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Toimitusjohtajalta

Tervetuloa tutustumaan Auditus Tilintarkastus Oy:n 31.8.2022 päättyneen tilikauden 
avoimuusraporttiin. Kerromme raportissa kuluneen tilikauden toimenpiteistämme ti-
lintarkastuksen laadun ja riskienhallinnan kehittämiseksi sekä toimenpiteistämme, joilla 
säilytämme riippumattomuutemme tilintarkastajana. Tämä raportti on yksi tapa jakaa 
sidosryhmillemme tietoa toiminnastamme ja arvoistamme.

Avoimuusraportti on laadittu EU:n tilintarkastusasetuksen No. 537/2014 mukaisesti.

Auditus Tilintarkastus Oy:n liikevaihto elokuussa 2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 
1,2 miljoonaa euroa, mikä oli edellisen vuoden tasolla. Tilintarkastuspalveluiden liike-
vaihto kasvoi, mutta pieneni hieman muiden palveluiden osalta.

Tilikauden lopussa meillä oli töissä 16 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 17.
Arvomme ovat käytännönläheisyys, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä yksityistä 
yrittäjyyttä arvostava tapa toimia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme 
luoda lisäarvoa ja palvella paremmin. Haluamme olla talouden kumppani, jonka ote on 
ammatillinen, toimintatapa joustava ja organisaatio ketterä.

Yhtiön slogan on ”Tuloksesi tarkastaja – lähellä sivua”. Tällä haluamme viestiä palveluha-
lukkuutta ja ennen kaikkea joustavuutta tilintarkastusten suorittamisessa. Tavoitteenam-
me on, että tilintarkastajaa tai asiantuntevia assistenttejamme on helppo lähestyä ja osa 
ongelmista voidaan ratkoa jo ennen kuin ne syntyvät.

Viime vuosien kehitys digitaalisten palvelujen osalta on mahdollistanut tilintarkastusten 
tekemisen riippumatta asiakkaan sijainnista. Koronapandemian aikana henkilöstömme 
on sopeutunut työskentelemään etänä kotitoimistoissaan. Etätyökäytäntö lisää jousta-
vuutta ja tulee jatkossakin olemaan osa yhtiömme toimintamallia.

Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta.

Hämeenlinnassa 28. päivänä syyskuuta 2022

Mikko Riihenmäki
Toimitusjohtaja, Auditus Tilintarkastus Oy
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Hallinto

Auditus Tilintarkastus Oy noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain, tilintar-
kastuslain ja muiden lakien säännöksiä. Lisäksi toimintaa ohjaavat toimialan 
säännöt, standardit, ohjeet ja suositukset.

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus valitsee 
toimitusjohtajan. Hallituksen jäsen ja varajäsen ovat hyväksyttyjä tilintar-
kastajia. Päättyneellä tilikaudella Auditus Tilintarkastus Oy:n varsinainen yh-
tiökokous pidettiin 8.11.2021.

Auditus Tilintarkastus Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden päättyes-
sä KHT Mikko Riihenmäki varsinaisena ja KHT Jukka Lampila varajäsenenä. 
Hallitus kokoontui tilikaudella yhden kerran.

Toimitusjohtaja Mikko Riihenmäki hoitaa operatiivista toimintaa.
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Organisaatio

Auditus Tilintarkastus Oy (y-tunnus 0727888-1) on tilintarkastusyhteisö, jon-
ka toiminta käsittää tilintarkastuspalvelut, erilaisten lausuntojen ja todistus-
ten antamisen sekä neuvontapalvelut, kuten konsultoinnin ja koulutuksen.

Auditus Tilintarkastus Oy:n toimintaa ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö 
kuten osakeyhtiölaki ja tilintarkastuslaki, yhtiöjärjestys ja tilintarkastusalan 
säännöt, ohjeet ja suositukset.

Tilintarkastuslain mukaan yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimää-
rästä enemmistön on oltava yhtiössä työskentelevillä PRH:n tilintarkastus-
valvonnan hyväksymillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä. Auditus 
Tilintarkastus Oy:ssä toimiva tilintarkastaja omistaa yli puolet yhtiön ulkona 
olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Kuluneella tilikaudella yhtiön tytäryhtiön KS Tilintarkastus Oy:n sulautumi-
nen on saatu päätökseen. Sulautuminen on rekisteröity 12.5.2022. 

