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ABSTRACT 

Sirainen, Antti 
The development of the professional competence of graduating vocational school 
business students in on-the-job-learning in accounting firms 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 243 p.  
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 111) 
ISBN 978-951-39-7825-9 (PDF) 
 
The development of the professional competence of vocational school business and 
administration students is studied during a process of on-the-job-learning before 
graduation. The empirical material of this study has been gathered through semi-
structured interviews with graduates from one educational institution and from 
accounting firm professionals in the on-the-job learning sites. The aim is to study the 
students' experiences and the experiences of the accounting professionals in process 
of developing students' competence during the on-the-job learning. In the empirical 
part, the level of experienced competence is compared with professional criteria, 
such as the knowledge-based ratings of the Erityisalojen liitto (Union of Private 
Sector Professionals) and the Taloushallintoliitto (Association of Finnish Accounting 
Firms).  

In addition, the results of the dissertation are compared with previous inter-
national and domestic studies. In Finland, the vocational qualifications in business 
and administration have not been studied in relation to financial accounting work 
tasks and work life expectations. In basic business economics education and also in 
the workplace, the concept of financial management is commonly used instead of 
accounting, so the empirical material also often refers to the tasks and competence of 
financial management.   

This research is a qualitative and interpretative field research. It is a method-
ology that, in accordance with the phenomenological-hermeneutical approach, ex-
amines the development of the professional competence of a graduate student in the 
on-the-job learning process. Initially it defines the professional competence of ac-
counting and its construction as a professional competence in performing specific 
professional tasks in accordance with the organization's expectations of competence. 
In line with the hypothetical expectation gap model of Buin and Porter (2010), learn-
ing in real working life situations and the development of skills and the growth of 
professionalism are studied. On-the-job-learning at the accounting firm is considered 
in accordance with the theory of competence transfer (Koskinen & Pihlanto 2006) 
and the professional socialization theory (Anderson-Gough et al. 1998). Student 
learning and sharing habits or even operational cultures and values are studied in 
the accounting work context. The research showed that the development of account-
ing professional competence is influenced by personal factors, and that professional 
competence requires not only learning accounting but also professional socialization 
and customer service skills, analytical skills and communication skills.  

 
Keywords: accounting, competence, on-the-job learning, expectation gap, profes-
sional socialization  
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Liiketalouden perustutkintoa suorittavan merkonomiopiskelijan ammatillisen 
osaamisen kehittymistä tutkitaan työssäoppimisprosessin aikana opintojen lop-
puvaiheessa. Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty puolistruktu-
roiduilla haastatteluilla, joissa on haastateltu yhden oppilaitoksen taloushallinnon 
merkonomiopiskelijoita ja työssäoppimispaikkojen tilitoimistoammattilaisia. Ta-
voitteena on tutkia opiskelijoiden omia ja tilitoimistoammattilaisten kokemuksia 
opiskelijoiden osaamisen eli kompetenssin kehittymisestä työssäoppimisproses-
sin aikana. Empiirisessä osassa tuloksia eli koettua osaamistasoa verrataan am-
matillisiin kriteereihin, joita ovat mm. liiketalouden perustutkinnon taloushallin-
non osaamiskriteerit ja työelämäorganisaatioiden, kuten Erityisalojen liiton ja 
Taloushallintoliiton, osaamisluokitukset. Lisäksi väitöskirjan tuloksia verrataan 
aiempiin kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin. Suomessa ei aiemmin ole 
tutkittu liiketalouden perustutkinnon tai muun alemman laskentatoimen koulu-
tuksen sopivuutta laskentatoimen työtehtäviin ja työelämän osaamisodotuksiin. 
Liiketalouden perustutkinnon perusteissa käytetään taloushallinnon käsitettä 
laskentatoimen sijaan, joten myös empiirisessä aineistossa puhutaan taloushallin-
non tehtävistä ja kompetenssista.   

Tämä tutkimus on metodologialtaan laadullista ja tulkitsevaa kenttätutki-
musta, jossa fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaisesti tutkitaan 
valmistuvan merkonomiopiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä työssä-
oppimisprosessissa. Aluksi määritellään laskentatoimen ammatillinen osaaminen 
ja sen rakentuminen ammatilliseksi kompetenssiksi tietyn ammatillisen tehtävän 
suorittamiseksi organisaation osaamisodotusten mukaisesti. Buin ja Porterin (2010) 
hypoteettista koulutuksen odotuskuilumallia mukaillen tutkitaan todellisissa työ-
elämän tilanteissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä ammatilli-
suuden kasvua. Tilitoimistossa tapahtuvaa työssäoppimista tarkastellaan sekä 
kompetenssin siirtymisen teorian (Koskinen & Pihlanto 2006) että opiskelijan am-
matillisen sosiaalistumisen teorian (Anderson-Gough et al. 1998) mukaisesti. Opis-
kelijan oppimista ja tapojen tai jopa toimintakulttuurin tai arvojen jakamista ja 
omaksumista tutkitaan tilitoimistokohtaisesti. Tutkimus osoitti, että laskentatoimen 
ammatillisen osaamisen kehittymiseen vaikuttavat persoonalliset tekijät, tilitoimis-
toissa tapahtuva oppiminen, ammatillinen sosiaalistuminen ja asiakaspalvelutaito-
jen oppiminen, joka edellyttää erityisesti laskentatoimen raporttien luku- ja ana-
lysointitaitoa sekä viestinnällisiä taitoja. 

 
Avainsanat: laskentatoimi, kompetenssi, työssäoppiminen, odotuskuilu, ammatil-
linen sosiaalistuminen 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa  

Suomelle on tärkeää säilyttää osaava työvoima, korkea koulutustaso ja hyvät 
edellytykset pärjätä kansainvälisessä kilpailussa (Dufva et al. 2017, 20). Yhteis-
kunnan muuttuessa aiemmin ammattikoulutuksessa saatu ammattiosaaminen 
ei enää riitä koko työssäoloajalle; työ ja tarvittavat taidot muuttuvat yhteiskun-
nan muuttuessa. Tietoyhteiskunnassa osaaminen on jatkuvasti kehittyvää, osa 
ammateista jopa kuolee ja syntyy uusia. (Helakorpi 2004, 2.) Hallitusohjelmassa 
yhtenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen li-
sääminen, jolloin muun muassa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja 
työelämään siirtymistä nopeutetaan (Valtioneuvosto 2015). Taloushallinto on 
myös suurten muutosten keskellä, digitalisaation ja taloushallinnon automati-
soitumisen ennustetaan vähentävän laskentatoimen alan työpaikkoja lähitule-
vaisuudessa. Muutos on toisaalta mahdollisuus ja voi mahdollistaa laskenta-
toimen asiantuntijan - oli hän sitten palkanlaskija, kirjanpitäjä tai tilintarkastaja 
- keskittymisen rutiinien suorittamisen sijaan esimerkiksi havaitsemaan poik-
keamia, tekemään johtopäätöksiä ja antamaan toimenpidesuosituksia liiketoi-
minnasta vastaaville. (Soro 2017, 3.) Laskentatoimen ammattilaisen työtehtävis-
sä rutiinimaiset tehtävät voidaan hoitaa entistä nopeammin ja helpommin, jol-
loin työtehtävät painottuvat enemmän talousdatan analysointiin ja konsultoin-
tiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että taloushallinnon rutiinitehtävätkin osataan.

Laskentatoimen ammatillisen osaamisen kehittymiseen liittyvä tutkimus 
on aiemmin keskittynyt tyypillisesti yliopistokoulutusta vaativiin tehtäviin, 
kuten kontrollereiden rooleihin1 ja tilintarkastajien eettisiin arvoihin2. Laskenta-
toimen ammattilaisia työskentelee kuitenkin myös alemmilla koulutus- ja työ-

1 Esimerkiksi Hyvönen, Järvinen ja Pellinen (2015); Lepistö, Järvenpää, Ihanola  ja Tuu-
ri (2016); Lukka ja Järvenpää (2017); Reiter ja Williams (2013). 

2 Esimerkiksi Gaa ja Thorne (2004); Koumbiadis ja Okpara (2008); Malone (2006); Vir-
tanen (2004). 
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tehtävätasoilla, esimerkiksi kirjanpitotehtävissä liiketalouden perustutkinnon 
eli merkonomitutkinnon jälkeen. Näiden tehtävien muutosta ja tehtävissä tar-
vittavan osaamisen kehittymistä ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Vastaavasti 
laskentatoimen oppimista on tutkittu3, mutta jälleen kyseessä on yleensä ollut 
korkeakoulutason oppiminen. Liiketalouden perustutkintokoulutuksen eli 
merkonomikoulutuksen erityispiirre on esimerkiksi opintoihin liittyvä pakolli-
nen harjoittelu eli työssäoppiminen4, joka voi vaikuttaa siihen, miten ammatti-
roolit omaksutaan ja miten ammatillisen kompetenssin koetaan kehittyvän.  

Tässä väitöskirjatutkimuksessa valmistuvan taloushallinnon merkono-
min ammatillisen osaamisen kehittymistä tutkitaan työssäoppimisjakson aikana. 
Opintoihin liittyy työssäoppimista, jonka lopussa tutkintoa varten osaaminen 
arvioidaan tutkinnon osittain näyttöinä. Tämän työn empiirisen haastatteluai-
neiston (36 puolistrukturoitua haastattelua) avulla tutkitaan opiskelijan amma-
tillisen osaamisen kehittymistä tilitoimistoympäristössä ja tutkitaan sen vastaa-
vuutta tilitoimistoammattilaisten odotuksiin ammatillisesta osaamisesta. Empii-
rinen aineisto sisältää tilitoimistojen omistajayrittäjien tai esimiesten, kirjanpitä-
jien ja työssäoppimassa olleiden opiskelijoiden haastattelut.  

Teoreettisena lähtökohtana on Buin ja Porterin (2010, 31) hypoteettinen 
odotuskuilumalli, jossa heidän mukaansa on olemassa osaamiskuilu oppilai-
toksessa opitun ja työelämän edellyttämän ammatillisen osaamisen välillä. Tä-
män väitöskirjatutkimuksen empiirisessä aineistossa tutkitaan merkonomiopis-
kelijan osaamista työssäoppimisen alussa, joka vastaa oppilaitoksessa opittuja 
asioita ja on lähtötasona työssäoppimiselle. Osaamiselle on liiketalouden perus-
tutkinnossa kriteerejä ja osaaminen tulisi työssäoppimisen aikana saattaa riittä-
välle, hyväksyttävälle tasolle. Samalla perustutkinnon kriteerien hyväksyttävää 
tasoa verrataan työelämän osaamisodotuksiin. Työssäoppiminen on prosessi, 
jonka aikana tapahtuu oppimista työpaikan ammattilaisten kanssa työtä tehden, 
jolloin Koskisen ja Pihlannon (2006) siirtymäteorian mukaisesti tapahtuu oppi-
misen kautta osaamisen eli kompetenssin siirtymistä ammattilaisilta työssäop-
pijalle. Niinpä ammatillisen osaamisen kehittymistä tutkitaan työssäoppimis-
jakson lopussa. Lisäksi tilitoimistoammattilaisten odotuksia osaamisesta verra-
taan työssäoppimassa olleiden merkonomiopiskelijoiden käsityksiin osaamises-
taan. Tilitoimistokohtaisessa vertailussa tutkitaan lisäksi opiskelijan tilitoimis-
tokohtaista ammatillista sosiaalistumista Anderson-Goughin, Greyn ja Robso-
nin (1998) teorian mukaisesti. Heidän mukaansa ammatillinen sosiaalistuminen 
liittyy organisatoriseen sosiaalistumiseen, jolloin työssä tapahtuva oppiminen 
on keskeistä. 

Liiketalouden perustutkinnon sisällön tavoitteena on tuoda esille liiketa-
louden ja kaupan alaan vaikuttavina välittöminä tekijöinä yhteiskunnalliset 
muutokset, digitalisaation ja verkottumisen sekä kansainvälistymisen (Opetus-
hallitus 2014, 264). Koulutuksen avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen 

                                                 
3  Esimerkiksi Ballantine, Duffin ja Larres (2008); Eskola (2011); Mohamed ja Lashine 

(2003). 
4  ”Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvien todellisten työtehtävien 

yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön oppimista” (Kau-
lio et al. 2001, 4). 
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osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilan-
teissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa (Opetushallitus 2014, 
267). Suomessa ei tähän mennessä ole tehty tutkimusta liiketalouden perustut-
kinnon tai muun alemman laskentatoimen koulutuksen sopivuudesta talous-
hallinnon työtehtäviin ja työelämän osaamisodotuksiin. Liiketalouden perus-
tutkinnon perusteissa käytetään termiä taloushallinto laskentatoimen sijaan, 
joten myös empiirisessä aineistossa puhutaan taloushallinnon tehtävistä ja 
kompetenssista laskentatoimen kompetenssin ohella. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tavoitteena on tutkia valmistuvan taloushallinnon merkonomiopiskelijan am-
matillisen kompetenssin kehittymistä työssäoppimisprosessin aikana. Kompe-
tenssilla tarkoitetaan nyt erityisesti kykyä toimia tilitoimistossa ja kompetenssi 
sisältää tehtävien edellyttämiä tietoja, taitoja, asennetta ja käyttäytymistä. Kom-
petenssia on useissa tutkimuksissa määritelty5, mutta yhtä ja kattavaa määri-
telmää ei ole olemassa. Kompetenssin määrittelyä koskevassa luvussa 2.2.1 on 
tarkemmin määritelty kompetenssiin liittyviä tekijöitä ja sitä, miten kompetens-
si ymmärretään eri tutkimuksissa. Tutkimuksen aluksi tarkastellaan kompe-
tenssin eli osaamisen kehittymistä Snown, Cornon ja Jacksonin (1996, 247) ku-
vaaman yksilön henkisten ominaisuuksien taksonomian (kuvio 3) avulla, missä 
kuvataan persoonallisuuteen ja älykkyyteen liittyviä ominaisuuksia. Nämä 
osaamisen kehittymiseen vaikuttavat ominaisuudet jaetaan kognitiivisiin, kona-
tiivisiin ja affektiivisiin ominaisuuksiin. Kognitiivisia ominaisuuksia ovat älyk-
kyyteen liittyvät tekijät, joihin liittyy asiatieto ja taidot sekä näiden taustalla 
vaikuttavat uskomukset. Konatiivis-affektiivisia ominaisuuksia ovat motivaatio 
ja tahto sekä tunne ja temperamentti. Näiden taustalla vaikuttavina tekijöinä 
ovat konatiivisina ominaisuuksina mielenkiinnon kohteet ja affektiivisina omi-
naisuuksina persoonallisuuteen liittyvät tekijät, arvot ja asenteet. Ammatillista 
osaamista määritellään lisäksi tilitoimiston kirjanpitäjän, esimiehen ja omista-
jayrittäjän näkökulmasta. Heidän substanssiosaamisensa ja sisäinen yrittäjyy-
tensä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat näkemyksiin työelämävalmiudesta 
tilitoimistoalalla ja odotuksista, joita uusilta työhön tulevilta taloushallinnon 
toimijoilta edellytetään.  

Tässä työssä tarkastellaan laskentatoimen ammatillisuutta alan tutki-
muskirjallisuuden, laskentatoimen alan määritysten ja tilitoimistoammattilais-
ten kautta sekä haetaan tarkempaa määrittelyä ammatilliselle kompetenssille. 
Wilsonin ja muiden (2009, 155) mukaan kompetenssi sisältää laskentatoimen 
ammatilliset tiedot ja taidot sekä ammatilliset arvot, eettisyyden ja asenteet. 
Tässä tutkimuksessa ammatillisen kompetenssin tiedot ja taidot ovat enintään 
ulkoisen laskentatoimen tietoja, taitoja ja tuntemusta (financial accounting 

                                                 
5  Esimerkiksi Kanfer ja Ackerman (2005); Koskinen ja Pihlanto (2006); Mulder (2001); 

Ruohotie (2005b); Spencer ja Spencer (1993); Westerholm (2007). 
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knowledge). Laskentatoimen koulutuksen kautta opiskelijalle kehittyy val-
miuksia ja kyvykkyyksiä. Persoonalliset, älylliset ja vuorovaikutteiset ammatil-
liset kyvykkyydet ovat tärkeitä ja tarpeellisia työssä menestymisen kannalta. 
Laskentatoimen ammatillinen kompetenssi rakentuu näistä valmiuksista ja ky-
vykkyyksistä sekä kriittisestä ajattelusta, ongelmanratkaisun ja analyyttisyyden 
taidoista perusteknisten laskentatoimen taitojen lisäksi.6 Järvenpää (2001, 439) 
on määritellyt laskentatoimeen liittyvää kompetenssiluokittelua, jossa kompe-
tenssi voidaan tätä tutkimusta mukaillen jakaa tuottavaan, normatiiviseen, in-
novatiiviseen ja emotionaalis-moraaliseen osaamiseen.  

Tässä tutkimuksessa lisäksi verrataan toisiinsa liiketalouden perustut-
kinnon (Opetushallituksen määräys 59/011/2014) ammattitaitovaatimuksia, 
muita työelämän osaamisvaatimuksia sekä opiskelijoiden ja tilitoimistoammat-
tilaisten empiirisestä aineistosta saatuja kokemuksia. Muita työelämän osaa-
misvaatimuksia ovat Erityisalojen liiton työehtosopimuksen taloushallinnon 
alan osaamistasot, työ- ja elinkeinoministeriön kyseiseen toimialaan liittyvät 
tehtäväluokitukset ja Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa vaadittava 
työelämäosaaminen. Taloushallintoliiton toimialastandardi7 kokoaa yhteen jo 
aiemmin olemassa olleet toimialan tärkeimmät ohjeet, suositukset ja käytännöt. 
Tutkimuksessa tarkastellaan tilitoimiston erilaisia työtehtäviä ja sitä kautta esiin 
tulevia odotuksia, joita valmistuvalla merkonomiopiskelijalla tulisi olla työllis-
tyäkseen tilitoimistoon ja selviytyäkseen tilitoimiston erilaisissa tehtävissä. 
Näin hahmottuu tarvittava ammatillinen kompetenssi tilitoimiston monipuoli-
siin tehtäviin.  

Valmistuvien merkonomiopiskelijoiden työssäoppimisen loppuvaihees-
sa todettua kompetenssia verrataan empiirisessä aineistossa tilitoimistoammat-
tilaisten kompetenssiodotuksiin. Tällöin vertailun tuloksena haetaan yhtäläi-
syyksiä ja eroavuuksia työelämän edellyttämään kompetenssiin. Kyseiset opis-
kelijat olivat samasta oppilaitoksesta ja heidän työssäoppimispaikkansa olivat 
pääkaupunkiseudulla toimivia erikokoisia tilitoimistoja. 

Työssäoppimisen kautta opiskelijalle syntynyttä osaamista arvioidaan 
työssäoppimisen lopussa ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Osaamista 
arvioivat työelämän edustaja(t), työssäoppimista ohjaava opettaja ja opiskelija 
itse. Tilitoimistoympäristössä taloushallinnon asiantuntijana kehittyminen ja 
mahdollisesti erikoistuminen ovat tutkimuskohteena opiskelijan itsensä ja työ-
elämän edustajan kokemuksena työssäoppimisjakson merkityksestä ammatti-
taidon kehittymisessä. Tärkeää on saada tietoa liiketalouden perustutkinto-
tasoisen osaamisen kehittymisestä ja kehittymisen riittävästä tasosta tilitoimis-
ton työtehtävien hoitamisessa.  

Näin ollen tutkimuskysymyksenä esitetään: Miten merkonomiopiskeli-
joiden laskentatoimen ammattiosaamisen koetaan kehittyvän opintoihin 
kuuluvan tilitoimistossa tapahtuvan työssäoppimisen myötä?  

                                                 
6  Kyseessä Hunton (2002, 67); Kavanagh ja Drennan (2008, 281); Mohamed ja Lashine 

(2003, 8); Wells ja muut (2009, 403). 
7  Suomen Taloushallintoliiton (2018) hyvän tilitoimistotavan ohjeistus on eräänlainen 

toimialastandardi (TAL-STA), joka määrittelee, millaista on luotettava, laadukas ja 
eettisten toimintaperiaatteiden mukainen tilitoimistopalvelu.  
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Liiketalouden perustutkintokoulutus on toisen asteen ammatillista kou-
lutusta, joka on peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla mitoitettu kolmen vuoden 
pituiseksi ja ylioppilastutkinnon tai muun toisen asteen koulutuksen jo suorit-
taneille kahden vuoden pituiseksi koulutukseksi. Tutkinnon laajuus on 180 
osaamispistettä ja tutkinto koostuu tutkinnon osista, joihin liittyvän osaamisen 
opiskelija osoittaa työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytöissä. 
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalalta voi suuntautua monenlaisiin talo-
ushallinto- ja toimistotehtäviin. Tutkinnon kautta saavutettu osaaminen antaa 
valmiuden hoitaa talouspalveluiden eri osa-alueita sekä hyödyntää toimiston ja 
taloushallinnon sovelluksia ja työvälineitä. Tällöin voi työllistyä esimerkiksi 
tilitoimistoihin. Työtehtäviä ovat esimerkiksi taloushallinnon assistentin ja kir-
janpitäjän tehtävät tai yrittäjänä toimiminen. Liiketalouden perustutkinto antaa 
myös valmiuksia talous- ja toimistopalvelut osaamisalan lisäksi asiakaspalvelu 
ja myynnin osaamisalan erikoistumisina kaupan alalle, palvelualalle tai finans-
sialalle. 1.8.2018 voimaan tullut uusi liiketoiminnan perustutkinto (merkonomin 
tutkinto) korvaa edellä mainitun liiketalouden perustutkinnon. Uuteen liike-
toiminnan perustutkintoon on tullut muutoksia mm. tutkinnon osiin, niiden 
sisältöihin ja laajuuksiin sekä osaamisvaatimuksiin. Uusi perustutkinto ei jat-
kossa sisällä osaamisaloja (kuten esimerkiksi talous- ja toimistopalveluiden 
osaamisala), vaan opiskelija voi rakentaa opintopolkunsa ja näin myös osaami-
sensa vapaammin. Koulutuksen järjestäjittäin tarjottavat valintamahdollisuudet 
kuitenkin vaihtelevat. 

1.3 Osaaminen laskentatoimessa 

Laskentatoimen opetukseen ja ammatillisuuteen sekä opiskelijoiden oppimis-
asenteisiin liittyvää tutkimusta8 on paljon angloamerikkalaisessa viitekehyk-
sessä ja tutkimuksen kohteina ovat olleet yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat. 
Opiskelijoiden osaamista ja ammatillista valmiutta on tutkittu heidän siirtyes-
sään työelämään, lähinnä tilintarkastustehtäviin. Myös työelämän odotuksia on 
tutkimuksissa selvitetty. Tutkimuksissa on tullut esille mm. tilintarkastajan ja 
kirjanpitäjän eettiset ja moraaliset kysymykset, joiden käsittelyä tilintarkastaja-
järjestöt ovat halunneet lisätä koulutuksessaan ja opetusohjelmissaan. Työkuvi-
en muuttuessa kirjanpitäjän työ voi hieman lähestyä esimerkiksi tilintarkastajan 
työtä ja osaamisessa voivat korostua analyyttiset taidot.  

                                                 
8  Aihealueeseen liittyvää tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Albrecht ja Sack (2000); 

Ballantine, Duffin ja McCourt Larres (2008); Biggs (1985); Bothick ja Clark (1986); 
Byrne, Flood ja Willis (2002); Carpenter, Friar ja Lipe (1993); Duff (1983); English, 
Luckett ja Mladenovic (2004); Gow, Kember ja Cooper (1994); Hall, Ramsay ja  Raven 
(2004); Marriott ja Marriot (2003); Mohamed ja Lashine (2003); Ramsden (1979); 
Ramsden (2003); Saks (1990); Sangster ja Mulligan (1997); Stoner (1999); Tan ja Choo 
(1990); Vermetten, Lodewijks ja Vermunt (1999); Williams, Tiller, Herring ja Scheiner 
(1988). Tarkaan ottaen Ballantine ja muut (2008) käyttävät termiä lähestymistapa op-
pimiseen.   
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Vesterinen (2002) on tutkinut kasvatustieteen alan väitöskirjassaan am-
mattikorkeakoulun ammatillista harjoittelua osana ammatillista kehittymistä. 
Tutkimukseen liittyneen projektin päätavoitteena oli kehittää ammattikorkea-
koulun opintoihin sisältyvää harjoittelua sellaiseksi, että se tuo selvää lisäarvoa 
opiskelijan oppimiseen kasvattaen hänen ammatillista asiantuntijuuttaan (Ves-
terinen 2002, 19). Eskolan (2011) väitöskirja on ensimmäinen suomalainen las-
kentatoimen oppimiseen liittyvä tutkimus, jossa selvitettiin ammattikorkeakou-
luopiskelijoiden hyvää laskentatoimen oppimista. Laskenta-ammattilaisia on 
tutkittu sekä laadullisin että määrällisin menetelmin (Malkamäki & Rautiainen 
2013). Virtanen (2002, 2004, 2007) on tutkinut erityisesti laskentatoimen ja mo-
raalin välistä suhdetta. Väitöskirjassaan hän (2002) tutki hyvää kirjanpitotapaa, 
verosuunnittelua sekä hyvää tilintarkastustapaa haastattelemalla laskentatoi-
men ammattilaisia ja analysoimalla heidän näkemyksiään. Laadullisen tutki-
muksen avulla eri ammattiryhmien vertailu yleisellä tasolla on vaikeaa, mutta 
avointen kysymysten tulokset ovat kuitenkin lisänneet luottamusta tämän aihe-
alueen laadulliseen tutkimukseen. Ikola-Norrbacka ja Jokipii (2010) ovat pyrki-
neet kvantifioimaan eettisyyttä Suomessa tutkimalla talousrikostutkijoiden eet-
tisiä arvoja. (Malkamäki & Rautiainen 2013, 118.) Virtasen (2002) mainitsema 
yksilötason moraali sekä laskentatoimen ammattilaisten työssään kehittämät 
periaatteet ja ns. maalaisjärki, joilla täydennetään lainsäädännön puutteita, 
nousivat myös Malkamäen ja Rautiaisen kvantitatiivisessa tutkimuksessa esille. 
(Malkamäki & Rautiainen 2013, 127.) 

Tässä väitöskirjassa tutkitaan liiketalouden perustutkinnon opiskelijoi-
den taloushallinnon oppimista ja ammatillisuuden kehittymistä työssäoppimi-
sen aikana. Tutkimuksen käsitteellisenä viitekehyksenä on Buin ja Porterin 
(2010, 31) odotuskuilun hypoteettinen malli sekä Koskisen ja Pihlannon (2006) 
holistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva kompetenssin siirtymäteoria (The 
Competence Transfer Theory from Oldtimers to Newcomers). Siirtymäteoria 
tarkastelee uuden työntekijän ja vanhan työntekijän maailmankuvien eroja ja 
samankaltaisuuksia sekä niiden vaikutuksia kompetenssin siirtymisen mahdol-
listumiseen vanhoilta työntekijöiltä uusille työntekijöille. Tällöin on olennaista 
tutkia empiirisestä aineistosta sitä, onko merkonomiksi valmistuvan taloushal-
linnon opiskelijan ja työelämän välillä Buin ja Porterin määrittelemää odotus-
kuilua. Tällöin tutkimukseen liittyy myös oppilaitoksen tavoitteiden ja työelä-
män vaatimusten vertaaminen toisiinsa. Liiketalouden perustutkinnon opetus-
suunnitelman (Opetushallituksen määräys 59/011/2014) mukaisia taloushal-
linnon opintojen osaamisperusteita tutkinnonosakohtaisin kriteerein verrataan 
laskentatoimen koulutuksen ja ammatillisuuden tutkimuksiin sekä tilitoimisto-
alan vaatimuksiin. Tämän jälkeen tutkitaan ammatillisen osaamisen eli kompe-
tenssin kehittymistä Koskisen ja Pihlannon kompetenssin siirtymäteoriaa mu-
kaillen tapahtuvana oppimisena ja tapojen tai jopa toimintakulttuurin tai arvo-
jen jakamisena ja omaksumisena. Tällöin saatetaan todeta odotuskuilun kaven-
tumista valmistuvan merkonomiopiskelijan ja työelämän välillä. Noin viiden 
kuukauden mittaisen työssäoppimisprosessin aikana opiskelija työskentelee 
tilitoimistossa ja oppii työssään työpaikkaohjaajan (tilitoimistoammattilaisen) 



17 
 
valvonnassa. Lisäksi tutkitaan taloushallinnon ammattiosaamisen kehittymises-
sä mahdollisesti tapahtunutta organisatorista ja ammatillista sosiaalistumista 
Anderson-Goughin ja muiden (1998) määrittelyn mukaisesti.  

Oletuksena on, että odotuskuilun kuromiseksi umpeen opiskelija tarvit-
see riittävää koulutusta, työelämän tarpeiden ja odotusten tuntemusta sekä riit-
tävää kompetenssia, joka sisältää ammatilliset kyvyt ja valmiudet. Lisäksi ole-
tuksena on, että työssäoppimisprosessin aikana opiskelijalle mahdollistuu riit-
tävä aika oppia työpaikkaohjaajalta ja mahdollisesti myös muilta tilitoimisto-
toimijoilta asioita, toimintatapoja ja –kulttuuria sekä mahdollisesti tapahtuvaa 
arvojen jakamista ja omaksumista. Hyvän arvioinnin osaamisestaan saanut 
ja/tai tilitoimistoon rekrytoitu valmistuva merkonomiopiskelija on saavuttanut 
riittävän määrän työelämän tarvitsemaa kompetenssia. Tällöin voidaan väittää, 
että opiskelijan ammatillinen osaaminen on kehittynyt työssäoppimisprosessin 
aikana.  

Tutkimuksessa ei käsitellä oppilaitoksessa toteutuvaa työssäoppimisen 
ohjausta eikä työssäoppimissuunnitelmaa, jonka opiskelija laatii työssäoppimis-
ta ohjaavan opettajan ohjauksessa. Työssäoppimissuunnitelman opiskelija hy-
väksyttää työpaikkaohjaajalla mahdollisuuksien mukaan ennen työssäoppimi-
sen alkamista. Lisäksi jokainen opiskelija tekee työssäoppimissopimuksen työ-
paikan edustajan kanssa ja tämän sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työ-
paikan ja oppilaitoksen edustajat. Työssäoppimissopimus sisältää sopijapuolten 
tiedot, työssäoppimispaikan tiedot, työssäoppimisen keston, oppimiseen liitty-
vät tutkinnon osat ja opiskelijahallintoon liittyvät tiedot.   

1.4 Tutkimuksen filosofiset valinnat 

Tieteenfilosofia on tieteellisen tiedon luonnetta ja sen saavuttamiseen käytettä-
viä tutkimusmenetelmiä koskeva ”metatiede” (Niiniluoto 1999, 36-37) ja tie-
teenfilosofiset taustaoletukset ohjaavat tutkimuksen tekemistä (Kakkuri-
Knuuttila & Heinlahti 2006, 131). Burrell ja Morgan (1989, 3) määrittävät neljä 
tieteenfilosofista sitoumusta ja lähtökohtaa. Ensiksi ontologia on käsitystä tut-
kimuskohteesta, tutkittavan ilmiön olemuksesta tai luonteesta eli onko ”todelli-
suus” luonteeltaan objektiivista, havainnoijasta riippumatonta (realismia) vai 
subjektiivista, ihmismielen tuotetta (nominalismia). Ontologiassa kysytään sitä, 
mikä on tutkittavan ilmiön luonne, mikä on todellista ja mitä voidaan pitää to-
disteina, tällöin on kyse siitä, minkälaiseksi tutkimuskohde syvemmin käsite-
tään (Hirsjärvi et al. 2009, 130). Toiseksi epistemologiassa on kysymys tietämi-
sen tavasta ja perusteista eli mikä on ”oikeaa” ja ”väärää” tietoa. Tällöin kysy-
tään, onko tieto luonteeltaan kovaa, todellista ja siirrettävissä konkreettisessa 
muodossa (positivismia) vai onko se mentaalisiin prosesseihin perustuvaa, 
pehmeämpää, subjektiivista, ainutkertaista ja persoonallista (antipositivismia). 
Hirsjärven ja muiden (2009, 130) mukaan epistemologia eli tieto-oppi käsittelee 
tietämisen alkuperää ja luonnetta sekä tiedon muodostamista, jolloin joudutaan 
tarkastelemaan tiedostamisen ja tiedonsaannin ongelmia. Tällöin epistemologia 
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tuo esille kysymyksiä siitä, mikä suhde vallitsee tutkijan ja tutkittavan kohteen 
välillä ja mikä asema arvoilla on ilmiöiden ymmärtämisessä (Hirsjärvi et al. 
2009, 130). Kolmantena on ihmiskäsitys, jossa ihmisen suhde ympäristöön on 
joko deterministinen eli ihminen on ympäristön tuote tai voluntaristinen eli ih-
misellä on vapaa tahto. Neljäntenä on metodologia eli menetelmä, joka on ylei-
nen lähestymistapa tutkia tutkimusaihetta ja yrittää ymmärtää maailmaamme 
paremmin (Eriksson & Kovalainen 2008, 16; Metsämuuronen 2009, 215). Burrell 
ja Morgan (1989) jakavat edellä mainitut tieteenfilosofiset sitoumukset ja lähtö-
kohdat joko ideografiseen tai nomoteettiseen lähestymistapaan.  

Ideografisessa tutkimuksessa tiedon lähteet ovat osittain päällekkäisiä ja 
kertovat versioita myös samoista tapahtumista, mutta silloinkin ne usein valot-
tavat niitä eri puolilta. Tavallista on, että eri tiedon lähteet antavat erilaista in-
formaatiota, erilaisia tiedon sirpaleita, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän 
luotettavia. Tiedon lähteet voivat liittyä tai olla liittymättä selvitettävänä ole-
vaan ilmiökokonaisuuteen, prosessiin, kausaaliseen tapahtumaketjuun tai 
muuhun mysteeriin. (Alasuutari 2011, 48.) 

Nomoteettisessa tutkimuksessa on perinteisesti etsitty ilmiöiden lainalai-
suuksia, niiden syy- ja seuraussuhteita tilastollisten yleistysten kautta. Tällöin 
on tyypillisesti nojauduttu kulloiseenkin yhteen teoriaan ja vähintään kohtuul-
liseen määrään tilastollisia havaintoja. Hyvin usein on testattu teorian pohjalta 
asetettuja hypoteeseja, joita on koeteltu kerätyn havaintoaineiston avulla tilas-
tollisesti tai estimoitu riippuvuuksia edustavien parametrien arvoja. (Salmi & 
Järvenpää 2000, 264.)  

Epistemologia ja metodologia ovat toisiinsa läheisesti liittyviä, koska 
epistemologia sisältää filosofian siitä, kuinka tulemme tuntemaan maailmaa ja 
metodologia sisältää saman käytännölliseltä puolelta tarkasteltuna eli tarjoaa 
menetelmän tutkimusprosessin ja tutkimussuunnittelun ohjaamiseksi (Eriksson 
& Kovalainen 2008, 15-16). Yleisesti voidaan sanoa metodologialla tarkoitetta-
van sitä, kuinka voidaan saada tietoa siitä, minkä uskotaan olevan tiedettävissä 
(Guba & Lincoln 2000, 107-108). 

Burrell ja Morgan (1989, 3) jakavat tieteenfilosofiset taustasitoumukset 
subjektiivisuus–objektiivisuus–ulottuvuudella kuviossa 1 seuraavasti:  
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KUVIO 1  Tieteenfilosofiset taustasitoumukset (Burrell & Morgan 1989, 3) 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan antipositivistista epistemologiaa, jossa koros-
tuu järki, päättely, ainutkertaisuus ja persoonallisuus. Tutkimuksen ihmiskäsi-
tys on voluntaristinen, jossa ihmisellä on aktiivinen rooli ja vapaa tahto luoda 
oma todellisuutensa ja jossa ihminen on se, jonka hallinnassa tilanteet ovat 
(Burrell & Morgan 1989, 6). Metodologia on lähellä ideografista lähestymistapaa. 
Kuviossa 2 kuvataan eri paradigmoja ja sitä, miten tutkimus tässä asemoituu. 

 

KUVIO 2  Kuvio eri paradigmoista (Burrell & Morgan 1989, 22)  
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Tutkimus sijoittuu tulkitsevan paradigman alueelle, jolloin nominalistisen onto-
logian näkemyksen mukaisesti sosiaalisen maailman todellisuus ei ole irrallinen 
ihmisen mielestä. Sosiaalinen maailma ei ole enempää kuin yksittäisten ihmis-
ten subjektiivinen rakennelma, jossa he yhteisen kielen käyttämisen ja päivittäi-
sen vuorovaikutuksen kautta luovat ja ylläpitävät yhteistä ymmärrystä sosiaali-
sesta maailmasta. (Burrell & Morgan 1989, 260.) Tulkitseva tutkimus on yleensä 
kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

1.5 Tutkimuksen metodologiset taustaoletukset 

Suomalaisissa laskentatoimen tutkimuksissa jo 1980-luvulta lähtien keskustel-
tiin mm. liiketaloustieteiden metodologioista ja tieteenfilosofiasta 9 . Tutki-
mukseen liittyvistä peruskysymyksistä spekuloitiin paljon eli (Näsi & Näsi 1997, 
216):  

 
- Mitä tehdään, kun tehdään tieteellistä tutkimusta? 
- Mikä on tutkimusala ja tämän tieteen luonne? 
- Mitä ovat tieteelliset tutkimusmenetelmät? 

 
Näsi ja Neilimo kehittivät10 metodologisen luokittelun, jolla erotetaan 

käsiteanalyyttinen, nomoteettinen, päätöksentekopainotteinen ja toiminta-
analyyttinen lähestymistapa toisistaan. Käsiteanalyyttinen tutkimusote on päät-
telyn ja argumentoinnin menetelmä, jota käytetään käsitejärjestelmien konstru-
ointiin. Tutkimuksen taustalla on tällöin aiempi käsiteanalyyttinen ja/tai empii-
rinen tutkimus. Tutkimusmetodina on ajattelun metodi, jossa analyysilla ja syn-
teesillä luodaan uusia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä. Tutkimus voidaan kohdis-
taa sekä tosiasioihin että normeihin ja arvoihin. Käsiteanalyyttisen tutkimuksen 
tulokset voivat olla toteavia ja/tai suosittelevia. (Neilimo & Näsi 1980, 67; Näsi 
1980b, 31.)  

Nomoteettisen tutkimusotteen tieteellinen ideaali on luonnontiedelähtöi-
nen, galileininen ja kausaalinen. Tätä tutkimusotetta käytetään tutkittavien asioi-
den ja ilmiöiden erittelemiseen ja selittämiseen. Tarkoituksena on vastata ”miten 
on” ja ”miksi on” –kysymyksiin. Empiria on tutkimuksissa mukana laaja-alaisesti. 
Tiedon hankinnan, käsittelyn, tulkinnan ja testauksen suhteen on laaja metodiva-
likoima. Lisäksi on useita standardeja siitä, miten empiriaa tulisi tulkita. Tulok-
sissa pyritään yleistettävyyteen ja intersubjektiivisuuteen. Voidaan sanoa, että 
nomoteettiset tutkimukset kattavat empiristiset ja positivistiset tutkimukset. (Nä-
si 1980a, 36.) Positivistista tutkimusta Lukka (2010, 112) ei pidä enää nykyaikai-
sena laskentatoimen filosofiana, vaikka sillä on yhä laskentatoimen tutkimuksis-
sa vaikuttava rooli.  

                                                 
9  Kyseessä mm. Mäkinen (1980); Neilimo ja Näsi (1980); Näsi (1980a, 1980b, 1981a, 

1981b). 
10  Kyseessä Lukka et al. (1984); Neilimo ja Näsi (1980); Näsi (1980a, 1980b). 
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Päätöksentekometodologista tutkimusotetta sovelletaan ongelmanratkai-
sumetodien kehittämisessä. Päätöksentekometodologisen tutkimuksen taustalla 
on mikroteoria, päätösteoria, peliteoria ja positivismi. Tutkimuksen tieteellinen 
ideaali mukailee logiikkaa ja matematiikkaa. Empiirinen osuus ei yleensä ole 
kovin laaja vaan sovellutusesimerkinomainen. Tutkimuksen eteneminen nou-
dattaa väljästi aksiomaattista periaatetta, jossa tutkimustulokset ovat ratkaisuja 
eksplikoituihin ongelmiin. (Neilimo & Näsi 1980, 67; Näsi 1980b, 31.)  

Myöhemmin on ollut keskustelua eri metodologisten lähestymistapojen 
lukumäärästä ja mahdollisesti uusista tulevista metodologioista. 11  Kasanen, 
Lukka ja Siitonen (1993) täydensivätkin metodologista luokittelua konstruktii-
visella tutkimusotteella, jota esimerkiksi Kasasen ja muiden (1991, 1993) mu-
kaan edustaa tapaustutkimus (case research) ja varsinkin interventionististinen 
tutkimus (Jönsson & Lukka 2006; Lukka 1999). Konstruktiivisessa tutkimusot-
teessa yhdistyy teoreettinen ja empiirinen tieto pyrkien rakentamaan innovatii-
visen, teoreettisesti perustellun, toimivan ratkaisun empiirisen maailman on-
gelmiin. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on luoda sellaisia laskenta-
toimen innovaatioita, uusia tiedon tuottamisen ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa 
käyttöön mahdollisimman laajasti. (Järvenpää & Pellinen 2005, 19.)  

Siinä missä konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitellaan yleisiä keksin-
nöllisiä ratkaisuja, Tammisen (1993) kehittämän kehittämistutkimuksen tavoit-
teena on muuttaa paikallisia käytäntöjä (Järvenpää & Pellinen 2005, 19). Kehit-
tämistutkimuksen tarkoituksena on poistaa jokin ongelma tai kehittää jotain 
asiaa paremmaksi. Tällöin tutkimuksen tuloksena saadaan muutos entiseen 
kehittämisen kohteena olleeseen ilmiöön. Kehittämistutkimuksessa ei pyritä 
yleistämiseen eikä tyydytä pelkästään kuvaamaan ja ymmärtämään asiatiloja ja 
ilmiöitä, kuten laadullisessa tutkimuksessa on tapana. Tavoitteena on löytää 
asiantiloille parempia vaihtoehtoja, jotka tulee testata niiden toimivuuden to-
dentamiseksi. (Kananen 2012, 13.) Kehittämistutkimuksessa tavoiteltavien käy-
tännön parannusten paikallisuus perustuu siihen perusolettamukseen, että las-
kentajärjestelmässä on ensisijaisesti kyse sosiaalisesti luodusta organisaatioto-
dellisuudesta. Kehittämistutkimusta voidaan siis luonnehtia organisaatiokoh-
taiseen tietämiseen ja merkityksellisen tiedon paikallisuuteen kiinnittymisen 
vuoksi etnografisemmaksi ja postmodernimmaksi kuin konstruktiivista tutki-
musta. (Järvenpää & Pellinen 2005, 19.)  

Laskentatoimen tutkimuksessa nomoteettisella tutkimusotteella oli hy-
vin vahva asema 1970-luvulta 1990-luvulle saakka. Toiminta-analyyttisen (acti-
on oriented) tutkimusotteen myöhemmin saavuttama merkittävä suosio liittyi 
laskentatoimen tutkimuksen kiinnostukseen yleisestä johtamisesta ja poikkitie-
teellisistä asioista. Tähän liittyvänä yhtenä ilmentymä on tutkittu laskentatoi-
mea ja ihmisen toimintaa ja keskitytty myös tutkimaan laskentatoimen todelli-
suuden laadullista puolta. Eurooppalaisen laskentatoimen tutkimuksen beha-
vioristis-humanistisella valtavirtauksella on ollut myös Suomessa kannattajansa 
esimerkiksi Pekka Pihlanto (1988a, 1994). Brittiläistä tutkimusotetta edustavalla 

                                                 
11  Kyseessä mm. Kasanen ja muut (1991); Lukka (1991); Lukka ja Kasanen (1993); Pih-

lanto (1992); Tamminen (1992, 1993). 
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Anthony Hopwoodilla on myös ollut suuri vaikutus tämän alan tieteelliseen 
tutkimukseen. (Näsi & Näsi 1997, 218.) Hopwood (2007, 1365-1374) vahvistaa-
kin sen, että toiminta-analyyttinen tutkimusote laskentatoimen tutkimuksessa 
on ollut vahvasti orientaatioltaan poikkitieteellistä. Kuten Ball ja Brown (1968) 
aiemmin tutkimuksissaan, myös Hopwood (1973) omassa tutkimuksessaan, 
hyödynsivät laskentatoimen lisäksi sosiaalipsykologian ja organisaatiososiolo-
gian oivalluksia ja lähestymistapoja.  

Salmi ja Järvenpää (2000) ovat tuoneet esille toiminta-analyyttiseen tut-
kimusotteeseen liittyvän tapaustutkimuksen ja nomoteettisen tutkimusotteen 
yhteensovittamisen, jolloin tieteenteon prosessi voitaisiin nähdä yhtenäisenä. 
Heidän mukaansa tällainen näkökulma eri tutkimusotteisiin on hedelmällisem-
pää kuin antaa periksi eri tutkimusotteiden ajatelluille eroavuuksille (Salmi & 
Järvenpää 2000, 266). Toiminta-analyyttisen tutkimuksen voidaan katsoa kuu-
luvan Lukan (1988) määrittelyn mukaan subjektivistisuus-objektivistisuus -
jatkumon keskivaiheille, kuitenkin sen subjektivistisemman ääripään puolelle. 
Siinä tutkittavaa ilmiötä pyritään toiminta-analyyttiselle tutkimusotteelle tun-
nusomaiseen tyyliin selittämään ja ymmärtämään teleologisesti ja lähestymis-
tapaan sisältyy sille ominaisella tavalla subjektivistisia ja tulkitsevia piirteitä 
(esim. Burrell & Morgan 1989; Neilimo & Näsi 1980; Pihlanto 1992).  

Toiminta-analyyttinen tutkimus onkin siis tyyppiesimerkki tulkitsevasta 
tutkimuksesta ja siihen verrattuna konstruktiivinen tutkimus sisältää huomat-
tavasti enemmän normatiivisia piirteitä (Kasanen et al. 1993). Kihnin ja Näsin 
(2017) mukaan metodologiset lähestymistavat johdon laskentatoimen väitöskir-
jatutkimuksissa osoittivat, että empiiriset ja ensisijaisesti kuvailevat lähestymis-
tavat olivat äärimmäisen suosittuja 1990- ja 2000-luvuilla. Toiminta-ana-
lyyttinen tutkimus on ollut suosituin 2000-luvulla, mutta nomoteettinen ja kon-
struktiivinen tutkimus ovat myös hieman kasvattaneet suosiotaan. He toteavat 
tutkimuksen valtavirran painopisteen siirtyneen tulkitsevien lähestymistapojen 
korostamiseen ja ovat havainneet laajempaa innovatiivista kehitystä, jolloin 
tutkijat ovat valinneet uusia tutkimusaiheita ja ottaneet käyttöön uusia teoreet-
tisia ja metodologisia lähestymistapoja. (Kihn & Näsi 2017, 135.)  

Järvenpään (2004, 1) mukaan kentällä tapahtuvan ja käytännön kannalta 
relevantin konstruktiivisen tapaustutkimuksen tai toiminta-analyyttisen tutki-
muksen rooli on ollut merkittävässä kasvussa laskentatoimen piirissä. Toimin-
ta-analyyttinen tutkimusote onkin merkittävä vastapuoli nomoteettiselle tutki-
musotteelle. Kun nomoteettinen tutkimusote on pääkohdiltaan galileinista tie-
teellistä ajattelua, niin toiminta-analyyttinen näköala korostaa aristoteelista tra-
ditiota. (Näsi & Näsi 1997, 217.) Aristoteleen (384 – 322 eKr.) mukaan ihmisen 
luonnollinen päämäärä seuraa hänen järjellisestä olemuksestaan, jonka avulla 
ihminen voi muodostaa luotettavan kuvan olevaisen järjestyksestä. Korkein 
olemisen muoto on pohdiskeleva ajattelu. Vasta järjen kehittäminen tekee ihmi-
selle mahdolliseksi tulla tietoiseksi korkeimmasta hyvästä ja ohjata elämänsä 
sen mukaan. Aristoteleen mukaan ihmisyyden ydin ilmenee järkiperäisessä 
ajattelussa ja tarvitaan järjen ohjausta. (Puolimatka 2010, 16-17.) Toiminta-
analyyttiseen tutkimusotteeseen liittyvät teleologiset yhteydet tarkoittavat Saa-
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risen (1994, 200) mukaan pyrkimystä todellisuuden oletettuun päämäärään tai 
lopputulokseen, johon tässäkin väitöskirjatutkimuksessa on tavoitteena etsiä 
vastausta asetettuun tutkimuskysymykseen. Tällainen tutkimus on laadullista 
keskittyen muutamiin empiirisiin tapauksiin tai aiheisiin (Näsi & Näsi 1997, 
217). 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tutkittavan ilmiön ym-
märtäminen ja tutkimuksellisena lähestymistapana käytetään kenttätutkimusta 
(field study), jota aiemmin edellä kuvatun mukaisesti on kutsuttu toiminta-
analyyttiseksi tutkimukseksi. Tapaustutkimuksen (case study) ja kenttätutki-
muksen eroa pidetään määrittelykysymyksenä ja se on sellaisenaan luonteel-
taan häilyvä (Pihlanto 1992, 6). Ne voidaan erotella12 tai pitää niitä suunnilleen 
samana asiana. Kenttätutkimus ymmärretään ehkä yleisimmin tutkimukseksi, 
jolle on ominaista jossakin määrin tapaustutkimusta valmiimpi koejärjestelyase-
telma ja empiirisiä tutkimuskohteita on tyypillisesti useampia (esim. Lukka 
1988), kun taas tapaustutkimuksessa niitä on yksi tai muutama (Pihlanto 1992, 
4-5). Varsinkin suomalaisissa tulkitsevissa ja interventionistisissa johdon las-
kentatoimen tutkimuksissa konkreettinen empiirinen kytkentä on pääosin tehty 
tapaustutkimuksellisen metodin avulla yhden tai muutaman kohdeyrityksen 
kautta. Jos kohdeyrityksiä eli tapauksia on ollut useampia, on voitu puhua jo 
kenttätutkimuksesta. (Järvenpää & Pellinen 2005, 5.) Kenttätutkimusta voidaan 
pitää selittävänä tutkimuksena, jossa etsitään selitystä jollekin tilanteelle (Hirs-
järvi et al. 2009, 138). Laskentatoimen suhdetta organisaation elämään tulisi tut-
kimuksessa yleensäkin selvittää, jotta painotettaisiin vähemmän tekniikkaa ja 
enemmän laskentatoimen käytännön rooleja ja tulkintoja (Hopwood 1983, 296). 
Teknisten ja organisatoristen näkökohtien välinen ero on usein epäselvä, vaikka 
näiden kahden välisen vuorovaikutuksen ovat monet tutkijat tunnistaneet. Ero-
ja on varmasti olemassa; jotkut tuovat analyysissa etualalle kirjanpitotekniikan 
jättäen organisaatioulottuvuuden taustalle, toiset taas tuovat organisaation nä-
kökulman etualalle, jolloin tekniset ominaisuudet jäävät taustalle. (Ahrens & 
Dent 1998, 1-2.) Kihnin ja Näsin (2017, 135) mukaan 1980-luvulta lähtien johdon 
laskentatoimeen liittyvässä tutkimustyössä on pyritty tulkitsemaan laskenta-
toimen tehtäviä ja rooleja yhteiskunnallisissa ja organisatorisissa yhteyksissä 
hermeneuttisen, tulkitsevan lähestymistavan avulla (Näsi & Näsi 1997, 2013; 
Näsi & Rohde 2007, 1112-1113).  

Tämän tutkimuksen empiiristä aineistoa analysoidaan vertaamalla haas-
tattelutuloksia saman informanttiryhmän sisällä, eri informanttiryhmien välillä 
ja saman tilitoimiston sisällä toimivien välillä sekä vertaamalla tilitoimistokoh-
taisia tuloksia toisiinsa. Tällöin yksityisestä yleiseen etenevän tulkintojen teke-
misen yksi heuristinen apuväline on fenomenologinen menetelmä (Varto 1992, 
86-90). Tutkittava ilmiö pyritään siinä näkemään mahdollisimman pelkistettynä 
ilman etukäteisoletuksia ilmiön luonteesta. Fenomenologisessa menetelmässä 
edetään yksittäisen ilmiön oivaltavasta havainnoinnista toisiaan seuraavien 
tutkimusvaiheiden kautta tilanteeseen, jossa on mahdollista nähdä ilmiöön si-
sältyviä syvempiä merkityksiä. Juuri fenomenologisessa menetelmässä ajatel-
                                                 
12  Kyseessä mm. Bruns ja Kaplan (1987); Kasanen ja Suomi (1987); Lukka (1988). 
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laan, että yksityistapaus on esimerkki yleisestä. (Eskola & Suoranta 2008, 146.) 
Merkonomiopiskelijoiden kokemuksia osaamisen kehittymisestä työssäoppimi-
sen alun lähtötilanteesta osaamiseen työssäoppimisen lopussa analysoidaan 
kokoamalla yhteen samanlaisia ja poikkeavia kokemuksia. Samoin heidän työs-
säoppimispaikkojensa tilitoimistoammattilaisten kokemukset kootaan yhteen ja 
niitä verrataan opiskelijoiden kokemuksiin. Tilitoimistokohtaisella tarkastelulla 
tutkitaan osaamisen kehittymistä syvällisemmin, jolloin pyritään löytämään 
organisaatiokohtaista ammatillista sosiaalistumista työssäoppimispaikkana ol-
leeseen tilitoimistoon. Koska fenomenologia on oppia ilmenevästä, soveltuu se 
edellä mainittujen empiiristen ilmiöiden tutkimiseen. Fenomenologia tutkii to-
dellisuuden ilmenemistä ihmisen kokemusmaailmassa (Ronkainen et al. 2011, 
175) ja selvittää koetun ilmiön olemuksellista merkitysrakennetta (Laine 2015, 
46). 

Tieteellinen lähestyminen fenomenologiaan perustuu Husserlin filosofi-
seen fenomenologian menetelmään, jota Lehtovaaran (1995) mukaan Heidegger 
on merkittävästi kehittänyt. Hän kehitti eksistentiaalisen analyysin eli ihmisen 
maailmaan kietoutuneisuuden analyysin (Lehtovaara 1995, 74). Heideggeria on 
luonnehdittu myös olemisen filosofiksi. Hänen mielestään tieto muodostuu ih-
misen ja ulkoisen todellisuuden välisessä suhteessa, jonka takia niitä ei tule 
erottaa toisistaan. (Virtanen 2006, 156.) Heidegger onkin fenomenologeista pe-
rinpohjaisimmin analysoinut ihmisen maailmassa olemista sekä ihmisen ja 
maailman erottamattomuutta (Lehtovaara 1995, 74). Heideggerin mielestä ih-
minen on aina sidottu omaan olemiseensa ja hänen käyttämänsä termi ”täällä-
olo” (saks. Dasein) kuvaa ihmisen tilannetta, johon hän on syntynyt, kasvanut 
tai itse vaikuttanut ja valinnut (Virtanen 2006, 156). Shützin (1953) mukaan tut-
kijalla ei ole mitään toivoa ymmärtää sosiaalista todellisuutta, ellei edellytetä 
teorioiden ja selitysmallien sisältävän vain sellaisia käsitteitä, jotka ovat subjek-
tiivisesti merkityksellisiä toimijalle itselleen.  

