) 
Suomessa valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tehtäväalueeseen kuuluu finanssipolitiikan 
tarkastus. Tarkastusviraston tehtäväksi säädettiin vuonna 2012 myös uusista kansainvälisistä 
velvoitteista johtuvat finanssipolitiikan tarkastustehtävät: VTV:stä annetun lain (676/2000) 1 §:n 
uuden 4 momentin mukaan tarkastusvirasto hoitaa talous- ja rahaliiton vakaudesta, 
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdystä sopimuksesta sekä julkisen 
talouden monivuotisia kehyksiä koskevista EU-oikeudellisista velvoitteista johtuvia 
tarkastustehtäviä. 
 