Tällä hetkellä yhtiössä on yksi äänivaltainen henkilöosakas, joka on ollut yh-
tiön palveluksessa tilikauden aikana. Osakas sitoutuu noudattamaan yhtiön 
riippumattomuus- ja osakkeenomistussääntöjä sekä muita toimintaa koske-
via sääntöjä ja ohjeita.

Osakkaiden palkitseminen perustuu osakkaiden kehittymiseen yhtiön par-
tnereina, heille asetettujen vuotuisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä 

yhtiön taloudelliseen menestykseen. 
Osakkaan suoritusarvioinnin keskeisiä 
kriteerejä ovat arvojen mukainen toi-
minta, asiakastyö, johtaminen ja muut 
roolit yhteisössä sekä laatu ja yhtiön ta-
loudellinen tulos.

Osakkaiden palkitsemisesta päättää hal-
litus. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä osakkai-
den palkitsemisohjelmaa.
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Liikevaihto

Auditus Tilintarkastus Oy:n liikevaihto 31.8.2022 päättyneellä tilikaudella oli 
1,19 M€. 

Liikevaihdon jakautuminen 31.8.2022 päättyneellä tilikaudella

8/2020

941

8/2021

1 211

8/2022

1 185

 
 58 4,9 %
 

 1 067 90,1 %
 

 
 48 4,1 %
 

 12 1,0 %
 

 1 185 100,0 %

Tulot yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen ja 
yhteisöjen, jotka kuuluvat konserniin, jonka emoyritys on 
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, tilinpäätösten ja 
konsernitilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 

Tulot muiden yhteisöjen tilinpäätösten ja 
konsernitilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 

Tulot sallituista muista kuin tilintarkastuspalveluista 
yhteisöille, joiden tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisö 
suorittaa 

Tulot muille yhteisöille suoritetuista muista kuin 
tilintarkastuspalveluista 

Yhteensä

 Tilikausi 2021–22
      Palvelu liikevaihto t€ %-osuus
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Laadunvalvontajärjestelmä,  
laaduntarkastus ja riippumattomuus

Auditus Tilintarkastus Oy ja sen henkilökunta noudattaa toiminnassaan alan lainsäädän-
töä, määräyksiä ja standardeja sekä lisäksi tilintarkastajien ammattikuntaa ja toimintaa 
koskevia ohjeita ja yleisiä periaatteita, kuten Suomen Tilintarkastajat ry:n hyväksymiä 
tilintarkastusalan suosituksia ja ohjeita, jotka perustuvat IAASB:n (International Auditing 
and Assurance Standards Board) antamiin ja IFAC:in (The International Federation of Ac-
countants) julkaisemiin kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin.

Kaikki toimeksiannot pyritään hoitamaan laadukkaasti. Laadun varmistamiseksi yhteisön 
käyttöön on luotu tarkastustyökaluja, jotka ohjaavat tarkastustoimintaa ja varmistavat, 
että toimeksiantojen laatu pysyy tasaisena tekijästä riippumatta. 

Yhtiö noudattaa laatuohjeistuksessaan kansainvälistä laadunvalvontastandardia (ISQC1). 
Ulkoisesta laadunvarmistuksesta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusval-
vonta.

Yhtiön sisäinen laadunvalvontajärjestelmä käsittää laki-
sääteisten tilintarkastajien sisäiset laaduntarkastukset. 
Jokainen tarkastaja on sisäisen laaduntarkastuksen koh-
teena vähintään kerran kolmessa vuodessa. Päävastuul-
liset tilintarkastajat valvovat tarkastustiimien jäseniä ja 
lisäksi henkilöstön työn laatua varmistetaan säännöllisillä 
tapaamisilla laatuvastaavan kanssa. 

Laadun varmistamiseksi henkilöstön osaamista kehite-
tään jatkuvasti. Lakisääteisten tilintarkastajien osalta 
noudatetaan Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimuksia 
tilintarkastajan hyväksymisen edellytysten säilyttämisek-
si sekä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Muun henkilöstön osaamista kehitetään sekä sisäisellä 
että ulkoisella koulutuksella.