Metsämuurosen (2009, 240) mukaan fenomenografia on eri asia kuin fe-
nomenologia. Fenomenografian lähtökohtana on lähinnä käytännön ongelman-
ratkaisun ja vastausten löytämisen tarpeet (Niikko 2003, 11). Fenomenografia 
tutkii ihmisten laadullisesti erilaisia tapoja kokea, käsitteellistää ja ymmärtää 
heitä ympäröivän maailman eri puolia ja ilmiöitä (Marton 1988, 144). Se ei ole 
kiinnostunut ajattelu- ja havainnointiprosesseista sinänsä eikä myöskään jonkin 
ilmiön syvimmästä ”oikeasta” olemuksesta vaan ihmisen käsityksistä kyseisestä 
ilmiöstä (Järvinen & Järvinen 2000, 86). Marton (1988, 152) toteaa fenomenogra-
fian olevan alun perin kehitetty oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä arkipäi-
väisistä näkökohdista ja yhteydet esimerkiksi fenomenologiaan on havaittu vas-
ta myöhemmin. Häkkisen (1996, 15) mukaan tutkijoiden käsitykset ja määritel-
mät fenomenografiasta vaihtelevat melkoisesti.13   

                                                 
13  Fenomenografiasta on puhuttu muun muassa paradigmana, tutkimusotteena, tutki-

mus- menetelmänä, metodologiana, lähestymistapana, viitekehyksenä, analyysime-
netelmänä ja tiedonhaarana (Häkkinen 1996, 15). Osa tutkijoista pitää fenomenogra-
fiaa pelkkänä analyysi-menetelmänä, osa taas tarkastelee sitä metodologisesta näkö-
kulmasta, jotta sille löytyisi vankkoja teoreettisia perusteita (Niikko 2003, 7). 
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Fenomenologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kokemuksen 
tutkimisesta ja korostetaan siis subjektiivisia merkityksiä (Ronkainen et al. 2011, 
175). Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä jostain inhimillisen elä-
män ilmiöstä (Laine 2015, 50). Fenomenologiseen tutkimukseen hermeneuttinen 
ulottuvuus tulee mukaan tulkinnan tarpeen vuoksi. Hermeneutiikalla siis tar-
koitetaan yleisesti teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Siinä yritetään etsiä 
tulkinnalle kriteerejä, joita noudattaen voitaisiin puhua huonommista tai oike-
ammista tulkinnoista. Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu ihmisten väliseen 
kommunikaation maailmaan. (Laine 2015, 33.) Yhdistettynä fenomenologis-
hermeneuttista tutkimusta voidaankin kutsua tulkinnalliseksi tutkimukseksi 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 35).   

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä väitöskirjatutkimus on metodo-
logialtaan laadullista ja tulkitsevaa kenttätutkimusta, jossa fenomenologis-
hermeneuttisen lähestymistavan mukaisesti tutkitaan valmistuvan taloushal-
linnon merkonomiopiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä työssäop-
pimisprosessissa. Tällöin tutkitaan tilitoimistossa tapahtuvaa opiskelijan oppi-
mista ja tapojen tai jopa toimintakulttuurin tai arvojen jakamista ja omaksumis-
ta, jopa institutionalisoitumista, ammatillisen sosiaalistumisen (Anderson-
Gough et al. 1998) ja osaamisen eli kompetenssin siirtymisen (Koskinen & Pih-
lanto 2006) teorioiden mukaisesti. 

1.6 Tutkimuksen kulku 

Tutkimus jakautuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa, johdannossa, 
hahmotetaan tutkimusaiheen valintaan liittyviä näkökulmia ja taustaa. Johdan-
nossa määritetään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys sekä tutkimuk-
sen rajoitukset. Lisäksi kuvataan tieteenfilosofiset valinnat ja tutkimusotteen 
valinta. 

Toisessa luvussa tarkastellaan aiempaa tutkimusta ammatillisesta osaa-
misesta. Aluksi kuvataan osaamista ja sen teoreettista määrittelyä, jonka jälkeen 
tarkastellaan ammatillisen kompetenssin määrittelyä ja kompetenssin siirtymä-
teoriaa.  

Kolmannessa luvussa käsitellään laskentatoimen ammatillisuuden ra-
kentumista laskentatoimen koulutuksen ja ammatillisuuden kautta sekä vertail-
laan laskentatoimen ammatillista osaamista. 

Neljäs luku esittelee tutkimusaineiston, jossa käydään läpi aineiston ke-
ruumenetelmää ja aineiston tulkintaan liittyviä asioita. Lisäksi esitellään tutki-
muksen empiirinen aineisto. 

Viides luku käsittää tutkimuksen empiirisen aineiston analyysin. Ana-
lyysissä kuvataan niitä ammatillisen kompetenssin eli osaamisen kehittymiseen 
liittyviä toimintoja työssäoppimisprosessin alusta aina loppuvaiheeseen saakka. 
Alaluvussa 5.1 tutkitaan opiskelijoiden työssäoppimisen aikana muodostuneita 
käsityksiä osaamisestaan ja verrataan niitä oppilaitoksen tavoitteisiin. Alalu-
vussa 5.2 tutkitaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tilitoimistoammatti-
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laisten kokemusten perusteella ja näitä käsityksiä verrataan myös oppilaitoksen 
tavoitteisiin. Alaluvuissa 5.3 ja 5.4 haetaan määrityksiä tilitoimiston ammatilli-
selle osaamiselle ja tutkitaan tilitoimistokohtaista ammatillisen osaamisen kehit-
tymistä. Viimeisessä alaluvussa 5.5 vedetään yhteen eri vertailujen kautta saatu 
aineisto ja esitetään tutkimuksen keskeisimmät empiiriset tulokset.  

Kuudennessa luvussa ovat tutkimuksen johtopäätökset, joissa vedetään 
yhteen keskeiset tulokset ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä tämän 
tutkimuksen avaamia mahdollisuuksia ja tarpeita.  



  

2 AIEMPAA TUTKIMUSTA AMMATILLISESTA  
OSAAMISESTA 

Tämän luvun tarkoitus on avata osaamisen käsitettä sekä osaamiseen liittyviä ja 
vaikuttavia asioita. Ammatilliselle osaamiselle haetaan ymmärrystä aiheeseen 
liittyvien eri tutkimusten kautta ja määritellään ammatillinen kompetenssi, jon-
ka saavuttamista tarkastellaan työprosessin aikana tapahtuvana oppimisena. 

2.1 Osaamisen teoreettista määrittelyä 

2.1.1 Oppimisesta osaamiseen 

Asioiden opiskeleminen ja oppiminen ovat kasvatuksen ja ammattikasvatuksen 
peruskysymyksiä. Unesco on esittänyt tulevaisuuden koulutukselle neljä pe-
ruspilaria (Helakorpi 2010, 12):  

1. Tietämään oppiminen, joka merkitsee faktatiedon opettelua ja hallintaa
sekä tieteellisten menetelmien ymmärtämistä.

2. Tekemään oppiminen, joka merkitsee erilaisten taitojen hallintaa. Näissä
taidoissa kätevyys ja ruumiin taito yhdistyvät pätevyydeksi.

3. Yhdessä tekemisen oppiminen, joka merkitsee sosiaalisten taitojen ja
vuorovaikutustaitojen oppimista sekä väkivallan välttäminen ratkaisu-
mallina ihmisyhteisöissä.

4. Olemaan oppiminen, joka merkitsee ihmisen eri osa-alueiden tasapuo-
lista kehittämistä siten, että siinä otetaan huomioon esteettiset, taiteelli-
set, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät.

Muodollinen kouluopetus tähtää ennen kaikkea kahteen ensimmäiseen: tietä-
miseen ja tekemiseen. Olemaan oppimisella tarkoitetaan ihmisen persoonalli-
suuden rikkauden ja monipuolisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Hiljai-
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sen tiedon aktivoimisella ja siihen liittyen kontekstisuudella ja kokemukselli-
suudella oppimistapahtumassa voidaan päästä nykyistä parempiin oppimistu-
loksiin. Pelkkä faktatiedon ylläpitäminen ja oppiminen voivat itseasiassa hal-
vaannuttaa ihmisessä piilevää oppimispotentiaalia. Oppimiselle on oleellista, 
miten tietoa on tarjolla ja kuinka oppija sen ymmärtää. (Helakorpi 2010, 12.) 
Osaaminen tarkoittaa Helakorven (2010, 15) mukaan ihmisten käyttäytymiseen 
liittyviä (opittuja) kykyjä ja valmiuksia. Osaaminen on siis taidon soveltamista 
sosiaalisessa kontekstissa (esimerkiksi työorganisaatiossa). Osaamiseen liittyy 
myös hiljainen tieto (tacit knowledge), joka on usein tiedostamatonta ja subjek-
tiivisiin kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä ja tulkintaa, jota ei aina voi ul-
koistaa.      

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa katsotaan osaamiseen eli kompe-
tenssiin oleellisesti kuuluvan perinteisten tietojen ja taitojen lisäksi edellä maini-
tut suorituksen mahdollistavat kyvyt ja valmiudet (Hanhinen 2010, 55). Tällai-
set kompetenssiin kuuluvat yksilön ominaisuuksien osatekijät Ruohotie (2005a, 
4) on jakanut kognitiivisiin kykyihin (tiedot ja taidot) sekä konatiivisiin val-
miuksiin (motivaatio ja tahto) ja affektiivisiin valmiuksiin (temperamentti ja 
tunne). Kognitiivisella kyvyllä tai kyvykkyydellä (capability, facility) tarkoite-
taan olemassa olevia henkisiä ja fyysisiä edellytyksiä, pystyvyyttä ja suorituspo-
tentiaalia. Konatiiviset ja affektiiviset valmiudet (ability, readiness) sen sijaan 
liittyvät olemassa olevien kykyjen mahdollisuuksiin, niiden hyödyntämiseen 
sekä ylläpitämiseen ja jatkuvaan uusintamiseen. (Ruohotie 2005a, 4.) Gibb (2002) 
tutkimuksessaan pitää affektiivisten valmiuksien huomioimista tärkeänä oppi-
misessa.  

Ruohotie (2005a, 4) liittää affektiiviset ja konatiiviset valmiudet oleelli-
sesti työelämäosaamiseen, koska ne ovat välttämättömiä niin ammattitaidon 
hyödyntämisen kuin ammattitaidon jatkuvan ylläpitämisen ja uudistamisen 
kannalta. Kompetenssin jäsentämisessä voidaan käyttää persoonallisten omi-
naisuuksien jaottelua Snown, Cornon ja Jacksonin (1996) taksonomian (ta-
xonomy of individual difference constructs) mukaisesti (kuvio 3).  
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KUVIO 3  Kompetenssin muodostumista jäsentävä yksilön henkisten ominaisuuksien 
taksonomia (Snow, Corno & Jackson 1996, 247)  

Nämä yksilön ominaisuuksiin ja ominaispiirteisiin liittyvät osa-alueet ovat kes-
keisiä tekijöitä muodostettaessa yksilön kompetenssia. Kyrön ja muiden (2008, 
269) mukaan Snow, Corno ja Jackson (1996) ovat rakentaneet persoonallisuuden 
ja älykkyyden kolmiosaista konstruktiota, jonka jako kognitiiviseen, konatiivi-
seen ja affektiiviseen konstruktioon noudattelee historiallisesti tunnettua perus-
jakoa tietoon, tahtoon ja tunteeseen. Siinä siis persoonallisuus ja älykkyys jae-
taan näihin osa-alueisiin. Åhman (2003, 21) näkee nämä yhdistelmänä ja moni-
dimensionaalisena kokonaisuutena, jonka Ruohotie (2005a) tutkimuksessaan 
määrittelee holistiseksi kokonaisuudeksi, yhdistelmäksi, jota ei voida jakaa toi-
sistaan irrallisiksi osatekijöiksi. Persoonallisuus ja älykkyys ovat laajoja ja vai-
keasti määriteltäviä käsitteitä ja Ruohotien (1998, 33) mukaan menevät osittain 
päällekkäin.  

Persoonallisuuden piirteiden ajatellaan määräävän, millainen ihminen 
on luonteeltaan. Persoonallisuuden piirreteorioista on yleisesti hyväksytty vii-
den suuren piirteen teoria (Big Five tai Five-Factor Model)14. Teorian mukaan 
ihmisen persoonallisuuden perusrakenteen muodostavat viisi piirredimensiota: 
1. ekstroverttius (extsraversion), 2. tunnollisuus (concientiousness), 3. sovinnol-
lisuus (agreeableness), 4. neuroottisuus tai tunne-elämän tasapainoisuus (neu-
roticism/emotional stability) ja 5. avoimuus kokemuksille (openness to expe-

                                                 
14  Kyseessä mm. Digman (1990); Kanfer ja Ackerman (2005, 341-342); Musek (2007). 
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riences). Persoonallisuus muodostuu koko elämän ajan yksilön ja hänen ympä-
ristönsä vuorovaikutuksesta ja ohjaa kaikkea yksilön toimintaa. Edellä esitetys-
sä taksonomiassa persoonallisuus sisältää konaation ja affektion aspektit eli 
persoonallisuus sisältää ihmisen koko maailmankuvan, minäkäsityksen, itse-
tunnon, arvot ja temperamentin. Sen sijaan älykkyyden katsotaan koostuvan 
useissa määritelmissä kognition ja konaation aspekteista (Snow, Corno & Jack-
son 1996). Ruohotien (1998, 33) mukaan persoonallisuus rajataan harvoin kos-
kemaan vain luonteenpiirteitä, temperamenttia tai yleensä tunnealuetta. Monet 
persoonallisuuden piirteet hänen mukaansa ovat sidoksissa myös kognitiivisiin 
tekijöihin eikä kognitiivisen tai ei-kognitiivisen vastakkainasettelu tarkoita sitä, 
että toinen sulkisi pois toisen. Yleisesti persoonallisuudella tarkoitetaan kaikkia 
niitä tekijöitä, jotka tekevät ihmisestä yksilöllisen ja inhimillisen (Ruohotie 1998, 
33).  

Älykkyyttä ovat eri tutkijat määritelleet mm. yksilön kyvyksi suoriutua 
henkisesti vaativista tehtävistä, elollisen olennon kyvyksi käyttäytyä uudessa 
tilanteessa mielekkäällä tavalla sekä taidoksi ratkaista ongelmia, joihin aikai-
sempi oppiminen ei tarjoa välitöntä ratkaisua. Tavallisesti älykkyyteen sisälty-
viin ominaisuuksiin on luettu päättelykyky, ongelmanratkaisukyky ja abstrakti 
ajattelukyky. On ollut myös pyrkimyksenä kehittää kokonaisvaltaista älykkyy-
den teoriaa, jossa ihmisen älykkyys on määritelty dynaamiseksi ominaisuudek-
si, joka vaihtelee yksilön elämän eri vaiheissa ja jota voidaan kehittää luomalla 
suotuisat olosuhteet asiantuntemuksen ja hyvien tiedonkäsittelytaitojen kehit-
tymiselle. Älykkyyskäsitteestä ei kuitenkaan ole saavutettu yksimielisyyttä. 
(Gustafsson & Undheim 1996; Malin & Männikkö 1998; Sternberg 1998.) Ruoho-
tien (1998, 33) mukaan älykkyydellä tarkoitetaan yhtäältä kykyä ryhtyä toimin-
toihin, jotka ovat vaikeita, kompleksisia, abstrakteja, tehokkuutta vaativia, ta-
voitteen mukaisia, sosiaalisesti arvostettuja ja omaperäisiä, sekä toisaalta kykyä 
ylläpitää kyseisiä aktiviteetteja tilanteissa, joissa vaaditaan keskittymiskykyä ja 
tunteiden hallintaa. Ruohotie, Nokelainen ja Korpelainen (2008) pitävät älyk-
kyyttä ja kykyjä yksilöllisinä ominaisuuksina, jotka ovat perimän ja ympäristön 
vuorovaikutuksen tulosta. Heidän mukaansa geenit selittävät yksilöllisiä eroja 
kompetenssien ja ekspertiisin kehittymisessä, mutta niiden vaikutusta älykkyy-
teen he pitävät mahdottomana mitata. Esimerkiksi perimän ja ympäristön yh-
teisvaikutuksista he mainitsevat ajattelun taidot, kuten ongelmien tunnistami-
nen ja määritteleminen, strategioiden luominen ongelmien ratkaisemiseksi, in-
formaation representaatio, resurssien allokointi sekä ongelmanratkaisujen tark-
kailu ja arviointi. (Ruohotie et al. 2008, 9-10.) 

2.1.2 Tunteet 

Ajatteluun, arvoihin ja menestymiseen liittyy paljon tunnetta, jonka annetaan 
ohjata niitä. Äly ja tunteet liittyvät toisiinsa, vaikka tunne voi joskus viedä har-
haankin. Päätöksenteossa tunteilla ja järkiperäisellä päättelyllä on vahva roolin-
sa. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa tunne ottaa ylivallan ihmisestä hänen toi-
mintansa kärsii. Tällaisessa tilanteessa järjellä ei ole mitään tekemistä asian 
kanssa. (Goleman 2009; Nummenmaa 2012; Ojanen 2007, 169.) Ihmisen käyttäy-
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tymiseen vaikuttavat sosiaaliset roolit, tunnetilat ja tavat (Metsäpelto & Ranta-
nen 2009, 72). Henkisten ominaisuuksien taksonomiassa affektiiviset valmiudet 
muodostuvat tunne- ja temperamenttiulottuvuuksista (Snow et al. 1996, 247). 
Tunteet parhaimmillaan suuntaavat mielenkiinnon tärkeisiin asioihin tai ihmi-
siin, motivoivat arkipäivän työtehtävissä toimimista, helpottavat oppimista ja 
muistamista sekä ovat välttämättömiä tehtäessä päätöksiä ja luotaessa uutta 
(Kokkonen & Kinnunen 2009, 145). Mustakallio (2012) ja Kara (2008) tutkimuk-
sissaan vahvistavat myös tunnekokemuksien vaikutuksen oppimiseen ja pitkä-
aikaiseen muistamiseen, olivatpa ne sitten hyviä tai huonoja kokemuksia. 

Useat tutkijat15 ovat nostaneet esille metakognition keskeisen merkityk-
sen oppimaan oppimisen edistämisessä. Heidän mielestään affektiiviset ulottu-
vuudet käsittävät tunnetason, mutta jättävät temperamentin taustalle. Yhteistä 
heille on myös, että he liittävät affektiivisen ulottuvuuden metatason prosessei-
hin, joita ne eivät itsessään ole. Ainoastaan Limón-Lugue (2003) omassa tutki-
muksessaan liittää affektiivisen kentän omaksi meta-alueeksi. Hän käyttää me-
ta-emootion käsitettä. Tutkijoiden painotukset kuitenkin vaihtelevat suhteessa 
affektioon ja konaatioon. Ruohotie ja Koiranen (2000, 13) ovat nostaneet esiin 
erityisesti metakognitiivisen ja konatiivisen ulottuvuuden vuorovaikutuksen, 
kun taas Kyrön ja muiden (2008, 275) tutkimuksessa korostui myös meta-
affektiivisen ulottuvuuden merkitys. Sen osalta Virta (2005) on tutkimuksessaan 
esittänyt, että affektiivinen ja säätelevä oppimistoiminta vaikuttavat epäsuorasti 
oppimistuloksiin tiedon prosessoinnin kautta. Hänen mukaansa affektiivinen 
ulottuvuus tunteiden osalta on katalysaattori, joka toimii kognitiivisen kon-
struktion välityksellä ja siihen johtaen.  

John Dewey (1859 – 1952) on aikanaan myös painottanut tunteiden roolia 
oppimisprosessissa (Dewey 1951). Puolimatkan (2011) mukaan oppiminen on 
riippuvainen tunteista ja asenteista. Oppiminen ei ole pelkkä ajatusprosessi, 
vaan oppimisen ymmärtämiseksi on kiinnitettävä huomiota niihin tekijöihin, 
jotka saavat ajatusprosessit liikkeelle. Puolimatkan mukaan asioiden syvällinen 
oppiminen edellyttää motivaatiota tietää, miten asiat ovat. Motivaation merki-
tys korostuu, kun ymmärretään, ettei oppiminen ole yhteen hetkeen rajoittuva 
tapahtuma. Minkään asian syvällinen oppiminen tuskin onnistuu kerralla. Op-
piminen on tavallisesti pitkäaikainen ja monivaiheinen prosessi, koska se muut-
taa yksilön tapaa suuntautua todellisuuteen. Siksi on tärkeää, että opiskelija 
ymmärtää opittavien asioiden mielekkyyden. (Puolimatka 2011, 198.) 

Puolimatka (2011, 197) pitää tunteiden kehitystä älyllisen kehityksen 
edellytyksenä, jossa oikealla tavalla suuntautunut ja virittynyt tunne on edelly-
tys menestykselliselle älylliselle työskentelylle. Ojasen (2007, 43) mukaan tun-
teet vaikuttavan myös motivaatioon, sillä ne ohjaavat ihmisen toimintaa ja ajat-
telua sekä käsityksiä itsestä ja toisista. Tunneäly (Emotional Intelligence, EI) 
määriteltiinkin ensimmäisen kerran sosiaalisen älykkyyden muodoksi, johon 
sisältyy kyky valvoa omaa ja toisten tunteita, käyttämällä tätä tietoa ohjaamaan 

                                                 
15  Esimerkiksi Flavell (1987); Koiranen ja Ruohotie (2000); Limón-Lugue (2003); Li-

vingston (1997); Masui ja de Corte (2005); Peltomäki (1996); Ruohotie (2003); Ver-
munt ja Verloop (1999); Virta (2005). 
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ajattelua ja toimintaa (Salovey ja Mayer 1990, 189). Salovey ja Mayer (1990) tut-
kimuksissaan havaitsivat persoonallisuuteen liittyvän yhteyden kognition ja 
tunteiden välillä. Kyky ymmärtää muiden tunteiden toimivuutta ja hallita omia 
tunteitaan oli Golemanin (1995, 1998) mukaan suhteellisen kapea tunneälyn 
määritelmäksi. Hän laajensi tunneälyn määritelmää liittäen siihen kompetens-
siin liittyviä asioita: optimismin, tunnollisuuden, motivaation, empatian ja sosi-
aalisen osaamisen. (Abraham 2006, 1.)  

Tunneälyyn liittyvien taitojen merkitys kirjanpitotyössä korostuu työn 
luonteen vuoksi. Kirjanpitäjät työskentelevät sekä yksin että tiimeissä. Henkilö-
kohtaiset tunneälyyn liittyvät itsetietoisuuden, itsesäätelyn ja motivaation tai-
dot (Goleman 1998, 5-6) ovat välttämättömiä, jos yksilöt tunnistavat omat vah-
vuutensa ja heikkoutensa, kehittävät hyvää itsetuntoa, ylläpitävät eheyttä, 
osoittavat joustavuutta, ottavat vastuun omasta toiminnastaan ja ovat aloitteel-
lisia sekä tavoittelevat huippuosaamista. Tunneälyn taidot ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä, kuten empatia ja sosiaalinen kyvykkyys, ovat ihmissuhtei-
den käsittelyn ydintä. Ne käsittävät muiden tarpeiden ymmärtämisen, onnistu-
neiden konfliktienhallintastrategioiden toteuttamisen, kuuntelun ja johtajuuden. 
(Abraham 2006, 2.) Työelämässä menestymisessä on tarpeen ihmisen monipuo-
linen ymmärtäminen ja muutkin kuin pelkästään tiedollista, taidollista ja talou-
dellista osaamista edellyttävät taidot. Tunneäly ilmenee arjessa, jonka taitava 
käyttö on osa menestyneen työntekijän tunnuspiirteitä. Ihmisen kokonaisval-
tainen huomioiminen arjen eri tilanteissa on välillä myös haastavaa ja vaatii 
uskallusta, viisautta ja rohkeutta sekä ihmisen toiminnan kokonaisvaltaista 
ymmärtämistä ja tietoa siitä. (Isokorpi 2004, 13.) 

2.1.3 Arvot ja asenteet 

Nieminen ja Tomperi (2008) määrittelevät arvot toivotuiksi päämääriksi sekä 
käsityksiksi toivotusta käyttäytymisestä. Heidän mukaansa arvot ohjailevat 
valintoja ja arviointeja sekä ovat myös pitkälti ympäristön opettamia pysyviä ja 
yleisiä valintoja. Omien arvojen tunnistamisen avulla löydetään tärkeimmät 
asiat elämässä, kyvyn tavoitteiden asettamiselle sekä löydetään oma intohimo, 
paikka ja tehtävä. Arvot ovat asenteita pysyvämpiä ja laajempia kokonaisuuk-
sia tehdä valintoja. Arvoilla tarkoitetaan myös uskomuksia ja ne motivoivat 
toimintaa, jotka toimivat sisäisinä sekä ulkoisina motiiveina. (Nieminen & 
Tomperi 2008, 24-25.) Puolimatkan (2011) mukaan arvot muodostavat jokaisen 
yhteisön ytimen ja Schelerin (1980) ajattelua mukaille hän toteaa arvojen olevan 
ensisijaisia kaikkiin muihin sosiologisiin tekijöihin nähden ja määräävän niitä. 
Yhteisö asettaa arvot tiettyyn tärkeysjärjestykseen ja antaa jollekin tai joillekin 
arvoille hallitsevan aseman. Yhteisön jäsenet omaksuvat tämän arvomaailman 
osana kulttuurista sosialisaatiotaan ja kokevat sen usein itsestään selväksi. Se, 
mitä yhteisö pitää tietämisen arvoisena, riippuu olennaisesti yhteisöä hallitse-
vasta arvomaailmasta. Sosiologiset olosuhteet ja erityisesti yhteisöä hallitseva 
arvomaailma osittain määrittelevät sen, mitä yhteisö pitää tietona. (Puolimatka 
2011, 216-217.)  
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Ruohotien (1998, 53) mukaan ihmisen minä-rakenteessa (minä-
skeemojen kokonaisuudessa) voidaan erottaa toisaalta yksilön käsitys itsestään 
ja omasta suhteestaan todellisuuteen, toisaalta hänen arvojensa ja tavoitteidensa 
hierarkkiset järjestelmät eli se, millaiseen suhteeseen hän pyrkii ulkomaailman 
kanssa. Arvoja Rauste-von Wright ja muut (1984) ovat myös kuvanneet toimin-
nan tavoitelluiksi päämääriksi. Ne kytkeytyvät elämänkentän konkreettisia 
kohteita – kuten työtä, perhettä, koulutusta ja vapaa-aikaa – koskeviin suunni-
telmiin ja tavoitteisiin. Arvojen ja tavoitteiden välillä on kiinteä vuorovaikutus: 
tavoitteet kuvastavat arvoja, ja kun tavoitteet muuttuvat toiminnasta saadun 
palautteen tuloksena, muutospaineet kohdistuvat myös arvoihin. Vuorovaiku-
tussuhteet kokonaispersoonallisuuden eri osasysteemien ja hierarkian eri taso-
jen välillä ovat niin monimutkaisia, ettei sama arvo eri yksilöillä tai samalla yk-
silöllä eri tilanteissa ilmene samalla tavalla ulkoisessa toiminnassa. (Rauste-von 
Wright et al. 1984, 4.) 

Asenne Ruohotien (1998, 42) mukaan merkitsee yksilön taipumusta tun-
tea, ajatella ja toimia tietyllä tavalla. Se on yksilön tapa käsittää ja arvioida ym-
päristön asioita: joidenkin kohteiden arvostamista ja toisten väheksymistä, jon-
kin objektin mieluisaksi tai vähemmän mieluisaksi kokemista. Asenteet siis il-
maisevat joko avoimesti tai peitellysti yksilön positiivisesti tai negatiivisesti ar-
vostavia reaktioita johonkin objektiin, henkilöön tai tilanteeseen. Niemisen ja 
Tomperin (2008, 24) mukaan asenteet paljastavat totuuden arvoistamme, ovat-
ko ne aitoja vai sanahelinää. Asenteiden laatu ja voimakkuus ovat riippuvaisia 
asioiden sisäistämisasteesta sekä yksilön kokemuksista ja taipumuksista. Jos 
yksilö kokee onnistumisen tunteen jollakin alalla, hän asennoituu siihen entistä 
myönteisemmin, lisää ponnistelujaan ja kehittää alalla tarvittavia suoritusval-
miuksiaan. (Ruohotie 1998, 42.) 

Mielenkiinnon kohteet voidaan ymmärtää positiivisina asenteina, joiden 
kehittymisen tuloksena yksilö asettaa etusijalle tiettyjä tehtäviä ja pyrkimyksiä. 
Negatiivisia asenteita on vaikea yhdistää mielenkiintoon. Kiinnostuksen puute 
voi merkitä asenteen vastaista toimintaa tai jopa ikävystymistä. Myös usko-
mukset eivät ole puhtaasti kognitiivisia, vaan niillä on myös affektiiviset juu-
rensa. Jos epäilemme esimerkiksi uskomustamme ammattitaitomme riittävyy-
destä eikä meillä ole keinoa vahvistaa aiempaa uskomustamme, toimintamme 
voi muuttua kielteisesti. (Ruohotie 1998, 35.) Kokemus työssäoppimisen ajalta 
voi olla uskomusta vahvistava tekijä tulla ammattilaiseksi. Osaamisen arvioi-
minen näytössä on opiskelijalle ainutlaatuinen tilaisuus saada uskomuksilleen 
rakentavaa palautetta siitä, missä hän on onnistunut hyvin eli jo osaa, ja siitä, 
missä vielä pitää osaamistaan täydentää. 

Työntekijän jakaessa työnantajan kanssa samat arvot, on oletettavaa, että 
työorganisaatio toimii arvojensa mukaan ja täten työn tulokset ovat korkea-
luokkaisia. Arvojen ohjatessa organisaatiossa työtä ja toimintaa sen reagointi-
nopeus lyhenee sekä tulokset paranevat. Reagointinopeus kiihtyvässä kilpailu-
tilanteessa sekä uudistumisen tahdissa on yksi kriittisistä menestystekijöistä. 
Nopeimmin reagoivat ja toimivat pärjäävät hitaampia paremmin yritystoimin-
nassa. (Nieminen & Tomperi 2008, 25.) 
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2.1.4 Motivaatio 

Motivaatiota on tutkittu ja määritelty useissa tutkimuksissa eri vuosikymmeni-
nä. Motivaatiota on kuvattu mm. psyykkisinä prosesseina, päämäärätietoisena 
toimintana ja mielihyvää etsivänä käyttäytymisenä16. Motivoitunut henkilö nä-
kee vaivaa, on sitkeä ja tarkkaavainen tehtävissään, sillä hänellä on tavoite, halu 
ja toive nauttia aktiviteeteistaan. Hän vahvistuu menestymisen kokemuksista ja 
epäonnistumisten aiheuttamat pettymykset saavat hänet tekemään suunnitel-
man tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivoituneella henkilöllä on tällaisia tun-
temuksia ja käyttäytymistä, mikä vastaavasti ei-motivoituneelta henkilöltä puu-
tuu. (Masgoret & Gardner 2003, 128.) Ruohotie (1998) motivaatiota määrittäes-
sään näkee eroja asenteen ja motivaation välillä. Asenne on suhteellisen pysyvä, 
sisäistynyt ja hitaasti muuttuva reaktiovalmius. Motivaatio sen sijaan on melko 
lyhytaikainen ja liittyy yleensä vain yhteen tilanteeseen kerrallaan. Asenne vai-
kuttaa enemmän toiminnan laatuun, motivaatio taas siihen, millä vireydellä 
toiminta tehdään. Muutokset motivaatiossa eivät välttämättä edellytä muutok-
sia saman alueen asenteissa. (Ruohotie 1998, 41-42.) 

Motivaatio on alun perin johdettu latinalaisesta sanasta movere, joka 
merkitsee liikkumista. Myöhemmin käsite laajeni tarkoittamaan käyttäytymistä 
virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Motivaation kantasana on motii-
vi. Motiiveista puhuttaessa on usein viitattu tarpeisiin, haluihin, vietteihin ja 
sisäisiin yllykkeisiin sekä palkkioihin ja rangaistuksiin. Motiivit siis virittävät ja 
ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. Näin ollen ne ovat päämää-
räsuuntautuneita, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia (Ruohotie 1998, 36). 
Nuttin (1984, 2) mukaan motivaatio on alun perin tarkastellut käyttäytymiseen 
liittyviä suhteita ja hän on pohtinut käsitystä siitä, että järjestelmä (organismi) 
aktiivisesti ohjaa itseään tiettyjen kohteiden interaktioihin. Maslowin (1987, 11) 
mukaan käyttäytyminen määritellään sitä määrittävillä useiden tekijöiden luo-
killa, joista motivaatio on yksi ja ympäristölliset tekijät ovat toinen. Beck (2000, 
2) toteaakin, että motivaatio on yksi käytetyimmistä selityksistä yritettäessä ar-
vioida käyttäytymisen vaihtelevuutta. Motivaatio-käsitteiden oletetaan autta-
van selittämään asiaa virtuaalisesti identtisten ulkoisten olosuhteiden tilantees-
sa, jossa on suuria vaihtelevuuksia yksilön käyttäytymisessä. Esimerkiksi tilan-
teessa, jossa tietyt lapset pärjäävät koulussa hyvin, kun taas toiset yhtä lahjak-
kaat lapset eivät pärjää. Tämä dilemma antaa ymmärtää, että suoritusmotivaa-
tiossa saattaa olla eroja. (Beck 2000, 2.) 

Niemisen ja Tomperin (2008) mukaan motivaatio syntyy käyttäytymisen, 
tehtyjen valintojen sekä tekemisen keston yhteisvaikutuksesta. Motivaatiolla 
voidaan selittää ihmisten toimintatapoja sekä sitä, miksi osa asioista tehdään ja 
osa jää tekemättä. Motivaatio on siis merkittävä tekijä yksilön, ryhmän tai yri-
tyksen suorituskyvyssä. Työmotivaatio kehittyy useista seikoista työntekijöiden, 
työn sekä työympäristön vuorovaikutuksen tuloksena. (Nieminen & Tomperi 
2008, 31.) Ruohotie ja Koiranen (2000) näkevät motivaation edeltävän tahtopro-

                                                 
16  Esimerkiksi Berelson ja Steiner (1964); Ilgen ja Klein (1988); Lawler (1973); McClel-

land (1965); McClelland ja muut (1953); Miller (1948); Nutt (1984). 
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sesseja, joissa keskeistä on tavoitteiden asettaminen ja toiminta niiden saavut-
tamiseksi. Motivaatioulottuvuus sisältää muun muassa sisäisen ja ulkoisen ta-
voitteen asettelun, epäonnistumisen pelon, suoriutumistarpeen, itsetunnon ja 
luottamuksen omiin kykyihin. Tahdonalainen toiminta sisältää muun muassa 
halun oppimiseen, hellittämättömyyden, pyrkimisen, sisäisen säätelyn ja arvi-
ointiprosessin, muut itsensä kontrollointistrategiat ja toiminnan kontrollipre-
missit eli ihmisen käsityksen omasta kontrollimahdollisuudestaan ja suhteesta 
itseen ja muihin. (Ruohotie & Koiranen 2000, 12.)  

Snow, Corno ja Jackson (1996, 256) ovat tunnistaneet kaksi tavoitteiden 
valintaan ja motivaatioon liittyvää tekijää: (1) itseen kohdistuvat orientaatiot, 
joita edustavat minäkäsitys, omanarvontunto ja tehokkuuskokemukset, ja (2) 
arvot, asenteet ja mielenkiinnon kohteet, jotka suuntaavat mieltymystämme 
tiettyihin asiasisältöihin, tehtäviin ja menettelytapoihin. He ovat muodostaneet 
konatiiviset rakenteet, johon kuuluu tahdon ja motivaation dynaamiset piirit. 
Tässä konatiivisessa rakennemallissa tahtokategoriaan liittyy myös toisiin koh-
distuvat orientaatiot, koska ihmiset ovat usein alttiita ulkoisille vaikutteille hy-
väksyen ja jopa tahtoen niitä jossakin määrin. Ihmisethän pyrkivät käytöksel-
lään vaikuttamaan toistensa toimintoihin. Tätä vaikutusta kuvataan mm. käsit-
teillä suostuteltavuus, empatia ja sosiaalinen kompetenssi. Tahtokategoriaan 
kuuluvat myös henkilökohtaiset tyylit, joissa monet oppimisen ja opiskelun 
tyylirakenteet ovat tahdosta riippuvia. Oppija voi itse ratkaista esimerkiksi sen, 
miten pinnallisesti tai syvällisesti hän paneutuu opittavaan asiaan. Ulkoa ohjau-
tuvat konstruktiot ja henkilökohtaiset tyylit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 
niiden välillä voi olla päällekkäisyyttä. Nämä päällekkäisyydet tulevat näkyviin 
monissa kognitiivisissa taidoissa, strategioissa ja menettelytavoissa. (Ruohotie 
1998, 45.) 

Motivaatio ja toimintaan sitoutuminen luovat edellytykset oppimiselle. 
Oppimisprosessia ohjaa ja tarkkaavaisuutta säätelee toiminnan kontrolli. Itsere-
flektio mahdollistaa oppimiseen liittyvien kokemusten tarkastelun ja kokemus-
ten merkityksen muovautumisen. Ruohotie (2000a, 173) on muodostanut oppi-
missyklin Zimmermanin (1994) mallista, jonka ensimmäinen osio – motivaatio 
ja toimintaan sitoutuminen – luo edellytykset oppimiselle: tiedämme, kuinka 
vaikeaa on pitää yllä oppimisen innostusta ilman motivaatiota. Salmimiehen ja 
Ruudun (2013) mukaan motivaation ylläpitäminen riippuu tahdosta. He kutsu-
vat toimintapäätöksen tekemistä edeltävää tilaa motivaatioksi ja päätöksen jäl-
keistä tilaa tahtotilaksi. Tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa motivaati-
on ylläpitäminen on ratkaiseva vaihe. (Salmimies & Ruutu 2013, 187.) 

Pohjosen (2005, 95-96) mukaan toiminnan kontrolli ohjaa oppimisproses-
sia ja säätelee itse oppimistoimintaa eli antaa mahdollisuuden oppimiseen. Täl-
löin itsereflektiossa annetaan merkityksiä kokemuksille ja tarkastellaan oppi-
mistapahtuman kokemuksia. Ruohotien (1998, 82) mukaan metataidot – kuten 
itsereflektio, palautteen hyödyntäminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen – 
tuottavat korkeamman tason sovellettavuutta eli juuri sitä, mitä nopeasti muut-
tuva ympäristö vaatii. Työssäoppimisen aikana tapahtuvassa ja sen lopussa to-
teutuvassa ammattiosaamisen näytössä saadut palautteet toteuttavat itsereflek-
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tiota ja monitahoista palauteen saamista, koska opiskelijan osaamista arvioi 
työelämän edustaja, työssäoppimista ohjaava opettaja ja työssäoppija itse.   

Työmotivaatiota tarkasteltaessa voidaan todeta, että lähtökohtaisesti eri 
ihmisiä motivoivat hyvin erilaiset asiat, ja ihmisten henkilökohtainen motivaa-
tio myös muuttuu ajan myötä, joten eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä motivoivat yleensä erilaiset asiat (Kaajas et al. 2004; Nurmi & Salmela-
Aro 2005; Troberg 2006). Työmotivaatiolla tarkoitetaan sitä kokonaistilaa, joka 
synnyttää, suuntaa, vahvistaa ja pitää yllä yksilön ponnisteluja työn tekemiseksi. 
Motivaatioon liittyy sisäistä ja ulkoista motivaatiota, jotka nähdään toisiaan 
täydentävinä. Selkeän kahtiajaon tilalle on noussut ajatus jatkumosta, jonka toi-
sessa päässä ovat sisäiseen motivaatioon ja toisessa päässä ulkoiseen motivaati-
oon liittyvät tekijät. Toisille ulkoisen motivaation lähde voi toisille olla osa si-
säistä motivaatiota.17 Sisäisen motivaation on jo pitkään ajateltu lisäävän ihmi-
sen luovuutta. Jotkut tutkimukset tukevat tätä näkemystä18, kun taas toiset tut-
kimustulokset (esim. Dewett 2007; Perry-Smith 2006) ovat löytäneet vain heik-
koja tai merkityksettömiä yhteyksiä näiden asioiden välillä. Vartiaisen ja mui-
den (1999) mukaan sisäiset motivaatiotekijät ovat tärkeimpiä asiantuntijoille. 
Tällöin mahdollisuus oppia uutta, mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun, 
vaihteleva ja haastava työ, mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun sekä mahdolli-
suus luovuuden ja mielikuvituksen käyttöön olivat tärkeimpiä motivaatioteki-
jöitä. Nopeaa ylenemistä sen sijaan ei arvostettu korkealle. Asiantuntijat moti-
voituvat siis erityisesti mahdollisuudesta kehittyä omassa asiantuntijuudessaan 
eli uralla eteneminen johtotehtävien kautta ei sen sijaan niinkään motivoi. (Var-
tiainen et al. 1999, 33.) Tilitoimistoympäristössä taloushallinnon asiantuntijana 
kehittyminen ja mahdollisesti erikoistuminen voidaan ajatella olevan keskeisiä 
motivaatioon liittyviä tekijöitä. Tällöin henkilökohtaisesti ammatillinen kasvu ja 
asiakkaittain tapahtuva työn vaihtelevuus ja haasteellisuus sekä mahdollisuus 
uuden oppimiseen ovat työmotivaatiotekijöitä.  

Zhou, Zhang ja Montoro-Sánchez (2011, 92-93) tutkivat palkitsemisen 
vaikutusta työntekijöiden innovatiivisuuteen ja heidän mukaansa liian pieni tai 
liian suuri aineellinen palkitseminen laskee innovatiivisuutta ja korkeimmillaan 
innovatiivisuus on silloin, kun aineellinen palkitseminen on kohtuullista. Siis 
sisäisillä motivaatiotekijöillä on selkeä positiivinen vaikutus innovatiivisuuteen. 
Amabilen (1998, 85) mukaan erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa koko orga-
nisaation menestys on tiiviisti sidoksissa työntekijöiden kykyyn löytää ratkaisu-
ja asiakkaiden ongelmiin. Hänen mukaansa nämä ratkaisut vaativat usein kek-
sijältään luovuutta ja monimutkaista ongelmanratkaisukykyä, siis asiantuntijat 
tarvitsevat luovuutta ollakseen hyviä työssään. Tampoe (1993, 51) tiivisti tutki-
muksensa löytöinä neljä asiantuntijoita parhaiten motivoivaa asiaa: henkilökoh-
tainen kasvu, autonomisuus, työn suorittaminen ja raha. Hänen mukaansa hen-
kilökohtaisessa kasvussa työntekijällä on mahdollisuus käyttää omaa potentiaa-
liaan, autonomisuudessa hän saa tehdä työnsä sellaisessa työympäristössä, jos-
sa työtehtävät voidaan suorittaa organisaation strategisten tavoitteiden ja it-

                                                 
17  Kyseessä Kaajas ja muut (2004); Ruohotie (1998); Vartiainen ja muut (1999).   
18  Esimerkiksi Amabile (1985); Amabile ja muut (1994). 
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searvioinnin puitteissa. Työn suorittamisessa hän voi olla työnsä lopputulokses-
ta ylpeä ja työtehtävällä on merkitystä organisaatiolle. Raha viimeisenä moti-
vaatiotekijänä oli muita tekijöitä selkeästi pienemmässä roolissa.  

Kaajas ja muut (2004, 33) ovat havainneet asiantuntijaorganisaatioissa 
työmotivaation merkityksen korostuneen, sillä motivaatio ei vaikuta vain asian-
tuntijoiden työn tuloksiin ja laatuun, vaan myös heidän energiatasoonsa ja hy-
vinvointiinsa. Heidän mukaansa turvaamalla työntekijöiden hyvinvoinnin or-
ganisaatio pystyy sitouttamaan työntekijöitä ja luomaan pitkän aikavälin jatku-
vuutta. Kun organisaation menestys riippuu pääasiassa sen asiantuntijoiden 
kyvystä löytää ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin, minkä myös Amabile (1998, 85) 
havaitsi, on jatkuvuus ja osaajien sitouttaminen hyvin tärkeää. 

2.1.5 Tahto 

Konatiivisessa rakenteessa on kyse motivaatiosta ja tahdosta, tietoisesta taipu-
muksesta toimia tai pyrkiä johonkin. Tämä liittyy myös siihen, mihin suuntau-
tuneena ja millä vireydellä ihminen toimii (Koiranen & Ruohotie 2001, 104). 
Päätöksentekoa edeltävää tilaa Ruohotie (1998, 35) kutsuu ”motivaatioksi” ja 
sen jälkeistä tilaa puolestaan ”tahdoksi”. Hänen mukaansa motivaation ja tah-
don erottaminen toisistaan on välttämätöntä, koska jopa voimakkaasti motivoi-
tuneiden opiskelijoiden saattaa olla vaikeaa asettaa selkeitä tavoitteita ja toteut-
taa aikomuksiaan. Vapaaseen tahtoon liittyvät ajatteluprosessit ja itsesäätely 
ovat Ruohotien (1998, 42) mukaan sidoksissa siihen sosiaaliseen ympäristöön, 
jossa ihmiset elävät ja toimivat. Ihmisen oma tahto suojaa kilpailevilta yllykkeil-
tä ja ylläpitää keskittymistä myös häiriötilanteissa. Yrityksessä käytössä olevat 
sovitut mittarit, onnistumisen kriteerit sekä aikataulut ovat kontrollointijärjes-
telmiä, jotka auttavat henkilöstöä fokusoimaan ja keskittymään tehtävään. Nii-
den avulla pidetään yllä myös tarkkaavaisuutta, tunteiden hallintaa sekä tahtoa 
pysyä sinnikkäästi suorittamassa tehtävää kohti tavoitetta. (Salmimies & Ruutu 
2013, 187.) 

2.2 Ammatillinen kompetenssi 

2.2.1 Kompetenssikäsitteen määrittelyä 

Kompetenssia ja kvalifikaatiota käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta on paljon19 
sekä useita kompetenssiluokituksia on laadittu20. Näiden käsitteiden käytössä 
on horjuvuutta eikä merkityssisältöjen osalta ole löydetty konsensusta, esimer-
kiksi kompetenssi voidaan ymmärtää joko yksilön ominaisuudeksi tai työtehtä-
vien asettamiksi vaatimuksiksi (Ruohotie 2004, 91). Streumer ja Björkqvist (2001, 

                                                 
19  Esimerkiksi Nijhof ja Streumer (1998, 2012); Raivola ja Vuorensyrjä (1998); Ruohotie 

ja Honka (2003); Rychen ja Salganik (2003).  
20  Esimerkiksi Evers, Rush ja Berdrow (1998); Haste (2001); Goleman, Boyatzis ja Mc-

Kee (2002); Perrenoud (2001); Ruohotie (2002). 
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249) määrittelevät kvalifikaation työntekijän kyvyksi suoriutua muuttuvista 
työtehtävistä tietojen ja taitojen avulla. Ellström (2001, 41) pitää kvalifikaatiota 
kompetenssina, jota työtehtävä tosiasiallisesti vaatii ja/tai joka implisiittisesti 
tai eksplisiittisesti määräytyy yksilön ominaisuuksista. Tutkimuskirjallisuudes-
sa kompetenssi-käsitettä käytetään sekä yksikkö- että monikkomuodossa. Tässä 
tutkimuksessa käytetään yksikkömuotoista kompetenssi-käsitettä, joka sisältää 
kunkin yksilön erilaisia kompetenssiin liittyviä tekijöitä.  

Kompetenssia pidetään työnä toteutuvana taitona (von Krogh & Roos 
1996, 424) ja toimintamalleina, joissa resurssi ja taito otetaan käyttöön, jotta yri-
tys saavuttaisi päämääränsä ja tavoitteensa (Hofer & Schendell 1978, 25). Ell-
ström (2001, 41-42) jakaa kompetenssin yksilön ominaisuuksiin ja työn vaati-
muksiin. Yksilön ominaisuutena määritelty kompetenssi on joko formaalista 
(tutkintovaatimukset ja todistuksen ilmaisema muodollinen pätevyys) tai todel-
lista (potentiaalista) pätevyyttä, joka ottaa huomioon yksilöllisen kapasiteetin 
suoriutua tehtävistä ja haasteista. Hänen mukaansa kompetenssiin liitetyt viral-
liset vaatimukset usein poikkeavat työn asettamista todellisista vaatimuksista. 
Tähän vaikuttavat mm. työmarkkinoiden ja ammattijärjestöjen ilmaisemat 
kompetenssivaatimukset, myös ammattitaidon analysoinnin vaikeus ja ammat-
tikunnan ammattitaidon statuksen ylläpitämiseen ja kohottamiseen liittyvät 
sosiaaliset paineet (Ellström 2001, 43-44). Mulder (2001) on tutkimuksessaan 
muotoillut ns. työmääritelmän, jonka mukaan kompetenssi on yksilön tai orga-
nisaation kyvykkyyttä yltää spesifeihin tuloksiin tai saavutuksiin. Muuttuvassa 
työelämässä ammattispesifinen tieto vanhenee nopeasti ja työntekijöiltä odote-
taan yhä suurempaa joustavuutta. Tällöin työntekijän kompetenssi on kykyä 
(tietojen ja taitojen avulla) suoriutua muuttuvista työtehtävistä. (Ruohotie 2004, 
93.) Kompetenssin muutos vaikuttaa Heckausenin ja muiden (2017, 455-456) 
mukaan työntekijöissä myös pyrkimystä aktiivisesti kontrolloida työympäris-
tössään tapahtuvia muutoksia ja omaa kehitystään, mahdollisuuksiaan ja rajoit-
teitaan.     

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alaisuudessa toimivan Cinterforin21 In-
ternet-sivuilla esiintyy 28 erilaista kompetenssin määritelmää (Hanhinen 2010, 
52). Westerholmin (2007) mukaan kompetenssiin sisältyy osaaminen, taito, kva-
lifikaatio, kyky, kapasiteetti, tehokkuus, pätevyys ja taitavuus. Kompetenssi on 
tiedon, käyttäytymisen, asenteiden ja arvojen sekoitus ja se viittaa jonkin taidon 
hallintaan. Hänen mukaansa on taitoa oppia jotakin tai yltää johonkin tavoittee-
seen. Kompetenssi on yhteydessä luovuuteen, innovatiivisuuteen, joustavuu-
teen, kestävyyteen, tarkkuuteen ja täsmällisyyteen. (Westerholm 2007, 41.)  

Voidaan olettaa, että osaaminen Westerholmin tutkimuksen määrittelys-
sä on tietyn tavoitteen saavuttamiseen liittyvää osaamista. Kuten jo luvussa 2.1 
on todettu, tieteellisessä kirjallisuudessa kompetenssia (competence) käytetään 
osaamiseen viittaavana terminä (Hanhinen 2010, 52). Eurooppalaisessa tutkin-
tojen viitekehyksessä (European Qualification Framework, EQF) osaaminen 

                                                 
21  Kyseessä The Inter-American Centre for Knowledge Development in Vocational 

Trainingin Internetsivu: 
http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/index.htm.  
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jaetaan tietoihin (knowledge), taitoihin (skills) ja pätevyyteen (competence). 
Keskeiset avainkäsitteet määritellään seuraavasti: 

 
- Oppimistuloksilla (learning outcomes) tarkoitetaan toteamusta siitä, mitä 

oppija tietää ja ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päät-
teeksi. Oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä. 

- Tiedoilla (knowledge) tarkoitetaan oppimalla tapahtuneen asioiden 
omaksumisen tulosta. Tiedot muodostuvat työ tai opintoalaan liittyvien 
faktojen, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonaisuudesta. Eu-
rooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä tiedot voivat olla teoria- tai 
faktatietoja. 

- Taidoilla (skills) tarkoitetaan kykyä soveltaa tietoja ja käyttää tietotaitoa 
tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Eurooppalaisessa tut-
kintojen viitekehyksessä taidot kuvataan kognitiivisina (loogisen, intui-
tiivisen ja luovan ajattelun käyttönä) tai käytäntöön liittyvinä (kätevyy-
den ja menetelmien, materiaalien ja työkalujen ja –välineiden käyttönä). 

- Pätevyydellä (competence) tarkoitetaan todistettua kykyä käyttää tietoja, 
taitoja sekä henkilökohtaisia, sosiaalisia tai menetelmällisiä valmiuksia 
työ- tai opintotilanteissa ja ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehityk-
seen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä pätevyyttä kuvataan 
vastuun ja itsenäisyyden perusteella. (Euroopan unioni 2008.) 
 
Pätevyys-käsitteestä on epäjohdonmukaisuutta käytetyissä termeissä: 

competence, competency, capability ja performance (Kallberg 2009, 17-18). 
EQF:n tavoitteiden kuvauksissa puhutaan kuitenkin kompetenssista, jolla tar-
koitetaan työtehtäviin liittyvää toiminnan, käyttäytymisen tai lopputuloksen 
kuvausta. Keurulaisen (2006, 24-25) mukaan kompetenssi voi olla yksilöllä ole-
vaa pätevyyttä johonkin ja kompetenssi muodostuu ammatilliseksi osaamiseksi 
tai ammattitaidoksi vain, jos pätevyys kohtaa työelämän kvalifikaatiovaatimuk-
set. Pätevyyden voidaan ajatella sisältyvän kompetenssiin tiettynä yksilön ky-
vykkyytenä. Useiden tutkimusten mukaan kompetenssi merkitsee tietoja, taito-
ja, asennetta ja käyttäytymistä liittyen ensiluokkaiseen työsuoritukseen22.  

Yksilön kompetenssin hyödyllisyys riippuu aina kontekstista ja tilantees-
ta, jossa tätä kompetenssia käytetään (Koskinen et al. 2003, 282), eikä se ole py-
syvä ominaisuus (Koskinen & Pihlanto 2006, 5). Kompetenssia voidaan kuvata 
jäävuori-metaforalla (Spencer & Spencer 1993, 11), jolloin vain osa yksilön 
kompetenssista on näkyvää (Kallberg 2009, 20). Periaatteessa näkyvät tiedot ja 
taidot ovat helpommin tunnistettavia. Niitä voidaan tunnistaa perinteisessä 
arvioinnissa käytetyin keinoin. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan näkyvä 
tieto voidaan ilmaista sanoin, numeroin tai symbolein, kuten kieliopin säännöt, 
matemaattiset lausekkeet, määrittelyt, manuaalit jne. Tietoon perustuvan kom-
petenssin voidaan nähdä sisältävän näkyvää ja hiljaista tietoa. (Nonaka & Ta-
keuchi 1995, 8-9.)  