Auditus Tilintarkastus Oy:ssä noudatetaan IESBAn (International Ethics Standards Board 
for Accountants) eettisten sääntöjen (Säännöt) perusperiaatteita, jotka ovat: rehellisyys, 
objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja ammatil-
linen käyttäytyminen.
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Viimeisin Patentti- ja rekisterihallituksen suorittama yhteisön laaduntarkastus aloitettiin 
tilikauden aikana ja valmistuu tilikauden päättymisen 31.8.2022 jälkeen. Kaikki yhtiöm-
me palveluksessa olevat tilintarkastajat ovat laadunvalvonnan kohteena kolmen vuoden 
välein.

Auditus Tilintarkastus Oy on toiminut tilintarkastajana viimeksi kuluneen tilikauden 
(1.9.2020-31.8.2021) aikana seuraavissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin koh-
teena olevissa yhteisöissä: Valoe Oyj.

Riippumattomuuden arviointi ja valvonta ovat keskeisinä osa-alueina uusien asiakkaiden 
ja toimeksiantojen hyväksymismenettelyssä, pitkäkestoisissa toimeksiannoissa sekä tar-
jottaessa muita kuin tilintarkastuspalveluita tilintarkastusasiakkaille. Riippumattomuu-
den säilymistä seurataan jatkuvasti ja se huomioidaan myös henkilöstön koulutuksessa.

Henkilöstömme allekirjoittaa vuosittain riippumattomuussäännösten noudattamista 
koskevan henkilökohtaisen vahvistuksen. Seuraamme myös, että toimintamme on sään-
nösten tarkoittamalla tavalla jatkuvasti riippumatonta. Lisäksi valvomme, että vastuul-
listen tilintarkastajien toimikaudet eivät ylitä tilintarkastuslain ja muiden säännösten ja 
sääntöjen rotaatiovaatimuksia. Suoritamme vuosittain toimintamme riippumattomuut-
ta koskevan sisäisen arvioinnin. Riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet ja me-
nettelytavat on kuvattu laadunvalvontakäsikirjassa.

Patentti- ja rekisterihallitus valvoo tilintarkastajien riippumattomuutta tilintarkastuslain 
nojalla.

Yhtiömme ja henkilöstömme noudat-
taa IESBAn (TheInternational EthicsS-
tandardsBoard for Accountants) riip-
pumattomuutta koskevia eettisiä 
sääntöjä. Lisäksi yhtiömme riippu-
mattomuusohjeistukset perustuvat 
Suomen lainsäädäntöön ja toimialan 
suosituksiin.
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Henkilöstö ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstön työn laadun varmistamiseksi pidämme tärkeänä, että kaikki 
asiantuntijamme kehittävät omaa ammattitaitoaan. Tilintarkastajien edel-
lytetään osallistuvan koulutuksiin ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi. 

Osaamisen kehittämistä tuetaan yhtiön 
sisäisten ja ulkoisten toimijoiden, kuten 
ST-Akatemian, koulutusten kautta. Sisäisiin 
koulutuksiimme lukeutuvat säännöllisesti 
järjestettävät koko henkilöstölle suunnatut 
koulutuspäivät sekä eri aihealueisiin liittyvät 
tiedotteet. Yhtiö kannustaa henkilöstöä osal-
listumaan tilintarkastajatutkintoon tähtää- 
viin koulutuksiin. Jokaisen työntekijän kans-
sa käydään vuosittain kehityskeskustelu, 
johon liittyy osana myös henkilön koulutus- 
tarpeet.

Auditus tukee henkilöstön työhyvinvointia monin eri tavoin, kuten etätyö-
mahdollisuuksilla, työaikajoustoilla ja liukuvalla työajalla. Pitkän etätyöjak-
son aikana ja sen jälkeen yhtiössä on pidetty säännöllisiä tiimipalavereita, 
joissa käydään läpi työtilanteen lisäksi erilaisia dokumentaatioon ja toimek-
siantojen laatuun liittyviä asioita.

Hämeenlinnassa 28. päivänä syyskuuta 2022

Auditus Tilintarkastus Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Riihenmäki
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja



www.auditus.fi

Tuloksesi tarkastaja – lähellä sinua