                                                 
22  Kyseessä esimerkiksi Boisot ja muut (1996); Boyatzis (1982); Hamel ja Prahalad (1994).  
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Hiljainen tieto on tietoa, jota yksilö on henkilökohtaisesti hankkinut suo-
rittaessaan erilaisia tehtäviä ja palveluksia eri työtilanteissa. Hiljaista tietoa on 
vaikeaa ilmaista suoraan sanoilla. Käytännössä ihmisillä on usein vaikeuksia 
ilmaista selvästi kaikkea mitä he tietävät ja aikovat tehdä ja kuinka he oikeas-
taan tekevät päätöksiä ja tulevat johtopäätöksiin. (Koskinen & Pihlanto 2006, 4.) 
Tavallisesti hiljainen tieto muodostuu vähitellen työelämässä. Tällaiseen vaike-
asti tunnistettavaan ja piilossa olevaan osaamiseen kuuluvat yleiset työelämä-
valmiudet ja itsesäätelyvalmiudet (motiivit, henkilökohtaiset ominaisuudet ja 
yksilön käsitys itsestään). (Kallberg 2009, 20.) Yksilön ammatillisessa kompe-
tenssissa, jonka Kallberg (2009, 20) määrittelee asiantuntijan osaamiseksi, sisäl-
tää ammattialan osaamista sekä yleisiä työelämä- ja itsesäätelyvalmiuksia. 
Hanhinen (2010) on tutkimuksessaan määritellyt tämän työelämäosaamiseksi.   

Ammatillisen kompetenssin keskeisiin osatekijöihin Kanferin ja Acker-
manin (2005) mukaan kuuluu kyky, tieto ja taito, motivaatio, persoonallisuus ja 
minäkäsitys, joka sisältää itseluottamuksen ja tehokkuususkomukset. Ruohotie 
(2005a, 4) jakaa edellä mainitut keskeiset osatekijät (a) kognitiivisiin kykyihin, 
joihin sisältyy kyvyt, tiedot ja taidot, ja (b) konatiivisiin ja affektiivisiin val-
miuksiin, joihin sisältyy motivaatio, persoonallisuuden piirteet ja minäkäsitys. 
Oheisessa kuviossa 4 on Ruohotien (2005a) muunnelma Kanferin ja Ackerma-
nin (2005) esittämästä ammatillisen kompetenssin mallista. 

 

KUVIO 4  Ammatillisen kompetenssin malli: Ruohotien (2005a, 7) muunnelma Kanferin 
ja Ackermanin (2005, 348) esittämästä mallista 

Kuvio havainnollistaa ammatillista kompetenssia ja sen taustalla olevia kykyjä 
ja valmiuksia työsuorituksen selittäjänä. Ammatillinen kompetenssi on siinä 
yksilön kapasiteettia, todellista pätevyyttä. Ammatillisen kompetenssin taustal-
la ovat kyvyt ja aiemman elämänhistorian, kuten koulutuksen ja kokemuksen, 
kumuloitunut osaaminen (tiedot ja taidot). (Ruohotie 2005a, 7.) Yleinen ”oival-
tava älykkyys”, Gf, on yhteydessä abstraktiin päättelyyn, muistiin ja älyllisiin 
prosesseihin, joita tarvitaan uusien ratkaisujen löytämiseen ongelmatilanteissa. 
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Kyseisillä kyvyillä on vahva biologinen ja geneettinen perusta. Oivaltava älyk-
kyys on parhaimmillaan aikuisiän kynnyksellä ja varhaisina aikuisvuosina. Gc 
eli ”yleinen kristallisoitunut älykkyys” on koulutuksen ja kokemuksen kautta 
hankittujen tietojen ja taitojen kumuloitumisen tulos. Gc pysyy korkeana yli 
keski-iän ja voi jatkaa kehitystään myöhäiseen aikuisuuteen saakka. (Ruohotie 
et al. 2008, 9-10.) Monissa aikuisen älykkyyden tutkimuksissa Gf:n ja Gc:n on 
todettu korreloivan keskenään, mutta pohjimmiltaan kysymys on erilaisista 
kykyrakenteista (Ackerman 2000; Horn 1989). Distaaliset tekijät eli aiempi elä-
mänhistoria, työhön liittyvät roolivaatimukset ja organisationaaliset tavoitteet 
luovat kontekstuaalisen kehyksen, joka osaltaan määrittää sekä valmiuksia että 
kompetenssin eri elementtien ja suoritusten muotoutumista ja kehittymistä 
(Ruohotie et al. 2008, 10).  

Kun ammatillista kompetenssia on määritelty, on viitattu suorituspoten-
tiaaliin tai kykyyn suoriutua ammattiin liittyvistä ja työorganisaation arvosta-
mista työtehtävistä (esimerkiksi Heckhausen 2005; Kanfer & Ackerman 2005). 
Sosiaalisuuteen pohjautuva kompetenssi tarkoittaa kykyä integroida ajattelua, 
tunteita ja käyttäytymistä saavuttaakseen sosiaalisia tavoitteita ja tuloksia, joilla 
on arvoa yrityksen kontekstissa ja kulttuurissa. (Koskinen & Pihlanto 2006, 4.) 
Sosiaalisesti taitava henkilökunta myötävaikuttaa vahvasti yritysten menesty-
miseen. Erityisesti yritykset, joiden henkilökunta on erityisen kyvykästä havait-
semaan toisten tunteita tarkasti ja osoittamaan heidän omia tunteitaan selvästi, 
saavuttivat liiketoiminnoissaan huomattavasti korkeampia tuloksia kuin yri-
tykset, joiden henkilökunnalla oli näitä taitoja vähemmän. (Baron & Markman 
2000, 107-110.) 

2.2.2 Ammatillisen kompetenssin ryhmittelyä 

Koskisen ja Pihlannon (2006, 4) mukaan tietoon perustuva kompetenssi sisältää 
esimerkiksi hiljaisen ja näkyvän tiedon ja sosiaalisuuteen perustuvan kompetens-
sin sisältäen esimerkiksi asenteet, arvot ja ihmissuhteet. Hanhisen (2010) mukaan 
kompetenssin eri päätyyppien määrittelyn lähtökohtana on tavallisesti se kon-
teksti, missä osaamista on käsitelty. Useat tutkijat (Anderson & Marshall 1994; 
Bunk 1994; Evers et al. 1998; Nijhof 1998; Nijhof & Remmers 1989; Wesselink et al. 
2003) ovat määritelleet ja ryhmitelleet kompetenssia eri tyyppeihin, joita Ruoho-
tie (2004, 2005b, 2006) on jäsennellyt omissa tutkimuksissaan edelleen. Ruohotien 
(2006, 106-107) kompetenssijaottelun lähtökohtana on asiantuntijan taitoprofiilin 
osoittaminen, jossa erotetaan kolme kompetenssin pääkategoriaa:  

 
1. Ammattispesifiset tiedot ja taidot, jotka muodostavat perustan asian-

tuntijuudelle ja jatkuvalle oppimiselle sekä syvällisen ymmärryksen 
rakentumiselle. Ammattispesifeihin taitoihin sisältyy lisäksi ammatissa 
tarvittavan ajantasaisen tiedon hallinta, tiedon hankinta- ja käyttötai-
dot sekä tiedon kriittinen arviointi. 

2. Yleiset työelämävalmiudet, jotka koostuvat mm. kognitiivisista taidois-
ta, sosiaalisista taidoista, luovuudesta ja innovatiivisuudesta, ihmisten ja 
tehtävien johtamistaidoista sekä sähköisen viestinnän taidoista. 
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3. Ammatillista kehittymistä edistävät valmiudet, joilla asiantuntijan 
taitoprofiilissa tarkoitetaan oppimisen tahdonalaista kontrollia, oman 
toiminnan tietoista ja kriittistä tarkastelua ja arviointia. 

 
Tarvittavan ammatillisen kompetenssin määrittelemiseksi voidaan lähteä edellä 
Ruohotien (2006) asiantuntijuutta kuvaavan kompetenssijaottelun pohjalta, joka 
täydentyy Koskisen ja Pihlannon (2006, 4) sosiaalisuuteen perustuvaan kompe-
tenssiin sisältyvillä asenteilla, arvoilla ja ihmissuhteilla, jota tukee useissa tut-
kimuksissa esiin tulleet kompetenssiin liittyvät tiedot, taidot, asenne ja käyttäy-
tyminen. 

2.3 Kompetenssin siirtyminen holistisen ihmiskäsityksen mukaan 

Koskinen ja Pihlanto (2006, 3) tuovat esille holistiseen ihmiskäsitykseen liittyen 
kompetenssin siirtymisen uusille työntekijöille vanhoilta työntekijöiltä, jolloin 
erilaiset maailmankuvat ja samalla myös roolit kohtaavat. Kohtaavatko nämä 
maailmankuvat ja roolit toisensa ja ovatko arvot samanlaisia, jotta kompetens-
sin siirtyminen mahdollistuu ja uudet työntekijät saavuttavat riittävän työelä-
mävalmiuden, jolloin voidaan havaita myös ammatillisuuden kehittymistä? 
Heidän mukaansa oppiminen ja kompetenssin siirtäminen eivät ole mekaanisia, 
muodollisia toimintoja, vaan erittäin inhimillisiä ja käytännöllisiä ponnisteluja. 
Yleisesti voidaan todeta, että viestintäkyky ja motivaatio tunnistetaan usein te-
kijöiksi, jotka mahdollistavat tai vaikeuttavat kompetenssin siirtymistä (Spencer 
& Spencer 1993, 73; Szulanski 1996).  

Vanhojen työntekijöiden kompetenssi on usein sosiaalisuuteen perustu-
vaa sisältäen paljon hiljaista tietoa, koska heille on ollut mahdollista työskennel-
lä erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa. Näin saaduista kokemuksista heille on 
kertynyt hiljaista tietoa. (Koskinen & Pihlanto 2006, 5.) Samanlaisiin perustelui-
hin ovat tulleet myös Wagner ja Sternberg (1985) sekä Sternberg ja muut (1995) 
tutkimuksissaan. Kompetenssin siirtymäteoriassa lähdetään holistisesta ihmis-
käsityksestä (The Holistic Concept of Man) analyysin välineenä (Koskinen & 
Pihlanto 2006, 11). Holistista ihmiskäsitystä Rauhala (2005, 32) jäsentää kolmija-
koisena ihmisen olemassaolona, jonka osat ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja 
situationaalisuus. Pihlanto ja Rauhala määrittelevät nämä kolme perusolemas-
saolon tapaa seuraavasti:  

 
- Tajunnallisuus on olemassaolon fyysis-mentaalinen ilmiö, johon liittyy 

kokeminen mielen prosessina tai ajatteluna.  
- Situationaalisuus on henkilön olemassaoloa tietyn todellisuuden osan 

suhteessa tarkoittaen yksilön toimintaympäristöä tai työpaikkaa. 
- Kehollisuus on järjestelmän olemassaoloa orgaanisina, yhtenäisinä pro-

sesseina, kehona.  
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Holistinen ihmiskäsitys ottaa huomioon kaiken ihmistoimijan ajattelun, kehon 
reaktiot kuin myös henkilön suhteet työpaikkaan ja muuhun ympäristöön mu-
kaan lukien henkilön tiedot ja taidot, joita käytetään työtehtävän toteutuksessa, 
ja tiedot ja taidot, jotka saavutetaan tehtäessä erilaisia asioita. Lisäksi kompe-
tenssi on myös samanaikaisesti kehon ominaisuus, koska kaikki kolme olemas-
saolon muotoa erottamattomasti yhdistetään. Erityisesti kädentaidoissa tämä 
kehollinen yhteys on itsestään selvä. (Koskinen & Pihlanto 2006, 6.) 

Kompetenssin siirtyminen holistisessa ihmiskäsityksessä tarkoittaa Kos-
kisen ja Pihlannon (2006) ajattelua mukaillen tietojen, taitojen, arvojen ja asen-
teiden oppimista tilitoimistoympäristössä ammattilaisten maailmankuvasta 
opiskelijoiden maailmankuvaan. Tämä havaitaan osapuolien yhteisten tilantei-
den kautta ja sen vuoksi osapuolten kaikki kolme olemassaolon muotoa sisälly-
tetään prosessiin. Toisin sanoen tässä ei ole pelkästään kysymys tiedon osan 
mekaanisesta siirtymisestä henkilöltä toiselle, vaan kyseessä on monimutkainen 
vaihtoprosessi kolmen olemassaolon muodon välillä sekä vanhojen että uusien 
työntekijöiden välillä. Työssäoppijan maailmankuvan sisällöt niin tilitoimisto-
ammattilaisilla kuin työssäoppijoilla johdetaan heidän aikaisemmista koke-
muksistaan. Psykologisin termein käsitys maailmankuvasta vastaa ”muistia”. 
Maailmankuva sisältää informaatiota, etukäteisoletuksia ja olettamuksia. Kui-
tenkin osapuolet eivät voi helposti antaa kaiken kattavaa arviota maailmanku-
van sisällöistä. Lisäksi osa sitä on tiedostamatonta, mutta kuitenkin se silti vai-
kuttaa käyttäytymiseen. Työssäoppijan maailmankuvaan vaikuttaa työssäop-
pimista edeltävät opinnot ja sen aikana muodostunut käsitys taloushallinnon 
tehtävistä ja työnkuvasta. Työssäoppijan maailmankuva vaikuttaa Koskisen ja 
Pihlannon (2006, 7) ja Usherin (1989, 32) mukaan siihen, kuinka hän sitoutuu 
työtehtävään ja ymmärtää annetut ohjeet. He toteavatkin, että ihmiset aina op-
pivat suhteessa heidän maailmankuvaansa tai mitä he ovat oppineet aiemmin.  

Kompetenssin viestiminen voidaan jakaa kokonaan mahdollistettuun, 
osittain mahdollistettuun ja ei-mahdollistettuun keinoon. Selkeään tietoon liit-
tyvä asioiden oppiminen voi edistää kokonaan mahdollisen kompetenssin siir-
tymistä. Tällöin informaatioteknologian käyttö on merkittävässä roolissa ja kou-
lutus ja läsnäolo koulutuksessa ovat esimerkkejä tämän tyyppisestä kompetens-
sin siirtymisestä. Osittain mahdollistettu kompetenssin siirtyminen tarkoittaa 
monesti tuutorointi- ja mentorointiprosesseja, jotka toteutuvat työssäoppimis-
prosessissa. Yhteinen nimittäjä osittain mahdollistetulle keinolle on työpaikka-
ohjaaja, joka on tärkeä toimija työssäoppijan oppimisessa. Osittain mahdollistet-
tu vaihtoehto Usherin (1985) ajattelua mukaillen painottaa tarkoituksellista 
kompetenssin siirtymistä, jossa keskitytään sovelletusti oppimaan niitä kompe-
tenssiin liittyviä asioita, joita työssäoppija ymmärtämää. Ei-mahdollistetun 
kompetenssin siirtymisessä Farmerin ja muiden (1992) ajattelua mukaillen työs-
säoppija oppii itsenäisesti kompetenssiin liittyviä elementtejä ja tekee niistä 
merkityksellisiä siinä kontekstissa, jossa niitä opitaan. Tilitoimistoasiakkaiden 
kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätös- ja viranomaisraportointi ovat juuri 
tällaisia aitoja aktiviteetteja. Koskisen ja Pihlannon (2006, 7) mukaan ei-
mahdollistetun kompetenssin siirtymisessä arvostetaan suoria ja selkeitä ohjeita 
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vain sellaisesta informaatiosta, jota ei muuten opita. Heidän mukaansa tällöin 
oppimista tapahtuu työpaikalla ilman kenenkään erityisesti nimetyn henkilön 
apua. Kuviossa 5 on havainnollistettu edellä kuvattua kompetenssin siirtymistä.  

 

 

KUVIO 5 Kompetenssin siirtyminen vanhalta työntekijältä ja työkavereilta uudelle työn-
tekijälle (Koskinen & Pihlanto 2006, 8) 

Kuvion nuoli, joka on pelkästään uuden työntekijän maailmankuvan ja työteh-
tävän implementoinnissa tarvittavan kompetenssin välillä, tarkoittaa itsenäistä 
oppimista ilman muiden työpaikan toimijoiden vaikutusta eli se on kokonaan 
mahdollistettua kompetenssin siirtymistä. Y-nuoli kuvaa osittain mahdollistet-
tua kompetenssin siirtymistä suorana vuorovaikutuksena vanhan ja uuden 
työntekijän välillä. Se voidaan nähdä myös toiminnallisena oppimisena (action 
learning), jossa vanha työntekijä mahdollistaa vuorovaikutuksen uuden työnte-
kijän ja implementoitavan työtehtävän välillä (Y- ja X-nuolet). Tällainen ilmiö 
toteutuu työssäoppimisprosessissa, jossa aidoissa työtehtävissä työssäoppija 
ohjatusti suorittaa tilitoimiston erilaisia työtehtäviä. Tällöin voi oppimiseen olla 
tietoista aikomusta (intentiota). Ei-mahdollistetussa kompetenssin siirtymisessä 
uuden työntekijän työkaverit (sekä vanhat että uudet työkaverit) myötävaikut-
tavat hänen oppimiseensa ilman mitään tietoista aikomusta tehdä niin (X-, Y- ja 
Z-nuolet). Tällainen ilmiö on mahdollinen työssäoppijan sosiaalistuessa työyh-
teisöön mm. tutustumalla tilitoimiston työntekijöihin (varsinaisen työpaikkaoh-
jaajan mentorointi, Y-nuoli, ja muut tilitoimistoammattilaiset, Z-nuolet) ja osal-
listumalla työpaikkaohjaajan mahdollistamana tiimin jäsenenä asiakasyritysten 
taloushallinnon eri tehtävien (X-nuoli) hoitamiseen. On myös mahdollista, että 
Kompetenssin siirtymisessä tärkeä oppimiseen vaikuttaja on Y-nuolen ”tyyppi” 
eli mentorina toimiva vanha työntekijä ja Z-nuolien ”tyypit” vaikuttavat vain 
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osin uuden työntekijän maailmankuvaan. He voivat vaikuttaa uuden oppimista, 
kun vanha työntekijä ei esimerkiksi halua kuulla uudesta teknologiasta. Kaikis-
sa näissä tapauksissa kaikilla mukana olleilla osapuolilla on osittain yhteinen 
situationaalisuus, siis he toimivat saman fyysisen paikan ja muodon keinoin 
tietoa siirrettäessä heidän maailmankuvansa pohjalta (Koskinen & Pihlanto 
2006, 8).   

Toiminnallisessa oppimisprosessissa osapuolet oppivat ja oppivat toisil-
taan tehden työtä todellisten kysymysten ja käytännöllisten ongelmien parissa 
sekä samalla kantavat todellisia vastuita. Tällöin toteutuu sosiaalinen prosessi 
osapuolten tuottaessa toisilleen tarkasteltavaksi tuoreita ideoita, joita he muu-
toin olisivat pitäneet itsestään selvänä. Esimerkiksi tilitoimistoammattilainen 
ratkaisee kirjanpidollisen ongelman yhteistyössä työssäoppijan kanssa, jolloin 
kyseisen ammattilaisen kompetenssista saattaa tulla osa työssäoppijan maail-
mankuvaa. Toiminnallisella oppimisella voi siis olla positiivinen vaikutus 
kompetenssin siirtymiseen. Tällöin kyseinen prosessi käsittää samanaikaisesti 
osapuolten tietoisuuden (erityisesti maailmankuvan), situationaalisuuden ja 
kehollisuuden.23  

Voidaan ajatella, että vanhat työntekijät eivät aina arvosta uusien työnte-
kijöiden taitoja, asennetta ja arvoja, mikä heikentää vanhojen työntekijöiden 
motivaatiota olla siirtämässä kompetenssiin liittyviä asioita uusille työntekijöil-
le. Tämä olisi menetys sekä uusille työntekijöille että yritykselle, sillä vanhojen 
työntekijöiden situationaalisuus samoin kuin motivaatio ovat ratkaisevia teki-
jöitä toteutettaessa kompetenssin jakamista. Lisättäessä vanhojen työntekijöiden 
motivaatiota jakamiseen tulisi heidän tilanteensa muuttua suotuisammaksi ja-
kamiselle. Periaatteessa kaikki hyvin tunnetut toimintatavat motivoida ihmisiä 
ovat käyttökelpoisia, kun halutaan parantaa kompetenssin jakamista. Hyviä 
toimintatapoja saatetaan tarvita motivoitaessa uusia työntekijöitä, jotka eivät 
arvosta vanhojen työntekijöiden hyödyllisiä kompetenssiin liittyviä asioita. 
Kompetenssin siirtyminen on vaikea ja monimutkainen käyttäytymisorientoi-
tunut tehtävä. Paljon riippuu vanhan työntekijän tavoitteista, uuden työntekijän 
odotuksista ja kuinka hyvin nämä kaksi asiaa sopivat yhteen. Holistisen ihmis-
käsityksen avulla voidaan paremmin havaita, kuinka monimutkainen systeemi 
ihmistoimija on. Holistinen ihmiskäsitys ei tuo valmiita vastauksia kompetens-
sin siirtymisen ongelmaan, mutta se voi antaa keinoja analysoida ihmisen reak-
tioita ja olosuhteita paremmin kuin ilman tällaista mallia. (Koskinen ja Pihlanto, 
2006, 10.) Tilitoimistoalalle tulevan työssäoppijan vastaanottaminen ja hänelle 
asetettavat tavoitteet sekä työssäoppijan omien odotusten vastaavuus näihin 
tavoitteisiin ovat mahdollisia tekijöitä työssäoppijan ammatillisen osaamisen 
kehittymiselle. 

                                                 
23  Kyseessä Allee (1997); Koskinen ja Pihlanto (2006, 9); Koskinen ja Vanharanta  (2000); 

Nonaka ja Taceuchi (1995); Revans (1982); Sveiby (1997). 
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2.4 Yhteenveto ammatillisen kompetenssin käsitteestä 

Ammatillisen kompetenssin saavuttamiseen liittyy monia ja erilaisia oppimisen 
vaiheita sekä osaamista. Oleellista oppimiselle on tarjolla oleva tieto ja oppijalle 
sen ymmärtäminen. Tunteet ja asenteet vaikuttavat oppimiseen ja motivaatiolla 
on suuri merkitys asioiden syvällisessä oppimisessa. Syvällinen oppiminen on 
tavallisesti pitkäaikainen ja monivaiheinen prosessi. Tällöin oppijassa tapahtuu 
muutos todellisuuden ymmärtämisessä ja hän ymmärtää opittavien asioiden 
mielekkyyden. Sisäiset motivaatiotekijät tekevät mahdolliseksi uusien asioiden 
oppimisen, henkilökohtaisen kasvun ja itsenäisen ajattelun sekä luovuuden ja 
mielikuvituksen käyttämisen. Yhteisön (esimerkiksi työorganisaation) jäsenen 
on opittava ja omaksuttava yhteisön arvomaailma.24  

Yksilön käyttäytymiseen liittyvät opitut kyvyt ja valmiudet ovat osaa-
mista, jota sovelletaan esimerkiksi työorganisaatiossa. Osaamiseen liittyy myös 
hiljainen tieto, jossa on tiedostamatonta ja subjektiivisiin kokemuksiin perustu-
vaa ymmärrystä ja tulkintaa. Osaaminen on yksilön kognitiivisten kykyjen (tie-
dot ja taidot) sekä konatiivisten valmiuksien (motivaatio ja tahto) ja affektiivis-
ten valmiuksien (temperamentti ja tunne) kattava kokonaisuus. Nämä kyvyt ja 
valmiudet kuvaavat yksilön persoonallisuutta ja älykkyyttä, josta henkilökoh-
tainen kompetenssi muodostuu.25  

Kognitiiviset kyvyt ovat työtehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja ja 
taitoja, jotta työhön asetettuihin tavoitteisiin päästään. Affektiiviset valmiudet 
perustuvat arvoille ja asenteille. Arvot määritellään toivotuiksi päämääriksi ja 
käsityksiksi toivotusta käyttäytymisestä. Ne muodostavat jokaisen yhteisön 
ytimen ja ovat asenteita pysyvämpiä. Arvot ovat uskomuksia ja ne motivoivat 
toimintaa. Oletuksena on, että työorganisaatiossa työntekijän jakaessa työnanta-
jan kanssa samat arvot, organisaatio toimii tällöin arvojensa mukaan ja työn 
tulokset ovat korkealuokkaisia.26  

Asenne on yksilön taipumusta tuntea, ajatella ja toimia tietyllä tavalla. 
Asenne ilmaisee joko avoimesti tai peitellysti yksilön positiivisia ja negatiivisia 
reaktioita tiettyyn objektiin, henkilöön tai tilanteeseen. Asenteet tuovat esille 
arvomme ja niiden aitouden. Yksilön kokema onnistuminen jossakin tehtävässä 
vaikuttaa hänen asenteeseensa myönteisesti ja hän haluaa lisätä ponnistelujaan 
ja kehittää tarvittavia valmiuksiaan.27  

Kun asenne affektiivisena tekijänä vaikuttaa enemmän toiminnan laa-
tuun, niin motivaatio konatiivisena tekijänä taas tekemisen vireyteen. Jos moti-
vaatiossa tapahtuu muutoksia, niin se ei välttämättä edellytä muutoksia asen-
teessa. Tampoe (1993) tutki neljä asiantuntijaa parhaiten motivoivaa asiaa, jotka 
ovat henkilökohtainen kasvu, autonomisuus, työn suorittaminen ja raha. Asian-
tuntija voi siis käyttää omaa potentiaaliaan ja työskennellä sopivassa ympäris-
                                                 
24  Kyseessä Helakorpi (2010, 12, 15); Puolimatka (2011, 198, 216-217); Vartiainen ja 

muut (1999). 
25  Kyseessä Euroopan unioni (2008); Snow, Corno ja Jackson (1996, 247). 
26  Kyseessä Nieminen ja Tomperi (2008, 24-25); Puolimatka (2011, 216-217).  
27  Kyseessä Nieminen ja Tomperi (2008, 24-25); Ruohotie (1989, 42). 
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tössä. Hän voi olla työn lopputuloksesta ylpeä ja kokea, että hänen työtehtäväl-
lä on organisaatiolle merkitystä. Rahalla on hänelle edellisiä vähäisempi moti-
voiva merkitys. Työmotivaatiolla on vaikutusta asiantuntijoiden työn tuloksiin 
ja laatuun sekä heidän energiatasoonsa ja hyvinvointiinsa. Tällä on vaikutusta 
työntekijöiden sitouttamiseen ja työsuhteen jatkuvuuteen pitemmällä aikavälil-
lä.28  

Konatiiviseen alueeseen kuuluu myös yksilön oma tahto, joka auttaa 
keskittymään tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi työorganisaatiossa käytössä ole-
vat tulosmittarit pitävät yllä mm. tahtoa sinnikkäästi työskennellä kohti asetet-
tua tavoitetta. (Salmimies & Ruutu 2013, 187.)   

Ammatillinen osaaminen edellyttää aiemman koulutuksen ja kokemuk-
sen aikaansaamaa ammattispesifiä tietoa ja taitoa, hiljaista tietoa, työelämä-
osaamista ja sosiaalisuuteen pohjautuvaa osaamista. Se rakentuu edellä kuva-
tun mukaisesti kognitiivisista kyvyistä sekä affektiivisista ja konatiivisista val-
miuksista, joista muodostuu yksilökohtainen ammatillinen kompetenssi tietyn 
ammatillisen työtehtävän suorittamiseksi organisaation osaamisodotusten mu-
kaisesti. Ammatillinen kompetenssi on työkohtaista osaamista29 ja valmiuksia 
tehdä asiantuntemusta vaativia päätöksiä, kykyä ajatella kriittisesti sekä työ-
elämäkelpoisuutta, jotka muuttuvat ja päivittyvät työelämän osaamisodotusten 
muuttuessa30. 
  

                                                 
28  Kyseessä esimerkiksi Luoma et al. (2004, 27-28); Tampoe (1993, 51).  
29  Kyseessä Hanhinen (2010); Kallberg (2009); Kanfer ja Ackerman (2005, 348); Keuru-

lainen (2006); Koskinen (2003); Koskinen ja muut (2003); Koskinen ja Pihlanto  (2006); 
McMullan ja muut (2003); Ruohotie (2005a, 7); Ruohotie (2006). 

30  Kyseessä Hanhinen (2010); Kallberg (2009); Keurulainen (2006); Koskinen (2003); 
Koskinen ja muut (2003); Koskinen ja Pihlanto (2006); McMullan ja muut (2003).  



  

3 LASKENTATOIMEN AMMATILLISUUDEN  
RAKENTUMINEN 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi laskentatoimen opiskeluun ja koulutukseen 
liittyvää tutkimusta. Tähän liittyy oppimistapoja, yleisiä taitoja ja eettisiä kysy-
myksiä, joita laskentatoimen koulutuksessa tulisi käsitellä ja huomioida. Opis-
kelijoiden osaamista ja työelämävalmiutta tarkastellaan vertaamalla sitä työ-
elämän odotuksiin sekä käydään läpi laskentatoimen osaamiskuiluun liittyvää 
mallinnusta. Alaluvussa 3.2 käsitellään laskentatoimen ammatillisuutta, sen 
muotoutumista ja sisältöä sekä kuvataan ammatillista sosiaalistumista organisa-
torisena ilmiönä. Lopuksi alaluvussa 3.3 vertaillaan laskentatoimen ammatilli-
suuteen liittyvää osaamista alan tutkimusten, ammatillisuutta määrittelevien 
alan organisaatioiden ja liiketalouden perustutkinnon osaamiskriteerien kautta. 

3.1 Laskentatoimen koulutus 

3.1.1 Oppimisen lähestymistapoja laskentatoimen opiskelussa 

Marton ja Säljö (1976, 4-11) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden oppimista, tekstien 
lukemista ja ymmärtämistä. He havaitsivat oppimisessa eroja etenkin sillä pe-
rusteella, harjoittiko oppija pintatason (surface-level) vai syvätason (deep-level) 
prosessointia. Pintatason prosessoinnissa opiskelija suuntasi huomionsa itse 
tekstin oppimiseen, kun taas syvätason prosessoinnissa opiskelija suuntasi 
huomionsa oppimateriaalin sisältöön.  

Useassa laskentatoimen koulutukseen liittyvässä tutkimuksessa on ku-
vattu ja tunnistettu laskentatoimen opiskelijoiden oppimiseen liittyviä lähesty-
mistapoja (Ballantine et al. 2008, 188). Tutkimuksissa on pyritty ymmärtämään 
opiskelijoiden oppimisen lähestymistapaa koulutuksen eri vaiheissa ja on tut-
kittu pinnallisen ja syvällisen oppimisen lähestymistapoja. Pinnallisen oppimi-
sen lähestymistavalle on ominaista aikomus hankkia vain riittävästi tietoa, jolla 
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saadaan tietty tehtävä tai aihe suoritettua. Tällöin opiskelijat eivät todennäköi-
sesti tule kokemaan laadukkaita oppimistuloksia tai kehittämään asianmukaisia 
taitoja ja osaamista. Vastaavasti syvällisen oppimisen lähestymistavalle on omi-
naista henkilökohtainen sitoutuminen oppimiseen ja kiinnostus aiheeseen. (Hall 
et al. 2004, 5-6.) Opiskelija lähestyy oppimista tarkoituksenaan ymmärtää ja et-
siä merkitystä ja näin ollen etsiä aineiston välisiä suhteita ja tulkita tietoa aiem-
pien tietorakenteiden ja kokemusten valossa31. Syvällinen lähestymistapa op-
pimiseen johtaa todennäköisemmin parempaan tietämyksen säilyttämiseen ja 
siirtämiseen ja voi johtaa laadukkaisiin oppimistuloksiin32. 

Laskentatoimen opetussuunnitelmat ovat Mohamedin ja Lashinen (2003) 
mukaan edesauttaneet enemmän pinnallista kuin syvällistä oppimista. Pinnalli-
sessa oppimisessa opiskelijan saama oppimateriaali sisältää tenttitilaisuudessa 
muistettavia irrallisia asioita. Tälle lähestymistavalle on ominaista ulkoluku ja 
passiivinen ulkoa opettelu. Pinnallisen oppimisasenteen valintaan on saattanut 
vaikuttaa monia tekijöitä, kuten liiallinen työmäärä, arviointimenetelmät, di-
daktinen opettamistyyli ja hierarkkinen suhde henkilökunnan ja opiskelijoiden 
välillä sekä mahdollisesti toisella kielellä tapahtuvan opetuksen vaikutus. Sy-
vällisessä oppimisessa opiskelija pyrkii oivaltamaan käsitteitä ja ajatuksia muo-
dostaakseen aihealueen rungon. Kiinnostuminen ja kriittinen keskustelu opis-
keltavista aiheista on myös tärkeää aiheiden ymmärtämisessä. Tämä auttaa 
opiskelijoita liittämään aiheet tämän hetken tietoon sekä integroimaan ajatuksia 
ja periaatteita. Syvällisen oppimisen lähestymistapa sisältää merkityksen hake-
mista kustakin opiskeltavasta asiasta ja kriittistä vertailua muihin kokemuksiin 
ja ajatuksiin. Tällainen lähestymistapa herättää opiskelijoissa mielenkiintoa ja 
innostusta. Näin he myös hallitsevat omaa oppimistaan. (Gow et al. 1994; Mo-
hamed & Lashine 2003, 14.)  

Muutamissa tutkimuksissa on kerätty kokemuksia laskentatoimen ja lii-
ketalouden yliopisto-opiskelijoiden oppimisasenteista. Opiskelijoiden oppi-
misasenteisiin liittyvä empiirinen tutkimus on Ballantinen ja muiden (2008, 190) 
mukaan tyypillisesti keskittynyt kontekstuaalisiin muuttujiin (esimerkiksi opet-
taminen, oppimisen aktiviteetit, sitoutuneisuus ja institutionaaliset arvot) ja de-
mograafisiin tekijöihin (esimerkiksi sukupuoli, ikä, aikaisempi koulutuksellinen 
kokemus ja persoonallisuus). Carpenter ja muut (1993) havaitsivat tutkimukses-
saan, että naisilla oli laskentatoimen aloituskursseilla heikommat odotukset 
opinnoissaan suoriutumisesta kuin miehillä, mutta tällä ei ollut vaikutusta opin-
tojen tehokkaaseen suorittamiseen ja opintojen aikana tällaisia eroavuuksia ei 
enää havaittu. Ballantine ja muut (2008, 198) eivät havainneet merkittävää eroa-
vuutta mies- ja naisopiskelijoiden välillä. Samoin Hall ja muut (2004, 25) totesivat, 
ettei opiskelijoiden sukupuolella yleisesti ollut vaikutusta muutoksiin oppi-
misasenteissa. Vaikka tutkimuskirjallisuudessa on ollut tavanomaista jakaa opis-
kelijat sukupuolen mukaan, niin selvästi muut muuttujat (esimerkiksi ikä, kansa-

                                                 
31  Kyseessä Beattie ja muut (1997); Biggs (1987); Biggs ja Moore (1993); Booth ja muut 

(1999); Eley (1992); Gow ja muut (1994); Marton ja Säljö (1976); Prosser ja Trigwell 
(1999); Ramsden (1992); Sharma (1997); Watkins ja Hattie (1985). 

32  Esimerkiksi Booth ja muut (1999); Hall ja muut (2004, 6); Marton ja Säljö (1976, 7-10); 
Ramsden (1992). 
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laisuus, sosiaalinen tausta) ovat tuoneet esille erilaisia oppimiskokemuksia ja tul-
kintoja (Ballantine et al. 2008, 199). Oppimistuloksiin on Biggsin (1985, 192) ha-
vaintojen mukaan vaikuttanut opiskelijoiden kokemukset vaativista työtehtävistä. 
Aikaisemmat kokemukset koulutuksesta ja oppimisesta kokonaisuudessaan 
(opetussuunnitelma, opetus ja arviointi) ovat myös vaikuttaneet näihin havain-
toihin. Oppimisympäristön tulee sisältää hyvän opetuksen ohella selkeät tavoit-
teet siitä, missä tarvitaan itsenäistä oppimista ja missä vaativampia oppimistu-
loksia. Useat tutkijat ovat vaativampia oppimistuloksia tutkiessaan havainneet 
korrelaation laskentatoimen opiskelijoiden oppimisen lähestymistapojen ja op-
pimistulosten välillä (Ballantine et al. 2008, 192).   

Vermetten ja muut (1999) tutkimuksessaan havaitsivat, että pinnallisen 
oppimisen tavat kehittyvät kouluoppimisen varhaisina vuosina ja tällaiset tavat 
jäävät pysyviksi valitusta oppimismetodista huolimatta. Opintojen loppuvai-
heessa opiskelijoiden oppimisasenteissa saattaa olla vähemmän dynaamisuutta 
ja halukkuutta tehdä muutoksia, koska opintojen alussa omaksuttu tapa oppia 
on osoittautunut menestykselliseksi (Ramsdenin 2003, 224). Syvällisen oppimi-
sen lähestymistavan todettiin paranevan laskentatoimen ja liiketalouden opis-
kelijoilla case-tyyppisissä opinnoissa (Ballantin et al. 2008, 198) ja tehostuvan 
kriittisen ajattelun ja kirjoittamistaidon kehittymisellä. Opiskelijoiden pinnalli-
sen oppimisen lähestymistavan ja tulosten eli lopullisten koearvosanojen välillä 
on havaittu negatiivista korrelaatiota, kun taas positiivinen korrelaatio havait-
tiin syvällisen oppimisen lähestymistavan ja tulosten välillä. (English et al. 2004.) 
Useat tutkijat tukevat näkemystä, että syvällisen oppimisen lähestymistavan 
omaksuneet opiskelijat saavuttavat opinnoissaan korkeatasoisia tuloksia (Burne, 
Flood & Willis 2002; Duff 2004; Tan & Choo 1990).  

Eskola (2011) väitöskirjassaan on tuonut suomalaisen laskentatoimen 
tutkimukseen oppimisen näkökulmaa. Hänen tutkimuksensa kohteena olivat 
oppiminen ja opiskelija sekä opiskelijan kokemukset ja niiden merkitys oppi-
misprosessissa. Tutkimusongelmana oli hyvän laskentatoimen oppimiskoke-
muksen selvittäminen. Tavoitteena oli löytää onnistuneista oppimiskokemuk-
sista keskeiset elementit opiskelijan näkökulmasta ja tuottaa oppimisesta sel-
laista tietoa, jonka avulla voitiin kehittää laskentatoimen oppimisen erityispiir-
teitä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Tutkimuksen kontekstina oli 
suomalainen ammattikorkeakouluympäristö ja tutkimusmateriaali kerättiin 
päiväkirjojen, ryhmä- ja yksilöhaastattelujen sekä videoitujen oppimistilantei-
den avulla. (Eskola 2011, 10-12.)  

Hyvän oppimisen keskeiset tekijät Eskola löysi oppijan, opettajan sekä 
menetelmien näkökulmasta. Tuloksena syntyi malli laskentatoimen hyviin ko-
kemuksiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista. Mallissa oppija 
itse ja vuorovaikutussuhteet oppijan persoonallisuuden, ylempien ajattelutaito-
jen sekä oppimistyylin ja lähestymistavan välillä nousivat keskeisiksi elemen-
teiksi. Tällöin opettaja ja käytettävät menetelmät toimivat prosessin välittäjinä. 
Mallia voidaan pitää dynaamisena, koska se sisältää monia sellaisia elementtejä, 
joihin voidaan vaikuttaa oppimisprosessin kuluessa. Voidaan ajatella, että tu-
lokset tuottavat tietoa laskentatoimen oppimisesta ja myös antavat käytännöl-
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listä näkemystä siihen, millaisia oppimisprosesseja laskentatoimessa kannattaa 
tukea. Mallin keskeisinä asioina ovat opiskelijan rooli ja henkilökohtaiset omi-
naisuudet sekä opettajasta opiskelijaan suuntautuva vaikutussuhde. (Eskola 
2011, 152-154.) 

Syvällisen oppimisen lähestymistapa on keskeistä työssäoppimisen ai-
kana, koska tilitoimiston toiminnassa kokonaisuuden ymmärtäminen on tärke-
ää ja asiakasyritysten tiedon tuottamisessa ja analysoinnissa yksittäisenkin tie-
don tuottamisella on merkitystä. Tilitoimistossa tapahtuva oppiminen on ta-
pauskohtaista oppimista, jossa työssäoppija saa muutaman asiakasyrityksen 
kirjanpidon hoitamisen vastuulleen. Eskolan mallissa on keskeistä tradenomi-
opiskelijan rooli ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä opettajasta opiskelijaan 
suuntautuva vaikutussuhde. Merkonomiopiskelijalle on työssäoppimisen aika-
na tärkeää työpaikkaohjaajan vaikutus ja opiskelijan henkilökohtainen motivaa-
tio ja asennoituminen eri työtehtäviin sekä yleiset työelämätaidot. Työssäoppi-
misessa pyritään luomaan Englishin ja muiden (2004) kuvaama suotuisa oppi-
misympäristö kriittiseen ajatteluun ja syvälliseen oppimiseen. Eskolan (2011, 
179) mukaan tradenomiopiskelijat kokivat työharjoittelun stressaavaksi työhar-
joittelupaikan osaamisodotusten vuoksi. Samoin merkonomiopiskelijalle työs-
säoppiminen saattaa olla stressaavaa, mutta toisaalta hyvin laadittu työssäop-
pimissuunnitelma voi auttaa työnantajaa/työpaikkaohjaajaa paremmin suh-
teuttamaan osaamisodotukset ja arvioinnin liiketalouden perustutkinnon arvi-
ointikriteerien mukaisesti. Merkitystä on myös sillä, millainen kokemus ja 
osaaminen työpaikkaohjaajalla on ohjata opiskelijaa. Työssäoppimisen ei tulisi 
olla pelkkä harjoitteluohjelma, vaan opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus osallis-
tua liiketoimintaan ja tehdä työtä todellisten liiketoiminnan ongelmien parissa 
(Mohamed & Lashine 2003, 12). Voidaan väittää, että syvällisen oppimisen lä-
hestymistavassa opiskelija selviytyy hyvin tilitoimiston yritysasiakkaiden kir-
janpidon hoitamisesta ja tilinpäätösraportoinnista. 

3.1.2 Yleiset taidot laskentatoimen koulutuksessa 

Tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa edellytettävät taidot Crawford ja 
muut (2011, 117) jakavat aihealueittain erityistaitoihin ja yleisiin taitoihin. Käsi-
tettä “yleinen taito” käytetään usein kuvaamaan mitä tahansa taitoa, joka on 
erityisen toivottavaa työllistymistarkoituksissa. Näitä taitoja käsitellään lasken-
tatoimen alan tutkimuskirjallisuudessa, jossa taitojen ryhmittely vaihtelee tutki-
jan mukaan. Esimerkiksi Gammie ja muut (2002, 63-78) kehittivät ja toivat las-
kentatoimen koulutusohjelmiin työllistäviä taitoja yhdistämällä viestintä-, on-
gelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja järjestelytaitoja. Dacko (2006, 21-31) luokit-
teli liiketoiminnan taidot pitäen tärkeänä päätöksenteon taitoja, analyyttisiä tai-
toja, johtamis-, vuorovaikutus- ja viestinnän (suullinen ja kirjallinen) taitoja.    

Howiesonin (2003, 75) mukaan teknologisen kehityksen myötä kirjanpi-
täjien ja tilintarkastajien ammatit kehittyvät sellaisiksi, joissa heidän on oltava 
itsevarmoja ja neuvoa antavia työntekijötä. ICAEW:n (Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales 1996) mukaan menestyminen tällaisena 
työntekijänä vaikuttaa siihen, että laskentatoimen ammattilaiset joutuvat kehit-
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tämään analyyttisen päättelyn, viestintä-, neuvottelu-, johtamis-, markkinointi-, 
vuorovaikutus- ja yleisiä liiketoiminnan taitoja. Heidän on osoitettava laaja-
alaista liiketoiminnan osaamista ollakseen kilpailu- ja mukautumiskykyisiä 
työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin (Howieson 2003, 76). Useiden tutki-
musten mukaan valmistuneiden opiskelijoiden tietojenkäsittelytaito on mahdol-
listanut heille sellaisia työtehtäviä, jotka ovat aiemmin rajoitetusti kuuluneet 
vain koulutetuille laskentatoimen ammattilaisille.33 

Tilintarkastusalalla ja tilintarkastukseen liittyvässä koulutuksessa on tut-
kittu yleisiä taitoja ja IFAC:n (International Federation of Accountants) koulu-
tusstandardissa, IES:ssä (International Education Standard) vuodelta 2008, on 
korostettu yleisten taitojen tärkeyttä seuraavasti:  

 
Ammattitilintarkastajan on mahdollista soveltaa menestyksellisesti taitojaan, jotka ovat yleisen 
koulutuksen kautta hankittuja. Näitä taitoja ei aina hankita erityisesti näihin liittyvillä kursseilla, 
vaan ennemminkin ammatillisen laskentatoimen (tilintarkastuksen) koulutusohjelman koko-
naisvaikutuksena, samoin käytännön kokemuksena ja jatkuvana elinikäisenä oppimisena. 
Oleelliset taidot voivat antaa ammattitilintarkastajalle kilpailukykyistä markkinakelpoisuutta ja 
olla yksilön työuran kannalta hyödyllistä (IFAC 2008b, paragraphs 8 and 9). 

 
IES 3 -standardi (liite 4) luokittelee ammattitilintarkastajiksi hakeutuville 
seuraavia oleellisia taitoja:   

 
(1) älylliset,  
(2) tekniset ja toiminnalliset,  
(3) persoonalliset, vuorovaikutteiset ja viestinnälliset sekä 
(4) organisatoriset ja liikkeenjohdolliset taidot.  
 

Tilintarkastusalan ammatilliset organisaatiot ovat tuottaneet useita kompetens-
situtkimuksia, joissa määriteltiin yksityiskohtaisesti erityisesti tilintarkastusalal-
le lähtötason valmiudeksi tarvittavia taitoja (Palmer et al. 2004, 889-896). Ver-
tailtaessa tutkimuksia todettiin keskeisinä taitoina viestintätaidot, vuorovaiku-
tustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (Crawford et al. 2011). Lisäksi Palmerin ja 
muiden (2004) mukaan tilintarkastajien keskeisenä taitona oli kyky jatkuvasti 
löytää ja arvioida uutta tietoa. Crawfordin ja muiden (2011, 127) kyselytutkimus 
selvitti 16 yleistaitoa, jotka saattavat olla tärkeitä laskentatoimen ja tilintarkas-
tuksen ammatissa toimimisessa, sekä tutkivat työnantajien ja yliopiston edusta-
jien näkemyksiä siitä, miten näitä taitoja tulisi opettaa. Kyseiset yleistaidot ovat 
seuraavat: 

 
- analyyttiset taitot   
- esiintymistaidot  
- kirjallisen viestinnän taidot  
- tietojenkäsittelyn perustaidot  
- tiedonkeräämisen taidot  

                                                 
33  Esimerkiksi Albrecht ja Sack (2000); Bothick ja Clark (1986); Marriott ja muut (2003); 

Sangster ja Mulligan (1997); Stoner (1999).  
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- ongelmanratkaisutaidot   
- suunnittelutaidot    
- kriittinen arviointi    
- suullinen viestintä   
- ajanhallinta   
- itseopiskelu-/tutkimustaidot  
- tiimityöskentelytaidot   
- numeeriset taidot    
- lateraalisen ajattelun taidot  
- kuuntelemisen taidot   
- sinnikkyys. 

 
Näistä tärkeinä pitämistään taidoista laskentatoimen ammattilaiset pitivät tär-
keimpinä analyyttisiä taitoja, esiintymistaitoja ja kirjallisen viestinnän taitoja. 
Yliopiston edustajat luokittelivat suullisen viestinnän korkeimmalle sijalle opis-
kelijoille tarpeellisimpina taitoina. Työnantajat luokittelivat analyyttiset taidot 
korkeimmalle sijalle. Myös opiskelijoiden esiintymistaidot he luokittelivat kor-
keammalle (sijalle seitsemän) kuin yliopiston edustajat, joiden luokittelussa 
esiintymistaidot olivat vasta yhdennellätoista sijalla. Yleisesti voidaan todeta 
yliopistotasoisten koulutusinstituutioiden näkemysten olevan yhteneväiset 
työnantajien näkemyksien kanssa. Vaikka eroavuus yliopiston edustajien ja 
työnantajien välillä on vähäinen, olisi jatkuva vuorovaikutus tarpeen, jotta mo-
lempien tahojen näkemykset yhdenmukaistuisivat ja laskentatoimen opinnoista 
valmistuvilla olisi näitä eri osapuolien tärkeinä pitämiä taitoja. (Crawford et al. 
2011, 127-129.)  

Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa osaamisen arviointikohtei-
siin liittyy a) työprosessin hallintaan, b) työmenetelmien, työvälineiden ja mate-
riaalien hallintaan, c) työn perustana olevan tiedon hallintaan ja d) elinikäisen 
oppimisen avaintaitoihin liittyviä taitoja. Työprosessin hallintaan liittyviin tai-
toihin kuuluu oman työn suunnittelu, työn kokonaisuuden hallinta, laatutavoit-
teiden mukainen toiminta, tehokas ja tuloksellinen toiminta, oman työn arvioin-
ti ja kehittäminen, yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi, osaamisen 
tuotteistamismahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arvi-
ointi. Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta on niiden käyttä-
mistä työelämän todellisissa tilanteissa. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
sisältää kuhunkin tutkinnon osaan liittyviä erityistaitoja, esimerkiksi kirjanpi-
don tutkinnon osassa kuukauden kirjanpidon hoitamista ja laskentakaudelle 
kuuluvien tulojen ja menojen kohdistamista. Elinikäisen oppimisen avaintaitoi-
hin kuuluu seuraavia arvioinnin kohteita: 

 
- oppiminen ja ongelmanratkaisu, 
- vuorovaikutus ja yhteistyö, 
- ammattietiikka ja 
- terveys, turvallisuus ja toimintakyky. (Opetushallitus 2014, 12-13.) 
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Kuten Howieson (2003, 75) on todennut, teknologisen kehityksen myötä kirjan-
pitäjien ja tilintarkastajien ammatit tulevat kehittymään sellaisiksi, joissa heidän 
on oltava itsevarmoja ja neuvoa antavia työntekijöitä. Edellä Crawfordin ja 
muiden (2011, 126) tutkimuksessaan määrittelemistä 16 taidosta laskentatoimen 
ammattilaiset arvottivat analyyttiset taidot, esiintymistaidot ja kirjallisen vies-
tinnän taidot tärkeimmiksi. Yliopistokouluttajien ja työelämän näkemykset ky-
seisessä tutkimuksessa olivat yhteneväiset. Vaikka eroavuudet olivat vähäisiä, 
on jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitäminen tarpeellista kouluttajien ja työ-
elämän välillä. Mohamed ja Lashine (2003, 10) menevät vielä pitemmälle pitäes-
sään työelämän osallistumista opetussuunnitelman tekemiseen ja opintojen 
tuottamiseen tärkeänä.  

Yhteenvetona voidaan todeta erityisesti viestinnän, vuorovaikutuksen ja 
ongelmanratkaisun taitojen vastaavan kansainvälisessä laskentatoimen alan 
tutkimuskirjallisuudessa, tilintarkastusalaan liittyvissä IES-standardeissa ja ti-
lintarkastusalan tutkimuksissa tulleen esille samoja keskeisiä taitoja. Myös liike-
talouden perustutkinnon elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät ongel-
manratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Liiketalouden perustutkinnossa viestin-
nälliset taidot tulevat esille oman työn, yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien, 
osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan arvi-
ointiin sisältyvinä taitoina. 

3.1.3 Eettisyys laskentatoimen koulutuksessa 

Moraalin ja etiikan kysymykset koskevat tekoja, joita voidaan pitää hyvinä ja 
oikeina tai huonoina ja väärinä34. Moraali viittaa Virtasen (2004) mukaan tapaan 
tai tapoihin, jotka esiintyvät käytännön ilmiöinä, esimerkiksi laskentatoimi on 
tällainen ilmiö. Moraalia voidaan kuvailla yhteisöjen ja yksilöiden toiminnan 
piirteeksi, jolloin moraalinen toiminta perustuu yhteisössä vallitseville säännöil-
le. (Virtanen 2004, 59.) Etiikka on moraali-ilmiöitä tutkiva filosofian alue. Etiik-
ka ei osallistu arkielämän moraalikeskusteluun, vaan pyrkii kuvaamaan sen 
luonnetta. Etiikassa tarkastellaan sitä, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Etiikan 
tutkimus on toiminnan tutkimusta, kun moraali puolestaan ohjaa toimintaa35.  

Virtanen (2004) on tutkimuksessaan painottanut yksilömoraalia ja yksi-
lön valintojen merkitystä. Hänen mukaansa moraalin tarkasteluun on runsaasti 
muita mahdollisia käsittelytapoja, kuten Aristoteleen hyve-etiikka, Kantin vel-
vollisuusetikka ja Rawlsin oikeudenmukaisuusetiikka, jotka laskentatoimen 
yhteydessä ovat etiikan teorioina käyttökelpoisia. Eräs mahdollinen lähestymis-
tapa moraalisiin kysymyksiin on huolenpidon etiikka (care ethics), joka edustaa 
feminiinistä ajattelutapaa etiikan alalla (Virtanen 2004, 68). Huolenpidon etii-
kassa toimintaa ohjaavana normina on huolenpito, välittäminen ja toisten tar-
peista huolehtiminen (Kujala 2001; Lämsä 2001). Laskentatoimen yhteydessä 
huolenpito ei kuitenkaan ole Virtasen (2004, 68) mukaan erityisen näkyvä piirre, 
                                                 
34  Kyseessä Airaksinen (1987); Koskinen (1995); Pylkkänen (1995); Russel (1992); Velas-

quez (1982).  
35  Kyseessä Gustafsson (1988); Heikkonen (1995); Pietarinen ja Poutanen (1998); Robin 

ja Reidenbach (1989); Velasquez (1982). 



55 
 
vaan hyödyn merkitys nähdään suurempana. Samoin tarkasteltaessa tilintar-
kastajien ammattia Reiter ja Williams (2013, 13) toteavat painopisteen siirtyneen 
korostetusta juridisesta puolueettomuudesta tilintarkastuksen riippumatto-
muuden vaalimiseen, koska tämä palvelee heidän omaa etuaan. Zeff (2003a, 
2003b) ja Wyatt (2004) ovat kuvanneet tilintarkastajan ammatin suuntautumista 
pois ammatillisuuden keskeisestä eettisestä sitoutuneisuudesta. Samoin Virta-
sen (2004, 68-69) mukaan laskentatoimen eettisiä perusteita on epäilty, sillä las-
kentatoimen maailmankuvaa hallitsee varallisuuteen ja tuloslaskentaan painot-
tuva näkökulma, johon on vaikea sijoittaa eettisiä tavoitteita. Yhteiskunnallinen 
laskentatoimi ei ole vakiintunut käytännöiksi (mm. Sikka, Willmott & Puxty 
1995; Virtanen 1995).  

Laskentatoimen ammattilaiset hankkivat, yhdistelevät ja arvioivat tietoa 
sekä valitsevat vaihtoehtojen joukosta kuhunkin tilanteeseen sopivan oikean 
ratkaisun. Hyvien käytäntöjen toteuttaminen edellyttää asioiden hallintaa ja 
taitamista. Lisäksi siihen sisältyy subjektiivista harkintaa ja arvioimista. Lasken-
tatoimen alan moraalin rakentajia on useita; lainsäädäntö ja viranomaismäärä-
ykset, laskentatoimen alan ammattijärjestöt, ammattikunta, veroviranomaiset ja 
tilintarkastajat sekä yrityksessä noudatettavat ohjeet ja käytännöt. Moraali tar-
koittaa yksilön tapaa toimia ja moraalin toteuttaja on laskentatoimen ammatti-
lainen. (Virtanen 2004, 61.) Tilitoimistoammattilaisen työssä voidaan ajatella 
korostuvan asiakasyrityksille laskentatoimen palvelujen tuottamisessa edellä 
mainittu laskentatoimen alan moraalin rakentajan rooli. Virtasen (2002, 161) 
ajattelua mukaillen tilitoimistokulttuurin merkitys laskentatoimen palveluiden 
tuottajana on huomattava, koska tilitoimistokulttuuri määrittelee, mitä pidetään 
hyvänä ja hyväksyttävänä laskentatoimen ammattilaisen lähimmässä ympäris-
tössä.  

Malkamäki ja Rautiainen (2013, 116) tutkimuksessaan tarkastelivat kah-
den eri laskentatoimen ammattiryhmän, rahastonhoitajien ja tilintarkastajien, 
eettisiä arvoja. Vastaavasti Virtanen (2002) on tutkinut muita laskentatoimen 
ammattilaisten (mm. tilitoimistojen johtajien, kirjanpitäjien, tilintarkastajien ja 
talouspäälliköiden) eettisiä käsityksiä. Ikola-Norrbackan ja Jokipiin (2010) tut-
kimus talousrikostutkijoiden eettisistä arvoista toi lisää vertailupohjaa laskenta-
toimen eri ammattiryhmien etiikan tasoon. Eri ammattiryhmät erottuivat omina 
joukkoinaan, joskin tilintarkastajien tärkeimmät arvot olivat hyvin pitkälti sa-
manlaiset talousrikostutkijoiden kanssa. Esimerkiksi oikeudenmukaisuus jaot-
teli vastaajia: tämä arvo oli rikostutkijoilla yksi tärkeimmistä, tilintarkastajilla 
melko tärkeä ja rahastonhoitajilla yksi vähiten tärkeistä. Tulokset havainnollis-
tavat osaltaan yksityisen sektorin ja valtion rikostutkinnan välisen laskentatoi-
men ammattilaisten jatkumon, jossa tilintarkastajat sijoittuvat tavallaan väli-
maastoon. Tilintarkastuksessa esimerkiksi valvotaan osakeyhtiö- ja kirjanpito-
lain noudattamista, joten oikeudenmukaisuuden, riippumattomuuden ja objek-
tiivisuuden korostuminen rahastonhoitajiin nähden on ymmärrettävää. Tulok-
sellisuus on rahastonhoitajille tärkeää korostetummin kuin tilintarkastajille tai 
talousrikostutkijoille. (Malkamäki & Rautiainen 2013, 127.)  
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Käytännössä vaaditaan koulutuksen ja kokemuksen tuomaa ammattitai-
toa, mutta myös moraalin periaatteita (Virtasen 2004, 68). Liiketalouden perus-
tutkintoon sisältyy ammattieettisiä kysymyksiä, jotka ovat yksi osaamisen pe-
rusteisiin liittyvä arvioinnin kohde. Koumbiadisin ja Okparan (2008, 147) mu-
kaan useissa tutkimuksissa on selvitetty laskentatoimen opiskelijoiden käsityk-
siä eettisestä käyttäytymisestään ja heidän kyvystään perustella moraalia ja eet-
tisyyttä varsinkin yhtiön skandaalien keskellä. Malonen (2006) tutkimuksessa 
mitattiin laskentatoimen opiskelijoiden eettisiä asenteita opiskelijoille tutussa 
ympäristössä. Hän tutki opiskelijoita käyttäen Restin (1986) DIT-testiä (Defining 
Issues Test) mitatakseen moraalisen kehityksen vaiheita. Tutkimuksen tulokse-
na todettiin, että jos opiskelijoille itselleen tai muille olisi aiheutunut vahinkoa, 
niin useimmat heistä eivät olisi käyttäytyneet epäeettisesti. Työllistyttyäänkin 
heidän moraalinen käyttäytymisensä jatkui samanlaisena. Kohlbergin (1969) 
tutkimuksessa kognitiivisen moraalin kehittymistä mitattiin useassa eri vai-
heessa nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimus selvensi sitä, että eettisyys ja mo-
raalinen ajattelu opitaan varhain ja siinä edistytään vähitellen ihmisten kehitty-
essä aikuisiksi (Koumbiadis & Okpara 2008, 150).  

Tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopersin vuonna 2003 julkais-
tussa raportissa kehotettiin lisäämään eettisten kysymysten käsittelyä laskenta-
toimen koulutuksessa. Tilintarkastusyhteisön mukaan laskentatoimen koulutta-
jilla ei ole etiikan tuntemusta ja kaivattiin resursseja opetussuunnitelman kehit-
tämiseen, jolloin saataisiin tehokkaasti edistettyä opiskelijoiden eettistä ajattelua. 
Etiikka vaikuttaa tilintarkastusalalla toimittaessa hyvinvointiin niin itselle kuin 
muille. Eettisiä käsitteitä ja periaatteita voidaan luokitella monin tavoin, kuten 
luokittelu arvoihin ja valintoihin. Yksittäiset tilintarkastajat tekevät arvoihin 
pohjautuvia valintoja pitäen kuitenkin työhön liittyvän päämäärän mielessään. 
Tilintarkastajilta vaadittavan osaamisen kehittämiseen liittyvässä koulutuksessa 
painotetaan etiikkaa, jotta heidän toimintansa olisi eettisesti hyväksyttävää. 
(Gaa & Thorne 2004, 1.)  

Gaan ja Thornen (2004, 2) mukaan esimerkiksi WorldComin tapauksessa 
sisäisen ja ulkoisen tilintarkastajan roolit ja yrityksen johdon valvontajärjestel-
mät ja niiden toiminta tuottivat väärennettyjä raportteja. Näissä raporteissa kus-
tannuksia oli alennettu ja tuottoja liioiteltu. Myönteisenä piirteenä tällaiset ta-
paukset ovat edesauttaneet opiskelijoilla eettisten asioiden pohdintaa. Gaa ja 
Thorne pitävät tärkeänä etiikan tutkimusta laskentatoimen koulutuksessa, mitä 
heidän mukaansa ei kovin paljon arvosteta laskentatoimen etiikkaa käsittelevis-
sä julkaisuissa. (Gaa & Thorne 2004, 2.) Eettiset lapsukset tilintarkastajien kes-
kuudessa ovat saaneet aikaan laskentatoimen opetussuunnitelmien tarkistamis-
ta (Earley & Kelly 2004, 53). Suurissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevät 
opiskelijat kokivat ammatillisesti haasteelliseksi suurten yhtiöiden romahduk-
set (Puxty, Sikka & Willmott 1994, 77). Nämä haasteet liittyivät etiikkaan, kou-
lutusvaatimuksiin ja 2002 Sarbanes-Oxley –lain noudattamiseen sekä tilintar-
kastusammatin ammatilliseen vastuuseen (Malone 2006, 142). Koestenbaumin 
ja muiden (2005, 148-149) mukaan liiketoimintajohtajat ovat kauppakorkeakou-
lujen kasvatteja ja he ovat usein oppineet sen, että raha tulee aina ennen etiik-
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kaa. Koestenbaumin ja muiden (2005, 13) mukaan USA:n valtion väliintulo ja 
sääntely Sarbanes–Oxley –lain säätämisen myötä johtui luottamuksen puuttees-
ta yritysten ja riippumattomien tilintarkastajien tilinpäätösraportoinnissa (Koe-
stenbaum et al. 2005; Cunningham 2006).   

Koumbiadis ja Okpara (2008, 154) ehdottavat, että erityisesti kauppakor-
keakoulujen laskentatoimen ohjelmien tulisi jatkossakin korostaa eettisiä ja mo-
raalisia kysymyksiä opetusohjelmissaan ja laskentatoimen professorien tulisi 
opetuksessaan enemmän varata aikaa eettisten kysymysten esille tuomiseen. 
Liitteessä 3 on kansainvälinen eettinen standardi (IES 4), jossa säädetään amma-
tillisista arvoista, etiikasta ja asenteista, joita ammattitilintarkastajien tulisi 
omaksua ammattiin pätevöittävän koulutusohjelman aikana. Vaikka nämä IES 
4 –standardin ammatilliset arvot, etiikka ja asenteet on laadittu ammattitilintar-
kastajia varten, on niillä yleisempääkin merkitystä muille laskentatoimen toimi-
joille. Laskentatoimen koulutuksessa, kuten myös liiketalouden perustutkinto-
koulutuksessa, tulee keskittyä hyvän opetuksen periaatteisiin, eettisyyteen, 
ammatilliseen skeptisismiin, elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin sekä pitää 
erillään yksityinen ja yleinen etu ja palvella yleistä etua (Sikka et al. 2007, 4). 

3.1.4 Käsityksiä laskentatoimen ammatillisesta koulutuksesta 

Ammatinvalinnassa yksilöiden tarpeet ja arvot yhdessä kykyjen, intressien ja 
persoonallisuuden kanssa ovat avainasemassa. Ne ovat ammatillisten teorioi-
den tärkeitä muuttujia36. Tarpeet ovat voimia, jotka organisoivat käyttäytymistä 
ja saavat yksilön toimimaan tietyllä tavalla. Arvot ovat objekteja, jotka pyritään 
saavuttamaan ja jotka valitaan tyydyttämään tarve. Siksi tarpeisiin ja arvoihin 
osittain vaikuttavat yksilölliset ammatinvalinnat. Persoonallisuus yhdessä so-
veltuvuuden ja asenteen kanssa ovat vuorovaikutuksessa erilaisten koulutuk-
sellisten tekijöiden kanssa, kuten opetussuunnitelmamuutos, opettajan opetus-
tyyli ja oppimisympäristö, joita eri tutkijat ovat tutkimuksissaan käsitelleet37. 
Gul ja Fong (1993) tutkimuksessaan tulivat siihen päätelmään, että opintojen 
alussa introvertit opiskelijat pärjäävät paremmin kuin ulospäin suuntautuneet 
opiskelijat. Persoonallisuutta pidetään mahdollisena määrittävä tekijä laskenta-
toimen ammatillisella uralla menestymiseen (Fortin & Amernic 1994, 26).  

Laskentatoimen opiskelijoita ovat eri tutkijat luonnehtineet ja tyypitelleet 
sopeutuvaisiksi sekä korkeaa yritteliäisyyden ja sosiaalisuuden tasoa omaavik-
si38. Tanin ja Laswadin (2006) mukaan opiskelijoiden taustalla olevat henkilö-
kohtaiset ja tietoiset tekijät ovat vaikuttaneet heidän tekemiinsä laskentatoimen 
tai muun liiketaloustieteen pääainevalintoihin. Tutkimusanalyysin mukaan 
opiskelijoille syntynyt käsitys tulevista opinnoistaan vaikutti suuresti pääai-
neen valintaan ja näytti siltä, että vanhemmilla oli vielä suurempi vaikutus tä-

                                                 
36  Kyseessä Dick ja Rallis (1991); Meece ja muut (1982); Super (1985). 
37  Kyseessä Cronbach ja Snow (1977); Snow ja Farr (1987); Snow, Federico ja 

Montague (1980); Super ja Bohn (1971).  
38  Kyseessä Amernic, Aranya ja Pollock (1979); Aranya, Meir ja Bar-Ilan (1978); Holland 

(1985). 



58 
 
hän päätökseen. Vertailtaessa erilaisia henkilökohtaisia käsityksiä ilmeni, että 
laskentatoimen pääaineeksi valinneilla oli myönteinen kuva laskentatoimeen 
liittyvien aiheiden opiskelusta ja laskentatoimesta ammattina. (Tan & Laswad 
2006, 182.)  

Laskentatoimen ammatista muodostunut huono käsitys ja imago olivat 
pääsyitä jättää valitsematta laskentatoimi pääaineeksi (Tan & Laswad 2006, 183). 
Useiden tutkijoiden mukaan yleinen, vallitseva stereotyyppinen käsitys kirjan-
pitäjästä ja ehkä myös tilintarkastajasta kolkkona, varovaisena ja tylsänä per-
soonana vaikutti laskentatoimen ammatin kiinnostukseen. Tutkijat ovat hake-
neet erilaisia syitä siihen, miksi laskentatoimi ei houkuttele parhaita ja kyvyk-
käimpiä opiskelijoita. Yhtenä syynä on havaittu tutkinto-ohjelman ja myöhem-
män työuran välisen yhteyden olevan melko kaukana toisistaan. Ammatin hei-
kentymiseen on myös vaikuttanut kouluttajien vähentynyt kyky antaa tehokas-
ta ja tasalaatuista laskentatoimen koulutusta.39  

Ahadiat ja Smith (1994) havaitsivat tutkimuksessaan työnantajien arvosta-
van henkilökohtaisia ja sosiaalisia ominaisuuksia enemmän kuin akateemista 
menestystä tai ammattitutkintoa työhöntulotilanteissa. Työelämälähtöisen oppi-
misen (Industry Based Learning, IBL) ohjelmat mahdollistavat käytännön koke-
muksen hyödyntämisen ja antavat opiskelijoille arvokkaan lisän hyödyntää teo-
riaa ja käytäntöä sekä luoda yhteyksiä työelämään (Tempone & Martin 2003, 242). 
Vuonna 1999 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) laati 
luettelon kompetenssiin kuuluvista ydintaidoista, joita edellytetään tilintarkasta-
jan ammattiin kuuluvaksi. Usean tutkijan mukaan laskentatoimen opetus ei vas-
tannut näitä tavoitteita ja tutkittaessa laskentatoimen koulutukseen liittyvää 
osaamisen kuilua todettiin myös, että ammattikuntien takaama opetussuunni-
telma ei taannut ammatillista valmiutta eikä antanut edellytyksiä suorittaa am-
matillisesti pätevöittävää tutkintoa (Albecht & Sack 2000; Bierstaker et al. 2004; 
Siegel & Sorensen 1999; Simmons & Williams 1996; Taylor & Rubnic 2005;).  

IFAC:n (International Federation of Accountants) mukaan ammattitilin-
tarkastajalle on ominaista rehellisyys, objektiivisuus ja halu ottaa tiukasti asioi-
hin kantaa, myös eettisyys ja asenteet kuuluvat tilintarkastajan ammatillisiin 
arvoihin. Ammatilliset tiedot ja taidot sekä arvot, eettisyys ja asenteet ovat tar-
peellisia asioita yhä useammin sopeutua jatkuvaan muutokseen (International 
Federation of Accountants, 2003b, kohdat 13 ja 15). FRC:n (Financial Reporting 
Council) mukaan uusien harjoittelijoiden tulee jo lähtökohtaisesti ymmärtää 
tilintarkastusammatin yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys. Tällöin varmistetaan 
ammatillisten arvojen, yhteiskunnallisen vastuun ja koko työuran kestävän op-
pimisen mallin sisäistäminen. FRC suosittelee todellisten työelämän tapausten 
käyttämistä oppimisessa, missä käsitellään petoksia, ammattiin liittyvää kriitti-
syyttä ja eettisia ongelmia. Tilintarkastusharjoittelijoiden odotetaan myös ym-
märtävän vastuullisuuden yksittäisen organisaation edun ja yleisen edun välillä 
(Sikka et al. 2007, 15). 

                                                 
39  Kyseessä Cohen ja Hanno (1993); Garner ja Dombrowski (1993); Green ja Evetett 

(2003); Hermanson ja Hermanson (1995); Horowitz ja Riley (1990); Mauldin ja muut 
(2000).  
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Laskentatoimen koulutuksen ja henkilöstön taitotasot eivät vastaa glo-
baalin liiketalouden dynaamisen ympäristön haasteita eikä laskentatoimen kou-
lutus anna riittäviä valmiuksia tulevaisuuden toimijoille selviytyä näistä haas-
teista (Mohamed & Lashine 2003, 8). Laskentatoimen yliopistokoulutuksessa on 
korostettu opiskelijoiden ajattelun merkitystä eikä tiettyyn taitoon keskittymistä 
(Sin & Reid 2005, 17-18). Craigin ja Amernicin (2002) mukaan laskentatoimen 
koulutuksen pitäisi vähemmän keskittyä teknisiin asioihin ja enemmän yhteis-
kunnalliseen kritiikkiin. He väittävät, että laskentatoimen kouluttajien vastaus 
pedagogisiin vaatimuksiin Internetin aikakautena on ollut riittämätöntä ja että 
he voisivat suoriutua paremmin pedagogisista vaatimuksistaan kehittämällä 
kriittisen ajattelun oppimista opetussuunnitelmassa ja koulutuksessa (Craig & 
Amernic 2002, 121).  

Vaikka edellä usean kansainvälisen tutkimuksen esiin tuoma osaamisen 
kuilu liittyy lähinnä tilintarkastusammattiin ja laskentatoimen koulutukseen, 
ovat niiden tutkimushavainnot aiheellisia ja ajankohtaisia tutkimuskohteita myös 
alemman tasoisessa laskentatoimen perustutkintokoulutuksessa. Suomessa ei ole 
tehty vastaavaa tutkimusta liiketalouden perustutkintotasoisen laskentatoimen 
koulutuksen vastaavuuksista laskentatoimen muiden ammattien ja työtehtävien 
osalta työelämän osaamisodotuksiin. Voidaan kuitenkin todeta, että edellä maini-
tut suositukset ammatillisten arvojen, yhteiskunnallisen vastuun ja työuran kes-
tävän oppimisen mallin sisäistämisessä (Financial Reporting Council 2004, 8) 
ovat yleispätevinä arvoina sovellettavissa myös alemman tason laskentatoimen 
tehtävissä. Samoin laskentatoimen koulutuksessa on kaikilla koulutustasoilla 
tärkeää kiinnittää enemmän huomiota ongelmanratkaisutaitoihin ja analyyttiseen 
päättelyyn (Mohamed & Lashine 2003, 7) unohtamatta erilaisia, mielekkäitä ja 
työelämää lähellä olevia oppimisympäristöjä. Laadukas laskentatoimen koulutus 
edellyttää ammatillisten tietojen ja taitojen sekä arvojen, eettisyyden ja asenteen 
esillä pitämistä. Informaatioteknologian ja globalisaation muutoksilla on liike-
toiminnan lisäksi dramaattinen vaikutus laskentatoimen ammattiin ja myös las-
kentatoimen koulutukseen (Mohamed & Lashine 2003, 3). 

3.1.5 Laskentatoimen osaamiskuilun mallintaminen 

Buin ja Porterin (2010, 26) mukaan laskentatoimen ammatillisten järjestöjen 
mielestä koulutuksesta puuttuu kompetenssiin sisältyvää opetusta eli tietojen, 
taitojen ja henkilökohtaisten asenteiden opetusta. Nykyaikainen, teknistyvä ja 
jatkuvasti muuttuva liike-elämä heidän mielestään tarvitsee ja edellyttää tällais-
ta osaamista. Mohamed ja Lashine (2003, 8) ovat havainneet liiketoimintaympä-
ristössä tapahtuneen nopean muutoksen aiheuttaneen kuilun markkinaympä-
ristön ja laskentatoimen koulutuksen välille. Tämän kuilun sulkemiseksi he eh-
dottavat, että kehitetään opetussuunnitelmaa, pedagogiikkaa, taitoja, teknolo-
gian hyödyntämistä, koulutusta ja strategista suunnittelua, joilla ohjataan las-
kentatoimen opetusta. Laskentatoimen ammattilaisilla ja yliopiston kouluttajilla 
on ollut näkemyseroja kompetenssista, jota valmistuvien opiskelijoiden tulisi 
hallita. Yliopistoissa korostetaan opiskelijoiden itsenäisen ajattelun lisäksi älyl-
lisen kapasiteetin ja kyvykkyyden kehittämistä. Tutkimus selvitti valmistuvien 
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laskentatoimen opiskelijoiden vahvuuksia ja heikkouksia heidän tullessaan työ-
elämään. Opiskelijoilla havaittiin olevan vielä riittämättömiä valmiuksia tieto-
jenkäsittely- ja ihmissuhdetaidoissa. (Bui & Porter 2010, 27-28.) Teknologian 
hyödyntämistä opetuksessa Mohamed ja Lashine (2003, 11) pitävät myös vält-
tämättömänä ja he ovat luetelleet näitä taitoja40, joita laskentatoimen ammatti-
laisen tulisi hallita.  

Työelämän odotuksista on tehty monia tutkimuksia, jotka liittyvät val-
mistuvien laskentatoimen opiskelijoiden kompetenssiin. Kimin ja muiden (1993, 
32-33) mukaan eniten työnantajat arvostavat työn kokemista kiinnostavaksi ja 
työmotivaatiota. Tiimityötaidot, organisatoriset, laskennalliset ja viestinnälliset 
taidot sekä ajanhallinta ovat Hassalin ja muiden (2005, 17) mukaan eniten ar-
vostettuja yleistaitoja, joita valmistuvilta laskentatoimen opiskelijoilta odote-
taan. Simons ja muut (1995) ja Ahadiat ja Smith (1994) tutkimuksissaan havait-
sivat seuraavia työelämän osaamisodotuksia: tarmokkuus, motivaatio, tiimityö, 
suullinen viestitä ja numeeriset taidot sekä innostavuus ja herkkyys ihmissuh-
teissa. Lisäksi arvostettiin persoonallisia ja sosiaalisia luonteenpiirteitä, kuten 
luotettavuutta ja opintotavoitteiden saavuttamista. Kompetenssia ovat tutkineet 
myös De Lange, Jackling ja Gut (2006) sekä Carr, Chua ja Perera (2006). De Lan-
ge ja muut havaitsivat puutteita erityisesti ihmissuhdetaidoissa, suullisen vies-
tinnän ja tietoteknisissä taidoissa. Carr ja muut havaitsivat, että identifioitujen 
taitojen ja persoonallisten ominaisuuksien ohella tarvitaan laskentateknisiä tai-
toja, viestinnän, ongelmanratkaisun ja kriittisen ajattelun taitoja, ammatillisuut-
ta sekä globaaleja ja paikallisia näköaloja.  

Buin ja Porterin (2010) luomaan hypoteettiseen kuilumalliin sisältyy las-
kentatoimen kouluttajien oletukset valmistuneiden kompetenssista ja työnanta-
jien edellytykset kompetenssista. Buin ja Porter käyttävät tutkimuksessaan 
kompetenssit-käsitettä, mutta kuten aiemmin on todettu, tässä tutkimuksessa 
käytetään kompetenssi-käsitettä, johon sisältyy useita elementtejä. Kuviossa 6 
on esitetty kuilumallin syntymiseen vaikuttavia syitä seuraavasti:  

 
(a) odotuskuilussa (expectation gap) eroavuudet työnantajien ja kouluttajien 

odotuksissa liittyivät kompetenssiin, jota opiskelijoiden pitäisi oppia, 
(b) rajoitteiden kuilu (constrains gap) aiheutui koulutuksen tehokkuutta ra-

joittavista tekijöistä, kuten institutionaalisuuteen sekä opiskelijoiden ky-
vykkyyteen ja soveltuvuuteen liittyvistä tekijöistä, ja 

(c) suorituskykykuilussa (performance gap) tuli esille kouluttajien eriävät 
näkemykset kompetenssista, jota oletetaan opiskelijoiden asianmukaises-
ti oppivan ja jota työnantajat havaitsivat opiskelijoilla olevan työhön tul-
lessaan. (Bui & Porter 2010, 31.) 

 

                                                 
40  Näitä taitoja tulisi hallita: taulukkolaskentaohjelma (Excel), tekstintuottamisohjelma 

(Word), windows, world wide web, PowerPoint, tietokantaohjelma, verkkokauppa, 
tietojärjestelmäsuunnittelu ja strategia, arkistointi ja rekisterien hallinta, viestintäoh-
jelma (sähköposti) tai graafinen ohjelma taloushallinnon ohjelmien lisäksi. 
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KUVIO 6 Laskentatoimen koulutuksen hypoteettinen kuilumalli (Bui & Porter 2010, 31) 

Buin ja Porterin mallissa on kuvattu kompetenssin sisältävien tietojen, taitojen 
ja asenteiden kuilua, joka on syntynyt valmistuneiden laskentatoimen opiskeli-
joiden ja työnantajien odotuksista ja siitä, mitä työnantajat ovat havainneet 
valmistuneiden osaavan. Tämän kuilumallin perusteella on vaadittu muutoksia 
laskentatoimen koulutukseen. Toisin kuin aiemmat tutkimukset, joissa keskityt-
tiin yksittäisten tekijöiden avulla kaventamaan kuilua, Buin ja Porterin tutki-
muksessa lähdettiin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Työnantajat edellyt-
tivät opiskelijoiden osaavan selvästi laskentatoimen periaatteet ja käsitteet, tun-
tevan liiketoiminnan perusteet ja omaavan hyviä kommunikaation, tiimityön ja 
vuorovaikutuksen taitoja. He arvostivat korkealle myös persoonallisia taitoja, 
joissa yhdistyy yrityksen kulttuuri ja oma halu jatkuvaan oppimiseen. Työnan-
tajien odotukset muiden arvojen osalta vaihtelivat eri yrityskoon mukaisesti. 
Big 4 -tilintarkastusyhteisöt pitivät erityisen tärkeänä hyvin kehittyneitä ana-
lyyttisia, kriittisiä ja luovan ajattelun taitoja sekä suullisen ilmaisun ja kirjoitta-
misen taitoja. He kiinnittivät melko vähän huomiota laskentatoimen teknisiin 
taitoihin. Keskisuurten ja pienten yritysten työnantajat painottivat teknisiä las-
kentatoimen taitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. (Bui & Porter 2010, 32.) 

Odotuskuilu työnantajien ja laskentatoimen kouluttajien välillä näyttää 
johtuvan ensisijaisesti puutteellisesta kommunikaatiosta ja ymmärryksestä osa-
puolten välillä, joten Bui ja Porter ehdottavat tämän osan kuilua kaventuvan 
suuremmalla vuorovaikutuksella. Rajoitteiden kuilua voidaan kaventaa ainoas-
taan rajoitteita muuttamalla tai lieventämällä. Tutkimuksessa haastatellut hen-
kilöt ehdottivat laskentatoimen opiskelijoiden sisäänpääsytason nostamista ja 
opiskelijoiden kiinnostuksen lisäämistä laskentatoimen aiheista. Jälkimmäisellä 
ehdotuksella oli tutkijoiden mukaan selvästi vaikutusta suorituskykykuilun 
kaventumiseen. Haastatelluilta henkilöiltä ei tullut ehdotuksia siihen, miten 
institutionaalisiin rajoitteisiin saatettaisiin vaikuttaa tai niitä muuttaa. Tämä 
tutkimus oli holistinen lähestymistapa ongelmaan, siis laskentatoimen koulu-
tukseen liittyvään kompetenssiin, jota laskentatoimen ammatissa edellytetään 
osattavan. Pyrkimyksenä oli kaventaa tätä kuilua keskittymällä sen syihin, jol-
loin mahdollisuus työssä menestymiseen lisääntyy. Tutkimuksen tulokset ke-
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rättiin vain pienestä määrästä haastateltuja työnantajia, opiskelijoita ja valmis-
tuneita sekä kouluttajia. Tulokset tukivat esitettyä hypoteettista mallia, jossa 
laskentatoimen koulutus voidaan paremmin suunnata ammatillisten odotusten 
mukaisesti. (Bui & Porter 2010, 37).  

Tässä väitöskirjatutkimuksessa on Buin ja Porterin mallia mukaillen läh-
detty oletuksesta, että on olemassa kuilu työssäoppimaan tulevan merkono-
miopiskelijan ja tilitoimistoammattilaisen kompetenssin välillä. Työssäoppimi-
sen alussa (lähtötilanteessa) oleva opiskelijan kompetenssi rakentuu opiskeli-
joiden ja tilitoimistoammattilaisten kokemusten sekä oppilaitoksen tavoitteiden 
synteesistä. Tämä kompetenssi vastaa Buin ja Porterin mallin ”Kouluttajien ha-
luamat taidot” –kohtaa, jossa merkonomiopiskelijat ovat jo suorittaneet oppilai-
toksessa tapahtuneen oppimisen. Seuraavaksi opiskelijat lähtevät ”ylittämään” 
odotuskuilua ammatillisen kasvun avulla, mikä tapahtuu työssäoppimisproses-
sissa. Tällöin opiskelijat lähenevät Buin ja Porterin mallin ”Työnantajien ha-
luamat taidot” –kohtaa, joka tässä väitöskirjatutkimuksessa vastaa tilitoimisto-
ammattilaisten ja työelämän edellytysten synteesinä rakentunutta kompetenssia. 
Empiirisen aineiston analyysissä (5. luku) selvitetään ammatillisen kasvun ko-
kemuksia ja odotuskuilun ylittämistä niin merkonomiopiskelijoiden kuin tili-
toimistoammattilaisten kokemuksina haastatteluaineiston avulla. Odotuskuilun 
lisäksi Buin ja Porterin tutkimuksen tuloksia verrataan empiirisestä aineistosta 
saatuihin tuloksiin. Vaikka heidän tutkimuksensa toteutettiinkin valmistuvien 
laskentatoimen yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, voidaan vertailun tulok-
sista löytää yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Buin ja Porterin mallia mukaillen 
tutkitaan todellisissa työelämän tilanteissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen 
kehittymistä sekä ammatillisuuden kasvua työssäoppimisen aikana. 

3.2 Laskentatoimen ammatillisuus 

3.2.1 Laskentatoimen ammatillisuuden syntyvaiheita 

Laskentatoimen toimijoiden ensimmäinen ammatillinen järjestö perustettiin 
vuonna 1853 Skotlantiin (Brown 1905a; Lee 1995, 49-50), vaikka useiden tutki-
joiden mukaan Skotlannissa ja Englannissa oli ollut innovatiivisia laskentatoi-
men toimijoita jo ennen ja jälkeen teollisen vallankumouksen41. Laskentatoimen 
ammatillisuus oli luonnollinen seuraus teollisen vallankumouksen aikaisille 
taloudellisille ja organisatorisille muutoksille (Garrett 1961; Howitt 1966; Keds-
lie 1990; Miranti 1990; Steward 1977). Ammatillisen yhdistyksen syntymiseen 
vaikutti tekeillä ollut konkurssilain muutosehdotus, joka olisi sallinut lakimies-
ten toimia tilintarkastajina, ja tarve saada laskentatoimen asioiden hoitamiseen 

                                                 
41  Kyseessä mm. Baladouni (1986); Burley (1958); Edwards ja Newell (1991); Fleischman 

ja Parker (1990); Forrester (1980); McKendrick (1970); Robertson (1970, 1984); Solo-
mons (1952); Stone (1973); Walsh ja Steward (1993). 



63 
 
yhteinen näkemys (Lee 1995, 49-50; Macdonald 1985; Parker 1986; Steward 1977; 
Walker 1988).  

Auktorisoitujen tilintarkastajien erottuminen muista laskentatoimen 
toimijoista loi pohjaa julkiselle luottamukselle auktorisoitujen tilintarkastajien 
työhön ja näin edesauttoi heitä toimimaan tilintarkastuspalveluiden antajina. 
Walkerin (1988) ja Kedslien (1990) tutkimusten mukaan ammatillistuminen 
kannusti myös koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluun, osaamisen arviointiin 
ja harjoitteluvaatimuksiin. Ammattimainen tilintarkastus oli selkeästi ammat-
tiin oppimista, johon liittyi korkeatasoiset standardit ja jossa myös institutionaa-
listen jäsenten määrää oli rajoitettu (Lee 1995, 50). Vastaavanlainen ammatillis-
tuminen tapahtui Englannissa paikallisten tilintarkastajayhteisöjen järjestäyty-
essä 1870-luvulla (Brown 1905b; Howitt 1966). Voidaankin todeta laskentatoi-
men ammatillisuuden kehityksen olleen hyvin pitkälle tilitarkastuksen amma-
tillisuuden kehityksen historiaa. Näin tapahtui myös USA:ssa, jossa ammatilli-
sen tilintarkastuksen historiaa on myös paljon tutkittu42. Tilintarkastus kehittyi 
Amerikassa talouden ja yhteiskunnallisten olojen muutoksessa 1870 – 1900–
lukujen aikana (Bledstein 1976; Bruchey 1990; Galambos & Pratt 1988). Vuonna 
1882 perustettu ensimmäinen USA:n ammatillisten tilintarkastajien yhteisö (Ins-
titute of Accounts) oli avoin kaikille pääsykokeen läpäisseille laskentatoimen 
toimijoille ja instituutin päätehtävänä oli kouluttaa tilintarkastajia. Samoihin 
aikoihin perustettiin myös muita vastaavia yhteisöjä, kuten American Asso-
ciation of Public Accountants, joka keskittyi ulkoisten tilintarkastajien jäsenjär-
jestöksi. (Lee 1995, 51-54.) 

Jo varhaisessa vaiheessa tilintarkastusammattiin aikoville järjestettiin 
yliopisto- ja college-tasoista laskentatoimen koulutusta, joka oli merkittävä yk-
sityiskohta laskentatoimen ammatillisuuden alkuvaiheessa (mm. Carey 1969; 
Miranti 1990 ja Previts & Merino 1979). Ammattitilintarkastajat olivat USA:ssa 
huolissaan silloisen laskentatoimen ja tilintarkastuksen standardien mukaisen 
palvelun laadusta ja auktorisoiduksi tilintarkastajaksi (certified public accoun-
tant) nimittämisen yhdenvertaisuudesta eri osavaltioiden välillä. Merinon (1975) 
tutkimuksen mukaan tutkintoa yhtenäistettiin ja haluttiin varmistaa ammatilli-
suuden säilyminen, jossa edellytettiin korkeaa moraalia, henkilökohtaista vas-
tuullisuutta ja arviointikykyä sekä eettisyyttä ja luotettavuutta.  

1900-luvulle tultaessa laskentatoimen ammatillisesta toimijasta tuli itse-
näinen ja osaava toimija, jonka selkeä velvollisuus oli tehdä työtä yleisen edun 
hyväksi. Ammattiin pääseminen edellytti yksityiskohtaista menettelyä, jossa 
laadittiin akateemiselle koulutukselle, työharjoittelulle ja työkokemukselle insti-
tutionaaliset ohjelmat. Jos näitä kriteerejä ei täyttänyt, oli ammatillinen jäsenyys 
mahdotonta ja kiellettiin mahdollisuus kyseisen ammatin harjoittamiseen. Val-
tiovalta myöntäessään oikeudet vain auktorisoiduille ammattilaisille korkealaa-
tuisten palvelujen tuottamiseen sai aikaan ammatillisen monopolin. Vastaavan-
laisesti muodostui ja kehittyi laskentatoimen ammatillisuus. (Lee 1995, 53.)  

                                                 
42  Esimerkiksi Brown (1905c); Carey (1969, 1970); Merino (1975); Miranti (1990); Previts 

ja Merino (1979). 
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Toisen maailmansodan jälkeen alettiin sosiologiassa systemaattisesti tut-
kia ammattia, sen syntymistä ja ammatillisen statuksen säilymistä (Anderson-
Gough et al. 1998, 15; Freidson 1994). Myös USA:ssa lähdettiin tuolloin ensim-
mäisen kerran teoretisoimaan ammatteja (esimerkiksi Parsons 1951, 1964, 1968). 
Ammattien tavoitteina oli huomioida niiden taloudellista etua ja asemaa (Platt 
1969; Rothman 1971; Auerbach 1976). Sosiologiassa ammattien tutkimuksen 
marxilaisissa analyyseissa ammatteihin liittyvät toiminnot nähtiin rakentuvan 
alempien yhteiskuntaluokkien kontrolloimiseksi. Ammatillisuus eli professio-
nalismi määriteltiin tutkimusten mukaan kontrollimenetelmäksi ja ammatit 
luokkajärjestelmään liittyviksi eturyhmiksi (Freidson 1994; Johnson 1972; Lar-
son 1977). 1980-luvun alkupuolella ammatit eivät enää olleet sosiologien kiin-
nostuksen kohteena, mutta seuraavalla vuosikymmenellä muutokset ammatti-
en työhön ja aktiviteetteihin toivat uudelleen tarpeen keskittyä ammattien tut-
kimukseen (Anderson-Gough et al. 1998, 15; Freidson 1994). 

Vaikka Anderson-Goughin ja muiden (1998, 16-17) mukaan suuri osa 
ammattien sosiologiaa ja ammatillisen koulutuksen ja sosiaalistumisen tutki-
musta ovat pääasiassa funktionalistiseen paradigmaan liittyvää, ovat marxilai-
sen, weberiläisen ja symbolisen vuorovaikutteisuuden lähestymistavat Coffeyn 
(1993, 41) mukaan vaikuttaneet ammattien teorioissa uutta monimuotoisuutta. 
Marxilaiset ja weberiläiset teoriat kiistävät ammattien roolin olla täyttämässä 
ennalta annettuja sosiaalisia tai taloudellisia tarpeita yhteiskunnassa. Symboli-
sessa vuorovaikutteisuudessa on kuitenkin kyseenalaistettu näiden teorioiden 
väitettä, että ammatillisen vallan suhteet, valtion säännökset tai taloudellinen 
valta-asema luonnehtisivat kaikkia ammatteja. (Anderson-Gough et al. 1998, 19.) 
Atkinsonin (1981, 8) mukaan ammateissa on kaksi kilpailevaa lähestymistapaa. 
Ensimmäisessä pyritään ammatit tunnistamaan toisistaan erottuvina, erityisinä, 
monenlaisina ammatteina, ja toisessa kiistetään kaikki luonnolliset ominaisuu-
det, jotka voisivat erottaa ammatit toisistaan.  

Laskentatoimen ammatillisuutta voidaan tarkastella ammattien luonteen 
ja historian kautta, erityisesti ammattiin liittyvien eri toimintojen näkökulmasta. 
Tähän liittyy useita tutkimuksellisia lähteitä43. Leen (1995, 48) mukaan ammatit 
organisoituivat institutionaaliseen muotoon, jossa ammatin harjoittaja palvelee 
yleistä etua ja tarjoaa älylliseen tietoon perustuvaa asiakaspalvelua. Anderson-
Gough ja muut (2002, 42) pitävät ammatin arvojen, normien ja tapojen omak-
sumista tärkeänä ammatillisena menestystekijänä. Heidän mukaansa yksilöiden 
sisäistämät ammatilliset arvot ja normit liittyvät identiteettiin ja käyttäytymi-
seen. Nämä ovat yhtä tärkeitä tekijöitä kuin muodollisen koulutuksen ja amma-
tillisen pätevyyden kautta saavutettu menestyminen ammattilaisena. Laskenta-
toimen harjoittelijoiden sosiaalistuminen “ammattilaisiksi” edellyttää yleisen 
edun ihanteen ja palveluetiikan tunnistamista. Ammattilaisten riippumatto-
muuden käsite liittyy läheisesti myös julkisen palvelun ajatukseen. Ammatilla 
lisäksi oletetaan olevan joitakin yhteiskunnan sanktioimia kontrolleja tai amma-
tillinen monopoliasema tiettyyn toimialueeseen (Anderson-Gough et al. 1998, 8).  

                                                 
43  Esimerkiksi Bledstein (1976); Carr-Saunders ja Wilson (1933); Freidson (1986);  John-

son (1972); Krause (1971); Larson (1977); Lee (1995, 48). 
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Laskentatoimen ammatillisuuden alkuvaiheen historia on ollut varsinkin 
tilintarkastuksen ja tilintarkastajan ammatin historiaa. Suomessa tilintarkastusta 
ja tilintarkastajan ammattia on myös paljon tutkittu, mm. Heiskanen et al. 
(2009), Hoseus (2008), Kosonen (2005), Kutila (2007), Nurmela (2008), Pöntinen 
(2007) ja Torpo (2012), mutta nämä tutkimukset on rajattu tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle. Yleisesti voidaan todeta, että laskentatoimen ammattikunnalle tuli 
tarpeelliseksi luoda yhtenäiset käytännöt ja laadukas koulutus, jolloin voitiin 
varmistua riittävän tasokkaasta kompetenssista. Tähän vaikutti myös tilintar-
kastajien työ riippumattomana yleisen edun palvelijana, joka edellytti korkeaa 
moraalia, vastuullisuutta, arviointikykyä sekä eettisyyttä ja luotettavuutta. 
Riippumattomuuden käsite korostuu laskentatoimen ammattilaisen, esimerkik-
si tilintarkastajan ja kirjanpitäjän työssä. Kirjanpito- ja tilintarkastuslain säädök-
set, kansainvälisesti standardoidut eettiset ohjeet ja erilaiset toimintatavat oh-
jaavat niin tilintarkastajia kuin muitakin laskentatoimen ammattilaisia toimi-
maan riippumattomasti.  

Suomessa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen oikein ja luotettavasti 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti sekä tilinpäätökseen perustuvan veroilmoi-
tuksen oikein laatiminen ja näiden dokumenttien oikeellisuuden varmistami-
nen ovat lain säädösten edellyttämää työtä. Tämä on laskentatoimen ammatti-
laisen, kirjanpitäjän ja tilintarkastajan työtä julkisen edun (sisältäen yrittäjät, 
omistajat, valtio, kunnat ja muut sidosryhmät) hyväksi. Työ edellyttää tasokasta 
ja riittävää koulutusta sekä työssä harjoittelua. Liiketalouden perustutkinto an-
taa valmiuksia taloushallinnon assistentin ja kirjanpitäjän tehtäviin. Auktori-
soiduksi KLT-kirjanpitäjäksi voi pätevöityä, kun on suorittanut perusopintoina 
ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) ja on hyväksytysti suorittanut KLT-
tutkinnon. Auktorisointi tilintarkastajaksi edellyttää tilintarkastustutkinnon 
hyväksytysti suorittamista ja ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoista tutkin-
toa pääasiassa laskentatoimen opinnoista. 

3.2.2 Laskentatoimi ammattina 

Ammattilaiseksi tulemisen prosessiin liittyy tutkintojen läpäisemisen ja käytän-
nön työhön pääsemisen lisäksi monia muitakin asioita. Siihen liittyy monenlai-
sia virallisia ja epävirallisia normeja, jotka on opetettu ja opittu tietoisesti ja tie-
dostamatta (Anderson-Gough et al. 2002, 41). Ammatit voidaan nähdä myös 
taloudellisina monopoleina, joihin liittyy ammatillinen työ, taidot ja ideologiat 
(Reiter & Williams 2013, 9). Freidson (2001, 127) on määritellyt viisi toisistaan 
riippuvaa ammatillisuuden tyyppiä:  

 
1) Elinkeinoelämässä virallisesti tunnistettu, erikoistunut työ, jonka 

  uskotaan perustuvan teoreettiselle pohjalle, harkinnanvaraiselle 
  tiedolle ja taidolle, ja joka antaa erityisen statuksen työnsuorittajalle.  

2) Ulkopuolinen toimivalta, jossa on sovittu tietty työnjako ja  
  ammatillinen kontrolli.  

3) Ammatin luomat pätevyyssuositukset antavat perustavan suojan 
  sekä ulkoisilla että sisäisillä työmarkkinoilla.  
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4) Työmarkkinoiden ulkopuolinen virallinen koulutusohjelma tuottaa 
  ammattikunnan kontrolloimia pätevyyssuosituksia. 

5) Tarkoituksena on suurempi sitoutuminen hyvän työn tekemiseen 
  kuin taloudellisiin saavutuksiin ja sitoutuminen enemmän laatuun 
  kuin työn taloudelliseen tehokkuuteen. 

 
Freidsonin (2001) mukaan laskentatoimen koulutuksen, valmennuksen ja am-
matillisuuden muotoutumisen tavoitteena on lisätä toimivaltaisia, reflektiivisiä 
ja eettisiä ammattilaisia. Wilson ja muut (2009, 151) ovat mallintaneet tehokkaan 
tavan tulla laskentatoimen ammattilaiseksi, lähinnä tilintarkastajaksi, kolmen 
peräkkäisen vaiheen avulla. Nämä peräkkäiset vaiheet kyseistä mallia mukail-
len tässä tutkimuksessa ovat: ammattilaiseksi tullaan oikeanlaisen koulutuksen 
(A), ennalta valikoivan laskentatoimen valmennuksen (B) ja jatkuvan ammatil-
lisen kehittymisen (C) kautta. Tällöin on tarkkaan harkittava sitä, miten nämä 
peräkkäiset vaiheet parhaiten voidaan suunnitella kokonaisuuden osina, jotta 
tuotetaan tehokkaampia laskentatoimen ammattilaisia yleisen edun hyväksi. 
Tehokas laskentatoimen ammattilainen Wilsonin ja muiden (2009, 151) mukaan 
on näiden kolmen vaiheen summa (A + B + C).  

International Accounting Education Starndards Board (IAESB) laatimas-
saan mallissa vuodelta 2009 teki eron kyvykkyyden (capability) ja kompetens-
sin (competence) välillä. Kyvykkyys käsittää yksilöön liittyviä ominaisuuksia, 
jotka mahdollistavat hänen tehtäviensä suorittamisen, kun taas kompetenssi 
heijastaa yksilön kykyä suorittaa työ määritellyn standardin mukaan (todelli-
sessa työympäristössä eikä luokkahuoneessa). Laskentatoimen koulutuksen 
pääpainon pitäisi olla kyvykkyydessä ja ammatillisen valmennuksen kompe-
tenssissa, joka sisältää ammatilliset tiedot ja taidot sekä ammatilliset arvot, eet-
tisyyden ja asenteet. Monet näistä kompetenssiin sisältyvistä asioista liittyvät 
persoonalliseen ominaisuuteen eikä niinkään oppimiseen. Tulisiko kompetens-
siin sisältyvää oppimista tapahtua koulutuksessa vai työpaikalla työnantajien 
vastuulla? Arvioinnin osalta uskotaan laskentatoimen koulutuksen tulosten 
mittaamisen olevan vaikeaa taitojen, arvojen, eettisyyden ja asenteiden osalta. 
Näin kuitenkin työnantajat epäsuorasti toimivat arvioidessaan työntekijöidensä 
suorituksia. Jos työntekijä ei saa positiivista suoritusarviota, se ei välttämättä 
merkitse puutteellisuutta ammattitaidossa. Mahdollisesti hänellä ei ole työnan-
tajan mielestä riittävästi ”kaupallisia valmiuksia”. Toisaalta tuloksia pitäisi mi-
tata käyttäen enemmän ammatillista kehittymistä. (Wilson et al. 2009, 151-152.) 

Ammatillisuutta määriteltäessä ovat tilintarkastuksen ammattikunnat 
lähtökohtaisesti pyrkineet kuvaamaan tilintarkastusta yrityksistä ja organisaa-
tioista itsenäisenä, objektiivisena ja riippumattomana toimijana. Tapahtuneiden 
yritysskandaalien jälkeen on pyritty palauttamaan luottamus tilintarkastukseen 
säätämällä säädös- ja kurinpitotapoja, kuten on menetelty Enronin, WorldCo-
min, Xeroxin, Adelphia Tycon, Wigginsin, Baringsin, Transtecin ja muiden yri-
tysskandaalien tapauksissa (Sikka et al. 2007, 4).  Reiterin ja Williamsin (2013, 8) 
mukaan nämä laskentatoimen, tilintarkastuksen ja liike-elämän skandaalit vai-
kuttivat USA:ssa Sarbanes-Oxley –lain syntyyn. Tällöin luotiin uusi julkisesti 
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noteerattavien yhtiöiden tilintarkastusta valvova elin, Public Company Accoun-
ting Oversight Board (PCAOB). Kyseinen elin asetti standardeja julkisten yhti-
öiden tilintarkastukseen. Reiter ja Williams (2013) toivat tutkimuksessaan esille 
ammatillisen itsesäätelyn tärkeyden, julkisen edun huomioimisen ammatillises-
sa orientaatiossa ja sen, miten PCAOB:n standardit vaikuttavat laskentatoimen 
ammatillisuuteen ja sen sitoutumiseen julkiseen etuun. Heidän mukaansa am-
matillisen työn kontrolli, joka siirtyi Sarbanes-Oxleyn myötä valtiolle, on vält-
tämätöntä ammatillisten taitojen kehityksen ja mukautumisen kannalta. Reite-
rin ja Williamsin (2013, 8) mukaan kontrollin menettämisestä ammatillisessa 
työssä on vakavia seurauksia ammatin taloudellisen monopolin ylläpitämiselle 
ja motivaatiolle tukea ammatillista ideologiaa. Heidän mielestään ammatillista 
kulttuuria ei ole helppo muuttaa kaupallisesta kulttuurista takaisin ammatilli-
seen ideologiaan perustuvaan kulttuuriin. Ammatillinen identiteetti voidaan 
Anderson-Goughin ja muiden (1998, 7) mukaan säilyttää ja sitä edistää jäsentä-
mällä ihanteita ammatillisen diskurssin kautta.   

Laskentatoimen ammattiin yleensäkin liittyy laadukas ja osaava työ ylei-
sen edun hyväksi, mihin Wilsonin ja muiden (2009, 151) mukaan päästään kou-
lutuksen, valmennuksen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen kautta. Heidän 
määrittelemänsä ammatillinen kompetenssi sisältää ammatilliset tiedot ja tai-
dot sekä ammatilliset arvot, eettisyyden ja asenteet, jotka ovat kattava kooste 
osaamisista laskentatoimen ammatissa. Wilsonin ja muiden (2009, 151-152) 
määrittelemä kyvykkyys (capability) on niitä tietoja ja taitoja, joita oppilaitok-
sessa tapahtuvana oppimisena saavutetaan ja jotka ovat perusoppimisvalmiuk-
sina auttamassa seuraavan vaiheen oppimista todellisissa työtehtävissä. Liiketa-
louden perustutkintokoulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa saavutta-
maan riittävä oppimisvalmius lähteä työssäoppimaan ja saavuttamaan työssä-
oppimisen aikana riittävä osaaminen todellisissa työtehtävissä. Valmistuvan 
merkonomi-opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisen tutkimiseen sisäl-
tyvät edellä mainitut laskentatoimen ammatillisen kompetenssin elementit, jois-
ta monet liittyvät persoonallisiin ominaisuuksiin. Seuraavassa tarkastellaan las-
kentatoimen ammattilaisten persoonallisuuspiirteitä. 

3.2.3 Laskentatoimen ammattilaisen persoonallisuuspiirteitä 

Yliopisto-opiskelijoiden persoonallisuuspiirteitä on tutkittu paljon tilanteissa, 
joissa laskentatoimi on valittu pääaineopinnoksi ja joissa opintonsa suorittaneet 
ovat valinneet tilintarkastuksen ammatilliseksi urakseen. Myös laskentatoimeen 
liittyviä persoonallisuuden stereotypioita on tutkittu. Tutkimuksissa on haettu 
tietynlaista persoonallisuutta, jolla olisi paremmat edellytykset laskentatoimen 
työtehtävissä menestymiseen. Swainin ja Olsenin (2012, 19) mukaan jokaisella 
yksilöllä on luontaisia kykyjä, jotka tukevat ammattiuralla menestymistä. Tilin-
tarkastusammattia tutkiessaan Bryant ja muut (2009) ovat todenneet, että to-
dennäköisesti parempi vaihtoehto ammatin menestykselliselle hoitamiselle olisi 
rekrytoida erilaisia persoonallisuustyyppejä omine kriittisine ja ainutlaatuisine 
kykyineen. Tällöin eri persoonallisuudet voivat tuoda erilaisuuden kautta tär-
keää vahvuutta laskentatoimen prosesseihin. Swainin ja Olsenin (2012, 19) tut-
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kimuksessa tavoitteena oli laajentaa ja kehittää monipuolisempia näköaloja ja 
luonteenpiirteitä laskentatoimen opiskelijoiden ja ammatillisten ryhmien kes-
kuudessa. Tutkiessaan tilintarkastusammattiin tulevia yliopisto-opiskelijoita he 
esittivät kaksi persoonallisuusprofiiliin liittyvää kysymystä:  

 
- Mikä on laskentatoimen opiskelijoiden persoonallisuusprofiili heidän 

tullessaan tilintarkastusammattilaisiksi?  
- Miten persoonallisuus vaikuttaa henkilön päätökseen valita laskentatoi-

mi ja tavoitella tilintarkastusuraa?  
 

Swain ja Olsen (2012, 19-20) tutkivat ammatissa toimivia laskentahenkilöitä 
(esimerkiksi kirjanpitäjiä ja tilintarkastajia) ja yleisten stereotyyppien antamaa 
kuvaa laskentatoimessa toimivista henkilöistä. He totesivat, että vaikka 
yksittäinen henkilö saattaa täyttää ja vahvistaa stereotyypin, ei yleistäminen 
koko populaatiota koskevaksi ole paikkansapitävää.  

Saemannin ja Crookerin (1999, 3) mainitsemassa amerikkalaisen tilintar-
kastusyhteisön tekemässä survey-tutkimuksessa havaittiin, että lukion ja col-
legen opiskelijoiden käsityksellä laskentatoimen stereotypioista oli estävä vai-
kutus heidän aikomuksilleen pyrkiä laskentatoimen ammatilliselle uralle. Opis-
kelijoille oli jäänyt käsitys laskentahenkilöistä tylsinä, ikävystyttävinä numeron 
murskaajina. Davidson ja Etherington (1995, 428) tutkivat laskentahenkilöiden 
julkista esiintymistä; se ei ole ujoa, vetäytyvää, numerosidonnaista, pakon-
omaista mukautumista, vaan se on dominoivaa, innostavampaa, kokeilevam-
paa ja itsenäisempää kuin yleensä väestöllä. He toteavatkin ulkoisen olemuksen 
laskentahenkilöillä muuttuneen paremmaksi. Kuitenkin Wheelerin (2001) kirjal-
lisuuskatsaus persoonallisuuksista ja laskentatoimesta antoi ymmärtää tämän-
kaltaisen kehityksen olevan hidasta. Wheelerin (2001, 130-136) mukaan useissa 
tutkimuksissa laskentahenkilöiden persoonallisuuskäsitteitä on pohdittu tai 
mitattu Jungin teoriaa käyttäen. Jung (1921) kehitti persoonallisuustyyppiteori-
an, jossa on kahdeksan erilaista persoonallisuuden toimintoa. Nämä toiminnot 
jaetaan prosesseihin (järkeileminen versus intuitio ja ajattelu versus tuntemi-
nen), asenteeseen (ulospäin suuntautuminen versus sisäänpäin suuntautumi-
nen) sekä orientaatioon ulkoista maailmaa kohtaan (havainnointi versus päät-
teleminen). Jungin (1921) mukaan yksilöt käyttävät kaikkia kahdeksaa toimin-
toa, kuitenkin yhtä toimintoa jokaisessa kahtia jaetussa parissa pidetään pa-
rempana. Jungin teoriassa nämä luonteenpiirteet ovat vuorovaikutuksessa 
muodostettaessa yksilön persoonallisuustyyppiä (Swain & Olsen 2012, 21).    

Myers-Briggsin tyyppimittari eli MBTI (The Myers-Briggs Type Indicator) 
pohjautuu Jungin teoriaan (Myers & McCaulley 1985). Wheelerin (2001, 130-136) 
mukaan reliabiliteetti- ja validiteettitesti osoittaa, että MBTI mittaa luotettavasti 
persoonallisuuden luonteenpiirteitä Jungin teorian otaksumalla tavalla. MBTI-
tutkimusväline käyttää ohjattua vaihtoehtokysymysten mukaista tutkimusvä-
linettä mittaamaan Jungin persoonallisuustyypin neljää kaksijakoista valintaa. 
Nämä neljä persoonallisuusryhmää yhdistetään 16 persoonallisuustyypiksi, 
joissa jokaisessa tyypissä esitetään tietty persoonallisuusmäärittäjä. MBTI-
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tutkimusväline on ollut laajasti käytössä tutkimustarkoituksiin ja hyvin tunnet-
tu laskentatoimen tutkimuksessa. MBTI:tä käyttävä laskentatoimen tutkimus on 
erityisesti osoittanut, että järkeilyn, ajattelun ja päättelyn persoonallisuustyypit 
esiintyvät sekä introvertteina että ekstrovertteina asenteina ja nämä persoonalli-
suustyypit ovat hallitsevia laskentatoimen henkilöillä (Davidson & Etherington 
1995; Kovar et al. 2003; Laribee 1994; Oswick & Barber 1998; Wheeler 2001; 
Wolk & Nikolai 1997). Swain ja Olsen (2012, 22-24) päätyivät tutkimustulokseen, 
jossa laskentahenkilöt ovat usein tyypiltään introvertteja järkeilyn, ajattelun ja 
päättelyn persoonallisuustyyppejä. Toinen tutkimus havaitsi laskentatoimessa 
muitakin persoonallisuustyyppejä edellä mainittujen lisäksi. Esimerkiksi Nou-
rayin ja Cherryn (1993) persoonallisuustutkimus ei osoittanut merkittävää mi-
tattua tulosta siitä, että laskentatoimen opiskelijat olisivat introvertteja tai ekst-
rovertteja.   

Laskentatoimen henkilöiden persoonallisuustutkimuksissa Oswick ja 
Barber (1998) havainnoivat persoonallisuustyypin vuorovaikutteisuutta suh-
teessa laskentatoimen opiskelijoiden opintomenestykseen. Wolk ja Nikolai 
(1997) tutkivat laskentatoimen opiskelijoiden ja yliopiston tiedekunnan persoo-
nallisuustyyppejä. Davidson ja Etherington (1995) vertasivat laskentatoimen 
opiskelijoiden persoonallisuuksia ammattitilintarkastajiin. Laribee (1994) tar-
kasteli laskentatoimen opiskelijoiden persoonallisuustyyppejä verraten niitä 
perinteisiin yliopisto-opiskelijoihin. Yhteinen nimittäjä jokaisessa laskentatoi-
men henkilöiden tutkimuksessa oli MBTI-tutkimusvälineen käyttäminen ja 
heistä enemmistö oli STJ-persoonallisuustyyppejä, siis järkeilyn (Sensors), ajat-
telun (Thinkers) ja päättelyn (Judgers) persoonallisuustyyppejä. Tutkimuskirjal-
lisuudessa nähdään tähän kaksi mahdollista selittävää tekijää, joista ensimmäi-
nen tekijä käsittää tiettyjen persoonallisuustyyppien viehtymyksen yliopistota-
son laskentatoimen opintoihin ja toinen tekijä on käsitys tilintarkastusammatis-
ta. STJ-persoonallisuudet on perinteisesti valittu laskentatoimen kursseille. 
Swainin ja Olsenin (2012, 24) mukaan liike-elämän jatkuvasti muuttuessa, las-
kentatoimen ammatti vaatii dynaamisempaa luonnetta ja kyvykkyyttä. Schloe-
merin ja Schloemerin (1997) tutkimustuloksen mukaan oivaltajat saattavat me-
nestyä työssään pienissä tilintarkastusyhtiöissä. Jos oivaltaja-persoonallisuus-
tyypit tuovat erilaista ja tarvittavaa vahvuutta ammattikuntaan, niin silloin on 
Swainin ja Olsenin (2012, 47-48) mukaan havaittavissa tällaisten henkilöiden 
aliedustus laskentatoimen opiskelijoiden keskuudessa ja laskentatoimen tehtä-
vissä.  

Laskentatoimen yliopisto-opiskelijoiden osalta Swain ja Olsen (2012) joh-
topäätöksenään totesivat, että järkeilijät/päättelijät –persoonallisuustyypit hy-
vin selvästi haluavat toimia laskentatoimen tehtävissä ja tilintarkastuksen am-
matissa. Vastaavasti todettiin selvästi, että oivaltajat/havainnoijat –persoonal-
lisuustyypit eivät valinneet laskentatoimen opintoja eikä ammatillista uraa. Tu-
lokset olivat yhdenmukaisia aikaisemman tutkimuksen kanssa, jossa järkeilijöi-
den/päättelijöiden persoonallisuuspiirteitä havaittiin laskentatoimen opiskeli-
joilla. Yllättävää ei ollut se, että positiivisempi asenne ja aikomus laskentatoi-
men opintoja kohtaan sekä suoriutuminen hyvin opinnoista johti sekä järkeilijät 
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että päättelijät valitsemaan laskentatoimen pääaineeksi selvemmin kuin oivalta-
jat ja havainnoijat. Tutkimuksessa tuli myös esille, että järkeilijät tutkimusai-
neistossa päätyivät valitsemaan laskentatoimen tehtävät ensimmäiseksi työpai-
kakseen, kun taas oivaltajat eivät valinneet laskentatoimen töitä. (Swain & Ol-
sen 2012, 47-49.)  

Edellä mainitut persoonallisuustyyppien tutkimustulokset ovat yliopis-
to-opiskelijoihin ja heidän opintoihinsa sekä lähinnä tilintarkastusammattiin 
siirtymiseen liittyviä. Tutkimusten melko yhtenäinen tulos, jossa järkeili-
jä/päättelijä –tyypiset henkilöt valitessaan selvimmin laskentatoimen opinnot ja 
työtehtävät, osoittaa heillä olleen positiivisen asenteen laskentatoimen aiheisiin 
ja menestystä opinnoissaan. Lisäksi MBTI:tä käyttäneet laskentatoimen tutki-
mukset osoittivat, että järkeilyn, ajattelun ja päättelyn persoonallisuustyypit 
esiintyvät sekä introvertteina että ekstrovertteina asenteina ja nämä persoonalli-
suustyypit ovat hallitsevia laskentahenkilöillä. Mielenkiintoista voisi olla myös 
liiketalouden perustutkinnon opinnoissa taloushallinnon opinnot valinneiden 
opiskelijoiden persoonallisuustutkimus, joka tutkimuskohteena on tässä väitös-
kirjatutkimuksessa rajattu ulkopuolelle. 

3.2.4 Laskentatoimen ammatillinen kompetenssi 

Laskentatoimen ammattilaisten oletetaan eri tutkimusten mukaan kehittävän 
taitojaan laaja-alaisesti sekä sitoutuvan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen 
ja elinikäiseen oppimiseen, johon koulutuksessa luodaan perusta (Cooper 2002; 
Howieson 2003; West 1998). Näissä tutkimuksissa ovat kohderyhminä olleet 
yliopistojen opiskelijat ja laskentatoimen ammattilaisina lähinnä tilintarkas-
tusyhteisöjen edustajat edustaen työnantajien näkemyksiä. Tutkimusten tulok-
sia voidaan kuitenkin myöhemmin verrata kokemuksiin ja käsityksiin merko-
nomiopiskelijan ammatillisesta kompetenssista.    

Monessa laskentatoimen tutkimuksessa44  kompetenssista ja valmistu-
neiden ominaisuuksista on käytetty seuraavia käsitteitä: yleiset taidot, amma-
tilliset taidot, työllistymistaidot, siirtyvät taidot, ydin taidot, valmistuneen val-
miudet tai valmistuneen kyvykkyydet. Yleensä kompetenssi on liitetty amma-
tillisen koulutuksen ja ammattilaisten yhteenliittymien vaatimuksiin, kun taas 
yliopistokoulutukseen on liitetty valmistuneiden ominaisuudet (valmiudet tai 
kyvykkyydet) (Barrie 2005; Cranmer 2006). Laskentatoimen ammatillisessa kou-
lutuksessa kompetenssi on perinteisesti määritelty mikrotason suorituksiin liit-
tyväksi käyttäytymiseksi, joka kehittyy ja jota mitataan työpaikalla. Tällaiset 
kehitetyt käyttäytymismallit ovat työpaikkakohtaisia. (Willcoxson et al. 2010, 
66.) Mohamed ja Lashine (2003, 8) sisällyttävät laskentatoimen kompetensiin 
henkilökohtaisina ominaisuuksina eettisyyden ja vastuullisuuden, motivaation, 
itseluottamuksen, sosiaalisuuden, itsensä johtamisen ja rehellisyyden. Kaikkia 
näitä henkilökohtaisia ominaisuuksia he pitävät yksilön kriittisenä ajatteluna. 
Kirjanpidon monet perinteiset tehtävät voidaan automatisoida ja laskentatoi-

                                                 
44  Kyseessä Clanchy ja Ballard (1995); De La Harpe ja muut (2000); James ja muut (2004); 

Willcoxson ja muut (2010).  



71 
 
men ammattilaisen onkin osattava vaativampia taitoja, kuten kriittisen ajattelun, 
ongelmanratkaisun ja analyyttisyyden taitoja (Huntonin 2002, 67). Laskenta-
toimen ammatillinen kompetenssi Albrechtin ja Sackin (2000, 57) mukaan tu-
leekin ymmärtää laaja-alaisemmin, sillä siihen sisältyy kriittinen ajattelu, kirjal-
linen ja suullinen kommunikointi, tietotekninen osaaminen ja päätöksenteko.   

Valmistuvien opiskelijoiden työhöntulotason taitoihin ja ominaisuuksiin 
ovat tilintarkastusalan ammatilliset organisaatiot tuoneet lisävaatimuksia, esi-
merkiksi Australiassa.45 Lisäksi useissa tutkimuksissa on selvitetty työnantajien 
ja käytännön toimijoiden näkemyksiä kyseisiin taitoihin ja ominaisuuksiin liit-
tyen.46 Kavanagh ja Drennan (2008) tutkimuksessaan selvittivät valmistuvien 
opiskelijoiden käsityksiä tutkintokoulutuksen aikana kehittyneistä taidoista ja 
ominaisuuksista, jotka ovat työuralla tärkeitä taitoja. Tutkimus selvitti myös 
taitoja ja ominaisuuksia, joita eri työnantajaryhmät edellyttävät, jolloin tutkittiin 
opiskelijoiden käsitysten ja työnantajien odotusten välistä kuilua. Useat tutkijat 
pitävät laskentatoimen teknisiä taitoja perustaitoina, joten opiskelijoiden tulisi 
kehittää enemmän muita taitoja, kuten persoonallisia taitoja työuralla menes-
tymiseen. (Kavanagh & Drennan 2008, 281.) Elliottin ja Jacobsonin (2002, 78-79) 
mukaan tarvitaan myös organisaatiokäyttäytymisen ja strategisen johtamisen 
taitoja sekä matemaattisia ja analyyttisiä taitoja.  

Opiskelijoiden käsityksiä työssä edellytettävistä taidoista Gabric ja Mc-
Fadden (2000, 56) havaitsivat kommunikaation, ongelmanratkaisun ja kuunte-
lun taitojen kehittämisen tärkeäksi, koska näitä taitoja voidaan laaja-alaisesti 
hyödyntää työtilanteissa. Opiskelijat arvostavat tulevassa työssään myös ryh-
mätyötä ja esiintymistaitoja hyvin tärkeinä taitoina, jolloin valmistuvien opiske-
lijoiden oppimis-, työ- ja elämäntaitojen kehittäminen korostuu (Candy et al. 
1994; Kavanagh & Drennan 2008, 284). Lisäksi elinikäinen oppiminen, jossa ke-
hitetään, muutetaan ja uudistetaan taitoja ja tietoja, pidetään kahdessa muussa 
tutkimuksessa keskeisenä ominaisuutena (Crebbin 1997; Jones & Sin 2003).  

Työnantajat olettavat Leen ja Blaszczynskin (1999, 104-108) tutkimuksen 
mukaan opiskelijoilla olevan monia taitoja, kuten kykyä kommunikoida, työs-
kennellä tiimiympäristössä, ratkaista reaalimaailman ongelmia ja käyttää tieto-
konetta ja internettiä. Heidän mukaansa työnantajat rekrytoivat valmistuvia 
opiskelijoita, joilla on työkokemusta ja elämänkokemusta. Kimin ja muiden 
(1993, 32-33) mukaan kolme tärkeintä kriteeriä, joita työnantajat edellyttävät 
valitessaan laskentatoimen opiskelijoita, ovat motivaatio tai kiinnostus työhön, 
persoonalliset ominaisuudet ja viestintätaidot. Voidaan kuitenkin todeta, että 
monet tutkimukset 47 vahvistavat suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojen ole-
van kaksi kaikkein tärkeimmistä taidoista, joita työnantajat arvostavat. Lisäksi 
tutkimuksissa työnantajat arvostivat tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja.  

Opiskelijoiden ja työnantajien tärkeinä pitämiä laskentatoimen taitoja 
koskevassa tutkimuksessa molemmat osapuolet pitivät tärkeinä ihmissuhdetai-

                                                 
45  Kyseessä CPA Australia and Institute of Chartered Accountants in Australia (2005); 

International Federation of Accountants (IFAC 2006).  
46  Kyseessä Daggett ja Liu (1997); Hassal ja muut (2005); Lee ja Blaszczynski (1999). 
47  Kyseessä DeLange ja muut (2006); Deppe ja muut (1991); Leveson (2000); Morgan 

(1997); Nelson ja muut (1996); Novin ja Tucker (1993); Siegel ja Sorensen (1999).  
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toja, viestintätaitoja, teknisiä, tietoteknisiä ja liiketaloudellisia taitoja (Radha-
krishna & Bruening 1994, 15-17). Gabricin ja McFaddenin (2000) liiketalouden 
opiskelijoita ja työnantajia käsittelevässä tutkimuksessa havaittiin opiskelijoi-
den ja työnantajien arvostavan suullisen viestinnän, ongelman ratkaisun ja 
kuuntelun taidot kolmeksi yleisen liiketalouden huipputaidoiksi, jotka tutki-
muksessa selvästi erottuivat muista taidoista. Näiden tutkimusten mukaan 
opiskelijat ja työnantajat pitävät tärkeänä viestinnän taitoja ja ihmissuhdetaitoja, 
joihin voidaan lukea kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot. 

Kavannagh ja Drennan (2008, 284-286) tutkimuksessaan hakivat niin 
työnantajilta kuin opiskelijoilta vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen, joi-
ta tarkastellaan seuraavaksi. Näitä tutkimuksen tuloksia verrataan myöhemmin 
luvussa 5 tämän väitöskirjatutkimuksen empiirisen aineiston tuloksiin.  

 
1) Millaisia ammatillisia taitoja valmistuvien laskentatoimen opiskelijoiden 

tulee huomioida menestyäkseen työurallaan? 
 

Tähän kysymykseen opiskelijat vastasivat (samoin Jones & Sin 2003 ja Morgan 
1997) tärkeimpinä työuraan kuuluvina taitoinaan seuraavasti:  

 
- persoonalliset ja viestinnän taidot (sisältäen sisäisen motivaation, amma-

tillisen asenteen, suullisen ja kirjallisen viestinnän, tiimityön ja arvot), 
- analyyttiset taidot/suunnittelutaidot (sisältäen analyyttisyyden ja on-

gelman ratkaisun),  
- arvostamisen tai ymmärtämisen taidot (sisältäen päätöksenteon ja kriitti-

sen ajattelun) ja  
- johtamis- ja ihmissuhdetaidot. Lisäksi huomioiden kulttuurillisen sensi-

tiivisyyden tarpeellisena taitona tulevaisuuden työuralla.   
 

2) Millaisia ammatillisia taitoja työnantajat odottavat laskentatoimen opis-
kelijoiden osaavan työhön tullessaan?  
 
Työnantajat edellyttivät tärkeimpinä seuraavia kolmea taitoa:  
 

- analyyttisyyden/ongelman ratkaisun,  
- liiketoiminnan tuntemuksen/todellisen elämänkokemuksen ja  
- tietojenkäsittelyn perustaitoja.  

 
Heidän mukaansa laskentatoimen perustaidot ja analyyttiset taidot pitäisi olla 
jokaisella valmistuvalla laskentatoimen opiskelijalla. Valitettavasti näin ei aina 
ollut ja valmistuvilla opiskelijoilla oli harvoin työnantajien korkealle arvosta-
maa monipuolista liiketoiminnan tuntemusta tai todellista elämänkokemusta. 
Työnantajat edellyttivät myös suullisen kommunikaation taitoja, ammattieettis-
ten asioiden tuntemusta ja taitoja, tiimityötaitoja, kirjallisen kommunikaation ja 
koko liiketoiminnan tuntemusta sekä kontekstuaalista tai monipuolista osaa-
mista laskentatoimen tuottamaan informaatioon. Heidän mielestään valmistu-
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vien opiskelijoiden tulee kehittää sisäisiä taitojaan ja tiedostaa ajantasaisen tie-
don oppimisen tarpeellisuus muuttuvassa, jatkuvasti kasvavassa globaalissa 
ympäristössä. (Kavanagh & Drennan 2008, 293-294.)  

 
3) Mitä on opiskelijoiden käsitysten ja työnantajien odotusten välinen ero 

laskentatoimen työuraan liittyvissä tärkeissä ammatillisissa taidoissa?  
 

Sekä opiskelijat että työnantajat pitävät analyyttisia/ongelmanratkaisutaitoja, 
suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja, tiimityötaitoja ja jatkuvan oppimisen 
taitoja tärkeinä. Molemmat ryhmät luokittelivat kyseiset taidot eri lailla. Huo-
mionarvoisia olivat erot myös muissa taidoissa, kuten liiketoiminnan tuntemi-
sessa, eettisyydessä, tarkkuudessa, ammatillisuudessa ja peruslaskentatoimessa, 
joita työnantajat arvostivat hyvin korkealle, mutta joita opiskelijat eivät mainin-
neet. Opiskelijat keskittyivät teknisten taitojen kehittämiseen jatkuvana oppimi-
sena ja parantamaan ajattelua, arvostusta ja henkilökohtaisia taitoja, kuten pää-
töksenteon, kriittisen ajattelun ja oma-aloitteisuuden taitoja. Vastaavasti työn-
antajat painottivat vahvaa taustaosaamisen taitoa ja elämän ja työelämän ko-
kemuksen kasvua, kuitenkin pitäen parempana yleistä liiketoiminnan tunte-
musta, etiikan ja ammatin tuntemusta, kykyä tehdä työtä kurinalaisesti ja ih-
missuhdetaitoja. Voidaankin todeta työnantajien odottaneen valmistuvilta 
opiskelijoilta enemmän valmiutta työhön, sillä valmistuvien opiskelijoiden odo-
tuksissa vaadittavasta tasosta oli huomattavaa eroavuutta työnantajien odotuk-
siin. Tulevaisuuden työuran kannalta opiskelijat arvostivat jatkuvaa oppimista 
kaikkein tärkeimmäksi taidoksi. Ainoastaan rutiininomaisia laskentatoimen 
taitoja molemmat osapuolet pitivät edellytettävinä taitoina. Molemmat osapuo-
let pitivät uralla menestymisen edellytyksinä ongelmanratkaisutaitoja, suullisen 
ja kirjallisen viestinnän taitoja, tiimityötaitoja ja jatkuvan oppimisen taitoja. 
Eroa oli siinä, miten näitä taitoja arvostetaan. (Kavanagh & Drennan 2008, 295-
296.)   

Työnantajien tulee ymmärtää oppiminen jatkuvaksi prosessiksi ja opis-
kelijalta odotettavat monet korkeamman tason taidot voidaan saavuttaa ainoas-
taan työssä tapahtuvan ohjauksen kautta (Kavanagh & Drennan 2008, 296). 
Wells ja muut (2009, 403) ovat tutkineet mm. kyvykkyyksiä, joita ensimmäisen 
vuoden aikana valmistumisesta pidetään tärkeimpinä menestystekijöinä amma-
tillisessa laskentatoimen harjoittelussa. Näitä ovat persoonalliset, älylliset ja 
vuorovaikutteiset ammatilliset kyvykkyydet, jotka ovat tärkeitä ja tarpeellisia 
tekijöitä työssä menestymiselle. Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että amma-
tillinen menestys vaatii paljon enemmän kuin korkeatasoista teknistä asiantun-
tijuutta ja sen hallintaa. Siihen liittyy myös asiakkaiden tarpeiden ja vaatimus-
ten huomioiminen. Teknisiä taitoja merkityksellisempää on analysoinnin taito, 
innovatiivinen ongelmanratkaisu, kommunikaatio ja asiakassuhteet (Howieson 
2003, 90). 

Kommunikointi yleisillä, globaaleilla kielillä, neuvottelu- ja tiimityötai-
dot sekä uuden teknologian hyödyntäminen ovat välttämätöntä osaamista työ-
elämän muutosten keskellä. Laskentatoimen ammattilaisen tulee olla avoin uu-
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sille ideoille, tekniikoille, kulttuureille sekä hänen tulee olla halukas muuttu-
maan ja sopeutumaan. Hänen on hyödynnettävä teknologiaa erityisesti proses-
soidessaan ja viestiessään oleellista ja tarpeellista informaatiota. Lisäksi hänen 
on selvitettävä erilaisten kohteiden, tapahtumien, yksilöiden ja menetelmien 
välisiä suhteita. Tämä edellyttää analyyttistä kyvykkyyttä kysyä oikeita kysy-
myksiä, tunnistaa tärkeää informaatiota ja sen seurauksia sekä kykyä käyttää 
loogisuutta ja perusteluja. (Mohamed & Lashine 2003, 3.)  

Kavanagh ja Drennan (2008, 296) tutkivat laskentatoimen ammatilliseen 
osaamiseen liittyviä taitoja opiskelijoiden käsityksinä ja työnantajien odotuksi-
na empiirisen haastatteluaineiston pohjalta. Tutkimuksessa opiskelijoiden käsi-
tykset ja työnantajien odotukset laskentatoimen työuran kannalta tärkeissä 
ammatillisissa taidoissa erosivat kommunikaatio-, analyyttisyys-, johtajuus-, 
tiimityö- ja omatoimisuustaidoissa. Valmistuvilla opiskelijoilla odotettiin oleva 
persoonallisia ja viestinnän taitoja, analyyttisyyden ja suunnittelun taitoja, ar-
vostamisen tai ymmärtämisen taitoja sekä johtamis- ja ihmissuhdetaitoja me-
nestyäkseen työurallaan. Myös kulttuurillista sensitiivisyyttä pidettiin tulevai-
suuden työuralle tarpeellisena taitona. Työhön tultaessa työnantajat odottivat 
laskentatoimen opiskelijoiden osaavan ammatillisina taitoina analyyttisyyden ja 
ongelman ratkaisutaitoja, liiketoiminnan tuntemusta ja todellista elämänkoke-
musta sekä tietojenkäsittelyn perustaitoja. Työnantajien näkemysten mukaan 
valmistuvien opiskelijoiden tulee kehittää sisäisiä taitojaan ja tiedostaa ajan-
tasaisen tiedon oppimisen tarpeellisuus muuttuvassa, jatkuvasti kasvavassa 
globaalissa ympäristössä. Opiskelijat ja työnantajat pitivät tärkeänä analyyttisiä 
ja ongelmanratkaisutaitoja, suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja, tiimityötai-
toja sekä jatkuvan oppimisen taitoja.   

 
Laskentatoimen ammatillisen kompetenssin määrittelyä Suomessa 

 
Järvenpää (2001, 439) tutkimuksessaan tarkasteli johdon laskentahenkilön 
osaamisia, kompetenssia, jossa persoonallisuus ja yksilölliset ominaisuudet pi-
täisi olla olennaisena osana työroolia. Hänen mukaansa kyvyt ovat potentiaali-
sia kyvykkyyksiä, jotka voidaan kehittää taidoiksi. Persoonallisuus ja lahjak-
kuudet vaihtelevat tietyin rajoittein, mutta äärimmäiset muutokset ovat kuiten-
kin epätavallisia tapahtumia. Taidot ovat myös tyypillisesti vaihtelevampia 
kuin kyvyt. Taidot ovat kehittyneet koulutuksen, harjoittelun ja kokemusten 
kautta. Olennaisia ominaisuuksia monissa palvelusektorin ammateissa eivät ole 
tekniset tiedot ja taidot, vaan henkilökohtaiset (sisäiset) taidot, joita tarvitaan 
sosiaalisissa tilanteissa ja viestinnässä. (Järvenpää 2001, 439-440.) 

Vaikka tekniikkaa käytetään ammattien palveluksessa ja sisäisten tai ul-
koisten asiakkaiden kanssa, ei hänen mukaansa tätä asiakkaiden kanssa olevaa 
olennaista työtä ole mahdollista täysin automatisoida. Tilitoimistoissa yritysasi-
akkaiden palveleminen vaatii laskentatoimen teknisten taitojen lisäksi sosiaali-
sia sekä verbaalisia että kirjallisia taitoja, jotta saadaan ja annetaan ymmärrettä-
vää tietoa asiakkaan yritystoiminnasta. Laskentatoimen ammattilaisen oletetaan 
hallitsevan laskentatoimen tekninen puoli riittävän hyvin voidakseen hoitaa 
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nykyistä järjestelmää kuin myös kehittää uusia lähestymistapoja ja myös hyötyä 
teknisestä kehityksestä, johon vaikuttaa hänen kokonaisvaltaisempi liiketoimin-
tanäkemyksensä (Järvenpää 2001, 440). Johdon laskentahenkilöiden odotetaan 
olevan analyyttisiä yksilöitä, joilla on ongelmanratkaisullinen mieli, jolloin kye-
tään kehittämään laskentatoimeen ja organisaatioon liittyviä oivalluksia (Lepis-
tö et al. 2016, 81).  

Voidaan väittää, että tilitoimistossa eri asiakkaita palvellessaan kirjanpi-
täjän ammatillinen kompetenssi sisältää samoja ominaisuuksia, joita Järvenpään 
(2001) mukaan on hyvällä johdon laskentahenkilöllä. Hyvä johdon laskenta-
henkilö on liiketoimintahenkinen persoona, jolla on erinomaiset peruskirjanpi-
don ja liikkeenjohdolliset taidot sekä syvä yrityksen liiketoiminnan tuntemus. 
Hän pystyy näkemään kokonaisuuden numeroiden takaa. Hänellä on kommu-
nikaation (ja kuuntelemisen) taitoa ja hän on vakuuttava esiintymisessään. Hä-
nen on kyettävä ylittämään ammatillisia ja toiminnallisia esteitä sekä tuomaan 
laskentatoimen informaatiota muun johdon tietoisuuteen ja tekemään siitä 
merkityksellistä. Hänen tulee vastaavasti kääntää johdon informaatiota relevan-
teiksi merkityssuhteiksi laskentatoimen kielelle, millä voi olla erittäin oleellinen 
merkitys liiketoimintapäätösten tukemisessa ja niihin osallistumisessa. Osallis-
tumiseen orientoituneen johdon laskentahenkilön kyky nähdä ongelmia asiois-
sa, jotka toisten mielestä ovat ongelmattomia, voi myös olla hyvin hyödyllistä 
toimittaessa linjajohdon sparraajana. (Järvenpää 2001, 449-450.) 

Järvenpään (2001) johdon laskentahenkilön kompetenssi-luokittelua mu-
kaillen kompetenssi voidaan jakaa seuraaviin osaamisiin: tuottavaan, normatii-
viseen, innovatiiviseen ja emotionaalis-moraaliseen osaamiseen. Tuottava 
osaaminen on laskentatoimen teknisiä tietoja ja taitoja, jotka ovat tärkeitä työ-
suorituksissa. Normatiivinen osaaminen liittyy sopeutumiseen, motivaatioon ja 
sosio-kulttuuriseen osaamiseen. Kyky sopeutua liittyy työn tekemisen perusky-
symyksiin, sääntöjen ja velvollisuuksien noudattamiseen. Motivaatiokyky on 
syvällisempi ja liittyy sitoutumiseen työhön. Sosio-kulttuurinen osaaminen kä-
sittää enemmän organisaatioiden välisiä suhteita; yhteistyötä, vuorovaikutusta 
ja viestintää. Innovatiivinen osaaminen on omassa työssä uusien asioiden op-
pimista, mikä on haasteellista ja saattaa huomattavasti muuttaa työnkuvaa. Tä-
hän liittyy kompetenssiodotuksia liittyen henkilökohtaisiin työn suoritusrutii-
neihin ja luovan kehittämisen kykyihin. Emotionaalis-moraalinen osaaminen 
merkitsee lisääntyvää itsenäisyyttä, kun tasapainotetaan emotionaaliseen ar-
voon ja rationaalisuuteen liittyvää tietoa henkilökohtaisessa työssä ja henkilö-
kohtaisen työn kehittämisessä. (Evers et al. 1998; Järvenpää 2001, 439; Ollus et 
al. 1990; Ruohotie 2000b; Väärälä 1995.) Tilitoimistoissa kirjanpitäjän työ näyt-
tää muuttuvan yhä enemmän edellä mainittuun asiakasyritysten liiketoimin-
taan osallistumisen suuntaan ja tilitoimistoammattilaisen kompetenssin voi-
daan ajatella sisältävän samanlaisia muutoksia ja jaottelua kuin Järvenpään 
(2001) tutkimuksessa. Siinä johdon laskentahenkilöiden suurimmat muutokset 
käsittivät sosio-kulttuurista osaamista (yhteistyötä, vuorovaikutusta ja viestin-
tää), innovatiivista osaamista (laskentatoimen kehittämistä ja luovaa työtä) ja 
emotionaalis-moraalista osaamista (tunteita, intuitiota ja subjektiivisuutta). 



76 
 

Luvussa 2.2.1 määritetiin osaamiseen eli kompetenssiin liittyviä tekijöitä 
ja sitä, miten kompetenssi ymmärretään eri tutkimuksissa, kuitenkin yhtenäistä 
määritelmää kompetenssista ei ole. Tämän tutkimuksen aluksi tarkasteltiin 
kompetenssin kehittymistä Snown, Cornon ja Jacksonin (1996, 247) yksilön 
henkisten ominaisuuksien taksonomian avulla (kuvio 3), jossa persoonallisuus 
ja älykkyys jaetaan kognitiivisiin, konatiivisiin ja affektiivisiin ominaisuuksiin. 
Kognitiivisia ominaisuuksia ovat älykkyyteen kuuluvina asiatieto ja taidot sekä 
näiden taustalla vaikuttavat uskomukset. Konatiivis-affektiivisia ominaisuuksia 
ovat motivaatio ja tahto sekä tunne ja temperamentti. Näiden taustalla vaikut-
tavina tekijöinä ovat konatiivisina ominaisuuksina mielenkiinnon kohteet ja 
affektiivisina ominaisuuksina persoonallisuuteen liittyvät tekijät, arvot ja asen-
teet. Luvussa 3.2.2 määriteltiin laskentatoimen koulutuksen kautta rakentuvaa 
ammatillista kompetenssia, joka sisältää tiedot ja taidot (mm. peruslaskentatoi-
men tekniset tiedot ja taidot) sekä arvot, eettisyyden ja asenteet. Lisäksi kyvyk-
kyys määriteltiin tiedoiksi ja taidoiksi, jotka laskentatoimen koulutuksessa saa-
vutetaan. Nämä tiedot ja taidot ovat perusvalmiuksia työpaikkalla tapahtuvaan 
oppimiseen siirryttäessä (Willson et al. 2009, 151-152).  

Liiketalouden perustutkintokoulutuksen tavoitteena on auttaa opiskeli-
jaa saavuttamaan riittävä oppimisvalmius lähteä työssäoppimaan ja saavutta-
maan työssäoppimisen aikana riittävä osaaminen todellisissa työtehtävissä. 
Tässä tutkimuksessa valmistuvan merkonomiopiskelijan ammatillisen osaami-
sen kehittymiseen sisältyvät edellä mainitut laskentatoimen ammatillisen kom-
petenssin elementit, joista monet liittyvät persoonallisiin ominaisuuksiin. Voi-
daankin todeta laskentatoimen koulutuksessa opiskelijalle kehittyvän valmiuk-
sia ja kyvykkyyksiä. Persoonalliset, älylliset ja vuorovaikutteiset ammatilliset 
kyvykkyydet ovat tärkeitä ja tarpeellisia työssä menestymisen kannalta. Las-
kentatoimen ammatillinen kompetenssi rakentuu tällaisista valmiuksista ja ky-
vykkyyksistä sekä kriittisestä ajattelusta, joka kokoavasti sisältää eettisyyttä, vas-
tuullisuutta, motivaatiota, itseluottamusta, sosiaalisuutta, itsensä johtamista ja 
rehellisyyttä. Näiden ominaisuuksien lisäksi kompetenssiin sisältyy ongelman-
ratkaisun ja analyyttisyyden taitoja, jotka ovat perusteknisten laskentatoimen tai-
tojen ohella vaativampia ja yhä enemmän tulevaisuudessa tarpeellisia taitoja, 
koska moni perinteinen kirjanpidon tehtävä automatisoituu. Laskentatoimen 
ammatillinen kompetenssi voidaan kuviossa 7 havainnollistetulla tavalla mää-
ritellä kognitiiviseen eli tuottavaan (työsuorituksissa tärkeitä teknisiä tietoja ja 
taitoja), konatiivisiin eli normatiiviseen (sopeutuminen, motivaatio ja sosio-
kulttuurinen osaaminen) ja innovatiiviseen (uusien asioiden oppiminen, ru-
tiinitehtävät, luova työn kehittäminen) sekä affektiiviseen eli emotionaalis-
moraaliseen osaamiseen (itsenäisyys, emotionaalinen arvo ja rationaalisuus 
työssä). 
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KUVIO 7 Laskentatoimen ammatillinen kompetenssi Järvenpään (2001, 439, 454) kompe-
tenssin osa-alueiden määrittelyä mukaillen  

 

3.2.5 Laskentatoimen ammattiroolien tutkimusta Suomessa 

Suomessa kirjanpitolainsäädäntö syntyi itsenäisyyden alkuvuosina 1920-luvulla 
ja lainsäädäntöä uudistettiin 1940-luvulla ja uudelleen 1970-luvulla, jolloin 
myös selvitettiin mahdollisuuksia kirjanpitolainsäädännön yhdenmukaistami-
seen pohjoismaiden kesken. Myöhemmin 1970-luvun taitteessa Suomessa kui-
tenkin todettiin, ettei ollut mahdollista päästä eikä aiheellista pyrkiä yhteispoh-
joismaiseen kirjanpitokäytäntöön. Suomalaista kirjanpitolainsäädäntöä ryhdyt-
tiin 1990-luvun taitteessa harmonisoimaan Euroopan Yhteisön direktiivien mu-
kaiseksi ja 2000-luvulla siirryttiin kansainvälisiin IAS/IFRS-standardeihin. 
Pörssiyhtiöissä kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat olleet Euroopan Unio-
nin asetukseen perustuen konsernitilinpäätöskäytäntöä vuodesta 2005 lähtien. 
Laskentatoimesta on tullut kansainvälistä ja laskentatoimen kieli on konkreetti-
sestikin hallittava oman äidinkielen lisäksi myös englanniksi, kansainvälisellä 
talouden kielellä. Suomessa laskentatoimen ammattilaisten tulee Näsin (2006) 
mukaan olla moniosaajia. Osan laskentatoimen ammattilaisista ja erityisesti nii-
den, jotka ovat johdon laskentatoimen tehtävissä kontrollereina, tulee hallita 
strategiatoiminta eri osa-alueineen ja osata rakentaa organisaatiolleen sen stra-
tegiaan ja visioon perustuvat ohjausjärjestelmät ja suoritusmittaristot. Nor-
misidonnaisuus on laskentatoimen perinteinen piirre ja osan ammattilaisista on 
hallittava laskentatoimen, välillisen ja välittömän verotuksen sekä yhteisölain-
säädännön normit. (Näsi 2006, 58-59, 65.) 

Gullkvist (2005) on tutkinut sähköistä taloushallintoa kirjanpitäjien ja ti-
lintarkastajien näkökulmasta ja selvittänyt tekniikan kehityksen vaikutusta hei-
dän työnkuvaansa. Tutkimuksen mukaan tekniikan kehittyminen mahdollistaa 
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pitemmälle viedyn automaation ja siten vähentää rutiinitöiden määrää. Tämän 
myötä työnteko sisältää jatkossa monipuolisempia ja enemmän asiantuntijuutta 
vaativia työtehtäviä (Gullkvist 2005, 178-179), kuten analysointi- ja konsultointi-
tehtäviä (Jaatinen 2009, 178). Näsi (2006, 60-61) pitää laskentatoimen informaa-
tion ja käyttömahdollisuuksien ymmärtämistä eri päätöksentekotilanteissa suu-
rempana puutteena kuin laskentatoimen tekniikan hallitsemista. Hänen mu-
kaansa laskentatoimen informaation ymmärtäminen, raporttien lukeminen 
ja ”oikea” tulkinta edellyttävät syvempää osaamista. Pellinen (2007, 326) on 
tutkimuksessaan todennut taloudellisen tiedon lukutaidon puuttumisen johta-
van siihen, että esimerkiksi tilitoimistojen tarjoamia lisäarvopalveluita ja tieto-
järjestelmien tuottamia raportteja ei täysin pystytä hyödyntämään.  

Sähköisen taloushallinnon vaikutuksesta tilitoimistotyö Tenhusen (2002, 
88-89) mukaan keskittynee jatkossa perinteisen kirjanpidon sijaan neuvovaan ja 
konsultoivaan työhön. Jaatinen (2009, 198-199) jakaa kirjanpitäjät sähköistymi-
sen myötä kahteen kategoriaan. Näistä toinen kategoria edustaa perinteistä 
koulukuntaa, johon kuuluvat kirjanpitäjät ovat ”rutiinien ammattilaisia”. Tek-
niikan kehittyminen on luonut alalle toisen kategorian, johon kuuluvat kirjanpi-
täjät antavat teknologian hoitaa rutiinityön ja asettuvat itse neuvonantajan ja 
konsultin asemaan. Jaatinen pitää selvänä, että jatkossa rutiinityöt hoidetaan 
automaation keinoin, joten kirjanpitäjän työ tulee muuttumaan oleellisesti tule-
vaisuudessa. Accountorin toimitusjohtaja Asko Schrey (2014, 6) toteaa, että ta-
loushallinnon digitalisoiminen etenee ja sähköistyminen vähentää alan perin-
teisiä, rutiinitöihin keskittyneitä käsipareja. Hänen mukaansa ulkoistetun reaa-
liaikaisen talousprosessin suosio kasvaa, samoin talous- ja palkkahallinnon ul-
koistukset yleistyvät (Schrey 2014, 6). Herralan mukaan taloushallinnon ulkois-
tamisessa on kysymys kirjanpidosta, osto- ja myyntilaskujen käsittelystä, mat-
ka- ja kululaskutuksesta, maksuliikenteestä, raportoinnista ja palkkahallinnosta. 
Kirjanpidon automatisoitumisen ei kuitenkaan eri tutkijoiden mukaan katsota 
vähentävän tilitoimistojen työtä, vaan vapauttavan resursseja uusiin tehtäviin 
(Gullkvist 2005; Jaatinen 2009; Tenhunen 2002). 

 
Johdon laskentatoimen roolimuutoksiin liittyvää tutkimusta 

 
Perinteistä kirjanpitäjää on kutsuttu yleisesti bean-counteriksi, joka oman talous-
hallinto-osastonsa sisällä analysoi tietoa, tyypillisesti perinteistä taloudellista tie-
toa sekä tuottaa ja lähettää virallisia talousraportteja, mutta hänen liiketoiminnan 
tietämyksensä on suhteellisen vähäistä (Järvenpää 2001, 447). Nykyisin johdon 
laskentahenkilöiden yleisimpiä tehtäviä näyttää olevan raportointi, kehitystyö, 
budjetointi ja analysointi (Lepistö et al. 2016, 81), joita Malmi ja muut (2001) tut-
kimuksessaan pitää myös perinteisinä tehtävinä. Järvenpään (2001) mukaan pe-
rinteiset tehtävät tulee johdon laskentahenkilöillä aina olla kunnossa ennen kuin 
mitään vakavasti otettavaa roolikehitystä voi olla. Toisaalta yleisiä roolimuutok-
sia on vaikeaa tulkita, sillä johdon laskentahenkilöiden roolit muuttuvat jatku-
vasti, kuten yksilöidenkin asemat organisaatioissa muuttuvat ja roolimuutokset 
näyttävät olevan voimakkaasti riippuvaisia laskentatoimen toimijoiden osaami-
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sesta ja ominaisuuksista. (Järvenpää 2001, 448-449.) Simon ja muut (1954) ovat 
aikanaan tutkineet laskentatoimen perinteisiä rooleja ja Hopper (1980) on tutki-
nut laskentatoimen bean-counterin ja asiakaspalvelijan rooleja. Taloushallinto-
osastossa mahdollisesti esiintyviä rooleja on Mouritsen (1996) tutkimuksessaan 
jakanut kirjanpitoon, konsultointiin, rahoitukseen, kontrolliin ja hallintoon. Ai-
emmat tutkimukset viittaavat siihen, että johdon laskentahenkilöiden roolit laa-
jentuvat kapeasta bean-counter -roolista sisältämään enemmän liiketoimin-
tasuuntautuneita elementtejä (Byrne & Pierce 2007). Suomessa Granlundin ja Lu-
kan (1997 ja 1998) tutkimusten mukaan historiallisen kehityksen tuloksena on 
siirrytty bean-counterin roolista konsultin rooliin, johdon neuvonantajaksi ja lo-
pulta johtotiimin jäseneksi. Johdon laskentahenkilön roolin ei siis haluta jäävän 
johdon päätöksentekoa tukevaksi toimijaksi, vaan johtotiimin luovaksi jäseneksi 
(Bromwich 1988; Goold 1986; Granlund & Lukka 1998; Pihlanto 1988b). Järven-
pää (2007, 100) on havainnut, että tutkimuskirjallisuudessa on kannatettu johdon 
laskentatoimen toiminnon roolin muutosta bean-counterin roolista johdon aktii-
viseksi neuvonantajaksi ja kasvavassa määrin päätöksentekoon osallistuvaksi 
liiketoimintakumppaniksi (Burns & Baldvinsdottir 2005; Granlund & Lukka 1997, 
1998; IMA 1996; Kaplan 1995; Malmi et al. 2001). Johdon laskentatoimessa erilai-
sia tekniikoita (mm. activity-based costing, ABC, ja balanced scorecard, BSC) on 
pyritty käyttämään apuna liiketoimintapäätöksissä ja hallitsemaan kehit-
tyneemmällä tavalla asioita enemmän kuin aiemmin. Johdon laskentahenkilöille 
on määritelty erityisiä rooleja ja analysoitu kompetenssin kehitystä sekä organisa-
torista oppimista (Järvenpää 2001; Partanen 2001; Tuomela & Partanen 2001). 
Coad (1999) on tutkinut johdon laskentahenkilöiden oppimista ja tuloshakuisuut-
ta ja todennut heillä liiketoimintakumppanuuden jo toteutuneen.  

Lukka ja Järvenpää (2017, 305) tarkastelevat artikkelissaan tutkimuksia 
bean-countereiden ja liiketoimintakumppaneiden (business partners) dikotomi-
asta, jossa heidän mukaansa aiempi suomalainen tutkimus ja kansainvälinenkin 
keskustelu ovat luoneet jännitettä kyseisten roolien välille. Suomessa johdon las-
kentahenkilöiden liiketoimintamaista roolia on tyypillisesti kutsuttu liiketoimin-
takontrolleriksi (business controller), kun taas kansainvälisesti liiketoiminta-
kumppania (business partner) on pidetty tyypillisempänä. Lukka ja Järvenpää 
(2017, 305) käyttävät liiketoimintakumppani/-kontrolleri -käsitettä, koska näitä 
rooleja he pitävät merkitykseltään samanlaisina. Johdon laskentahenkilöiden 
muuttuvat roolit ovat olleet aktiivisen keskustelun ja tutkimuksen kohteena joh-
don laskentatoimen kirjallisuudessa kahden vuosikymmenen aikana ja varhaiset 
tutkimukset ovat määrittäneet kuvaa suhteellisen polarisoituneesta erosta bean-
counterin roolin ja liiketoimintakumppanin/-kontrollerin roolin välillä48. 1990-
luvun puolivälistä alkaen useissa tutkimuksissa havaittiin muutoksia näissä roo-
leissa, joista tärkeimpänä oli johdon laskentahenkilöiden kasvava liiketoiminta-
osallistuvuus organisaation eri tehtävissä (esimerkiksi johdon laskentahenkilöt, 
liiketoimintakontrollerit ja talousjohtajat) (Granlund & Lukka 1997, 1998; Järven-
pää 1998, 2001, 2002; Partanen 2001). Tällöin tutkimuksissa korostetiin erityisesti 

                                                 
48  Esimerkiksi Burns ja Baldvinsdottir (2005); Byrne ja Pierce (2007); Friedman ja Lyne 

(1997); Granlund ja Lukka (1997, 1998); Järvenpää (1998, 2001, 2002, 2007, 2009). 
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uutta liiketoimintakumppanin roolia, jota pidettiin vastakohtana perinteisille 
johdon laskentahenkilöiden rooleille, erityisesti bean-counterin roolille (Gran-
lund & Lukka 1997, 1998; Järvenpää 1998, 2001). Väite siitä, että johdon laskenta-
henkilöillä on kaksi lähes keskenään vertailtavaa roolia, on merkittävästi inspi-
roinut ja motivoinut lukuisia myöhempiä tutkimuksia49. 

Johdon laskentahenkilöiden organisatorinen rooli voi vaihdella liiketoi-
mintapäätöksiin liittyvän strategisen informaation tuottajasta, laskentatoimen 
informaatiojärjestelmän ylläpitämiseen ja rutiiniraportointiin keskittyneeseen 
rooliin, joka on kaukana liikkeenjohdollisesta roolista (Graham et al. 2012; 
Granlund & Lukka 1998; Lambert & Sponem 2012). Liiketoimintakumppani ja 
bean-counter ovat streotyyppejä roolispektrin vastakkaisista päistä (Friedman 
& Lyne 1997, 19-20; Vaivio & Kokko 2006, 50). Johdon laskentahenkilöiden lii-
ketoimintasuuntautunut rooli voi muuttua ajan myötä, mutta empiiristä näyt-
töä perusteellisista muutoksista organisaation rooleissa on edelleen suhteellisen 
niukasti50. Burns ja Baldvinsdottir (2005) tutkivat tiimityöhön suuntautuneen 
roolin kehitystä ja havaitsivat, että informaatioteknologian muutos ei ole edelly-
tys johdon laskentatoimen muutokselle, vaan johdon laskentahenkilöiden täy-
tyy itse olla valmiina kyseenalaistamaan perinteisiä roolejaan. Järvenpää (2007, 
438) toteaa henkilöstöpolitiikan käyttämisen toimivan menestyksellisenä kata-
lysaattorina johdon laskentahenkilöiden roolimuutoksessa. Vaivio ja Kokko 
(2006, 69-73) tutkimuksessaan väittävät, että Suomessa ei ole enää bean-
countereita. Kyseisellä väittämällä on todennäköisesti ollut tarkoituksena tukea 
aiempia tutkimuksia, joissa on havaittu olevan kasvava merkitys johdon lasken-
tatoimen tehtävien liiketoimintasuuntautuneisuudessa (Lukka & Järvenpää 
2017, 315). Lambert ja Sponem (2012, 37-38) näkevät enemmän vivahteita joh-
don laskentahenkilöiden roolien toiminnoissa ja väittävät näiden roolien olevan 
huomattavan monipuolisia. Heidän mukaansa kontrollerien rooli on riippuvai-
nen yleishallinnon rooleista eikä itsessään ole universaali ja voidaan sanoa, että 
yrityksen johto suorittaessaan johdon laskentatoimen tehtäviä samalla kehittää 
johdon laskentatoimen ymmärrystä, sen tehtäviä ja liikekumppanimaista roolia. 
Laskentatoimi on Järvenpään (2007, 132) mukaan selvästi kulttuurinen ilmiö, 
joka luonnostaan on syvällä organisaatioissa. Hänen tutkimuksensa tärkein tu-
los on siinä tiedossa, että suuret interventiovälineet johdon laskentatoimen kult-
tuurin muutoksessa siirtyvät liiketoimintaorientoituneeseen suuntaan. Näitä 
interventiovälineitä ovat rakenteelliset interventiot, tehokas laskentatoimen in-
formaation kehittäminen ja uusien laskentatoimen innovaatioiden implemen-
tointi. Rakenteelliset interventiot, esimerkiksi tutkimuksessa mainittu kontrolle-
rien hajauttaminen, ovat erittäin tehokkaita tapoja muuttaa kulttuurillisia arvo-
ja yhtä hyvin kuin konkreettisia, toiminnaksi muutettuja laskentatoimen käy-
tänteitä. Havaittiin, että laittamalla kontrollerit linjaesimiesten viereen saatiin 
liikkeelle hedelmällinen ja rajat ylittävä yhteistyö. Tällainen jaettu palvelukon-

                                                 
49  Esimerkiksi Burns ja Baldvinsdottir (2005); Byrne ja Pierce (2007); Goretzki, Strauss ja 

Weber (2013); Hyvönen, Järvinen ja Pellinen (2015); Järvenpää (2007, 2009); Lambert 
ja Sponem (2012); Morales ja Lambert (2013); Vaivio ja Kokko (2006). 

50  Kyseessä Burns ja Baldvinsdottir (2005); Jack ja Kholeif (2008); Järvenpää (2007); 
Newman ja Westrup (2005); Windeck, Weber ja Strauss (2013). 
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septi lisäsi yrityksen kirjanpidon tehokkuutta ja laskentatoimen merkitystä, jol-
loin raportointi oli nopeampaa ja luotettavampaa sekä voitiin antaa enemmän 
aikaa liiketoimintakumppanuudelle. Uudet laskentatoimen innovaatiot toivat 
merkityksellisiä välineitä liiketoiminnan tukemiseen ja kulttuuriseen muutok-
seen, vaikka ne eivät Järvenpään mukaan olleet muutoksen ydintä. Innovaatiot 
olivat hyödyllisiä, mutta eivät ratkaisevia roolimuutoksessa (Järvenpää 2007, 
132). On mielenkiintoista nähdä, miten rakenteelliset interventiot mahdollisesti 
toteutuvat tilitoimistoammattilaisten ja heidän asiakasyritystensä välisessä pal-
velusuhteessa ja miten liiketoimintakumppanuus toteutuu laskentatoimen yhä 
enemmän automatisoituessa.  

Tutkimuksissa51 on tullut esille, että liiketoimintakumppanin identiteetin 
saavuttaminen voi perustua hyvin suuressa määrin institutionaaliseen työhön. 
Tällöin yksittäisen toimijan ponnisteluilla voi olla merkitystä ammatilliseen roo-
limuutokseen, jota on pidetty osittain onnistuneena, vaikka toteuttaminen on 
ollut haasteellista. Aiemmat määritykset liiketoimintakumppanin roolimuutok-
sista kyseisten tutkijoiden mukaan ovat olleet liian yksinkertaistavia ja positii-
visia. Suomessa liiketoimintakumppanin/-kontrollerin roolia ei ole Lukan ja 
Järvenpään (2017, 310) mukaan tuotu korostetusti esille, vaikka suomalaisissa 
yrityksissä kyseistä roolia pidetään merkittävänä vaihtoehtona johdon lasken-
tahenkilöiden roolin kehittymisessä. Suomessa bean-counterin ja liiketoiminta-
kumppanin/-kontrollerin roolit eivät ole koskaan selvästi eriytyneet, vaan niitä 
on pidetty tiiviisti toisiinsa liittyneinä ”saman kolikon kahtena puolena”, missä 
peruslaskentatoimen raportointia on pidetty välttämättömänä tehokkaalle liike-
toimintakumppanuudelle/-kontrollille (Lukka & Järvenpää 2017, 310). Johdon 
laskentahenkilöiden roolin muuttumiseen liittyvää aihealuetta on myös paljon 
tutkittu.52  

Kontrollerin vahvempi rooli voi vähentää perinteisen budjetoijan roolia, 
koska voidaan nähdä kontrollereiden ottaneen hoitaakseen joitakin perinteisiä 
budjetoinnin tehtäviä (Henttu-Aho & Järvinen 2013, 783). Kuitenkin yritysten 
sisällä toimivien kirjanpitäjien ja talousjohtajien rooli on keskeinen IFRS:n mu-
kaisen tilinpäätösinformaation valmistelussa ja täytäntöönpanossa, jotta yritys-
ten johto ja tilintarkastajat voisivat varmistua tilinpäätösinformaation luotetta-
vuudesta (Lantto 2007, 15). Hyvösen ja muiden (2015, 35-36) mukaan useimmat 
perinteisen bean-counter –roolin kontrollerit on ulkoistettu ja liiketoiminta-
kumppanin rooli on olemassa organisaatiossa keskitetyllä johdon laskentatoi-
men liiketoiminta-alueen tasolla. Hyvösen ja muiden (2015, 36) tutkimusha-
vainnot viittaavat siihen, että tarvitaan muutamia liiketoimintaan integroitunei-
ta kontrollereita, kun taas laskentatoimen rutiineihin liittyvät roolit näyttävät 
monessa tapauksessa vähenevän. Yksi merkittävä havainto oli se, että johdon 
laskentatoimessa jatkuvasti tapahtuu teknologisia innovaatioita ja johdon las-
kentahenkilön kompetenssiin voi nykyisin sisältyä liiketoimintaälykkyyttä, en-

                                                 
51  Kyseessä Goretzkin ja muut (2013); Lambert ja Sponem (2012); Morales ja Lambert 

(2013).  
52  Esimerkiksi Baldvinsdottir ja muut (2009); Baxter ja Chua (2008); Hyvönen,  Järvi-

nen ja Pellinen (2015); Lambert ja Pezet (2011); Puyou ja Faÿ (2015). 



82 
 
nustavaa analyyttisyyttä ja ennustamistaitoa. Lukka ja Järvenpää (2017, 305) 
ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että bean-counterin tehtävät eivät ole hä-
vinneet, vaan pikemminkin päinvastoin. Heidän mukaansa syynä on ollut se, 
että johdon laskentatoimen kehitystä tarkasteltaessa nykyaikaisissa organisaati-
oissa käytetään esimerkiksi nopeasti kehittyviä AIS- tai ERP-järjestelmiä tai Big 
Dataa käsitteleviä liiketoiminnan analyysisovellusteknologioita.53 Lisäksi tut-
kimukset rakenteellisista organisatorisista järjestelyistä, esimerkiksi palvelu-
keskusten ja kiihtyvän kansainvälisen ulkoistamisen tilanteissa,54 ja tutkimukset 
tilanteista, joissa on kasvava tarve harkita verotuksellisia näkökohtia kansain-
välisestä näkökulmasta55 ovat vaikuttaneet edellä mainittuun johtopäätökseen.  

Johdon laskentahenkilöiden ammatillisuuden ydintä on suhteellisen pe-
rinteinen laskentatoimen alue, mutta heidän lisäarvonsa tulee viestinnällisistä ja 
ihmissuhdetaidoista (Lepistö et al. 2016, 80). Näin ollen näyttää siltä, että työn-
antajien odotukset johdon laskentahenkilöiden ominaisuuksista liitetään usein 
liiketoimintalähtöisiin henkilöihin (Granlund & Lukka 1998; Järvenpää 2007; 
Hyvönen et al. 2015). Työnantajien kyky vahvistaa näitä mahdollisia ominai-
suuksia voi riippua mm. organisaatiokulttuurista (Järvenpää 2002, 2007). Lepis-
tö ja muut (2016, 81) ehdottavatkin, että työnantajien pitäisi tarjota johdon las-
kentahenkilöille todellisia mahdollisuuksia liiketoiminnan lisäarvon kasvatta-
miseen, jolloin parhaat mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen toteutuvat työs-
kentelemällä johtoryhmän kanssa, strategiatyössä ja suorituskyvyn mittaami-
sessa. Valmistuva merkonomiopiskelija alalle tulijana voi olla työssäoppimis-
prosessin ohella myös rekrytointiprosessissa ja voidaan olettaa, että tulevat teh-
tävät painottuvat eri tavalla eri organisaatioissa (eri tilitoimistoissa). Esimerkik-
si tilitoimistoon palkattu merkonomi voi substanssiosaamisen karttuessa tuot-
taa liiketoiminnan lisäarvoa asiakasyrityksille tuntien niiden liiketoimintaa ja 
omaten hyviä viestinällisiä ja ihmissuhdetaitoja.  

Voidaan todeta, että johdon laskentatoimessa bean-counterin tehtävät 
eivät ole kadonneet, vaan Lepistön ja muiden (2016, 81) mainitsemien yleisten 
tehtävien (perustehtävien) osaajia tarvitaan, vaikka liiketoimintasuuntautunei-
suus yhä enemmän korostuu liiketoimintakumppanuutena/-kontrollina, eikä 
näitä tehtäviä/rooleja ole Suomessa nähty toisiaan poissulkevina. Talousjohta-
misen rooli korostuu erityisesti johdon laskentatoimessa. Laskentatoimen teh-
tävänä on erityisesti tuottaa päätöksenteon ja johtamisen kannalta relevanttia, 
luotettavaa ja ajantasaista informaatiota. (Järvenpää et al. 2017, 22.)  

 
Laskentatoimen ammattilaisen roolimuutoksia tilitoimistossa 

 
Granlund ja Lukka (1997, 237-238) näkevät laskentatoimen, etenkin sisäisen las-
kentatoimen, ammattilaiset tulevaisuudessa taloudellisten neuvonantajien roo-

                                                 
53  Kyseessä Bhimani ja Willcocks (2014); Davenport (2010); Granlund (2011); Taipa-

leenmäki ja Ikäheimo (2013). 
54  Kyseessä Hyvönen ja muut (2012); Järvenpää ja muut (2008); Tuomela ja Partanen 

(2001). 
55  Kyseessä Chen ja muut (2015); Järvenpää, Pellinen ja Virtanen (2007); Sikka ja Will-
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lissa yritysten johtoryhmän jäseninä. He käsittelevät asiaa johdon laskentatoi-
men näkökulmasta, mutta Ahvenniemen (2011, 62) mukaan samaa ajattelutapaa 
voidaan soveltaa myös tilitoimistoympäristöön tilanteessa, jossa rutiinitöiden 
vähentyessä tilitoimistojen on mahdollista ottaa hoitaakseen asiakasyritysten 
koko taloushallinto. Vaikka yleensä yrityksissä on säilytetty niiden liiketoimin-
taa tukeva kontrollerin toiminta, osa yrityksistä on ulkoistanut täysin laskenta-
toimen perustehtävät (kuten kirjanpito, palkanlaskenta ja reskontranhoito). 
Pienet yritykset ovat jo vanhastaan ulkoistaneet taloushallintonsa hoitamisen 
tilitoimistoille. Viime vuosina yhä suuremmat yritykset ovat päätyneet samaan 
ratkaisuun. (Järvenpää et al. 2017, 24-26.) 

Tilitoimistot voivat EFAA:n56 toimitusjohtaja Diomedan (2011a, 15) mu-
kaan auttaa pk-yrityksiä kasvamaan, koska yritykset tarvitsevat rahoitusta kas-
vua varten. Tällöin hänen mukaansa tilitoimistoille muodostuu tärkeä rooli yri-
tysten rahoitusprosessissa. Diomeda (2011a, 16-17) näkee tilitoimistoille luonte-
van roolin olla apuna asiakasyrityksen ja rahoittajan välillä, jolloin tilitoimistot 
voivat yhä enemmän tarjota yrityksille neuvontaa. Taloushallintoliitossa (2010) 
nähdäänkin, että tilitoimiston apua voi hyödyntää juuri osoitettaessa rahoittajil-
le yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalia. Tällöin yritys, joka liiketoimin-
nassaan on vakiintunut tai hakee kasvua, tarvitsee paljon tietoa liiketoimintansa 
seuraamista varten. Lisäksi tilitoimiston asiakasyrityksissä nuoremman yrittä-
jäsukupolven tapa toimia on muuttumassa, he tuntevat erilaiset teknologian 
mahdollisuudet ja osaavat käyttää sähköistä ympäristöä. He ovat myös aktiivi-
sia kysymään neuvoa ja keskustelemaan yrityksensä taloushallintoa hoitavan 
henkilön kanssa. (Ikonen 2014, 27-30; Vuorio et al. 2013, 41.) Tämän suuntainen 
kehitys vaatii kirjanpitäjiltä tulevaisuudessa nykyistä enemmän yleistä ymmär-
rystä liiketoiminnasta ja johdon laskentatoimesta. Kyky vastata tähän haastee-
seen onkin yksi keskeisimmistä asioista tilitoimistoalan tulevaisuudessa (Ah-
venniemi 2011, 62-63; Diomeda 2011b, 15-17;).  

Tilitoimistoammattilainenkin johdon laskentahenkilön tavoin osallistuu 
yhä enemmän asiakasyritysten liiketoimintaan. Asiakasyritysten liiketoiminta-
kumppanuuden/-kontrollin syventyessä hän tarvitsee laskentatoimen ammatil-
lista kompetenssia, johon peruslaskentatoimen osaamisen lisäksi sisältyy aiem-
min mainittua sosio-kulttuurista, innovatiivista ja emotionaalis-moraalista osaa-
mista (Järvenpää 2001, 439). Häneltä edellytetään enemmän liiketoimintaälyk-
kyyttä, ennustavaa analyyttisyyttä ja ennustamistaitoa (Hyvönen et al. 2015, 34). 

 
Taloushallintoliiton itsesääntelyn osatekijöitä 
 
Hyvä tilitoimistotapa  

 
Hyvä tilitoimistotapa on Taloushallintoliiton kehittämä ja vakiinnuttama kuva-
us menetelmistä, joita noudattamalla tilitoimisto voi tuottaa asiakkailleen ja 
näiden sidosryhmille luotettavaa ja oikeaa tietoa ja palvelua. Hyvän tilitoimisto-
tavan ohjeistus on koottu Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STAan, 
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joka on paitsi jäseniään sitova ohje, myös julkinen kuvaus, jonka noudattami-
nen liitetään alan arvostettuihin ammattilaisiin. Tilitoimistot tuottavat merkit-
tävää taloustietoa asiakasyrityksille, näiden sidosryhmille ja yhteiskunnalle. 
Taloushallintoliitto edellyttää tilitoimistoalalla toimivien noudattavan alalle 
määriteltyä hyvää tapaa. Liitto antaa jäsenilleen hyvää tilitoimistotapaa koske-
via ohjeita ja suosituksia, jotka muodostavat myös perustan liiton sääntöjen 
mukaiselle tarkastustoiminnalle. Hyvään tilitoimistotapaan liittyen Taloushal-
lintoliitto on antanut mm. suosituksen Hyväksi tilinpäätöstavaksi pienille yri-
tyksille sekä julkaissut alan yleiset sopimusehdot sisältävän Toimeksiantosopi-
muksen tilitoimistopalveluista TAL2018. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2018.)   

   
Toimialastandardit (TAL-STA) 

 
Toimialastandardi -dokumentti koostuu neljästä osasta, jotka ovat eettinen oh-
jeistus, toimeksiannon hoitaminen ja kirjanpitopalvelu sekä palkanmaksupalvelu. 
Eettisiä periaatteita (TAL-STA1) tulee taloushallinnon asiantuntijapalveluita tar-
joavan yrityksen noudattaa. Kaikki periaatteet sisältyivät jo aiempaan hyvään 
tilitoimistotapaan, mutta nykystandardissa niiden perustavuutta on korostettu 
erottamalla ne omaksi kokonaisuudekseen. Eettisten ohjeiden mukaan tilitoimis-
ton on oltava itsenäinen ja riippumaton sekä noudatettava voimassaolevaa lain-
säädäntöä ja alan hyvää tapaa. Toimiston on myös toimittava asiakassuhteessaan 
vastuullisesti ja asiakkaan etu huomioiden sekä hoidettava suhde- ja tiedotus-
toimintansa luottamustaherättävällä tavalla. Lisäksi vaaditaan suunnitelmalli-
suutta, pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja ammattitaitoa, mitä edistetään huoleh-
timalla henkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja työhyvinvoinnista. Toimis-
ton on myös omalla toiminnallaan edistettävä alan yleistä arvostusta ja pidettävä 
yllä hyviä kollegiaalisia suhteita. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2018.)  

Toimeksiannon hoitaminen (TAL-STA2) kuvaa asiakastoimeksiannon 
hoitamiseen liittyviä seikkoja. Standardi sisältää paljon aiemman Hyvä tilitoi-
mistotapa -ohjeistuksen mukaisia vaatimuksia, mutta niiden soveltamista on 
kuvattu nykystandardissa huomattavasti laajemmin. TAL-STA2-standardin 
ensimmäisessä osassa esitetään yleisiä vaatimuksia tilitoimiston työtavoille ja 
toimintavalmiuksille. Standardin mukaan tilitoimiston tulee olla vakavarainen 
ja riippumaton, eli toimeksiannon hoitamiseen ei saa vaikuttaa mikään ulko-
puolinen taho tai intressi. Tilitoimiston tulee myös säännöllisesti varmistaa pal-
velunsa laatua jollakin itsearviointimenetelmällä. Sisäisen valvonnan menetel-
miä ja merkittäviä riskejä tulisi arvioida säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. 
Riskienhallintaan liittyy esimerkiksi standardin vaatimus asianmukaisesta va-
rallisuusvastuuvakuutuksesta. Laadunvarmennukseen liittyy keskeisesti myös 
dokumentointi, jota standardi ohjeistaa toteuttamaan olennaisilta osin tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Dokumentoinnin tarkoituksena on varmentaa tilitoi-
miston toimintaa ja mahdollistaa esimerkiksi työmenetelmien jatkuvuuden ja 
yhtenäisyyden sekä osaltaan palvelun tasalaatuisuuden. Toimeksiannon hoita-
miseen liittyvät keskeisesti myös henkilöstön ammattitaito ja muut resurssit. 
Standardin mukaan tilitoimiston on esimerkiksi huolehdittava henkilöstönsä 



85 
 
pätevyydestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä. Lisäksi toimiston on huolehdit-
tava resurssien riittävyydestä toimeksiannon hoitamiseen. Ellei näin ole, tili-
toimiston on tarvittaessa pidättäydyttävä toimeksiannosta tai käytettävä eri-
tyisasiantuntijoita. Tilitoimiston työvälineiden ja ammattitiedon lähteiden on 
oltava ajantasaisia toimeksiannon hoitamiseksi. Työvälineiden toimivuuteen 
liittyy myös asiakastiedostojen varmistaminen ja tietosuoja. Toimeksiantoon 
liittyvä aineisto, asiakkaan liikesalaisuudet ja muu luottamuksellinen tieto on 
turvattava. Standardin mukaan tietoja luovutettaessa tulee varmistua vastaan-
ottajan oikeudesta luovutettaviin tietoihin. Standardi myös suosittaa kirjallisen 
salassapitosopimuksen solmimista kaikkien työ- ja sopimussuhteessa olevien 
kanssa. Lisäksi TAL-STA2-standardin toinen osa käsittelee toimeksiannosta 
sopimista ja kolmas osa koskee osapuolten velvoitteita toimeksiannon aikana. 
(Suomen Taloushallintoliitto ry 2018.) 

Kirjanpitopalvelun (TAL-STA3) standardi kuvaa toimintatapoja, joiden 
mukaisesti kirjanpitopalvelu tulisi tuottaa. Standardin mukaan tilitoimistolla 
tulisi olla riittävä määrä ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, jotta toimek-
sianto voidaan hoitaa laadukkaasti. Tilitoimiston ja asiakkaan tulisi yhdessä 
arvioida ja sovittaa asiakkaan sisäiset prosessit sellaisiksi, että kirjanpitopalvelu 
voidaan tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakasta on tarvittaessa ohjat-
tava tarkastamaan aineistonsa eheyttä ja täydellisyyttä. Asiakas on itse vastuus-
sa toimittamansa aineiston oikeellisuudesta ja riittävyydestä, joten tilitoimiston 
ei tarvitse aktiivisesti tarkastaa aineistoa. Jos aineistossa kuitenkin esiintyy 
puutteita, tilitoimiston on ilmoitettava niistä asiakkaalle ja tarvittaessa annetta-
va asiasta kirjallinen huomautus. Epäselvissä tilanteissa tilitoimiston on hankit-
tava tarvittaessa lisäselvityksiä, jotta liiketapahtumat voidaan kirjata todellisen 
luonteensa mukaisesti. Tilitoimistolla onkin standardin mukaan velvollisuus 
paneutua tositteiden sisältöön riittävän syvällisesti ja huolehtia siitä, että kir-
jausketju on vaikeuksitta todettavissa. Tilitoimiston ei tulisi ilman huomautusta 
hyväksyä asiakkaan olennaisia tai toistuvia sopimuspoikkeamia. Standardin 
suositusten mukaan tilitoimiston tulisi tuottaa asiakkaalle vain sovitut kirjanpi-
don raportit. Raportit tulisi laatia siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hy-
vin asiakkaan tarpeita, joten tilitoimiston olisi hyvä ohjata asiakasta myös riit-
tävästä raportoinnin tasosta. Lisäksi asiakkaalle tulisi tarjota ohjausta raporttien 
tulkintaan ja selventää raporttien sisältöä kommentoimalla. Kommentoinnin 
tulisi koskea etenkin sellaisia taloudellisesti merkityksellisiä seikkoja, johon asi-
akkaan tulisi kiinnittää huomiota tai jonka merkitystä asiakkaan ei voida odot-
taa ymmärtävän. Tilikaudenaikaisista raporteista tulisi käydä ilmi käytetty kir-
jausperuste. Toimeksiantosopimuksessa on sovittava siitä, kenelle tilitoimisto 
voi raportit luovuttaa. Lisäksi standardin mukaan tilitoimiston on noudatettava 
tilinpäätöksen laadinnassa Hyvä tilinpäätöstapa -suositusta. Tilinpäätöstä laa-
dittaessa tilitoimiston tulisi perehtyä asiakkaan toimintaan, kirjaamisrutiineihin 
ja aikaisempien tilinpäätösten laadintaperiaatteisiin riittävissä määrin, jotta ti-
linpäätös voitaisiin laatia yleisten tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Tehdyt 
ratkaisut taloushallinnon peruskysymysten osalta tulisi dokumentoida olennai-
silta osin. Tilitoimiston laadunvarmennukseen tulisi kuulua järjestelmä, jolla 
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voidaan varmistua siitä, että kaikki olennaiset tilinpäätöksen toteuttamista kos-
kevat toimet tulevat tehdyksi. Standardissa suositellaan merkitsemään tilinpää-
tökseen tieto sen laatineesta tilitoimistosta ja tarvittaessa erittelemään, mitkä 
sivut se on tehnyt. Lisäksi standardissa todetaan, ettei tilitoimisto laadi toimin-
takertomusta asiakkaansa puolesta, vaan ohjaa asiakastaan oikean tiedon tuot-
tamisessa. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2018.) 

Palkanlaskentapalvelussa (TAL-STA4) määritetään toiminnot, joilla talo-
ushallinnon palveluyritys voi pyrkiä varmistamaan tuottamansa palkanlasken-
tapalvelun laadukkuutta. Palkanlaskentapalvelu on tarkoitettu taloushallinnon 
palveluyrityksille, jotka tuottavat asiakkaalle toimeksiantosopimukseen perustu-
en palkanlaskentapalvelua. Tällä palvelulla kuvataan toimintatapoja, joilla talo-
ushallinnon palvelualan toimija voi varmentaa omaa työtään. Pääsääntöisesti 
toimialastandardi ei sisällä palkanlaskentaan liittyvän lainsäädännön säädösten 
sisältöön tai soveltamiseen liittyvää ohjeistusta. Taloushallintoliiton jäsenten käy-
tettävissä olevassa Taloushallintoliiton oppaassa (PHT-opas Palkkahallintopalve-
lu tilitoimistossa), on ohjeita mm. palkanlaskennan ja palkkahallinnon palveluis-
ta ja käytännöistä. Palvelu tuotetaan noudattaen voimassaolevaa palkanlaskentaa 
ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta, toimeksiantosopimusta, alan hyvää tapaa 
sekä Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STAa. Palvelu dokumentoidaan 
joko taloushallinnon palveluyrityksen itse laatimilla lomakkeita tai Taloushallin-
toliiton tuottamilla laatulomakkeilla. Taloushallinnon palveluyrityksen tulee pa-
kollisten palkanlaskentaraporttien ja laskelmien lisäksi tuottaa asiakkaalle vain 
ne raportit, joista on toimeksiantosopimuksessa tai muutoin erikseen sovittu. Ra-
portit perustuvat asiakkaan toimittamaan tietoon, jolta osin asiakas vastaa rapor-
tin oikeellisuudesta. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2018.)  

 
Taloushallintoalan työehtosopimuksen vaativuustasot 

 
Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus (1.11.2017 – 31.10.2020) määrittelee 
tilitoimistoalan työtehtävät neljään tasoon seuraavasti (Erityisalojen toimihenki-
löliitto ERTO ry. 2017, 19-20): 

 
Vaativuustaso 4: Avustavat tehtävät 

 
Tehtävät eivät edellytä alan aikaisempaa kokemusta. Tehtävät ovat avustavia 
tehtäviä. Tämän vaativuustason tehtävissä työ tehdään esimiehen ohjauksessa. 
Tyypillisiä työtehtäviä ovat annettujen ohjeiden ja selvästi määriteltyjen menet-
telytapojen mukainen tiliöinti, tiliöintien tekninen tarkastaminen, tositteiden 
järjestely ja maksu- sekä tositeliikenteen käsittely ja palkkatapahtumien tallen-
taminen ja tekninen tarkastaminen. 

 
Vaativuustaso 3: Ammattitehtävät 

 
Tehtävät edellyttävät aikaisempaa alan kokemusta tai ammatillista koulutusta 
sekä kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden perusteella. Tyypillisiä 
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töitä voivat olla itsenäinen, suoriteperusteisen ja säännöllisesti täsmäytettävän 
kirjanpidon ja tilinpäätösehdotuksen laatiminen pienyrityksille sekä laajojen 
tilinpäätöksien määriteltyjen osien valmisteleminen. Palkanlaskennassa tyypil-
lisiä töitä voivat olla annettujen ohjeiden mukainen palkanlaskenta, joka edel-
lyttää työehtosopimuksiin liittyvien perusasioiden tuntemusta. 

 
Vaativuustaso 2: Erikoisammattitehtävät 

 
Tehtävät edellyttävät alan ammatti-, jatko- ja täydennyskoulutuksella tai itse-
opiskelulla ja työkokemuksella hankittuja erityistietoja ja taitoja sekä työhön 
liittyvien laajojen asiayhteyksien ja työvälineiden hallintaa. Työ tehdään itse-
näisesti lainsäädännön ja yleisten menettelyohjeiden mukaan. Tyypillisiä töitä 
voivat olla eri yhtiömuotoisten yritysten tilinpäätösten itsenäinen kokonaisval-
tainen laadinta, asiakkaan neuvonta verotuksen ja yritystalouden asioissa tai 
lisäksi muiden tekemien tilinpäätösten oikeellisuuden tarkastaminen tai työeh-
tosopimusten tulkinta ja työsuhdeasioiden neuvonta. Palkanlaskenta, joka edel-
lyttää työehtosopimusten tulkintaa ja työsuhdeasioiden neuvontaa. 

 
Vaativuustaso 1: Vaativat erikoisammattitehtävät 

 
Tehtävät edellyttävät alan ammatti-, jatko-, täydennyskoulutuksella tai itse-
opiskelulla ja työkokemuksella hankittua laaja-alaista asiantuntijuutta sekä työ-
hön liittyvien laajojen asiayhteyksien hallintaa, kykyä toimia muiden työnteki-
jöiden kouluttajana sekä laaja-alaista työvälineiden hallintaa. Työ tehdään itse-
näisesti lainsäädännön ja yleisten menettelyohjeiden mukaan. Työtehtäviin voi 
liittyä esimiestehtäviä. 

3.2.6 Ammatillinen ja organisatorinen sosiaalistuminen 

Ammatillinen sosialisaatio ymmärretään sosiaalistumisena ammattiin, jolloin 
ammatin roolit ja normit omaksutaan ensin koulutuksessa ja myöhemmin työs-
sä. Kuten Savela väitöskirjassaan (2003, 67-69) toteaa, ammatillinen sosialisaatio 
pitää sisällään, paitsi ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen siirtämisen am-
mattiin aikoville, myös motivoivan ammatti-identiteetin ja ammatillisen sitou-
tumisen syntymisen. Sosialisaatio edellyttää korkeaa motivaatiota ja sitoutumis-
ta yhteisöön ja sen tulevaisuuteen, keskinäistä samastumista ja myös muiden 
hyvinvoinnista huolehtimista (von Krogh et al. 2000, 82-83). Organisaatioon 
sosiaalistuminen on prosessi, jossa yksilö oppii arvostamaan niitä arvoja, odo-
tettuja käyttäytymismalleja ja sosiaalista tietämystä, joita organisaatiossa pide-
tään olennaisina. Pysyminen pitkään samassa työyhteisössä voi osoittaa sosiaa-
listumista ja edistää oppimista työssä. Tällainen henkilö pyrkii sopeutumaan 
työn haasteisiin ja kehittymään niiden mukana. (Karrimaa 2000, 21, 30.)  

Rädyn (1987) mukaan ammattiin sosiaalistuminen tapahtuu neljällä as-
teittain syvenevällä tavalla. Pakkososiaalistuminen on historian saatossa ollut ih-
mistä alistava ja loukkaava sosiaalistumisen muoto, johon on ajanut fyysinen 
pakko tai nälkä, mutta nykyisin se voi olla pakkona tehdä työtä elääkseen. Mu-
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kautuminen annettuun tehtävään voi olla seurausta välttämättömyydestä tai 
vaihtoehtojen puuttumisesta. Tällöin aluksi vastenmielisen työn negatiiviset 
puolet käännetään positiivisiksi tai mukaudutaan tilanteeseen. Samastumisessa 
työntekijä ottaa työtehtävät omikseen. Hän samastuu työryhmään, ammattiin 
tai rooliin, johon työtehtävän hoitaminen liittyy. Sisäistymisessä työntekijä 
omaksuu tavoitteet, joita työn hyvä hoitaminen edellyttää. Työntekijä on 
omanarvontuntoinen, saa työstään tyydytystä ja on omaksunut työn edellyttä-
män roolin, arvot ja tavat. Asettuminen ammatilliseen rooliin korostaa itsear-
vostusta ja itsetietoisuutta. (Räty 1987, 124-127.) 

Anderson-Gough ja muut (1998, 4-5) tutkimuksessaan tarkastelivat sekä 
ammatillista että organisatorista sosiaalistumista kolmen keskeisen teesin poh-
jalta, joita tässä tutkimuksessa voidaan soveltaa työssäoppimassa olevaan opis-
kelijaan seuraavasti: 

 
1. Sosiaalistumisprosessiin liittyy laskentatoimen työtehtävien tekeminen, 

asiakaspalvelu ja kyky integroitua työympäristön sosiaalisiin normeihin. 
2. Työssäoppijan sosiaalistuminen tapahtuu ensiksi organisaation kulttuu-

riin ja toiseksi ammatilliseen kulttuuriin. 
3. Sosiaalistumisprosessit vaihtelevat osa-alueiden välillä ja tuovat esille 

erilaisia käsityksiä laskentatoimen ammattilaisen roolista.  
 

Sosiaalistumisprosessissa yksilö oppii noudattamaan yleisiä normeja. Tämä ta-
pahtuu elämän varhaisessa vaiheessa ja yleensä siinä katsotaan olevan kolme 
vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa lapsi oppii kuulumaan perheeseen, toisessa 
vaiheessa hän menee kouluun ja kohtaa uuden, laajemman ympäristön ja kol-
mannessa vaiheessa tapahtuu sosiaalistuminen aikuisena, jossa opitaan ole-
maan työntekijänä, puolisona, vanhempana jne. Ammatillinen sosiaalistuminen 
on yksi osa aikuisten sosiaalistumista, missä edellytyksenä on tulla ammattior-
ganisaatiossa työskentelevien ammattilaisten virallisesti tunnustamiksi jäseniksi. 
Viimeksi mainittu liittyy kaksiosaiseen ammatilliseen ja organisatoriseen sosi-
aalistumisprosessiin. Ammatillistumiseen liittyvässä tutkimuksessa tarkastel-
laan sitä, miten ammatillisista ryhmistä tulee ammatteja ja miten ne pitävät yllä 
asemaansa ammatillisina ryhminä, jotta sosiaalistumisen tärkeys tulisi selväksi. 
(Anderson-Gough et al. 1998, 15.)     

Sosiologiaan ja psykologiaan otettu käsite sosiaalistuminen on oppimis-
prosessi, jossa asianmukaisella tavalla tehdään asioita, opitaan olemaan tietyssä 
ympäristössä ja sisäistetään kulttuurin normit, arvot ja uskomukset. Kaikki 
kulttuurit rohkaisevat jotakin käyttäytymistä samalla jättäen rohkaisematta toi-
senlaista käyttäytymistä. Ammatillisen ja organisatorisen sosiaalistumisen tut-
kimus näin ollen pyrkii tutkimaan muodollisia harjoitteluohjelmia uusilla jäse-
nillä ja heidän jokapäiväisillä kokemuksillaan profiloidakseen, millä arvoilla, 
tiedolla ja käyttäytymisellä heitä kannustetaan ja miten tähän päästään. (Ander-
son-Gough et al. 1998, 22.)  

Anderson-Goughin ja muiden (1998, 23) mukaan ammatillisessa sosiaa-
listumisessa funktionalistisen ja symbolisen vuorovaikutuksen lähestymistavat 
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eroavat ammattien määrittelyn lisäksi siinä, kuinka ammateissa ymmärretään 
ammattilaisten oppimisprosessit. Funktionalistisessa näkökulmassa keskitytään 
ammatin luonteenpiirteisiin, joita uusien jäsenten täytyy oppia. Coffeyn (1993, 4) 
mukaan ammatillisen sosiaalistumisen prosessi on kiinteä ja objektiivinen, jol-
loin tulevia onnistumisia tai epäonnistumisia valmennetaan harjoitteluoppimi-
sena ja sisäistetään helposti havaittavat arvot ja ominaisuudet. Näin voidaan 
ajatella tapahtuvan myös työssäoppimisen aikana. Uuden ammatillisuuden so-
siaalistumiseen vaikuttaa instituutio, esimerkiksi tilitoimisto, jossa valmenne-
taan harjoittelijaa tulemaan ammattilaiseksi ja ottamaan vastaan hänelle esitel-
täviä arvoja ja ominaisuuksia (Anderson-Gough et al. 1998, 23). Symbolisessa 
vuorovaikutteisuudessa keskitytään siihen, miten sosiaaliset instituutiot muok-
kaavat ihmisiä, kun samanaikaisesti keskustellaan ja luodaan omaa ammatillis-
ta identiteettiä (Bucher & Stelling 1977; Coffey 1993, 44-45).  

Mertonin ja muiden (1957) funktionalistisen tradition ja Beckerin ja mui-
den (1961) symbolisen vuorovaikutteisuuden lähestymistavan uraauurtavien 
tutkimusten jälkeen ammatillisen sosiaalistumisen tutkimusta ovat jatkaneet 
mm. amerikkalaiset tutkijat: Olesen ja Whittaker (1968) ja Mumford (1970) sekä 
Hans ja Shaffir (1977). Myöhemmin on tullut myös merkittävää brittiläistä tut-
kimusta, kuten Atkinson (1981), Bunton (1985), Melia (1987) ja Parry (1988). 
Ammattien tutkimuksissa on käsitelty enemmän opiskelijan ja ammattilaisen 
välistä kuilua, jolloin sosiaalistumisen tutkimuksissa on alettu käsitellä amma-
tillista tietämystä (Anderson-Gough et al. 1998, 24). Coffeyn (1993, 52) mukaan 
näissä tutkimuksissa on yhdistetty symbolisen vuorovaikutteisuuden näkö-
kulma mm. ammatillisen tietämyksen pohtimiseen. Tässä tutkimuksessa pohdi-
taan laskentatoimen ammatillista tietämystä tutkimalla opiskelijoiden ammatil-
lisen osaamisen kehittymistä tilitoimistokohtaisena ammatillisena sosiaalistu-
misena.  

Freidson (1994, 4) toteaa, että ammatit ovat käymässä läpi muutoksia, ja 
että marxilaiset analyytikot ennustivat proletarisoitumista, jossa ennustettiin 
huomattavia ammattien uudelleenjärjestelyjä ja jopa ammatillisen aseman tosi-
asiallista menettämistä. Näin ollen ammatillisen sosiaalistumisen analyysit ja 
ammatillisen identiteetin käsitteet, jotka rakennetaan sosiaalistumisprosessin 
aikana, ovat olleet alan tutkimuksissa mielenkiinnon kohteena laajemminkin 
(Anderson-Gough et al. 1998, 26).   

Organisatorisessa sosiaalistumisessa uuden henkilön täytyy oppia työs-
kentelemään siten, että se sopii uuteen organisaatioon. Uusien ammattijäsenten 
on opittava ammatin kannalta keskeiset teoreettiset ja tekniset näkökohdat asi-
antuntijuudesta. Heidän täytyy myös oppia ”oikea” tapa toimia ja ajatella sekä 
omaksua valitsemansa ammatin arvot laajemmassa kontekstissa. Alussa opitut 
arvot ja käyttäytymistavat ovat todennäköisesti jääneet yksilön mieleen vuosik-
si eteenpäin ja näin heidän oppimisprosessinsa liittyy oppimiseen selvitä tietys-
sä koulutusympäristössä. Tämä ammatillinen sosiaalistuminen liittyneenä or-
ganisatoriseen sosiaalistumiseen ilmenee tapauksissa, joissa koulutus korostaa 
työssä oppimista. (Anderson-Gough et al. 1998, 22.)   



90 
 

Ammattien luonnetta selvittävissä sosiaalistumisen tutkimuksissa on ko-
rostettu yksilön “muotoutumista” ammattien jäseniksi harjoittelun, koulutuk-
sen ja ammattiin tulemisen kokemusten kautta. Organisatorisen sosiaalistumi-
sen kokemus pitää sisällään ammatillisen sosiaalistumisen, jolloin yksilöt saavat 
kokemusta heidän valitsemastaan ammatista organisaatioympäristössä. Sosiaa-
listuminen ilmenee siis eri tavoin. Muodolliset menettelytavat (rekrytointi, ar-
viointi ja koulutus), epävirallinen neuvonta ja toisten havainnointi antavat uu-
sille tulijoille tietoa siitä, miten käyttäytyä. Lisäksi ne synnyttävät tilanteita, 
joissa organisaation jäsenet voivat muokata uuden tulokkaan käyttäytymistä ja 
arvoja. (Anderson-Gough et al. 1998, 26.) Feldman (1981, 309) käsitteellisti or-
ganisaation jäsenten sosiaalistumisen koostumaan kolmesta muutosalueesta: 1) 
sopivan roolikäyttäytymisen hankkimisena, 2) työtaitojen ja kykyjen kehittämi-
senä ja 3) mukautumisena työryhmien normeihin ja arvoihin. Feldmanin malli 
antaa kuvauksen siitä, kuinka paljon sitoudutaan oppimaan uudesta työstä uu-
dessa organisaatiossa. Rekrytoitavat uudet työntekijät vastustavat, jos heidän 
arvojansa ja asenteitansa pyritään muuttamaan ja jos he kokevat itsemäärää-
misoikeutensa uhatuksi (Feldman 1981, 314). Arvot ja toimintatavat vaihtelevat 
organisaatioissa jonkin verran, jolloin uusi ammatillisuus muotoutuu jonkin 
verran organisaation luonteen mukaisesti. Näin ollen ammatissa työskentelevät 
ovat sosiaalistuneet moniin erilaisiin ympäristöihin, jolloin ammattilaiseksi tu-
leminen on melko erilaista riippuen siitä, mistä ympäristöstä tullaan (Ander-
son-Gough et al. 1998, 27).   

Kirjanpitäjien ja vastaavien laskentatoimen ammattilaisten ammatillista 
sosiaalistumista ei varsinaisesti ole tutkittu. Tilintarkastajien rekrytoinnista ja 
sosiaalistumisesta on ollut vähän tutkimusta. Dirsmith ja muut (1997), Grey 
(1994, 1998), Hanlon (1994), Harper (1988) ja Power (1991) ovat poikkeuksia, 
mutta Coffeyn väitöskirja, Double Entry: The Professional and Organizational 
Socialization of Graduate Accountants (1993) on yksityiskohtainen aiheeseen 
liittyvä tutkimus. Hanlon (1994) toteaakin, että sosiolologia ei ole koskaan ollut 
innostunut tilintarkastajien työn tutkimuksesta. Macdonald (1995) totesi kirjas-
saan, The Sociology of the Professions, erityisesti tilintarkastajan sosiaalistumi-
seen liittyvistä ominaisuuksista, että persoonallinen käyttäytyminen ja ulkonä-
köön liittyvät yksityiskohdat saattavat olla merkityksettömiä, mutta itse asiassa 
ne ovat yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi yrityksen menettelytavat (Macdonald 
1995, 207). Anderson-Goughin ja muiden (1998, 37) tutkimuksessa on yhdistetty 
ammatillisen sosiaalistumisen luonteenpiirteitä mm. seuraavasti: 

 
- ammatillinen sosiaalistuminen liittyy laajasti organisaatiotasoon, 
- viralliset ja epäviralliset sosiaalistumisen prosessit eivät ole tiukasti toi-

sistaan erillään, 
- sosiaalistumisprosessit sisältävät rekrytoinnin, arvioinnin, mentoroinnin, 

harjoittelun, sosiaalistumisen ja vertaisryhmät.  
 

Voidaankin väittää, että vaikka edellä oleva tutkimus käsitteli tilintarkastajahar-
joittelijoita, on tässä kuvattu sosiaalistumisprosessi yleistettävissä laskentatoi-
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men muihin toimijoihin ja työssäoppijoihin. Tässä väitöskirjatutkimuksessa 
ammatillinen sosiaalistuminen on tilitoimistokohtaista ja työpaikkaohjaajan 
mentorointi, työssäoppimisprosessi erilaisine työtehtävineen sekä osaamisen 
arviointi ovat juuri niitä oleellisia ammatillisen sosiaalistumisen prosesseja. So-
siaalistuminen työyhteisöön, jossa voi olla työpaikkaohjaajan lisäksi muita tili-
toimistoammattilaisia, ja vertaisryhmänä mahdollisesti toiset työharjoittelijat 
ja/tai työssäoppijat, ovat tärkeitä osia ammatillisessa sosiaalistumisessa. Koski-
sen ja Pihlannon (2006, 8) kompetenssin siirtymätutkimukseen liittyen kuviossa 
3 kuvattiin organisaatiokohtaisesti kompetenssin siirtyminen vanhalta työnteki-
jältä ja muilta työntekijöiltä uudelle työntekijälle, minkä voidaan todeta osal-
taan mallintavan myös ammatillista sosiaalistumista. Kyseinen siirtymätutki-
mus holistisen ihmiskäsityksen mukaisesti huomioi kaiken ihmistoimijan ajatte-
lun, kehon reaktiot kuin myös henkilön suhteet työorganisaatioon ja muuhun 
ympäristöön – mukaan lukien henkilön tiedot ja taidot, joita käytetään työteh-
tävän toteutuksessa, ja tiedot ja taidot, jotka saavutetaan erilaisissa työtehtävis-
sä (Koskinen & Pihlanto 2006, 6).   

3.3 Laskentatoimen ammatillinen osaamisvertailu 

Olennaista tässä väitöskirjatutkimuksessa on löytää ja hakea tekijöitä, joilla 
merkonomiksi valmistuvan taloushallinnon opiskelijan ja työelämän välistä 
osaamiskuilua saadaan kurottua. Kuviossa 8 osaamiskuilua tarkastellaan siten, 
että teemoina olevia oppilaitoksen tavoitteita ja työelämän vaatimuksia verra-
taan toisiinsa. Vertailussa tulee esille liiketalouden perustutkinnon opetus-
suunnitelman (Opetushallituksen määräys 59/011/2014) mukaiset taloushal-
linnon opintoihin liittyvät osaamisperusteet tutkinnonosakohtaisin kriteerein ja 
niiden vastaavuus laskentatoimen koulutukseen ja ammatillisuuteen liittyvän 
tutkimuksen sekä tilitoimistoalan vaatimusten kanssa.  

 

 

KUVIO 8  Oppilaitostavoitteiden ja työelämän vaatimusten välinen osaamisvertailu 

Oletuksena on, että valmistuvien merkonomiopiskelijoiden osaamiskuilun ku-
romiseksi umpeen tarvitaan riittävää koulutusta, työelämän tarpeiden ja odo-
tusten tuntemusta sekä opiskelijalta riittävää kompetenssia, joka sisältää amma-
tilliset tiedot ja taidot sekä ammatilliset arvot, eettisyyden ja asenteen. Edellä 
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mainitut asiat ovat laskentatoimen ammattiin sisältyviä eri osa-alueita. Voidaan 
olettaa, että työssäoppimisprosessin aikana opiskelijalle mahdollistuu riittävä 
aika oppia työpaikkaohjaajalta ja mahdollisesti myös muilta tilitoimistotoimi-
joilta asioita, toimintatapoja ja –kulttuuria sekä mahdollisesti tapahtuu arvojen 
jakamista ja omaksumista. Hyvän arvioinnin osaamisestaan saanut ja/tai tili-
toimistoon rekrytoitu valmistuva merkonomiopiskelija on oppinut tällöin riit-
tävän määrän edellä kuvattua työelämän tarvitsemaa kompetenssia, jonka hän 
on Rädyn (1987, 127) mukaan työn tavoitteiden sisäistymisessä omaksunut hoi-
taakseen työnsä hyvin. Hän kokee omanarvontuntoa, saa työstään tyydytystä ja 
on omaksunut työn edellyttämän roolin, arvot ja tavat. Tällöin voidaan väittää 
tapahtuneen ammatillista sosiaalistumista, jossa tilitoimistokohtaisesti on työs-
säoppija kehittynyt ammatillisesti työssäoppimisprosessin tuloksena.   

Kansainvälisesti laskentatoimen koulutukseen liittyvässä tutkimuksessa 
on yleensä tutkittu laskentatoimen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita ja hei-
dän oppimisasennettaan. Anne Eskola (2011) on ensimmäisessä suomalaisessa 
laskentatoimen oppimiseen liittyvässä väitöskirjassaan tutkinut ammattikor-
keakouluopiskelijoiden (tradenomiopiskelijoiden) hyvää laskentatoimen oppi-
mista, kun taas tässä tutkimuksessa tarkastellaan merkonomiopiskelijoiden tut-
kintoon liittyvää oppimista ja ammatillisuuden kehittymistä työssäoppimisen 
aikana. Tutkimuskirjallisuudessa määritelty syvällisen oppimisen lähestymis-
tapa (esimerkiksi Gow et al. 1994 ja Mohamed & Lashine 2003) on keskeistä 
työssäoppimisen aikana, jolloin mahdollistuu kokonaisuuksien ymmärtäminen 
ja yksityiskohtaisen tiedon merkitys tiedon tuottamisessa ja analysoinnissa esi-
merkiksi tilitoimiston yritysasiakkaille. Syvällisen oppimisasenteen omaava 
työssäoppija selviytyy hyvin tilitoimiston yritysasiakkaiden kirjanpidon hoita-
misesta ja tilinpäätösraportoinnista, jolloin voidaan havaita laskentatoimen 
ammatillisuuden kehittymistä. Samoin liiketalouden perustutkinnon tavoittee-
na on saada tutkinnon suorittaneelle monipuolinen ammattitaito, jota hän voi 
jatkuvasti kehittää. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa 
työelämän tilanteissa. Tällöin hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtä-
väkokonaisuuksia. (Opetushallitus 2014, 265.)  

Howieson (2003, 75) on todennut, että teknologisen kehityksen myötä 
kirjanpitäjien ja tilintarkastajien ammatit tulevat kehittymään enemmän neuvoa 
antavaksi työksi. Tätä kehitystä vahvistaa Crawfordin ja muiden (2011,127) eri 
tutkimusten tulokset viestinnän, vuorovaikutuksen ja ongelmanratkaisun taito-
jen keskeisyydestä. Heidän mukaansa laskentatoimen ammattilaiset ovat luoki-
telleet tärkeimmiksi taidoiksi analyyttiset taidot, esiintymistaidot ja kirjallisen 
viestinnän taidot. Erot kouluttajien ja työelämän näkemysten välillä olivat vä-
häisiä, mutta kuitenkin jatkuva vuorovaikutus osapuolten välillä on tarpeellista, 
jotta valmistuvat opiskelijat oppisivat työelämässä tarvittavia taitoja. Lisäksi 
työelämän haluttiin olevan mukana opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen to-
teuttamisessa. Mohamed ja Lashine (2003, 11) toivoivat opetukseen sisältyvän 
myös neuvottelutaitoja, konfliktin hallintaan ja kriisien ratkaisemiseen liittyviä 
taitoja. Erityisesti viestinnän, vuorovaikutuksen ja ongelmanratkaisun taitojen 
voidaan todeta vastaavan kansainvälisen laskentatoimen tutkimuksen tuloksia. 
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Tilintarkastusalan IES-standardit (liitteet 1 – 5) ja tilintarkastusalan tutkimukset 
ovat myös päätyneet samoihin keskeisiin taitoihin. Liiketalouden perustutkin-
non opetussuunnitelmassa elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät ongel-
manratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja, joiden lisäksi viestinnälliset taidot tulevat 
esille oman työn, yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien, osaamisen tuotteis-
tamismahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan arviointina. Tiedon 
viestiminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille vaatii taitoa tuottaa sisältöä verk-
koympäristöön, hyvää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoa sekä esiintymis-
taitoa kansainvälisissä organisaatioissa ja tilanteissa myös vieraalla kielellä 
(Opetushallitus 2014, 267-268). 

Koumbiadis ja Okpara (2008, 154) esittivät, että laskentatoimen koulu-
tuksen tulisi korostaa ja varata enemmän aikaa eettisten ja moraalisten kysy-
mysten käsittelyyn. Samoin Sikkan ja muiden (2007, 15-16) mukaan tulee keskit-
tyä hyvän opetuksen periaatteisiin, eettisyyteen, ammatilliseen skeptisismiin, 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin sekä pitää erillään yksityinen ja yleinen 
etu ja palvella yleistä etua. Kansainvälisessä eettisessä standardissa (IES 4) on 
säädetty ammattitilintarkastajien ammatillisista arvoista, etiikasta ja asenteista 
(liite 3). Samoin IFAC (International Federation of Accountants) määritellessään 
ammattitilintarkastajalle kuuluvia arvoja korostaa rehellisyyttä, objektiivisuutta 
ja halua ottaa tiukasti kantaa asioihin (International Federation of Accountants 
2003b, kohdat 13 ja 15). Voidaankin todeta, että näillä eettisillä standardeilla ja 
määrityksillä on yleisempää merkitystä myös muille laskentatoimen toimijoille. 
Liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelmassa keskeisiä arvoja ovat hyvä 
asiakaspalvelu, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhtei-
söstä ja ympäristöstä. Yhteiskunnallisen vastuun periaatteisiin kuuluu, että yri-
tys toimii vastuullisesti ja noudattaa eettisesti hyväksyttyjä periaatteita kaikissa 
teoissaan niin työyhteisössään kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Liiketa-
louden perustutkinnon opetussuunnitelmassa yrityksen arvoihin kuuluu myös 
avoimen ja ihmisiä arvostavan, tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työyhteisön 
luominen. Myös työntekijöiltä odotetaan oman ammatin arvostusta, sopeutu-
miskykyä muuttuvassa yrityselämässä, sitoutumista sekä tehokkuutta työteh-
tävissä. (Opetushallitus 2014, 265.)   

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa57 on tuotu esille yliopistokoulu-
tuksen ja tilintarkastusammatin välistä osaamiskuilua. Nämä havainnot ovat 
aiheellisia ja ajankohtaisia tutkimuskohteita myös eritasoisessa laskentatoimen 
koulutuksessa. Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimusta liiketalouden perus-
tutkintotasoisen koulutuksen vastaavuudesta työelämän osaamisodotuksiin. 
Tässä väitöskirjatutkimuksessa lähdetään tilanteesta, jossa valmistuvalla opis-
kelijalla on jo oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen suoritettu ja tutkitaan todel-
lisissa työelämän tilanteissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä 
sekä ammatillisuuden kasvua työssäoppimisen aikana. Tutkimuksessa on läh-
detty olettamuksesta, että on olemassa osaamiskuilu työssäoppimaan tulevan 
merkonomiopiskelijan osaamisvalmiuden ja tilitoimistoammattilaisen osaa-

                                                 
57  Esimerkiksi Green ja Evetett (2003); Sergenian ja Pant (1998); Sikka ja muut (2007) ja 

Tempone ja Martin (2003). 
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misodotusten välillä. Vastaako työssäoppimisen alussa opiskelijan kompetenssi 
työelämän kompetenssiodotuksia? Buin ja Porterin (2010, 31) hypoteettista odo-
tuskuilumallia mukaillen on tarkasteltu työnantajien odotuksia siitä, mitä opis-
kelijoiden pitäisi oppia, millaisia kykyjä ja soveltuvuutta opiskelijoilla on ollut 
jo tullessaan tilitoimistoon ja miten ne ovat kehittyneet työssäoppimisprosessin 
aikana.  

Laskentatoimen ammatillisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa ammatil-
lisilla tehtävillä on ollut historia ja maine työnä, joka on ollut etuoikeutettua ja 
aikomuksiltaan pyyteetöntä (Carr-Saunders & Wilson 1933). Anderson-
Goughin ja muiden (1998, 1) mukaan ammatit ovat pitäneet sisällään yleisen 
edun ihanteen ja palvelun etiikan. Heidän mukaansa myös ammatin riippumat-
tomuuden käsite on liittynyt läheisesti julkisen palvelun ajatukseen. Riippumat-
tomuuden käsite korostuu laskentatoimen ammattilaisen työssä erityisesti ul-
koisia asiakkaita kohtaan. Leen (1995, 53) mukaan tilintarkastusta on pidettävä 
ammattina, jossa asiakkaan palveleminen liittyy laajempaan yleiseen vastuu-
seen ja velvollisuuksien täyttämisellä on ollut vaikutuksensa yleiseen luotetta-
vuuteenkin. Yleiseen luotettavuuteen liittyy myös Taloushallintoliiton hyvä 
tilitoimistotapa, jossa on määritelty ammatillisesti ja eettisesti hyvät toimintape-
riaatteet. Voidaan todeta, että laskentatoimen tehtävissä ja raportoinnissa on 
nykyisin hyvän kirjanpitotavan mukaisesti säädöksiä, joilla on vaikutusta kaik-
kiin laskentatoimen toimijoihin. 

Tilitoimistossa työssä oppiva taloushallinnon merkonomiopiskelija oppii 
rakentamaan ammatillista identiteettiään organisaation arvojen ja taloushallin-
non käytänteiden kautta, kuten Anderson-Gough ja muut (1998) määrittelivät 
tämän ammatilliseksi sosiaalistumiseksi, johon sisältyy tietyt tunnistetut am-
mattitaidot ja ymmärrys ammatillisesta identiteetistä toimia ja erottua ammatti-
laisena. Näsin (2006, 65) mukaan laskentatoimen ammattilaisten tulee olla mo-
niosaajia halliten taloushallinnon ohjelmia ja ohjelmistoja sekä toiminnanoh-
jausjärjestelmiä. Hänen mukaansa on hallittava laskentatoimen alan normit, 
kuten vero- ja yhteisölain säädökset, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin 
tasolla. Tilitoimistossa toimivan ammattilaisen tulee tuntea myös erilaisia liike-
toimintoja asiakkaiden heterogeenisyyden vuoksi. Tällöin asiantuntijaverkoston 
luominen ja tiimityö tulee välttämättömäksi laadukkaan palvelun ylläpitämi-
sessä. Liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman mukaan kirjanpidon, 
osakirjanpitojen ja palkanlaskennan erityisosaaminen korostuu tilanteessa, jossa 
taloushallinnon palvelutehtäviä keskitetään palvelukeskuksiin ja pk- ja mik-
royrityksillä on tarve laajat perustaidot omaavista osaajista (Opetushallitus 2014, 
265). 

Erityisalojen toimihenkilöiden työehtosopimus (Erityisalojen toimihenki-
löliitto ERTO ry. 2017, 19-20) määrittelee tilitoimistoalan työtehtävät vaativuus-
tasojen mukaan. Vaativuustasolla neljä eli perustehtävien tasolla olevat tehtävät 
eivät edellytä aikaisempaa kokemusta ja työ tehdään esimiehen ohjauksessa. 
Vaativuustasolla kolme eli ammattitehtävien tasolla edellytetään aikaisempaa 
alan kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä kykyä itsenäiseen harkintaan 
annettujen ohjeiden perusteella. Vaativuustaso kaksi eli erikoisammattitehtävät 
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edellyttävät alan ammatti-, jatko- ja täydennyskoulutuksen tai itseopiskelun 
lisäksi työkokemuksella hankittuja erityistietoja ja taitoja sekä työhön liittyvien 
laajojen asiayhteyksien ja työvälineiden hallintaa. Työ tehdään erikoisammatti-
tehtävissä itsenäisesti lainsäädännön ja yleisten menettelyohjeiden mukaan. 
Vaativuustaso yksi sisältää vaativia erikoisammattitehtäviä, joissa mm. edelly-
tetään laaja-alaista asiantuntijuutta, työhön liittyvien laajojen asiayhteyksien 
hallintaa ja kykyä toimia työntekijöiden kouluttajana.     

Liiketalouden perustutkinto sisältää taloushallinnon opintoihin liittyen 
seuraavat tutkinnon osat ammattitaitovaatimuksineen: 

 
a) Talouspalvelut tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 

(Opetushallitus 2014, 63) opiskelija  
 

- kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat, 
- laskee tavanomaisen maksettavan palkan, 
- laskuttaa, 
- hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia ja 
- hoitaa ostoreskontraa. 

 
b) Kirjanpidon tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa (Opetushallitus 

2014, 69) opiskelija  
 

- hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa, 
- kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät, 
- täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpi-

toon, 
- laatii tai tarkistaa kausiveroilmoituksen oikeellisuuden ja 
- kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot. 

 
c) Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osan ammatti-

taitovaatimuksissa (Opetushallitus 2014, 135) opiskelija  
 

- kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot, 
- tuottaa viralliset tilinpäätösraportit, 
- tulkitsee yrityksen tilinpäätöstä ja 
- laskee yrityksen verotettavan tulon. 

 
Lisäksi opiskelija voi valita Palkanlaskennan tutkinnon osan (Opetushallitus 
2014, 82) tai Toiminnan kannattavuuden suunnittelun tutkinnon osan (Opetus-
hallitus 2014, 130), joissa on myös tutkinnonosakohtaiset ammattitaitovaati-
mukset. Eri tutkinnon osista on voitu laatia oppilaitoskohtaisesti tarjottavia 
opintokokonaisuuksia, joiden kautta on ajateltu opiskelijan saavuttavan hyvän 
ja riittävän ammattitaidon ja valmiuden kasvaa työelämän eri työtehtävissä ta-
loushallinnon osaajaksi.  
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TAULUKKO 1  Työehtosopimuksen tehtävämäärittelyt ja perustutkinnon kol-
  men tutkinnon osan arviointikriteerit (Erityisalojen toimihenki-
  löliitto ERTO ry 2017, 19-20; Opetushallitus 2014, 63-88) 

TALOUSHALLINTOALAN 
TYÖEHTOSOPIMUS 

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON 
OPETUSSUUNNITELMA 

Vaativuustaso 4 eli perustehtävät: 
Annettujen ohjeiden ja selvästi määriteltyjen me-
nettelytapojen mukainen tiliöinti, tiliöintien tek-
ninen tarkastaminen, tositteiden järjestely ja mak-
su- sekä tositeliikenteen käsittely ja palkkatapah-
tumien tallentaminen ja tekninen tarkastaminen. 
 

Talouspalvelut tutkinnon osan arviointikriteerejä: 
Tyydyttävä osaaminen: Noudattaa organisaation 
ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä 
sekä noudattaa ohjattuna ajantasaisia säädöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita. Valmistelee ohjattuna doku-
mentit tai tositteet käsittelyä (tarkastusta, hyväksyn-
tää ja kirjausta) varten. Tarkistaa ohjattuna tietojen 
oikeellisuuden, noutaa, lähettää ja siirtää ohjattuna 
tiedostoja. Laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset 
tapahtumat sekä tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman 
ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien 
laajuudessa käyttäen tietolähteitä. 
Kirjanpidon tutkinnon osan arviointikriteerejä: 
Tyydyttävä osaaminen: Järjestää ohjattuna tositteet 
kirjaamista varten, kirjaa ohjattuna tavanomaiset 
tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja tarkistaa oh-
jattuna kausiveroilmoituksen oikeellisuuden. Kirjaa 
ohjatusti varaston muutoksen, kirjaa ohjattuna py-
syvien vastaavien rakennusten ja kaluston ar-
vonalentumiset. 

Vaativuustaso 3 eli ammattitehtävät: 
Itsenäinen, suoriteperusteisen ja säännöllisesti 
täsmäytyvän kirjanpidon ja 
tilinpäätösehdotuksen laatiminen pienyrityksille 
sekä laajojen tilinpäätöksien määriteltyjen osien 
valmisteleminen. 
Annettujen ohjeiden mukainen palkanlaskenta, 
joka edellyttää työehtosopimuksiin liittyvien 
perusasioiden tuntemusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talouspalvelut tutkinnon osan arviointikriteerejä: 
Kiitettävä osaaminen: Noudattaa organisaation 
ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä 
sekä soveltaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja 
ohjeita. Valmistelee vaihtelevissa tai uusissa 
tilanteissa oma-aloitteisesti dokumentit tai tositteet 
käsittelyä (tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta) 
varten organisaation ohjeiden mukaisesti. Tarkistaa 
vaihtelevissa tai uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti 
tietojen oikeellisuuden ja päivittää tarvittaessa 
rekistereissä olevia tietoja. Noutaa, lähettää ja siirtää 
tiedostoja vaihtelevissa ja uusissa tilanteissa. Laskee 
ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat, 
tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen 
sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien 
laajuudessa käyttäen tietolähteitä. 
Kirjanpidon tutkinnon osan arviointikriteerejä: 
Kiitettävä osaaminen: Järjestää vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-aloitteisesti tositteet 
kirjaamista varten organisaation ohjeiden 
mukaisesti. Kirjaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti 
tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden 
oikaisuerät. Täsmäyttää itsenäisesti kuukauden 
lopussa rahatilien ja velka- ja saamistilien saldot. 
Laatii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti 
kausiveroilmoituksen tai tarkistaa 
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Vaativuustaso 4 eli perustehtävät vastaavat liiketalouden perustutkinnon tyy-
dyttävää osaamista, jossa tehtäviä tehdään ohjatusti ja tässä vaiheessa tapa teh-
dä työtä ei ole vielä itsenäisesti tapahtuvaa. Liiketalouden perustutkinnossa 
tyydyttävällä tasolla mennään pitemmälle tuloslaskelman ja taseen sisällön tul-
kitsemisessa. Lisäksi varaston muutoksen, pysyvien vastaavien rakennusten ja 
kaluston arvonalentumisten perusosaamista edellytetään liiketalouden perus-
tutkinnossa. Vaativuustaso 3 eli ammattitehtävät vastaavat Talouspalvelut tut-
kinnon osan ja Kirjanpito tutkinnon osan sekä Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen 
verotus tutkinnon osan kiitettävän osaamisen kriteerejä, joissa itsenäinen tehtä-
vien hoitaminen korostuu. Hyvä-tasoisen osaamisen kriteereissä osaaminen ei 
vielä ole täysin itsenäistä ja oma-aloitteista toimintaa. Talouspalvelut tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksissa mainitaan myös tavanomaisen maksettavan 
palkan laskeminen, jolloin opiskelija tuntee työehtosopimukseen liittyviä pe-
rusasioita. Palkanlaskenta tutkinnon osan mahdollisesti opiskeltuaan opiskelija 
osaa laskea palkanmaksukaudelta maksettavan palkan, maksettavan palkan 
erityistilanteissa ja laatia palkanlaskentaan liittyvän kausiveroilmoituksen. Voi-
daan todeta, että kiitettävä-tason liiketalouden perustutkinnon osaamisissa 
päästään osittain lähelle vaativuustasoa 2 eli erikoisammattitehtäviä, mutta ko-
konaisuutena itsenäinen kokonaisvaltainen tilinpäätösten laatiminen ja erityi-
sesti asiakkaiden verotuksen ja yritystalouden konsultointi ovat selvästi jo kor-
keampaa osaamista kuin mihin liiketalouden perustutkinnon osaamisedelly-
tyksissä päästään. Taloushallinnon merkonomikoulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelija saavuttaa riittävän osaamisen todellisissa työtehtävissä työssäoppi-
misen aikana. Riittävään osaamiseen liittyviä ammatillisia taitoja ovat opetus-

 
 
 
 
 
 
Vaativuustaso 2 eli erikoisammattitehtävät: 
Työ tehdään itsenäisesti lainsäädännön ja yleisten 
menettelyohjeiden mukaan. Työhön liittyy myös 
työvälineiden hallintaa. Eri yhtiömuotoisten 
yritysten tilinpäätösten itsenäinen 
kokonaisvaltainen laadinta, asiakkaan neuvonta 
verotuksen ja yritystalouden asioissa tai lisäksi 
muiden tekemien tilinpäätösten oikeellisuuden 
tarkastaminen tai työehtosopimusten tulkinta ja 
työsuhdeasioiden neuvonta. Palkanlaskenta, joka 
edellyttää työsopimusten tulkintaa ja 
työsuhdeasioiden neuvontaa. 
 

kausiveroilmoituksen. Tulostaa itsenäisesti 
kirjanpidon raportit organisaation ohjeiden 
mukaisesti. Laskee ja kirjaa itsenäisesti varaston 
muutoksen organisaation arvostamis- ja 
jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Laskee ja kirjaa 
itsenäisesti pysyvien vastaavien rakennusten ja 
kaluston arvonalentumiset organisaation 
arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti. 
Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 
tutkinnon osan arviointikriteerejä: 
Tyydyttävä osaaminen: Kirjaa ohjattuna tilikaudelle 
kuuluvat tulot ja menot, tulostaa tuloslaskelman ja 
taseen sekä liitetiedot ja tase-erittelyt. Laskee ja 
tulkitsee ohjattuna yrityksen kannattavuutta ja 
rahoitusta tilinpäätöstietojen perusteella. Laskee 
ohjattuna yrityksen verotettavan tulon.  
Kiitettävä osaaminen: Laskee ja kirjaa tilikaudelle 
kuuluvat tulot ja menot. Tulostaa tuloslaskelman ja 
taseen sekä tarkistaa niiden oikeellisuuden, tulostaa 
liitetiedot ja tase-erittelyt sekä tarkistaa niiden 
oikeellisuuden. Laskee ja tulkitsee itsenäisesti 
yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta 
tilinpäätöstietojen perusteella. Laskee itsenäisesti 
yrityksen verotettavan tulon.  
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suunnitelmassa mainitut osaamista arvioivat kriteerit. Liiketalouden perustut-
kintoon liittyvien taloushallinnon tutkinnon osien osaamisvaatimukset voidaan 
todeta vastaavan työehtosopimuksen vaativuustasoa 3 eli ammattitehtäviä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialaraportin (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2009) mukaan tärkeimmät osaamisalueet kirjanpidon ja tilinpäätös-
palveluiden ammateissa ovat: 

 
- laskentaosaaminen ja tilinpäätöskäytäntöjen tuntemus, 
- kirjanpitoon liittyvien ATK-ohjelmien hallinta, 
- laskentatoimen kehittämisvalmiudet, arviointikyky, 
- asiakasvalmiudet, myyntitaidot, 
- yritysneuvojan taidot, konsultointitaidot, 
- sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja kommunikaatiokyky, tiedon ja-

kaminen sekä 
- kielitaito, kotimaisten ja osin kansainvälisten säännösten tuntemus.  

 
Toimialaraportin mukaan laskentatoimen osaamisen ohella tilitoimistoalalla 
edellytetään myös taitoja, jotka merkitsevät muutosta aiempaan osaamiseen ja 
koulutukseen. Yhä keskeisempään asemaan nousee asiakasvalmiudet, sosiaali-
set taidot, myyntitaidot ja konsultointitaidot. Tulevaisuudessa osassa yrityksis-
tä kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen on tärkeää. Jo nyt edellytetään edis-
tyneimmissä tilitoimistoissa kykyä käyttää englantia työkielenä. (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2009.) ERTO:n (2017, 19-20) ammattitehtävien vaativuustaso 
kattaa toimialaluokituksen osaamisalueista perusosaamistason ja liiketalouden 
perustutkinnossa myös sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja lisäksi kom-
munikaatiokyky sekä asiakaspalvelun perustaidot ovat tutkinnon osien arvioin-
tikriteereissä mukana. Taloushallinnon osaamisen ja tilinpäätöskäytäntöjen tun-
temus sekä kehittämisvalmiudet ja arviointikyky konsultointitaitoineen ovat 
taitoja, jotka karttuvat työkokemuksen kautta.     

Kavanagh ja Drennan (2008, 18) painottivat oppimista jatkuvana proses-
sina ja sitä, että työelämän edellyttämät vaativammat taidot saavutetaan ainoas-
taan työssä tapahtuvassa ohjauksessa. Wellsin ja muiden (2009, 415) mukaan 
persoonalliset, älylliset ja vuorovaikutteiset laskentatoimen ammatilliset ky-
vykkyydet ovat tärkeitä ja tarpeellisia tekijöitä työssä menestymisen kannalta. 
Heidän mukaansa ammatillinen menestyminen vaatii tasokkaan teknisen val-
miuden lisäksi ammatillista sopivuutta, jossa asiakkaiden tarpeet ja vaatimuk-
set huomioidaan. Myös Howieson (2003, 100) piti teknisen taidon tärkeyden 
lisäksi merkittävänä analysoinnin taitoa, innovatiivista ongelmanratkaisua, 
kommunikaatiota ja asiakassuhteita. Voidaan olettaa, että valmistuva taloushal-
linnon merkonomi on työssäoppimisen aikana saavuttamassa liiketalouden 
alalle tulijana perustutkinnon mukaisen osaamisen, jossa tärkeää on omata mm. 
Howiesonin (2003) esille tuomia kommunikaation ja asiakaspalvelun taitoja. 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä 
niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaa-
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misen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa 
selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. (Opetushallitus 2014, 267.)    

Anderson-Goughin ja muiden (1998) tutkimukseen viitaten voidaan to-
deta, että ammatillinen sosiaalistuminen on hyvin tilitoimistokohtaista ja työ-
paikkaohjaajan ja työssäoppimassa olevan opiskelijan toiminta liittyy oleellises-
ti ammatillisen sosiaalistumisen prosesseihin. Ammatillista sosiaalistumista, 
jossa opiskelija on saavuttanut organisaation edellyttämän riittävän kompetens-
sin, voidaan todeta työssäoppimisjakson lopussa ammattiosaamisen näytöissä. 
Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavutta-
nut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen ja työelämän edellyttämän 
ammattitaidon. Arviointi on kriteeriperusteista numeroarviointia ja sillä arvioi-
daan ammattiosaamista työprosessin-, työtehtävien- ja työn perustana olevan 
tiedon sekä elinikäisen oppimisen taitojen osalta.  

Ammattitaidon osoittaminen tapahtuu ammattiosaamisen näytössä hoi-
tamalla jotakin taloushallinnon osa-aluetta Talouspalvelut tutkinnon osassa 
(esimerkiksi liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myynti-
reskontra ja maksukehotukset sekä ostoreskontra), Kirjanpidon tutkinnon osas-
sa (tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä) ja Tilinpäätös-
kirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osassa (osallistumalla yrityksen tai 
organisaation tilinpäätöksen laadintaan toimistoympäristössä). Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä. Ar-
vioinnissa siis todetaan arviointihetkellä oleva osaaminen. Arvioinnin suoritta-
vat arvioitavana oleva opiskelija (työssäoppija) itse, oppilaitoksen edustaja 
(työssäoppimista ohjaava opettaja) ja työelämän edustaja, joka on lähinnä työs-
säoppimispaikalla opiskelijan työtä ohjannut työntekijä, esimies ja/tai omista-
jayrittäjä. Arviointiasteikko on T 1 (tyydyttävä), H 2 (hyvä) ja K 3 (kiitettävä). 
Tutkinnon osien arviointikriteerit on ryhmitelty arviointiasteikon mukaisesti. 
Voidaan sanoa, että tyydyttävää osaamista on osaaminen, jossa opiskelija sel-
viytyy työtehtävistään ohjatusti ja autetusti. Hyvän tasoisessa osaamisessa 
opiskelija suoriutuu työtehtävistään annettujen ohjeiden mukaisesti ja kiitettä-
vän tasoisessa osaamisessa opiskelija työskentelee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti työtehtävissään.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketalouden perustutkintoon kuulu-
vien taloushallinnon tutkinnon osien kiitettävän tasoinen osaaminen vastaa 
tutkimuskirjallisuuden ja työelämän edellyttämää ammattitehtävissä tarvitta-
vaa perusosaamista, ammatillista kompetenssia.  
  



  

4 TUTKIMUSAINEISTON ESITTELY 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetty empiirisen aineiston keruume-
netelmä sekä tarkastellaan laadulliselle tutkimukselle olennaisia rajauksen ja 
tulkinnan asioita. Alaluvussa 4.3 esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto ja 
sen teemoittelu. 

4.1 Aineiston keruumenetelmä 

Tutkimuksessa on käytetty tiedonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua haas-
tattelua, joka sallii haastateltavalle enemmän vapauksia kuin strukturoitu haas-
tattelu. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa tutkija määrää kysymykset, 
mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin ja joskus jopa ehdottaa uusia 
kysymyksiä. Haastateltava voi myös poiketa kysymysten järjestyksestä. Puoli-
strukturoitu haastattelu on käytetyin laadullisen aineiston keruumenetelmä 
yhteiskunta- ja liiketaloustieteissä. (Koskinen et al. 2005, 104-105.) Hirsjärvi ja 
Hurme (2004, 47) kutsuvat puolistrukturoitua haastattelumenetelmää teema-
haastatteluksi. Heidän ajattelunsa pohjautuu Mertonin, Fisken ja Kendallin 
(1956) julkaisuun The Focused Interview, jossa kohdennettuun haastatteluun 
liittyy seuraavat ominaispiirteet (Merton et al. 1956, 3-4):  

1. Tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen.
2. Alustavasti on selvitetty tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, raken-

teita, prosesseja ja kokonaisuutta. Tämän sisällön- tai tilanneanalyysin avul-
la on päädytty tiettyihin oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden seurauk-
sista.

3. Analyysin perusteella kehitetään haastattelurunko.
4. Haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuk-

siin tilanteista, jotka tutkija on ennalta analysoinut.
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Tutkimuksen aineisto muodostui haastatelluista tilitoimistoammattilaisista ja 
työssäoppimassa olleista taloushallinnon merkonomiopiskelijoista. Haastatelta-
vilta kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla subjektiivisia kokemuksia 
ja niiden pohjalta muodostuneita käsityksiä työssäoppimassa olevien opiskeli-
joiden osaamisesta, sen kehittymisestä ja odotuksista sekä niiden vastaavuudes-
ta tilitoimistoammattilaisten odotuksiin. 

Tutkimuksessa haastateltaville kerrottiin siitä, miksi haastattelua suorite-
taan ja millaisesta haastattelusta on kysymys sekä kerrottiin, miten aineistoa 
tullaan käyttämään. Tutkimus haluttiin nähdä avoimena, jolloin tutkittaville 
avoimesti selvitetään tutkimuksen tarkoitus, pyydetään heitä yhteistyöhön ja 
pyritään vaikuttamaan positiivisesti ihmisten elämään. Tällä tavoin pyrittiin 
huomioimaan tutkimuksen objektiivisuus, vaikka tavallisesti objektiivisuuden 
vaatimuksella tarkoitetaan sitä, että tutkija pyrkii havainnoimaan kohdettaan 
sitä häiritsemättä, eräällä tavalla salaa kurkistellen (Eskola & Suoranta 2008, 
127). Haastattelussa käytetyt kysymykset (liite 6) olivat Gorden (1969) aikanaan 
laatiman tyypittelyn mukaisesti mitä-kysymyksiä, joilla selvitettiin haastatelta-
van työtehtäviä ja osaamista. Lisäksi miksi-kysymyksillä selvitettiin haastatel-
tavan motivaatioon liittyviä tekijöitä ja mielipidekysymysten kautta asenteisiin 
ja arvoihin liittyviä tekijöitä. 

4.2 Aineisto ja sen tulkinta 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että aineisto on rajattu mahdollisim-
man hyvin (Eskola & Suoranta 2008, 119). Pienten aineistojen etuna on se, että 
niihin on helpompi päästä sisälle ja näin oppia tuntemaan oma aineistonsa 
(Heiskala 1990, 247). Empiirisen aineiston haastateltavia tutkimuksessa oli yh-
teensä 36 jakautuen kahteen tilitoimistoammattilaisten (omistajayrittä-
jät/esimiehet ja kirjanpitäjät, 21 haastateltavaa) ja yhteen opiskelijoiden ryh-
mään (15 haastateltavaa).  

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on tehdä aineistosta selke-
ää ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysissa aineistoa pyri-
tään tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota, vaan päinvas-
toin pyritään informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistos-
ta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 2008, 137.) Puolistrukturoidulla 
haastattelulla kerätty empiirinen aineisto luokiteltiin neljään ryhmään, joissa 
jokaisessa käytiin läpi haastattelun kysymysten vastauksia. Nämä ryhmät olivat 
(1) omistajayrittäjien/esimiesten, (2) kirjanpitäjien ja (3) opiskelijoiden sekä (4) 
tilitoimistojen ryhmät. Ryhmien (1) – (3) osalta koottiin ja selvennettiin eri ryh-
missä olevia vastauksia. Tilitoimistojen ryhmässä haastattelukysymysten vasta-
uksia tutkittiin kussakin tilitoimistossa haastateltujen omistajayrittä-
jän/esimiehen, kirjanpitäjän ja opiskelijan osalta. Näin aineiston analyysi muo-
dostui yhteyksien ja erojen etsimisestä aineistoa lajittelemalla ja luokittelemalla 
(Koskinen et al. 2005, 39).   
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Mäkelä (1990, 47-48) on kiinnittänyt huomiota laadullisen aineiston arvi-
oinnissa aineiston yhteiskunnalliseen merkitykseen ja riittävyyteen, analyysin 
kattavuuteen, arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. Eskolan ja Suorannan (2008, 
214) mukaan aineiston merkittävyys on hyvin suhteellinen asia, jolloin tutkijan 
on tarvittaessa puolustettava aineiston merkittävyyttä, vaikka sen tärkeydelle ei 
olisikaan helppo sanoa ennakkokriteerejä. He toteavat, että laadullisessa tutki-
muksessa on vaikeaa, ellei mahdotonta, laskea ennakolta riittävän aineiston 
kokoa. Heidän mukaansa vakiintuneista otantateorioista ei ole apua eikä aineis-
toa ole tarpeellista kasvattaa liikaa. Yhtenä vaihtoehtona on analysoida tarkasti 
pieni aineisto ja koetella sen jälkeen tuloksia laajemmassa aineistossa. Toisaalta 
analyyttinen kattavuus on sitä, että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimin-
toihin aineistosta. Tällöin laadullisten aineistojen analyysiin tarkoitetut tietoko-
neohjelmat voivat olla käyttökelpoisia. Aineisto on kuitenkin koottu rajatusta 
tapauksesta. Lisäksi huomionarvoista on analyysin arvioitavuus ja toistettavuus, 
jolloin tutkijan päättelyn seuraaminen tulee mahdolliseksi. Toistettavuus laa-
dullisessa tutkimuksessa on sitä, että analyysissa käytetyt luokittelu- ja tulkin-
tasäännöt esitetään niin yksiselitteisesti kuin mahdollista. Toisen tutkijan tulisi 
voida niitä soveltamalla tehdä samat tulkinnat aineistosta. (Eskola & Suoranta 
2008, 214-215.)  

Tässä tutkimuksessa haastateltavat on koottu tiettynä hetkenä tilitoimis-
toissa työssäoppimassa olleista taloushallinnon merkonomiopiskelijoista, jolloin 
on tavoiteltu työssäoppimisjaksoon liittyvää tyypillistä ja vuosittain toistuvaa 
tilannetta. Jokainen haastateltava on haastateltu erikseen saman haastattelijan 
toimesta puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tällöin opiskelijoille ja tili-
toimistoammattilaisille on ollut kullekin ryhmälle omat teemakysymykset (liite 
6), joista osa on ollut samoja molemmille ryhmille, sekä lisäksi on annettu tilaa 
myös muille kommenteille. Vastaavanlaisen haastattelun suorittaminen on 
mahdollista analyysissa käytetyn luokittelun mukaisesti. 

Laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe on tulkintojen tekeminen. 
Tähän vaiheeseen ei Eskolan ja Suorannan (2008, 145-146) mukaan ole olemassa 
oikeastaan minkäänlaisia muodollisia ohjeita. Heidän mielestään tulkintojen 
hedelmällisyys ja osuvuus ovat lopulta kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvi-
tuksesta. Varton (1992, 86-90) mukaan yksityisestä yleiseen etenevän tulkintojen 
tekemisen yksi heuristinen apuväline on nk. fenomenologinen menetelmä. Täl-
löin yksinkertaistaen pyritään näkemään tutkittava ilmiö mahdollisimman pel-
kistettynä ilman etukäteisoletuksia ilmiön luonteesta. Fenomenologisessa me-
netelmässä edetään yksittäisen ilmiön oivaltavasta havainnoinnista toisiaan 
seuraavien tutkimusvaiheiden kautta tilanteeseen, jossa on mahdollista nähdä 
ilmiöön liittyviä syvempiä merkityksiä. Juuri fenomenologisessa menetelmässä 
ajatellaan, että yksityistapaus on esimerkki yleisestä. Eskola ja Suoranta (2008, 
146) kuitenkin tähdentävät, että fenomenologisessa tulkinnassa on myös epä-
selviä kohtia, joihin ei ole annettavissa yleispäteviä ja aina kohdallisia neuvoja. 
Heidän mukaansa joudutaan aina tyytymään todellisuuteen sellaisena kuin se 
tulkitsemisen ja ymmärtämisen prosesseissa ilmenee. Karvonen (1991, 25-26) 
toteaa, että esityksen ja todellisuuden välisen suhteen sijasta keskeiseksi nousee 
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eri esitysten välinen suhde. Laadullisten aineistojen analyyseissa keskitytään 
aineiston eroihin ja moninaisuuteen. Tällöin aineiston analyysi on väistämättä 
tarkempaa ja siten aineistolähtöisempää kuin ennen. (Eskola & Suoranta 2008, 
139.) Empiirisen aineiston eri ryhmien välisiä suhteita pyrittiin selvittämään 
vertailemalla ryhmien samoihin kysymyksiin antamia vastauksia, vastausten 
yhtäläisyyksiä ja eroja myös saman tilitoimiston sisällä eri toimijoiden antamis-
sa vastauksissa. Laadullisessa tutkimuksessa on yleensäkin periaatteena koros-
taa poikkeavien tapausten tärkeyttä päättelyssä (Becker 1998; Koskinen et al. 
2005; Seale 1999).   

Tutkittaessa esimerkiksi elämäkertoja teksteinä, kulttuurituotteina, huo-
mio kiinnitetään itse kertomuksen kerronnalliseen kokonaisuuteen. Haastatte-
lussa haastateltava tekee oman tulkintansa, tutkija toisen asteen tulkinnan käsi-
tellessään aineistoaan ja kolmannen raporttia muokatessaan. Raporttiinhan ei 
yleensä voida mahduttaa muuta kuin tutkijan intuition mukaan kaikkein par-
haat ja valaisevimmat haastattelupätkät. Raportin lukijan tulkinta on siten jo 
neljännen asteen tulkinta. (Hoikkala 1987, 174-175.) Laadullisen tutkimuksen 
arvioinnissa keskitytäänkin validiteetin ja reliabiliteetin sijaan usein vakuutta-
vuuteen, jonka Golden-Biddle ja Locke (1993) jakavat autenttisuuteen, uskotta-
vuuteen ja kriittisyyteen. Autenttisuus on tutkittavan alueen aitoa tuntemusta, 
uskottavuus on kirjoittamisen ja tehtyjen selitysten uskottavuutta ja kriittisyys 
kohdistuu esimerkiksi aiempaa kirjallisuutta ja vakiintuneita käsityksiä kohtaan.  

Tilitoimistoittain kootut vastaukset samoihin kysymyksiin muodostivat 
saman tarinan kyseisessä tilitoimistossa tapahtuneesta työssäoppimisprosessis-
ta, jossa kertojina saattoi olla omistajayrittäjä/esimies, kirjanpitäjä ja työssäop-
pimassa ollut opiskelija. Toisaalta tilitoimistokohtaisesti saattoi syntyä niin 
monta eri tarinaa riippuen siitä, montako toimijaa tilitoimistossa haastateltiin. 
Eri asiayhteyksiin liitettiin sitaatteja haastateltavien kommenteista, jolloin saa-
tiin poistetuksi raportin laatijan omaa tulkintaa. Sitaattien kautta saatiin parhai-
ten esille haastateltavien käyttämän kielen monimuotoisuus ja samalla alkoi 
rakentua kussakin tilanteessa oleva sosiaalinen todellisuus. 

4.3 Empiirisen aineiston esittely 

Tutkimuksessa haastateltiin 12 tilitoimiston omistajayrittäjää tai esimiestä ja 9 
tilitoimistoissa työskentelevää kirjanpitäjää sekä 15 opintojen viimeisessä vai-
heessa työssäoppimassa ollutta taloushallinnon merkonomiopiskelijaa. Opiske-
lijat olivat samasta oppilaitoksesta ja tilitoimistot olivat opiskelijoiden työssä-
oppimispaikkoja. Haastatellut työelämän edustajat toimivat myös opiskelijoi-
den työpaikkaohjaajina. Kahden tilitoimiston osalta haastateltiin ainoastaan 
omistajayrittäjiä. Kyseiset tilitoimistot eivät ole mukana tilitoimistokohtaisessa 
vertailussa. Isoja tilitoimistoja oli neljä, keskikokoisia kuusi ja pieniä seitsemän. 
Tilitoimiston koko määriteltiin henkilömäärän mukaan. Haastateltavina olleissa 
pienissä tilitoimistoissa oli 1 – 2 työntekijää, keskikokoisissa 3 – 9 ja suurissa yli 
10 työntekijää. Kyseinen tilitoimistojaottelu tehtiin oletuksesta, että opiskelijan 
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työssäoppimisprosessi saattoi vaihdella tilitoimistotyöntekijöiden lukumäärän 
mukaan, esimerkiksi opiskelijan ohjaamiseen saattoi osallistua useampikin 
työntekijä isommissa tilitoimistoissa. Taulukossa 2 on haastateltavat ryhmitelty 
tilitoimistoittain (isot: , keskikokoiset:  ja pienet: ). Tilitoimistot I 
ja J edustavat samaa tilitoimisto-organisaatiota, mutta tässä tutkimuksessa niitä 
käsitellään eri tilitoimistoina, koska kummallakin opiskelijalla oli oma työpaik-
kaohjaajansa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja jokainen haastat-
telu tallennettiin ja tallennus kirjoitettiin tekstiksi sekä luokiteltiin eri ryhmien 
ja kysymysten mukaan. Tällöin vastausten esiin nostamien asioiden ja koke-
musten tarkempi osittaminen suurempiin kokonaisuuksiin nopeutui (Abernet-
hy et al. 1999, 8). 

 
TAULUKKO 2  Haastateltavat tilitoimistoittain ryhmiteltyinä 
 

 
 
Pieniä tilitoimistoja oli seitsemän, joissa haastateltuja omistajayrittäjiä oli kuusi, 
kirjanpitäjiä yksi ja opiskelijoita viisi. Keskikokoisissa tilitoimistoissa haastatel-
tiin kolmea omistajayrittäjää, kuutta kirjanpitäjää ja kuutta opiskelijaa. Suurista 
tilitoimistoista haastateltiin kolmea omistajayrittäjää tai esimiestä, kahta kirjan-
pitäjää ja neljää opiskelijaa. Kenttätutkimukseen liittyvät haastattelut suoritet-
tiin tilitoimistoissa noin kuukauden aikana opiskelijoiden ollessa juuri silloin 
työssäoppimisen viimeisessä vaiheessa.   

A - D E - J K - Q
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Aineiston keruumenetelmäksi valittu puolistrukturoitu teemahaastattelu 
(liite 6) mahdollistaa kysymysten joustavan esittämisen siten, että haastateltavi-
en vastausten laajuus ja syvyys mahdollistuvat (Lillis 1999, 84). Haastattelut on 
teemoitettu siten, että sen kautta voidaan valaista tutkimusongelmaa (Eskola & 
Suoranta 2008, 174) eli valmistuvan taloushallinnon merkonomin ammatillisen 
osaamisen kehittymistä. Empiirisestä aineistosta haetaan vastuksia teemoitta-
malla haastattelut seuraavasti:  

 
- Opiskelijoiden käsitykset osaamisestaan: 

o osaaminen työssäoppimisen alussa 
o oppiminen työssäoppimisen aikana 
o havaintoja edellytettävästä osaamisesta 
o ammatillisia taitoja tilitoimistoalalla menestymiseen 
o opiskelijoiden osaamiskäsitysten vertailua oppilaitoksen tavoittei-

siin (perustutkinnon osaamistavoitteisiin)  
 

- Tilitoimistoammattilaisten käsitykset opiskelijoiden osaamisesta: 
o havaintoja osaamisesta työssäoppimisen alussa 
o havaintoja oppimisesta työssäoppimisen aikana 
o odotukset osaamisesta työssäoppimisen aikana 
o havaintoja opiskelijoiden työelämävalmiudesta 
o tilitoimistoammattilaisten osaamisodotusten vertailu oppilaitok-

sen tavoitteisiin 
 

- Taloushallinto-osaaminen tilitoimistossa: 
o ammatillinen kompetenssi tilitoimistoalalla menestymiseen 
o taloushallinnon ammattilaiselta edellytettävä osaaminen 
o tulevaisuuden muutokset tilitoimistoammattilaisen osaamiseen 
o työelämän osaamishavaintojen vertailua 

 
- Havaintoja ammatillisuuden kehittymisestä tilitoimistoittain: 

o tilitoimistokohtainen ammatillinen sosiaalistuminen 
o taloushallinnon ammatillisen osaamisen vertailua 
o taloushallinnon ammatillisuuden kehittymisen vertailua. 

 
Edellä kuvattu vastausten teemoittelu tekee mahdolliseksi vertailla edellä mai-
nittujen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa, josta poimitaan kes-
keiset aiheet esiteltäviksi kokoelmiksi, jotka tutkimusongelman kannalta ovat 
olennaisia. Teemoittelun avulla tekstiaineistosta saadaan esille kokoelma erilai-
sia vastauksia tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin, jolloin tutkimustulokset 
palvelevat parhaiten juuri erilaisia käytännöllisiä intressejä (Eskola & Suoranta 
2008, 174). Empiirinen aineisto muodostaa luokittelun opiskelijoihin, tilitoimis-
toammattilaisiin ja tilitoimistoittain havainnoitaviin toimijoihin. Näiden luokit-
telujen analysoinnissa käytetään sekä opiskelijoiden että tilitoimistoammatti-
laisten suoria lainauksia eli sitaatteja sopivassa määrin kulloinkin kyseessä ole-
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viin teeman aiheisiin liittyen. Sitaattia voidaan käyttää perustelemaan tutkijan 
tekemää tulkintaa, aineistona kuvaamaan esimerkkiä, tekstiä elävöittävänä lai-
nauksena ja aineistona, josta voidaan pelkistää tiivistettyjä kertomuksia (Savo-
lainen 1991, 454). Vaikka sitaatit saattavat olla mielenkiitoisia, ei välttämättä 
kovin pitkälle meneviä analyyseja ja johtopäätöksiä voida niiden pohjalta osoit-
taa, vaan teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta 
(Eskola & Suoranta 2008, 175). Empiirisestä aineistosta voi tulla esille muitakin 
tapoja luokitella ja analysoida tietoa kuin alkuperäisen luokittelun mukaisesti. 
Tutkimuksessa verrataan empiirisen aineiston luokittelujen vastauksia oppilai-
toksen odotuksiin ja työelämän vaatimuksiin. Vertailujen pohjalta muodoste-
taan teemoista esiin tulevien odotusten ja vaatimusten sekä empiirisistä aineis-
toista esiin tulevista havainnoista yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia. Näiden 
pohjalta muodostetaan käsitystä opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehit-
tymisestä.   

Empiirisen aineiston määrä laadullisessa tutkimuksessa on tutkimuskoh-
tainen, joten vastauksia tarvitaan juuri sen verran kuin on aiheen kannalta vält-
tämätöntä (Eskola & Suoranta 2008, 62-63). Guest, Bunce ja Johnson (2006) to-
teavat, että tiedon saturaatio saavutetaan, kun on riittävästi tietoa toistaa tutki-
mus, kun kyky saada lisäinformaatiota on saavutettu ja kun tiedon lisäkerää-
minen ei ole enää mahdollista. Heidän mukaansa tarkoituksenmukaisen näyt-
teen koko perustuu tyypillisesti "kylläisyyden" käsitteeseen tai siihen pisteeseen, 
jossa uusia tietoja tai teemoja ei havaita. Saturaatio on hyödyllinen käsitteellisel-
lä tasolla, se tarjoaa vähän käytännön ohjeita näytekokojen arvioimiseksi ennen 
tiedonkeruuta, joka on tarpeen laadukkaan tutkimuksen suorittamiseksi. Tieto-
kokonaisuuden perusteella he havaitsivat, että kylläisyys tapahtui ensimmäis-
ten kahdentoista haastattelun aikana, vaikka metateemojen peruselementit tuli-
vat esille jo kuuden haastattelun jälkeen. (Guest, Bunce & Johnson 2006, 59-82.) 
Saatua haastatteluaineiston määrää (yhteensä 36 kpl) voidaan tutkimuksen 
kannalta pitää relevanttina ja eri informanttiryhmiltä saatuja vastauksia aineis-
ton saturaation osalta riittävänä määränä. 
  



  

5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien lainausten tarkoituksena on kuvata 
ja tuoda empiirisestä aineistosta esille tekijöitä, joista lukija voi havaita yhtey-
den haastateltavien ilmaisun ja tutkijan tulkinnan välillä tutkittavasta ilmiöstä. 
Ensiksi analysoidaan opiskelijoiden käsityksiä osaamisestaan ja verrataan näin 
muodostuneita käsityksiä heidän oppilaitoksensa käsityksiin osaamisesta. Seu-
raavassa alaluvussa 5.2 tarkastellaan tilitoimistoammattilaisille syntyneitä käsi-
tyksiä opiskelijoiden osaamisesta ja samoin verrataan niitä oppilaitoksen osaa-
miskäsityksiin. Alaluvussa 5.3 analysoidaan tilitoimistoammattilaisten käsityk-
siä tilitoimistossa tarvittavasta taloushallinnon osaamisesta ja verrataan sitä 
työelämän osaamiskäsityksiin. Alaluvussa 5.4 tarkastellaan ammatillisuuden 
kehittymistä tilitoimistoittain, jolloin haetaan kokemuksia organisatorisesta 
ammatillisesta sosiaalistumisesta. Yhteenveto-luvussa verrataan tutkimuksen 
eri teemoja ja aineistoja toisiinsa ja esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. 

5.1 Opiskelijan käsitykset osaamisestaan 

Opiskelijoiden mielestä heistä jokainen (n = 15) teki vähintään avustavia, asia-
kasyritysten peruskirjanpitoon liittyviä tehtäviä, heistä 12 mainitsi selvästi teh-
neensä tilinpäätöksiin liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi opiskelija Erika (tilitoimisto 
F) teki pääasiallisesti peruskirjanpitoa sekä myös useita toiminimien tilinpää-
töksiä ja jonkin verran avoimien yhtiöiden tilinpäätöksiä. Haasteellisempi teh-
tävä oli isohkon rakennusalan osakeyhtiön kirjanpidon hoitaminen kahden
kuukauden ajalta ja hän teki myös kyseisen yhtiön vuoden tilinpäätöksen. Hän
joutui myös pohtimaan ja selvittämään eri asiakkaiden arvonlisäverotukseen
liittyviä kysymyksiä:

”Tääl on jonkin verran, tässä tilitoimistos tälläsii taiteelliseen alaan liittyviä, eli on aika paljon just kaik-
kii kirjottajia. Et on tälläst, tulee, se on tullu hyvin ALV-käsittelyssä just se, että ALVitonta ja ALVillis-
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ta, se vähän riippuu, mihin sitä kirjottamist tekee ja mihin se liittyy ja tälleen se on ollu, sellast on joutu-
nu miettimään.”  
 
Eerika (F) pääsi omasta mielestään tekemään monipuolisesti kirjanpitäjän työ-
hön liittyviä tehtäviä.   

Sanna (J) teki lähinnä pienten ravintoloiden peruskirjanpitoa. Hän kirjasi 
kuukausittain myynnit ja ostot maksuperusteisesti ja tilinpäätöksessä suoritepe-
rusteisesti. Hän teki yhden asiakasyrityksen tilinpäätöksen ja laski tuloveron, 
mutta työpaikkaohjaaja pääsääntöisesti teki veroilmoituksen ja ilmoitti tiedot 
verottajalle. Eetu (L) hoiti erilaisten toiminimien ja osakeyhtiöiden kirjanpitoa, 
teki niiden arvonlisäverolaskelmia ja veroilmoituksia. Lisäksi hän teki muuta-
man asunto-osakeyhtiön kirjanpitoa laatien myös asunto-osakeyhtiöiden bud-
jetteja ja budjettiseurantaa. Opiskelija Eetu teki myös kuukausittaisia arvon-
lisäverolaskelmia selvittäen yritysten valtiolle tilitettävän arvonlisäveron mää-
rän tai takaisin saatavan määrän. Heidi (D) kertoi työn koostuneen erilaisista 
lyhytkestoisista tehtävistä, koska hän oli aluksi auttamassa tilitoimiston eri 
henkilöitä. Työhön liittyi paljon selvittelytilien läpikäyntiä luottokorttilaskujen 
osalta ja Excel-taulukoiden avulla tehtäviä kustannuspaikkajaotteluja, jotka hän 
koki kovin haasteellisiksi ja pitkäkestoisiksi tehtäviksi. Työssäoppimisen lop-
puvaiheessa Heidi (D) teki laskujen kierrätykseen liittyviä tehtäviä, hoiti yhden 
yrityksen kirjanpitoa ja sai kokonaiskuvan kirjanpidon hoitamisesta arvon-
lisäveroasioineen ja tilinpäätöskirjauksineen. 

Senna (B) pääsi melko pitkälle työssäoppimisen aikana tilitoimistotyössä. 
Hän teki seitsemän tilitoimistoasiakkaan kirjanpitoa kokonaan. Työssäoppimi-
sen aikana Senna teki yhden välitilinpäätöksen ja työssäoppimisen jälkeen jat-
kaessaan palkallisena työntekijänä teki myös ensimmäisen varsinaisen tilinpää-
töksen. Lisäksi opiskelija pääsi työssäoppimisen aikana analysoimaan asiak-
kaan tuloksia ja kommentoimaan budjettieroja sekä samalla hän toi hieman esil-
le työn tekemiseen liittyvää asennettaan:   

 
”Siis ihan alusta loppuun analysoinu … asiakkaille kuukausia, et miten on menny myynnin puolesta ja 
bruttotuotot ja myyntikatteet ja näin. Että ne tekee yleensä ketjun kanssa sitten budjetin, niin … yritän 
kommentoida et miten toteutuma vertaa siihen budjettiin että, se on aika mielenkiintosta oppii joka päivä 
uutta jotain.”  
 

Larin (Q) mielestä tilitoimistotyö oli monipuolista ja hän sai opastusta 
laskutuksessa ja kirjanpidon tekemisessä sekä tilinpäätöksen laatimisessa toi-
minimen, asunto-osakeyhtiön ja osakeyhtiön osalta. Lari toteaakin osaamises-
taan ja työelämävalmiudestaan seuraavasti:  
 
”Kyl oon ollu tyytyväinen että oppinu taas paljo lisää kaikkee uutta ja, tuntuu et ois vähän, taas 
valmiimpi työelämään. Ja oppinu, uusia asioit mitä nyt ei välttämät koulus oo käyty läpi tai on käyty läpi 
mut saanu paremmat valmiudet”.  

  
Kaksi opiskelijaa mainitsee lisäksi työssäoppimisen aikana tehtäviin kuuluneen 
erilaisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Marin (O) tehtäviin kuului asiakas-
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palvelua ja puhelimeen vastaamista. Sanna (J) pääsi hyödyntämään myös eng-
lannin kielen taitoja asiakaspalvelutilanteissa.  

Voidaan todeta, että tilitoimiston koolla ei ollut eroavuutta opiskelijan 
työtehtävissä. Kahdessa isossa ja yhdessä keskikokoisessa tilitoimistossa opis-
kelijat pääsivät tutustumaan enemmän sähköiseen taloushallintoon, jossa asi-
akkaalta tuleva tositemateriaali oli sähköisessä muodossa ja samalla taloushal-
linnon reaaliaikaisuutta tuli enemmän esille työtehtävissä kuin muissa tilitoi-
mistoissa. 

5.1.1 Osaaminen työssäoppimisen alussa 

Opiskelijat mainitsivat tietoteknisten taitojen ja kirjanpidon perustaitojen osaa-
misen tarpeellisuuden aloitettaessa työssäoppimista. Perustaitojen osaamiseen 
opiskelija Janika (N) luki myös prosenttilaskujen osaamisen. Sanna (J) mainitsi 
tarvitsevansa monenlaisia taitoja, varsinkin sosiaalisia taitoja, sillä asiakkaita oli 
osattava rauhallisesti ja asiallisesti neuvoa ja kuunnella, vaikka kaikki asiakkaat 
eivät puhuneet sujuvaa suomen kieltä ja oli välillä neuvottava englannin kielel-
lä. Irinan (G) mukaan kielitaidon osaamiseen kuuluu myös ruotsin kielen 
osaamista. Marin (O) mukaan tuli osata asiakaspalvelutaitoja, johon Olli (P) eri-
tyisesti toi esille asiakaspalvelun haasteellisuuden ja tärkeyden:  

 
”Sitten varmaan, yks mikä nyt on suurimmassa roolissa ollu … siis asiakaspalvelu. Niin … minkälainen 
kontakti mul on sitte yrittäjään tässä ollu niin oon siihen kyllä näitä vuorovaikutustaitoja vähän laidasta 
laitaan tarvinnu. Että se on, oikeestaan ollukki se vähän se mun kompastuskiveni tässä että, se on vähän 
yllätyksenäki tuli että se on siis koko ajan, sidosryhmiin, kontaktissa olemista. Sitte pitää osaa hahmottaa 
sitte mikä on se paras lähestymistapa ja mikä on kaikist, paras ratkasu asiakkaalle näissä asioissa. Pitää 
osaa ymmärtää sitte asiakkaan kannalta näitä asioita kans.”     

 
Olli (P) koki haasteena ja yllätyksenä asiakasyrityksiin ja niiden sidosryhmiin 
jatkuvan yhteyden pitämisen. Hän myös huomasi, että asioita tulee ymmärtää 
asiakkaan kannalta ja että tulee osata lähestyä asiakasta hänen kannalta par-
haalla mahdollisella tavalla. 

Eero (I) ei oppilaitoksessa oppinut sellaisia asioita, joita olisi tarvinnut 
työssäoppimisen aikana. Hänelle oppiminen tapahtui tilitoimistossa käytännön 
työn kautta. Harjoitukset, joita hän aiemmin koulussa teki, alkoivat työssäoppi-
sen aikana avautua:  

 
”Se on vaan se et ku sit ku sä oikeesti saat tehä sitä. Sulle annetaan ne tositteet ja se tiliote ja kaikki noi 
tilinumerot, ni sit sen on vast ymmärtäny kunnolla”.  

 
Mariannelle (H) taas kirjanpito-ohjelman osaaminen jäi oppilaitoksessa 
vähäiseksi, mutta oppimista tapahtui työssäoppimisen aikana. 

Erika (F) painottaa peruskirjanpidon osaamista tilitoimistoon tultaessa ja 
toteaa, että on oppinut näkemään peruskirjanpidon osaamisen tärkeyden, kos-
ka hyvälle perusteiden osaamiselle rakentuu kirjanpidon kaikki erityiskysy-
mykset sekä verotuskysymykset, joiden perusosaamista opiskelija pitää tärkeä-
nä osata. Erika painottaa peruskirjanpidon ohella myös kirjanpidon jaksotusten 
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osaamista, jota hän pitää tärkeimpinä oppimistaan asioista. Menojen jaksotta-
minen oikeille tilikausille on hänen mukaansa tärkeää kirjanpidon oikeellisuu-
den kannalta.  

Opiskelijoiden havainnot työssäoppimisen alussa olleesta osaamisestaan 
olivat työvälineohjelmien käyttämisen ja peruskirjanpidon osaamista, kielitaitoa 
(englanti, ruotsi), viestinnällistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoja. Työssäop-
pimisen alussa puuttui osaamista laskujen kierrätyksen, lomapalkkavelan las-
kemisen ja tilinpäätöksen sisällöllisten asioiden osalta. 

5.1.2 Oppiminen työssäoppimisen aikana 

Opiskelija Patrik (E) oppi tekemään tilinpäätöksiä ja ymmärtämään kirjanpi-
toon liittyviä toimintoja. Sanna (J) oppi peruskirjanpitoa ja oppi tiettyjen usein 
toistuvien tilien käytön sekä joutui enemmän selvittämään asiakkaan tosittei-
den sisältöä. Eetu (L) voisi nähdä itsensä tilitoimistotyössä ja oli omasta mieles-
tään oppinut peruskirjanpitoasioita, mm. arvonlisäverollisia kulukirjauksia. 
Eero (I) oppi kirjanpidon hoitamisen vielä paremmin kuin oppilaitoksessa sen 
oppi. Tekemällä kirjanpitoa hän oppi ymmärtämään asioita paremmin. Erika (F) 
totesi, että oli oppinut ”hyppäämään” eri asiakkaiden ajatusmaailmaan tehdes-
sään samana päivänä useiden asiakkaiden kirjanpitoa. Kirjanpidon oppimisen 
ohella hän ymmärsi esimerkiksi ennakkoperintärekisterin, arvonlisäverovelvol-
lisuuden ja työnantajan suoritusvelvollisuuden merkityksen ja oppi katsomaan 
eri asioiden oikeellisuutta: 

 
” … on ihan eri taval oppinu kattoon niitä, et onks tää nyt oikein. Ihan omassaki elämäs silleen että jos, 
saa jonku kuitin jostain kaupasta ja sit, näkee sit et onks tää nyt ihan oikein tai silleen, että onks täs jotain 
hämärää täs hommassa”.        

 
Erika (F) totesi saaneensa paljon varmuutta itse työntekoon työssäoppimisen 
aikana. Janika (N) oppi hoitamaan koko kirjanpitoa kausiveroilmoituksineen, 
tosin palkanlaskentaan liittyvät asiat olivat tuttuja jo ennen työssäoppimisjak-
soa. Irina (G) omasta mielestään oppi peruskirjanpidon lisäksi tilinpäätöksiin 
liittyvien liitetietojen ja tase-erittelyjen sekä veroilmoituksen tekemistä. Irina (G) 
oppi myös hakemaan tietoa vero.fi–sivuilta ja muista vastaavista lähteistä. Yh-
teydenpitäminen asiakkaisiin ei kuitenkaan kuulunut hänen varsinaisiin tehtä-
viin. Lisäksi Kristiina (C) oppi tilitoimiston asiakaspalveluun liittyviä asioita; 
puhelimeen vastaamista ja tunnistamaan asiakkaan tilanteet sekä huolehtimaan 
asiakkaasta myös tietoturvaan liittyvät asiat huomioiden. 

Opiskelija Mari (O) oppi erilaisia asioita tilinpäätökseen liittyen sekä li-
säksi mm. osamaksuvelkoihin liittyvää ostovelkojen käsittelyä ja arvonlisävero-
laskelmia. Heidi (D) oppi tarkkaan kirjaamaan kaikki työnsä palvelulaskutuk-
seen, jonka mukaan tilitoimisto laskuttaa asiakkaita tehdystä työstä. Lisäksi hän 
teki muutaman pienen osakeyhtiön tasekirjat ja veroilmoitukset. Senna (B) oppi 
tilitoimiston asiakaskuntaan liittyviä erityisasioita. Hän ei mielestään oppinut 
mitään muuta työssäoppimisen aikana, ehkä joidenkin tilitapahtumien kirjaus-
käytännöstä jotakin. Kristiina (C) oppi käytännön kirjanpidon hoitamista kau-
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siveroilmoituksineen. Olli (P) oppi sähköisen taloushallinnon toteuttamista ja 
sähköisten viranomaisilmoitusten tekemistä. Marianne (H) piti tärkeimpänä 
oppimanaan asiana tilitoimistotyön rutiineja. Lari (Q) oppi tilitoimiston kirjan-
pito-ohjelman käyttämistä ja yleensäkin tilitoimiston toimintatapoja. Julia (A) 
oppi enemmän sisäistämään erilaisia asioita, kuten esimerkiksi millaisia saami-
sia on olemassa ja konserniyrityksiin liittyen rahan liikkumisen eri yritysten 
välillä ja laskutukseen liittyviä perintäasioita, jotka opiskelijan mielestä eivät 
periaatteessa kuulu kirjanpitäjän tehtäviin. Julia (A) koki myös hieman taantu-
vansakin, koska tilitoimistossa kaikki toiminnot olivat hyvin pitkälle sähköisesti, 
automaattisesti hoituvia, jolloin välillä ei päässyt pohtimaan ja laskemaan asioi-
ta, kuten oppilaitoksessa tapahtui. 

Opiskelijoiden mielestä opittiin peruskirjanpidon lisäksi tekemään tilin-
päätöksiä (tasekirja liitetietoineen, tase-esittelyineen ja veroilmoituksineen) ja 
ymmärtämään kirjanpitoon liittyviä toimintoja sekä opittiin siirtymään yhden 
asiakkaan ajatusmaailmasta toisen asiakkaan ajatusmaailmaan ja tekemällä 
näiden asiakkaiden kirjanpitoa saman päivän aikana. Työssäoppimisjakso toi 
opiskelijalle varmuutta työn tekemiseen. Kirjanpidon hoitamisen ohella opittiin 
ymmärtämään esimerkiksi ennakkoperintärekisterin, arvonlisäverovelvollisuu-
den ja työnantajasuoritusten merkityksen. Opittiin hahmottamaan ja katsomaan 
asioiden oikeellisuutta. Kaksi opiskelijaa oppi sähköisen taloushallinnon toteut-
tamista ja sähköisten viranomaisilmoitusten tekemistä. Työssäoppimisen aikana 
voidaan yleisesti todeta opiskelijoiden oppineen käyttämään tilitoimiston talo-
ushallinnon ohjelmaa ja oppineen tilitoimiston työrutiineja. 

5.1.3 Kokemuksia edellytettävästä osaamisesta 

Patrikin (E) mukaan piti osata kirjanpidon hoitamista käytännössä. Sannan (J) 
mukaan verotukseen liittyviä asioita olisi tarvinnut osata hieman enemmän. 
Eetun (L) mielestä tuli osata arvonlisäverotukseen liittyviä asioita. Erikan (F) 
mukaan tuli osata tasekirjan tekeminen, josta hän kertoo tarkemmin seuraavasti: 

 
”Et sitte tasekirjan teko itessään oli ihan uus asia, et siit ei ollu puhuttu juuri mitään. Et joo, oltiin 
mainittu, et tasekirja on olemassa, mut se että mitä se sisältää ja miten vaikka joku liitetiedot pitäis tehä 
ni, tai et mitä, … minkäkinlaiselle yrityksel liiketiedois pitäis merkitä, tai että kai-, aina jos on kalustoa, 
ni pitäis kaluston poistosuunnitelma olla tossa liitetiedoissa”. 

 
Erika (F) painotti tilinpäätösraportoinnin (tasekirjan) laatimisen osaamista ja 
tilinpäätöksen kokonaisuuden ymmärtämistä, mikä hänellä ei tullessaan työs-
säoppimaan ollut hallussa. Yleisesti hän totesi, että pääasiat on jo oppilaitokses-
sa opittu, yksityiskohtaisempia asioita, kuten arvonlisäveron erityiskysymyksiä 
(esimerkiksi rakentamispalvelujen ostoihin liittyvät asiat) hän on oppinut työs-
säoppimisen aikana. Kannattavuuden suunnitteluun liittyviä asioita on käsitel-
ty työssäoppimisen aikana tuloslaskelman kautta ja kirjanpidon näkökulmasta. 
Erilaisia kannattavuuden tunnuslukuja ei työssäoppimisen aikana laskettu eikä 
mietitty, esimerkiksi oman pääoman tuottoprosenttia. 
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Janikan (N) mukaan hänellä oli riittävä osaaminen mitä tarvittiin ja työs-
sä sitten oppi lisää. Hän totesi, että työssäoppimisaika oli kuitenkin lyhyt, joten 
kaikkea tarvittavaa ei ehtinyt oppia. Myös Sennalla (B) oli riittävä valmius suo-
riutua annetuista tehtävistä, ehkä osakkeiden verotuskysymyksistä veroilmoi-
tusten tekovaiheessa hän tarvitsi jonkin verran apua. Kristiina (C) olisi tarvin-
nut tietoa siitä, miten sähköisiä ostolaskuja kierrätetään. Ollin (P) mukaan ar-
vonlisäverotukseen ja tuloverotukseen sekä tilinpäätökseen liittyvien asiakirjo-
jen tekemisen osaamista hän olisi tarvinnut. 

Yhteenvetona voidaan todeta opiskelijoiden tarvinneen osaamista kir-
janpidon käytännön hoitamisessa ja verotukseen (tulo- ja arvonlisäverotukseen) 
liittyvissä asioissa hieman enemmän. Toisaalta todettiin, että riittävää osaamis-
valmiuttakin oli ja työssä oppi sitten lisää. Tuloverotuksen osalta esimerkiksi 
olisi ollut tarpeellista osata osakkeiden verotusasioita ja arvonlisäverotuksen 
osalta erityiskysymyksiin liittyviä asioita. Lisäksi tilinpäätöksen dokumentaati-
on (tasekirjan) laatiminen ja sähköisten ostolaskujen kierrättämiseen liittyvät 
kysymykset tulivat osaamisodotuksina esille. Ohessa opiskelijoiden havaintoja 
omasta oppimisestaan eli opiskelija oppi:   

 
- ymmärtämään kirjanpitoon liittyviä toimintoja ja hoitamaan koko kir-

janpitoa, 
- lähettämään kausiveroilmoituksen, 
- peruskirjanpitoasioita (mm. arvonlisäverollisia kulukirjauksia ja alv-

laskelmia),   
- käyttämään tilitoimistossa olevaa kirjanpito-ohjelmaa,   
- ”hyppäämään” eri asiakkaiden ajatusmaailmaan tehdessään saman päi-

vän aikana useiden asiakkaiden kirjanpitoa, 
- kirjanpidon ohella ymmärtämään ennakkoperintärekisterin, arvonlisäve-

rovelvollisuuden ja työnantajan suoritusvelvollisuuden merkityksen,  
- sisäistämään enemmän eri asioita, esimerkiksi millaisia saamisia on ole-

massa ja miten raha liikkuu eri konserniyritysten välillä sekä laskutuk-
seen liittyviä perintäasioita,  

- sähköisen taloushallinnon toteuttamisen ja sähköisten viranomaisilmoi-
tusten tekemisen, 

- tekemään tilinpäätöksiä ja niihin liittyvien liitetietojen ja tase-erittelyjen 
tekemistä sekä veroilmoituksen laatimista, 

- tarkistamaan eri asioiden oikeellisuutta,  
- saamaan paljon varmuutta itse työn tekemiseen ja 
- tilitoimistotyön rutiinin, joihin kuuluu tietämys siitä, mistä työt aloite-

taan ja mistä tietoa löytää sekä miten lain mukaan tulee toimia. 
 
Ulkoisten asiakkaiden palvelemisen oppiminen toteutui pääasiassa ohja-

tusti ja valvotusti yhteydenpitona asiakkaaseen. Senna (B), Heidi (D), Erika (F) 
ja Olli (P) pääsivät myös suoraan palvelemaan tilitoimistoasiakkaita, joiden kir-
janpidon hoito oli melko pian työssäoppimisen aikana siirtynyt heidän hoidet-
tavakseen. Näiden opiskelijoiden havainnoissa tuli esille asiakaspalvelun mer-
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kitys, viestinnän selkeys ja kielitaidon korostuminen. Opiskelijat eivät pääasias-
sa hoitaneet yhteyttä asiakkaisiin asiakassuhteiden herkkyyden, luottamukselli-
suuden ja asiakkaiden erilaisuuden vuoksi. Näin ollen asiakaspalvelun oppimi-
nen toteutui pääasiassa palvelemalla tilitoimiston sisäisiä asiakkaita. 

5.1.4 Ammatillisia taitoja tilitoimistoalalla menestymiseen 

Opiskelija Patrikin (E) mielestä tuli tietää melkein kaiken verotuksesta ja oli 
osattava laskea yrityksen kannattavuutta. Patrik (E) mainitsi osaamisen ulko-
muistista, samoin rutiininomaisen osaamisen, mitä hänen mukaansa on tilitoi-
mistoammattilaisen osaaminen ja kokemus. Sanna (J) mainitsi matemaattisten 
taitojen tarpeellisuuden, jotta osaisi laskea palkkoja ja verotukseen liittyviä asi-
oita. Hänen mukaansa tarvittiin myös tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, jotta 
asiat menevät oikein, sekä pitkäjänteisyyttä. Eeron (I) mukaan tarvittiin yleisiä 
taitoja, että osaa etsiä tietoa, esimerkiksi lainsäädäntöön liittyviä tietoja. Eeron-
kin mielestä tarvittiin vähän matematiikan osaamista. Samoin Heidin (D) mu-
kaan tarvittiin numerotarkkuutta ja huolellisuutta. Erikan (F) mielestä tuli olla 
järjestelmällinen ja pedantti asioiden hoitamisessa. Tilitoimistotyössä kaikki 
vaikuttaa kaikkeen, jos jonkin asian tekee hutiloiden, niin jossakin vaiheessa se 
tulee vastaan. Erika (F) painotti myös sitä, että eri työvaiheiden osalta tuli ym-
märtää toiminnan kokonaisuutta:  

 
”Et pitää pystyy tehä semmosii ajatusketjui, et jos tää nyt menee näin ni se vaikuttaa tähän ja tohon. Että, 
pitää pystyy ajatella tosi silleen monitasosesti sitä asiaa. Et se ei oo vaan et jos joku yks asia on näin, ni se 
on sit niin …”.   

 
Opiskelija Eetun (L) mielestä tarvittiin ammatillisia taitoja asiakkaiden 

kanssa toimimisessa, jolloin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaikea asiakas yrittää 
laittaa yrityksen kuluihin omia kulujaan. Sannan (J) mukaan tarvittiin myös 
sosiaalisia taitoja, että tulee asiakkaiden kanssa toimeen ja että osaa ohjata asia-
kasta, vaikka tekemään omasta yrityksestä toimivamman. Janikan (N) mukaan 
ongelmanratkaisutaitoja tarvittiin asiakassuhteissa, koska asiakkailta voi tulla 
erikoisia selvitettäviä asioita. 

Opiskelija Irinan (G) mukaan ensimmäisenä tuli osata ammattiin liittyviä 
tietoja ja sitten tuli olla tarkka ja ehkä myös utelias. Larin (Q) mukaan tarvittiin 
motivaatiota ja halua tehdä tätä työtä ja nähdä työ tarpeelliseksi. Täytyi osata 
kohdella asiakkaita ja kuunnella sekä osata selittää asioita asiakkaille ymmärret-
tävästi. Heidin (D) mukaan tuli olla kiinnostusta työhön, jotta kaikki kirjanpitoon 
liittyvät asiat täsmäävät. Hän kuvasi asennoitumistaan työhön seuraavasti: 

 
”Ja jaksan niitä tutkia niitä numeroita ja mikä on... Aina menee jotain pieleen ja sitte että missä se vika 
on. Ja se on ihan mukavaa suorastaan. Varsinkin kun sen löytää, ongelman”. 

 
Heidin (D) mukaan virheiden etsiminen ei ollut turhauttavaa, vaan sitä 

jaksoi tehdä, se saattoi olla mukavaakin, kun ongelman sai selvitettyä. Hän toi 
myös esille työhön liittyvää kontrollimaista asennetta. Irinan (G) mielestä tietoa 
tuli osata hakea oma-aloitteisesti, esimerkiksi lakeihin liittyvistä muutoksista, 
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veroprosenttimuutoksista jne. Olli (P) piti vuorovaikutustaitoja tärkeimpinä 
taitoina, lisäksi asiakkaiden palvelemisesta pitää nauttia. Hänen mukaansa on 
oltava rohkeasti yhteydessä asiakkaisiin ja otettava asioista selvää. 

Erityisesti isoissa tilitoimistoissa työssäoppimassa olleet opiskelijat tote-
sivat tilitoimistoalalla menestymisen taidoista seuraavasti. Opiskelija Julian (A) 
mukaan kirjanpidon, palkanlaskennan ja reskontran perusosaamista tuli olla. 
Tilitoimistossa on paljon ulkomaisia asiakkaita, joten taloushallinnon sanasto 
vieraalla kielellä on hyvä osata, lähinnä englannin kielellä. Sennan (B) ja Kristii-
nan (D) mukaan kirjanpidon perusasioiden osaaminen vie jo pitkälle, Kristiina 
(D) mainitsi myös sähköistä taloushallintoa käyttävien asiakkaiden kirjanpidon 
tuntemuksen. He myös korostivat asiakkaan liiketoiminnan tuntemuksen hel-
pottavan paljon työtä. Kristiina (D) vielä lisäsi, että osakeyhtiömuotoisten asi-
akkaiden osalta osakeyhtiön osakkeisiin ja osuuksiin liittyvistä kysymyksistä 
tuli olla osaamista. 

Yhteenvetona opiskelijoiden käsityksistä tilitoimistoalalla menestymi-
seen voidaan tiivistää Mariannen (H) kommenttiin osaamisesta seuraavasti: 
tärkein asia on tarkkuus työssä, lisäksi tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, lainsää-
dännön tuntemusta ja tietoteknisiä taitoja. 

5.1.5 Opiskelijoiden osaamiskäsitysten vertailua oppilaitoksen tavoitteisiin 

Opiskelijoiden osaamiskäsityksiä tarkasteltaessa voidaan nähdä heidän mielipi-
teidensä pohjalta osaamisen kehittymistä työssäoppimisen alkutilanteesta käsi-
tyksiin heidän työssäoppimisensa loppuvaiheen oppimisesta sekä edellytettä-
västä osaamisesta ja ammatillisista taidoista, joita he pitivät tilitoimistoalalla 
menestymisen edellytyksinä. Oheisessa taulukossa 3 on vedetty yhteen opiske-
lijoiden kokemukset osaamisestaan työssäoppimisen alussa ja lopussa sekä hei-
dän käsityksensä edellytettävästä osaamisesta ja ammatillisista taidoista. 

 
TAULUKKO 3  Opiskelijoiden taloushallinnon osaamisen kehittyminen 
 
Yhteenveto opiskelijoiden osaamiskäsityksistä  
Osaaminen 
työssäoppimisen 
alussa 

 
Osattiin 
peruskirjanpitoa ja 
työvälineohjelmien 
käyttämistä, 
viestinnällistä 
osaamista ja 
asiakaspalvelutaitoja.  

 
Osaamista puuttui 
laskujen 
kierrätyksessä, 
lomapalkkavelan 
laskemisessa ja 

Oppiminen 
työssäoppimisen 
aikana 
 
Opittiin 
peruskirjanpitoa 
(mm. 
arvonlisäverolliset 
kulukirjaukset, 
arvonlisäverolaskelm
at, 
kausiveroilmoitusten 
lähettäminen).  
Opittiin sisäistämään 
erilaisia 
kirjanpidollisia asioita 
(esimerkiksi millaisia 

Kokemuksia 
edellytettävästä 
osaamisesta 
 
Edellytettiin hieman 
enemmän osaamista 
kirjanpidon 
käytännön 
hoitamisessa. 
Tuloverotuksen 
osalta edellytettiin 
osakkeiden 
verotuksen ja 
arvonlisäverotuksen 
erityiskysymysten 
osaamista.  
Edellytettiin 

Ammatillisia taitoja 
tilitoimistoalalla 
menestymiseen 
 
Tulee olla 
kirjanpidon, 
palkanlaskennan ja 
reskontran 
perusosaamista.  
 
 
Osakeyhtiömuotoiste
n asiakkaiden 
osakkeisiin ja 
osuuksiin liittyvissä 
kysymyksissä tulee 
olla osaamista. 
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tilinpäätöksen 
sisällöllisissä asioissa.  

 

saamisia on olemassa 
ja rahan liikkuminen 
eri konserniyritysten 
välillä sekä 
laskutuksen 
perintäasiat).  
Opittiin käyttämään 
tilitoimiston 
taloushallinnon 
ohjelmaa.  
Opittiin sähköisen 
taloushallinnon 
toteuttamista ja 
sähköisten 
viranomaisilmoituste
n tekemistä. 
Opittiin 
ymmärtämään 
ennakkoperintärekist
erin, 
arvonlisäverovelvollis
uuden ja työnantajan 
suoritusvelvollisuude
n merkityksen. 
Opittiin tekemään 
tilinpäätöksiä 
liitetietoineen ja tase-
erittelyineen sekä 
veroilmoitusten 
laatimista.  
Opittiin 
ymmärtämään ja 
hoitamaan koko 
kirjanpitoa. 
Opittiin siirtymään 
eri asiakasyritysten 
tilanteesta toiseen 
saman päivän aikana.  
Opittiin eri asioiden 
oikeellisuuden 
tarkistamista. 
Saatiin varmuutta 
työn tekemiseen ja 
tilitoimistotyön 
rutiineihin (tietämys 
siitä, mistä työt 
aloitetaan ja mistä 
tietoa löytää sekä 
miten lain mukaan 
tulee toimia).   

tilinpäätöksen 
dokumentaation 
(tasekirjan) laatimisen 
osaamista. 
 
 
 
Osaamista sähköisten 
ostolaskujen 
käsittelystä.  
Tarvittiin kielitaitoa, 
viestinnällistä 
osaamista ja 
asiakaspalvelutaitoa. 

 
 
 
 
 
 
 
Sähköisen 
taloushallinnon 
tuntemusta tulee olla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaiden 
liiketoiminnan 
tunteminen helpottaa 
työtä.  
Taloushallinnon 
sanaston osaamista 
englannin kielellä. 
Edellytetään 
tarkkuutta työssä, 
asiakaspalvelutaitoja, 
lainsäädännön 
tuntemusta ja 
tietoteknisiä taitoja. 
 

 
Osaamiset voidaan jakaa taloushallinnon perustehtäviin, asiakasyrityksen koko 
kirjanpidon hahmottamiseen ja asiakaspalveluun. Perustehtävät sisältävät kir-
janpidon hoitamista jollakin tilitoimistossa käytössä olevalla taloushallinnon 
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ohjelmalla ja työvälineohjelmien käyttämistä. Lisäksi tähän työhön liittyy sekä 
sähköisesti että manuaalisesti hoidettuja laskujen käsittelyjä, lomapalkkavelan 
laskemista ja tilinpäätöksen tekemistä tasekirjoineen ja veroilmoituksineen. 
Myös viranomaisraportointi ja niihin liittyvien laskelmien tekeminen on perus-
tilitoimistotyötä. Työssäoppimisen alussa osattiin kirjanpidon perusasioita ja oli 
kokemusta oppilaitoksessa käytetystä taloushallinnon ohjelmasta sekä osattiin 
käyttää työvälineohjelmia. Lisäksi omattiin viestinnällistä osaamista ja asiakas-
palvelutaitoja. Opiskelijoiden mielestä osaamista puuttui laskujen kierrätykseen, 
lomapalkkavelan laskemiseen ja tilinpäätöksen sisällöllisiin asioihin liittyen.   

Työssäoppimisen aikana opittiin kirjanpidon perusasioita lisää, kuten 
arvonlisäverollisista kulukirjauksista, arvonlisäverolaskelmista, kausiveroilmoi-
tusten lähettämisestä. Opittiin käyttämään tilitoimiston taloushallinnon ohjel-
maa ja tekemään eri yritysasiakkaiden kirjanpitoa. Lisäksi tapahtui syvällisem-
pää oppimista ja ymmärryksen lisääntymistä kirjanpidon hoitamisen kannalta 
tärkeistä asioista, kuten ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisuu-
desta ja työnantajan suoritusvelvollisuuksiin liittyvistä asioista. Uutena asiana 
oli tutustuminen sähköiseen taloushallintoon ja sähköisesti tehtäviin viran-
omaisilmoituksiin. Osaaminen syventyi tilinpäätösten ja siihen liittyvien eri 
dokumenttien laatimisessa sekä opittiin paremmin ymmärtämään kunkin asia-
kasyrityksen koko kirjanpitoa ja sen hoitamista. Opittiin tilitoimistotyötä ja ru-
tiiniakin, opittiin tekemään usean yritysasiakkaan kirjanpitoa saman päivän 
aikana. Tällöin myös eri liiketoimintojen ymmärtämisen merkitys korostui.  

Kavanaghin ja Drennanin (2008, 281) tutkimuksessa valmistuvat lasken-
tatoimen yliopisto-opiskelijat toivat esille työuralla menestymiseen liittyvinä 
tärkeimpinä ammatillisina taitoina persoonalliset ja viestinnän taidot, analyytti-
set/suunnittelutaidot, arvostamisen tai ymmärtämisen taidot ja johtamis- ja 
ihmissuhdetaidot sekä kulttuurillisen sensitiivisyyden taidon. Tämän tutki-
muksen empiirisen aineiston pohjalta opiskelijoiden kokemukset olivat asia-
kasyritysten kirjanpidon hoitamisessa, sen teknisessä osaamisessa ja perusasia-
kaspalvelun osaamisessa. Opiskelijoiden kokemukset edellytettävästä osaami-
sesta olivat käytännön kirjanpidon osaaminen, osakeyhtiöiden tuloverotuksel-
listen asioiden ja arvonlisäverollisten erityiskysymysten tuntemus sekä tilinpää-
tösdokumentaation laatiminen. Lisäksi sähköisen taloushallinnon osaamista 
tulee olla, erityisesti sähköisten ostolaskujen käsittelyn taitoa, ja tarvitaan vies-
tinnällistä taitoa myös englannin kielellä sekä asiakaspalvelun osaamista. Nämä 
edellytettävät taidot ovat myös taitoja, joita opiskelijat mainitsivat tilitoimisto-
alan ammatillisiksi taidoiksi ja lisänä näihin taitoihin he toivat esille palkanlas-
kennan osaamista ja asiakkaiden liiketoiminnan tuntemusta sekä tarkkuutta 
työssä. Verrattuna Kavanaghin ja Drennanin tutkimukseen opiskelijoiden 
kommenteissa tuli esille tarkkuus työssä mainintana persoonallisista taidoista. 
Opiskelijat, jotka työssäoppimisen aikana olivat enemmän tekemisissä asiak-
kaiden kanssa, totesivat merkityksellisenä asiakkaiden palvelemisen lisäksi 
viestinnän selkeyden ja kielitaidon. Analyyttiset/suunnittelutaidot ja johtamis-
taidot eivät tulleet empiirisessä aineistossa esille.  
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Voidaan todeta opiskelijoiden kokemusten perusteella oppimista tapah-
tuneen työssäoppimisen aikana. Se tulee esille taloushallinnon perustehtävien 
hoitamisen kirjossa, joita opiskelijat mainitsivat oppineensa työssäoppimisen 
aikana sekä siinä millaisia edellytyksiä ja ammatillisia taitoja he luettelevat tar-
vittavan tilitoimistoalalla menestymiseen. Lisäksi maininnat siitä, miten työtä 
tulee tehdä eli asennoitumista työhön ja maininnat asiakkaan liiketoiminnan 
tuntemisen ja asiakaspalvelun tärkeydestä kuvaavat osaamisen kehittymistä 
työssäoppimisen aikana. 

Kuviossa 9 verrataan liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman 
osaamisperusteita ja tutkinnonosakohtaisia arviointikriteereitä työssäoppimas-
sa olleiden opiskelijoiden empiirisiin kokemuksiin ja käsityksiin osaamisestaan 
työssäoppimisprosessissa. 

 

 

KUVIO 9 Oppilaitoksen tavoitteiden ja työssäoppijoiden käsitysten välinen vertailu 

Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta, että tilitoimistossa toteutui vaih-
televissa ja uusissa tilanteissa tapahtuva taloushallinnon perustehtävien hoita-
minen. Tositteiden käsitteleminen, tietojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tar-
vittaessa tietojen päivittäminen tulivat esille opiskelijoiden kirjanpidon hoita-
misessa ja kirjanpitoon liittyvien toimintojen ymmärtämisessä. Esimerkiksi 
kausiveroilmoituksen lähettäminen liittyi opetussuunnitelman osaamisen kri-
teereissä mainittuun tiedostojen lähettämiseen ja yleensäkin opiskelijoiden 
mainitsema tilitoimiston rutiinityöt vastasivat myös kriteereissä mainittuja eri 
tietolähteiden käyttämistä tilitoimiston ohjeiden mukaisesti. Opiskelijat mainit-
sivat peruskirjanpitoon liittyvät yrityksen tilikaudelle kuuluvien tulojen ja me-
nojen laskemisen ja kirjaamisen sekä tilinpäätösraportin tulostamisen liitetietoi-
neen ja tase-erittelyineen sekä oikeellisuuden tarkistamisen. Veroilmoituksen 
laatimiseen liittyi myös opetussuunnitelman osaamistavoite yrityksen verotet-
tavan tulon laskemiseksi. Opiskelijat käyttivät tilitoimiston taloushallinnon oh-
jelmaa. 

Opiskelijat eivät maininneet tilinpäätöstietoihin pohjautuvan yrityksen 
kannattavuuden ja rahoituksen laskemista ja tulkitsemista. Lisäksi varaston 
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muutoksen laskemista ja kirjaamista organisaation arvostamis- ja jaksotusperi-
aatteiden mukaisesti ei tullut esille opiskelijoiden haastatteluista. Toisaalta 
työssäoppiminen toi osaamista sähköisen taloushallinnon hoitamiseen ja säh-
köisten viranomaisraporttien tekemiseen, myös tavanomaiset tilitoimistorutiinit 
tulivat opiskelijoille tutuiksi. Voidaan todeta, että opiskelijoiden kokemukset 
työssäoppimisesta tilitoimistoympäristössä vastasivat opetussuunnitelman tut-
kinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja toivat opiskelijoille työssäoppimisen 
aikana myös enemmän osaamista kuin opetussuunnitelma edellytti. 

5.2 Tilitoimistoammattilaisten käsitykset opiskelijoiden osaami-
sesta 

Opiskelijan työtehtäviin työssäoppimisen aikana kuului tilitoimistoammattilais-
ten mukaan peruskirjanpidon hoitamista lähinnä pienten asiakasyritysten osal-
ta. Opiskelijan osaamistason mukaan tilitoimistoissa annettiin itsenäisemmin 
hoitaa kirjanpitoa, avustaa tai tehdä tilinpäätökseen liittyviä asioita sekä laatia 
yritysten veroilmoituksia. Muutaman opiskelijan tehtäviin kuului myös lasku-
jen kierrätystä ja maksatuslistojen tekemistä sekä kirjanpitoon siirtämistä, kui-
tenkin tilitoimistoammattilainen hoiti varsinaiseen maksatukseen liittyvät teh-
tävät. Lisäksi muutamassa tapauksessa opiskelija oli mukana palkanlaskennas-
sa ja teki palkkojen vuosi-ilmoituksia. Avustava kirjanpitotyö sisälsi:  

 
- tositteiden järjestelyä ja tietojen tallentamista taloushallinnon järjestel-

mään, 
- arvonlisäveron laskemiseen liittyviä tehtäviä kuukausi-ilmoituksineen,  
- asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä pääsääntöisesti tilitoimistoammatti-

laisten hoitaessa asiakaskontaktit, kuitenkin joitakin tehtäviä opiskelijat 
hoitivat asiakasyritysten kanssa, esimerkiksi tositemateriaalin hakemisen 
ja liiketapahtumiin liittyvien epäselvyyksien selvittämisen, ja  

- työhön kuului myös asiakkaiden vastaanottamista.  
 

Muutamassa tilitoimistossa opiskelijat hoitivat asiakkaiden kirjanpidon alusta 
loppuun aina tilinpäätöksen laatimiseen ja veroilmoituksen tekemiseen saakka. 
Työssäoppimisen aikana opiskelijat saivat tehdä asiakaskohtaisia kokonaisuuk-
sia jo heti alkuvaiheessa tai vähitellen aluksi seuraten ammattilaisen työskente-
lyä, samalla tehden avustavia tehtäviä ja vähitellen yhä enemmän itsenäisem-
min yritysasiakkaiden kirjanpitoja. 

Omistajayrittäjä Harri A (K) kuvaa opiskelijan perusosaamista seuraavasti:  
 

”Eli pieni kirjanpito, ihan ristikoista lähetään liikkeelle, ja se suhteellisen kivasti onnistu jonkunlaisella 
ohjauksella kylläkin. Mutta, sitte ku mentiin vaikeempaan ni sit alko tuleen ongelmia, ja jotenkin tuli 
semmonen tunne, että tämmöset asiat kun myyntisaamiset, ostovelat ei oo ihan hanskassa, jotka nyt on 
suht tärkeit juttui.” 
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Muita tehtäviä, joita opiskelija oli mukana tekemässä työssäoppimisensa aikana, 
omistajayrittäjä Harri A:n (K) mukaan olivat: 

 
”… tehtäviä on juu siis, nimenomaan nää arvonlisäverolliset, ne on nyt aina tää alkukuukaus, ku 
lasketaan näit ALVeja. Ja sitten tehdään noita tilinpäätöksii on tehty tässä ihan hulluna nyt, viime kuun 
loppuun. Et siel on ollu erilaisia, monia erilaisia yrityksiä.” 

 
Tilitoimiston F omistajayrittäjä Heikki määritteli perustilitoimistotyöksi 

peruskirjanpidon, tositteiden järjestämisen ja tiliöimisen sekä tositteiden kir-
jaamisen ja yhdistysten, toiminimien ja osakeyhtiöiden tilinpäätösten laatimisen 
veroilmoituksineen. Lisäksi omistajayrittäjän mukaan opiskelija teki myös seu-
raavaa:  

 
”On hoitanu palkkahallintoo, tehny kausiveroilmotuksia sekä paperilla että sähkösesti. Ja harjotuksen 
vuoks on, pari veroilmotustakin täytetty.”   
 

Tilitoimistossa O opiskelijan tehtäviin on kuulunut omistajayrittäjä Rai-
mon mukaan tositteiden tallennusta taloushallinnon ohjelmaan ja arvonlisäve-
rolaskelmien laatimista sekä kirjanpidon perustehtäviä. Lisäksi opiskelija selvit-
ti työssäoppimiseen liittyvänä opinnäytteenä vertailun laskutettavan työn eri 
vaihtoehdoista kannattavuuden osalta:   

 
”On myös tehnyt tilinpäätöksiä, pieniä yhtiöitä. Asuntoyhtiöitä. Sitten hän teki, tämmösen oman työn, 
työn jossa tutki sitten tilitoimiston laskutusta onko kannattavaa tehdä tuntityönä vai sitten, urakkana eli 
vientien perusteella. Tää oli jo lyhyesti sanottuna että mitä hän on tehny että, siis sanotaan lähes kaikkee 
mitä sit tilitoimistossa tehdään.” 
 

Tilitoimistossa B kirjanpito hoidetaan kokonaan sähköisesti. Esimies Tii-
nan mukaan opiskelija aluksi teki kirjanpidon eri osa-alueisiin liittyviä tehtäviä 
usean asiakkaan osalta ja sen jälkeen nämä tehtävät hallittuaan siirtyi tekemään 
asiakasyritysten kirjanpitoa alusta loppuun saakka. Opiskelijalla oli seitsemän 
omaa asiakasta, joiden välitilinpäätöksiä hän on tehnyt ja jatkossa hän tekee 
ensimmäisen tilinpäätöksen. Tilitoimistossa P omistajayrittäjä Tarja kertoi opis-
kelijan tehneen kaikkea tilitoimistoon liittyvää työtä. Työssäoppiminen toteutet-
tiin hänen mukaansa seuraavalla tavalla:  

 
”… me otettiin tälläi näin että, ihan lähettiin siitä, että hän ottaa jonkun asiakkaan, ja tekee... Ottaa 
paperit ja järjestelee ja sit katotaan ne ja mennään ihan loppuun saakka. Ja tehtiinki jopa tilinpäätöksiä 
että… Et mä tietysti tein siinä, sivussa ja käytiin yhdessä läpi niitä ja näin edespäin mutta että, ihan, 
kun oli semmonen tyyppi joka halus ja osas niin, semmosen kans oli helppo tehdä”.  

 
Omistajayrittäjä Tarja (P) viittaa myös opiskelijan positiiviseen asennoitumiseen 
työtehtäviä kohtaan, jolla oli merkitystä työn etenemisessä ja mahdollisti vas-
tuullisempien tehtävien antamisen opiskelijalle. 

Tilitoimiston E kirjanpitäjä Matiaksen mukaan opiskelijan työtehtäviin 
kuului avustavia tehtäviä:  
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”Työtehtäviin on käytännös kuulunut kirjanpitoon liittyviä työtehtäviä, elikä mitä pystyy avustamaan 
ihan päivittäisessä kirjanpidossa, kuittien järjestelyä, kopiointia.” 
 
Samoin tilitoimiston F kirjanpitäjä Marian mukaan opiskelija aloitti tositteiden 
järjestelystä, sitten hän kirjasi tositteet, teki palkanlaskentaa ja teki tilinpäätök-
siä sekä laati veroilmoituksia. Vastaavia tehtäviä kuului opiskelijan tehtäviin 
tilitoimistossa G.  

Tilitoimiston A kirjanpitäjä Ville kuvasi opiskelija Julian työssäoppimis-
prosessia seikkaperäisesti, jossa opiskelija teki taloushallinnon tehtäviä perin-
teisestä kirjanpitotyöstä aina sähköisen taloushallinnon hoitamiseen asti. Hän 
teki kaikkea tilitoimistotyöhön liittyvää, myös palkanlaskentaa. Opiskelija Julia 
(A) aloitti ostolaskujen sähköisestä kierrätyksestä, koska tositeaineisto tulee tätä 
kautta sisään kirjanpitoon ja samalla nähdään siinä tulevan myös tiliöinnit ja 
kaikki muu. Kirjanpitäjän mukaan se, miten tieto menee pääkirjaan, on toissi-
jainen asia tässä vaiheessa, se on hänen mukaansa ainoastaan tekninen kysy-
mys. Oppimista tapahtuu silloin, kun näytöllä on lasku ja mitä tälle laskulle 
tulee tehdä. Laskun tultua tilitoimiston taloushallinnon järjestelmään käytiin 
opiskelijan kanssa se läpi ja katsottiin, miten laskun tiedot siirtyivät pääkirjaan 
ja mitä laskulle sitten tapahtui. Julia teki myös perinteistä kirjanpitoa, jossa pa-
peritositteita käsiteltiin. Katsottiin, että miten tositteet järjestettiin, tiliöitiin ja 
millaisia raportteja ohjelmasta otettiin ulos ja mitä toimitettiin asiakkaalle. Kir-
janpitäjä mainitsi seuraavaksi ns. hybridimuodon, jossa sähköinen tiliote tiliöi-
tiin suoraan näytöllä ja siirrettiin pääkirjaan, mutta tositteet olivat edelleen pa-
perimuodossa. Opiskelija teki myös palkansaajien perustietojen päivitystä, jol-
loin hän pääsi tutustumaan palkanlaskentaohjelmaan, ja lisäksi hän pystyi te-
kemään valmiista palkka-aineistoista syöttötositteita, palkkalaskelmia, jotka 
varsinainen palkanlaskija tarkisti ennen maksuun menemistä. Opiskelija Julia 
pääsi tekemään melko paljon erilaisia tilitoimistotehtäviä, mutta syvemmälle 
näihin tehtäviin hän ei päässyt, koska hänellä ei vielä tässä vaiheessa ollut riit-
tävää ammattitaitoa. Hän pääsi kuitenkin tutustumaan kaikkeen. Julialla oli 
monia yritysasiakkaita, mikä kirjanpitäjän mielestä oli sekä hyvä että huono 
asia, koska asiakkailla oli erilaisia toimintatapoja, samoja tehtäviä tehtiin hie-
man eri tavalla, jolloin kokonaisuuden hallinta jäi ohueksi. 

Tilitoimiston H kirjanpitäjä Ilari totesi, että opiskelija Marianne teki aika 
paljon kirjanpidon perustehtäviä, koska opiskelijalle oli vähittäinen eteneminen 
työn sujumisen vuoksi sopivin ratkaisu. Ilari (H) painotti sitä, että tilitoimisto-
työssä tule jatkuvasti uusia muistettavia ja osattavia asioita, joiden omaksumi-
nen vaatii aikaa, jotta itsenäinen työskentely mahdollistuu. Oman kokemuksen 
kautta hän pystyi myös työssäoppimisen ohjaajana ohjaamaan opiskelijaa. Ilari 
(H) kuitenkin totesi, että kevät on vuoden kiireisin ajankohta, jolloin opiskelijan 
tehtäviin on kuulunut pääasiassa peruskirjanpidon hoitamista. 

Tilitoimiston J kirjanpitäjä Tuijan mukaan tilitoimistossa on paljon pieniä 
yrityksiä, jolloin on myös paljon rutiininomaisia tehtäviä, jotka on pakko tehdä. 
Tästä huolimatta hänen työssäoppija Sanna (J) teki tilinpäätöksiin liittyvien ta-
sekirjojen puhtaaksikirjoittamista ja erilaisia selvittelytehtäviä. 
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Yleisesti voidaan todeta, että tilitoimistojen omistajayrittäjien ja esimies-
ten mielestä työssäoppimassa olleet opiskelijat tekivät aluksi enemmän avusta-
via tilitoimiston tehtäviä, kuten tositteiden vastaanottamista, järjestämistä ja 
pienten asiakasyritysten, kuten toiminimien, henkilöyhtiöiden, asunto-
osakeyhtiöiden ja pienten osakeyhtiöiden, kirjanpidon hoitamista vähitellen 
yhä itsenäisemmin ja työssäoppimisen loppuvaiheessa tilinpäätösten tekemistä 
sekä veroilmoitusten laatimista. Lisäksi muutamassa tapauksessa opiskelija las-
ki asiakasyritysten henkilökunnan palkkoja. Opiskelijat eivät suorittaneet yri-
tysten laskujen maksatusta ja asiakaspalvelu oli rajattu hyvin vähiin, ainoastaan 
muutamassa tilitoimistossa opiskelija pääsi suoraan palvelemaan asiakkaita, 
jolloin hän sai myös melko itsenäisesti hoitaa tiettyä asiakasryhmää. Yleisenä 
toimintatapana oli, että ennen asiakkaalle kommentointia tilitoimistoammatti-
lainen kävi asiat läpi opiskelijan kanssa. Tilitoimistojen kirjanpitäjien kuvaukset 
opiskelijoiden työtehtävistä vastasivat omistajayrittäjien ja esimiesten kuvauk-
sia. 

5.2.1 Kokemuksia osaamisesta työssäoppimisen alussa 

Työssäoppimisen alussa omistajayrittäjä Harri B:n (L) mukaan opiskelija Eetu 
(L) ymmärsi kirjanpidollisia asioita, ei ollut osaamaton eikä tietämätön, toisaal-
ta Eetu kuvitteli olevansa pitemmällä kuin todellisuudessa oli osaamisessaan. 
Vahvuutena olivat tietotekniset taidot, myös Excelin, Wordin ja PowerPointin 
käytön osaaminen. Lisäksi hän auttoi ja neuvoi tilitoimiston henkilökuntaa tie-
toteknisissä asioissa. Samoin omistajayrittäjä Virva (C) totesi, että kirjanpidolli-
set valmiudet olivat opiskelija Kristiinalla (C) aika hyvät, hänen mukaansa ope-
tuksessa on ollut samanlainen käytäntö kuin heillä tilitoimistossa, joka on mah-
dollistanut opiskelijan nopean oppimisen. Kuten Eetulla (L), oli myös Kristiinal-
la (C) tietotekninen valmius hyvää, opiskelijalla oli osaamista Wordin ja sähkö-
postin käyttämisessä ja erinomaista osaamista Excelin käyttämisessä. Viimeksi 
mainitun osalta tilitoimiston henkilökunta sai opiskelijalta joitakin uusia vink-
kejä käyttää Exceliä paremmin hyväkseen. 

Tilitoimiston F omistajayrittäjä Heikin (F) mukaan opiskelijan osaaminen 
oli poikkeuksellisen hyvällä tasolla verrattuna moniin muihin työssäoppimassa 
olleisiin opiskelijoihin, koska hänellä heti alusta lähtien oli peruskirjanpidon 
osaaminen hyvällä tasolla ja hyvin pian pystyttiin luottamaan hänen tekemien 
kirjausten oikeellisuuteen. Omistajayrittäjän mukaan opiskelija kysyi heti, kun 
ongelmakohtia tuli esille. Poikkeuksellista opiskelijan osalta oli se, että hänellä 
oli myös kirjanpito-ohjelman osaaminen hyvällä tasolla. Saman tilitoimiston F 
kirjanpitäjän Marian (F) mukaan opiskelijalla oli peruskäsitys siitä, mitä pitää 
tehdä ja miten, opiskelija oli selvillä työntekemisen päämäärästä:   

 
”… hän osas, heti lähtee kirjaamaan ja, tekemään asioita. Ja, sitte et jos hän jotain kysy, niin hän 
hahmotti, et mistä on kyse ja sit ei kysyny enää samaa kysymystä uudelleen, vaan näki, et se meni perille. 
Ja sitte toisaalta ne kysymyksetki oli ihan fiksuja eikä mitään ihan huuhaata.”  
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Tilitoimiston A kirjanpitäjä Villen (A) mukaan opiskelijalla oli peruskä-
sitteet hyvin hallussa, mutta sähköisen taloushallinnon osaaminen puuttui täy-
sin. Samalla kirjanpitäjä Ville toi esille selviä työelämän odotuksia valmiuksista, 
joita opiskelijalla odotettiin olevan ja joihin koulutuksessa tulee kiinnittää huo-
miota. Ville totesi, että opetuksessa sähköisen taloushallinnon maailmaan liitty-
viä asioita ei käyty läpi. Hän kritisoi sitä, että oppilaitoksessa tehdään perinteis-
tä, historiaan perustuvaa kirjanpitoa ja siellä opitulla tavalla tehtävä kirjanpito 
ei enää ole nykyaikaa, minkä ajattelumallin muuttamiseen opiskelijalla meni 
vähän aikaa. Villen mukaan sähköinen taloushallinto ja reaaliaikainen kirjanpi-
to ovat nyt todellisuutta. Hän kertoi, että heidän tilitoimistossaan käsitellään 
mm. ostolaskuja noin 12 000 kappaletta kuukaudessa, joista 60 – 70 prosenttia 
on sähköisiä laskuja. Heidän asiakkailtaan edellytetään vähintään sähköisen 
tiliotteen toimittamista. 

Edellä kuvatun osaamisen lisäksi tilitoimistohenkilökunta toi esille ko-
kemuksia opiskelijoiden asenteesta ja motivaatiosta. Tilitoimiston L omista-
jayrittäjä Harri B:n (L) mukaan opiskelijalla oli asenne ehdottoman hyvä ja se 
oli kohdallaan, mutta opiskelijan nuori ikä näkyi tavassa tehdä työtä. Se näkyi 
hyvin selvästi, mutta toisaalta hyvällä tavalla. Opiskelija oli nöyrä ja innokas 
oppimaan, mutta työhön liittyvät rutiinit olivat uutta. Vaikka ei aivan ymmär-
tänyt kokonaisuutta, niin ymmärsi tiliöintejä, ymmärsi kirjanpitoa, tilikarttaa ja 
taloushallinnon ohjelman toimintaa. Opiskelijaa yllätti manuaalisten työvaihei-
den määrä ja useasti hän kysyi, että onko tähän työhön olemassa valmista net-
tiohjelmaa, jota käyttää hyödyksi. Vastauksena oli, että ei ole ja me tehdään tä-
mä työ itse. Aika monta kertaa opiskelija kysyi, että miksi minun pitää tehdä 
tällaista työtä. Vastaus tähän oli, että teemme tällaista työtä, koska tämä on kir-
janpitoa. Opiskelijan mielikuva työstä oli hieman erilainen, ehkä ruusuisempi, 
helpompi. Oikeassa elämässä työnkuva on vähän erilaisempaa; töitä tulee syk-
leittäin, yllättäen. Aamulla huomataan, että tänään tehdäänkin eri asiaa kuin 
eilen suunniteltiin. Asennoitumista työhön kuvaa tilitoimiston N esimiehen 
Heidin (N) mukaan se, että opiskelija osoitti kiinnostuneisuutta tehden jatku-
vasti muistiinpanoja. Tilitoimiston H kirjanpitäjä Ilari (H) korosti sitä, että 
yleensä opiskelijalla tulisi olla oma-aloitteisuutta ja kriittistä tarkastelukulmaa 
siihen mitä tekee. Opiskelijan tulisi oma-aloitteisesti hankkia tietoa ja hyödyn-
tää sitä käytännössä. 

Voidaan todeta, että tilitoimistoon tullessaan opiskelijoilla oli kirjanpi-
don perusasiat pääsääntöisesti hallussa; tunnettiin tilikarttaa ja perustilejä, 
osattiin tehdä kirjauksia ja omattiin hyvää valmiutta oppia käyttämään tili-
toimiston taloushallinnon ohjelmaa. Kritiikkiä tuli taloushallinnon koulutuk-
sen ajantasaisuudesta, jossa perinteisen historiatiedon dokumentoimisesta 
tulisi siirtyä reaaliaikaiseen ja sähköiseen kirjanpidon oppimiseen. Työvä-
lineohjelmien, erityisesti Excelin, osaaminen oli hyvällä tasolla ja jopa parem-
paa kuin joidenkin tilitoimistojen henkilökunnalla, joita parissa tapauksessa 
opiskelija opastikin Excelin käyttämisessä. Kirjanpitäjien mukaan opiskelijoil-
la oli hyvää valmiutta ja asennoitumista oppia uusia asioita, heillä oli perus-
käsitys kirjanpidon tekemisestä ja sen tavoitteista. Osattiin lähteä tekemään 
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kirjanpitoa, osattiin kysyä järkeviä ja olennaisia (”oikeita”) asioita ja osattiin 
hahmottaa asioita. Työssäoppimisen aika avasi opiskelijoita näkemään sitä, 
millaista tilitoimistotyö on, millaisia eri työvaiheita työhön liittyy ja millaisia 
määräaikoja työssä tulee noudattaa. 

5.2.2 Kokemuksia oppimisesta työssäoppimisen aikana 

Tilitoimiston D esimies Marjon (D) mielestä opiskelija oppi työssäoppimisen 
aikana lomapalkkavelan laskemisen ja sen, miksi se lasketaan. Lisäksi hän on 
oppinut arvonlisäveron laskemisen eri asiakkaiden tilanteissa, jotka saattavat 
olla monimutkaisiakin (mm. eri alv-prosentit, arvonlisäverottomuus ja EU-
myynti). Tilitoimiston K omistajayrittäjä Harri A piti tärkeänä, että opiskelija 
osasi suoriteperusteisuuden kirjanpidossa. Työpaikkaohjaajan roolissa hän laati 
mallipohjan Excel-taulukkoon arvonlisäveron kirjaamiselle ostovelkojen ja 
myyntisaamisten osalta, jolloin opiskelija pääsi tekemään kirjauksia ja samalla 
tapahtui oppimista. Omistajayrittäjä ei vakuuttunut täysin opiskelijan osaami-
sesta ja siitä, että menivätkö kaikki kirjaukset oikein ja olivatko siten tilinpää-
tösraportit asianmukaisia, kuten hän toteaa:  

 
”Niin niitä taulukoita tietysti opiskelija on tehny. Mutta se, että mä en oo ihan varma, et onks se yhteys 
niiden kahen taulukon, miten ne siirtyy sinne tuloslaskelmaan, sitte ja taseisiin niin, ihan selkee. Et 
toivomisen varaa olis.” 

 
Tilitoimiston M omistajayrittäjä Leenan mukaan opiskelija oppi teke-

mään asiakasyritysten tasekirjoja ja lisäksi hän oppi asiakirja-asettelua, joka 
hänen mukaansa on tärkeää tasekirjoja tehtäessä. Tilitoimiston N esimies Hei-
din mukaan opiskelija on oppinut paljon asioita; mapittamisesta ja tositteiden 
kirjaamisesta ostovelkojen täsmäyttämiseen ja tilinpäätöksen laatimiseen tase-
kirjoineen ja veroilmoituksen alustavaan tekemiseen saakka. Ammattilaiset 
hoitavat sitten verotustietojen ilmoittamisen edelleen verotoimistoon. Opiske-
lija on oppinut käyttämään tilitoimistossa olevaa kirjanpito-ohjelmaa. Tilitoi-
miston G omistajayrittäjä Petrin mukaan opiskelija on oppinut perusasioita, 
työrytmiä ja oppinut työskentelemään tiiviissä ryhmässä, koska suurin osa 
tilitoimistoista on pieniä muutaman henkilön toimistoja. Omistajayrittäjä tuo 
esille opiskelijan ongelman siinä, että työssäoppimisen lisäksi on joutunut 
työskentelemään muualla saadakseen riittävän elannon, tämä on ollut opiske-
lijalle hyvin stressaavaa. Tilitoimiston O omistajayrittäjä Raimon mukaan 
opiskelija on oppinut työssäoppimisen aikana sen, mitä kirjanpito on käytän-
nössä ja osaa tehdä oma-aloitteisesti tilinpäätöksen. Tilitoimiston B esimies 
Tiinan mukaan opiskelija oppi tietyn asiakasryhmän kuukausikirjanpitojen 
hoitamisen ja kuukausituloslaskelmien laatimisen ja niistä havaintojen ja 
kommenttien esittämisen asiakkaille. Opiskelija esitti nämä havainnot ja 
kommentit kuitenkin ensin tilitoimiston kokeneelle henkilölle ennen kuin oli 
asiakkaisiin yhteydessä. Tilitoimiston C omistajayrittäjä Virvan mukaan opis-
kelija oppi kirjanpidon hoitamista ja tilinpäätöksen laatimista sekä tiedonha-
kua, esimerkiksi arvonlisäverokysymyksiin liittyen. Tilinpäätöksen laatimista 
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aluksi harjoiteltiin yhdessä, sitten opiskelija teki itsenäisesti tilinpäätöksen, 
jonka jälkeen tuotos tarkastettiin. Tilitoimiston Q omistajayrittäjä Tarjan mie-
lestä opiskelija oppi täsmäyttämistä, selvittelyä, tiedon etsimistä, lisäselvitys-
ten pyytämistä asiakkailta, jonka jälkeen taas selvittämistä, että täsmäävätkö 
nämä asiat ja millä tavalla. Tilitoimiston L omistajayrittäjä Harri B:n mukaan 
opiskelija oppi jonkin verran sosiaalisia taitoja, sillä tilitoimistotyössä joudu-
taan tekemään kompromisseja. Asiakkaita tulee yllättäen ja ilmoittamatta, mi-
hin tulee osata reagoida. Siis opiskelija oppi ihmissuhdetaitoja. Opiskelija oppi 
asioimaan erilaisissa ympäristöissä ja oppi ymmärtämään sovittujen aikatau-
lujen pitämisen merkityksen. Tilitoimiston K omistajayrittäjä Harri A:n mu-
kaan opiskelija oppi tulemaan hyvin toimeen tilitoimiston asiakkaiden ja hen-
kilökunnan kanssa sekä hänellä oli hyvä asenne työhön. 

Tilitoimiston H omistajayrittäjä Mirjan mielestä opiskelija oppi todelli-
suudessa käytännön kirjanpidon hoitamista ja sen, miten tilitoimistossa näitä 
asioita käydään läpi, miten sääntöjä noudatetaan ja miten asioista keskustellaan. 
Tilitoimiston Q omistajayrittäjä Tarjan mukaan opiskelija oppi kirjaamaan mo-
nenlaisia asioita ja keskustelemaan, että miksi jokin asia kirjataan ja miksi se 
kirjataan tällä tavalla. Opiskelija oppi kyseenalaistamaan myös asioita, mitä 
Tarja piti hyvänä asiana. 

Työpaikkaohjaajina toimineiden kirjanpitäjien haastatteluista tuli esille 
seuraavia kokemuksia. Tilitoimiston E kirjanpitäjä Matiaksen mukaan opiskelija 
oppi luotettavasti tekemään vuoden kirjanpidon alusta loppuun ja laatimaan 
tilinpäätöksen. Opiskelija saattoi hieman tarvita ohjausta, mutta kuitenkin kir-
janpitäjällä oli vahva luottamus hänen kykyynsä selviytyä tehtävistä. Tilitoimis-
ton F omistajayrittäjä Heikin mukaan opiskelija on selvästi saanut varmuutta 
itsenäiseen työskentelyyn ja peruskirjanpidon hoitamiseen. Lisäksi hän on op-
pinut hakemaan tietoa eri lähteistä, kuten esimerkiksi verohallinnon lomakkeita, 
ja kaikkein eniten hän on oppinut tilinpäätöksen laatimisesta. Tilitoimiston F 
kirjanpitäjä Marian mukaan opiskelija sai myös varmuutta työskentelyyn ja 
ymmärsi yksittäisen kuitin/tositteen merkityksen tilinpäätöksen kokonaisuu-
den kannalta. Tilitoimiston J kirjanpitäjä Tuijan mukaan opiskelija oppi koko-
naisvaltaisesti tarkastelemaan tilejä ja ymmärtämään, mitä tuloslaskelma ja tase 
tarkoittavat. 

Lisäksi kirjanpitäjä Matiaksen (E) mukaan opiskelijan omatoimisuus ja 
itsenäisyys sekä vastuuntunto kasvoivat työssäoppimisen aikana siten, että 
työnteko sujui yhä juohevammin. Tilitoimiston G kirjanpitäjä Svetlanan mu-
kaan opiskelija oppi viestimään asiakkaiden kanssa. Kirjanpitäjä Villen (A) 
mukaan opiskelija oppi ottamaan vastuuta hänelle annetuista tehtävistään. Jos 
tuli ongelmia, niin sitten kysyi neuvoa. Kirjanpitäjä Paulan (D) mukaan opis-
kelija oppi kriittisesti tarkastelemaan eri asiakkailta saatuja tositemateriaaleja; 
ovatko ostolaskuiksi nimetyt laskut kaikki ostolaskuja vai onko joukossa mui-
takin laskuja. Tilitoimiston P kirjanpitäjä Tarjan mukaan opiskelija oppi työs-
säoppimisen aikana asiakkaan kirjanpidon kokonaisuuden hoitamisen ja töi-
den organisoimisen. Työssäoppimisen jälkeen hänet palkattiin vakinaisen kir-
janpitäjän äitiysloman sijaiseksi, jolloin opiskelija oppi hoitamaan tämän kir-
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janpitäjän asiakkaiden asioita. Kirjanpitäjä Tarja (P) kuvaa opiskelijan oppi-
mista seuraavasti:  
 
”… myöskin se että sul päässä pyörii sitte koko aika se, että mitä sä teet ja koska sä teet. Että mikä menee 
aina edelle että vaikka sä nyt tietysti suht koht tehdään siinä järjestyksessä kun asiakas aineiston tuo. 
Mutta esimerkiks palkathan menee aina sitte edelle ku tulee palkkapäivät ja nehän on eri päiviä eri 
asiakkailla. Et tämmöset aina pyörii. No sit taas jos viel samalla jos tulee joku selvityspyyntö asiakkaalta 
tai sanotaanko verottajalta, esimerkiks, asiakkaalle. Nää on semmosii mitkä menee kaiken edelle. Niin tää 
hänen on tietysti täytyny oppia just tää, organisointi. Työn organisointi.”  

 
Tilitoimiston H kirjanpitäjä Ilarin mukaan opiskelija oppi työskentele-

mään itsenäisemmin, oppi lukemaan ja tutkimaan kirjanpidosta aiemmin histo-
riassa tehtyjä asioita: 

 
”Sitä (kirjanpitoa) tutkimalla osaa kattoa et mitä aikasemmin on tehty koska siihen kirjanpitoon liittyy 
sellanen tietty, jatkuvuus ja vertailuperiaatteet sun muuta. Että osaa kattoo sen vanhan aineiston 
perusteella, mitkä on ollu menettelytapa aikaisemmin”. 

 
Tilitoimiston J kirjanpitäjä Tuijan mukaan opiskelija oppi oma-aloitteisesti etsi-
mään virheitä ja selvittämään niitä.  

Omistajayrittäjien ja esimiesten mielestä opiskelijat oppivat käytännössä 
tekemään asiakasyritysten kirjanpitoa ja oppivat erilaisia työelämätaitoja, kuten 
sosiaalisia taitoja, asennoitumista työhön, noudattamaan työyhteisön sääntöjä ja 
aikatauluja sekä olemaan kriittinen, etsimään ja selvittämään tietoa ja asioita. 
Kirjanpidon hoitamisessa opittiin järjestämään tositteita, tallentamaan tietoa, 
tiliöimään ja täsmäämään tilejä sekä käyttämään tilitoimiston taloushallinnon 
ohjelmaa. Opittiin ymmärtämään poistojen täsmällisen laskemisen merkitys, 
arvonlisäveron laskeminen käytännössä erilaisissa arvonlisäverotilanteissa, lo-
mapalkkavelan kirjaamisen ja ymmärtämään tilinpäätöstilien sisältöä sekä ver-
taamaan ja havainnoimaan nykyisiä tietoja edellisen vuoden vastaaviin tietoi-
hin.  

Kirjanpitäjien mielestä opittiin viemään vuoden kirjanpito alusta lop-
puun ja tekemään tilinpäätös, joissakin tapauksissa itsenäisesti joissakin tapa-
uksissa opiskelija tarvitsi ohjausta. Opittiin tilinpäätöstä tehtäessä näkemään 
yhdenkin tositteen merkitys kokonaisuuden kannalta ja opittiin ymmärtä-
mään erilaisten yritysasiakkaiden liiketoimintoja ja yritysmuotoja sekä selvit-
tämään ja tulkitsemaan mihin jokin tosite liittyy ja/tai onko sähköisessä las-
kussa jotakin selvitettävää. Opittiin hahmottamaan, mitä asiakkaan kirjanpi-
dossa oli tehty, miten jatkuvuus ja vertailuperiaatteet olivat toteutuneet. Opit-
tiin muodostamaan kokonaiskuva asiakkaan kirjanpidosta ja ymmärtämään, 
mitä tuloslaskelma ja tase tarkoittavat, sekä olemaan kriittinen asiakkaalta 
saadun aineiston osalta. Opittiin myös kokonaisvaltaisesti tekemään tätä työtä, 
olemaan oma-aloitteinen, toimimaan itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti. Var-
muus työn tekemiseen oli lisääntynyt ja opittiin priorisoimaan ja organisoi-
maan työtä. 

Tilitoimistoammattilaiset totesivat työssäoppimisen alussa opiskelijoiden 
omaavan työvälineohjelmien (Excel ja Word), taloushallinnon ohjelman käytön 



126 
 
ja peruskirjanpidon osaamista. Heillä oli ymmärrys kahdenkertaisesta kirjanpi-
dosta, kirjausten tekemisestä, jaksotuksista ja ymmärrystä tuloslaskelmasta ja 
taseesta sekä prosenttilaskutaitoa. Sähköisen taloushallinnon osaamista ei ollut 
ja yhdessä tapauksessa osaaminen oli puutteellista taseen erienkin osalta. To-
dettu oppiminen oli tilitoimistoammattilaisten mukaan seuraavaa eli opiskelija 
oppi: 
 

- järjestämään tositteet ja kirjaamaan ne sekä täsmäyttämään mm. tiliottei-
ta ja ostovelkoja, 

- tilikartan ja käytettävät tilit, 
- ymmärtämään poistojen täsmällisen laskemisen merkityksen,  
- arvonlisäveron laskemisen käytännössä erilaisissa tilanteissa, 
- lomapalkkavelan käsitteen ja sen kirjaamisen,  
- hakemaan tietoa eri lähteistä (esim. verohallinnon lomakkeita, arvon-

lisäverotukseen liittyviä asioita), 
- hahmottamaan kirjanpidon kokonaiskuvan,  
- erilaisten yritysmuotojen tilanteita ja erikoisuuksia, 
- viemään vuoden kirjanpidon kausiveroilmoituksineen alusta loppuun ja 

tekemään tilinpäätöksen, 
- laatimaan tilinpäätöksen tasekirjoineen ja veroilmoituksineen,  
- ymmärtämään mitä tuloslaskelma ja tase tarkoittavat,  
- vertaamaan nykyistä tietoa edellisen vuoden vastaaviin tietoihin, 
- löytämään virheitä ja selvittämään niitä, 
- omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja ottamaan vastuuta,  
- asennoitumaan oikealla tavalla työhön, 
- normaalia tilitoimiston työrytmiä ja tapaa tehdä tilitoimistotyötä sekä 

työyhteisön jäsenenä olemista,  
- viestintää asiakkaiden kanssa, 
- olemaan kriittinen (esim. asiakkaalta tulevan materiaalin osalta),  
- tunnistamaan asiakkaan tilanteet sekä huolehtimaan asiakkaasta myös 

tietoturvaan liittyvät asiat huomioiden,  
- tulemaan toimeen niin asiakkaiden kuin tilitoimiston henkilökunnan 

kanssa 
- ja noudattamaan työyhteisön sääntöjä. 

5.2.3 Odotukset osaamisesta työssäoppimisen aikana 

Omistajayrittäjä Leenan (M) mukaan opiskelijoiden tulisi kiinnostua yhteis-
kunnasta ja siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja miten muutokset vaikutta-
vat omaan elämään. Leenan mukaan ympäröivästä elämästä täytyy tietää, 
kun tätä työtä tekee. Työssä eteen tulevat asiakkaat ovat hyvin erilaisia (esi-
merkiksi rakennusfirma, ravintola ja mainostoimisto) ja vaikka niillä on sa-
manlaisia kuitteja, ne toimivat kuitenkin eri tavalla. Ison tilitoimiston esimies 
Marjo (D) tiivistää osaamisen siten, että tulee osata kirjanpidon perusasiat ja 
tietää mikä on tuloslaskelma ja tase, mitä on arvonlisävero ja tulovero. Harri 
A:n (K) mielestä lainsäädännön ja erityisesti arvonlisäveron kysymykset opi-



127 
 
taan työssä. Lisäksi iso merkitys Marjon (D) mukaan on sillä, että on käyttä-
nyt jotain kirjanpito-ohjelmaa ja Exceliä. Koska perehdyttämiseen ei ole kovin 
paljon aikaa, hän piti tärkeänä opiskelijan omaa tahtoa ja halua oppia ja kehit-
tyä. 

Omistajayrittäjä Harri A:n (K) mukaan opiskelijan tuli osata tilinpäätös-
analyysiin liittyviä asioita ja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen merkityksen. 
Omistajayrittäjä Heikki (F) piti taseen merkityksen tuntemista myös keskeisenä:  

 
”No, siis hirveen monelle on taseen merkitys epäselvä. Tää on semmonen mikä on monta kertaa tullu 
vastaan. Ihan lähtien siitä et noin, mikä merkitys on avaavalla taseella. Mistä ne saldot tulee. Plus sitten 
se että, tase-erittelyt on äärimmäisen tärkeet eli pitää pystyä kertoon mistä mikäkin tasetilin summa 
muodostuu. Tää on ehkä se kaikist suurin puute”. 

 
Omistajayrittäjä Raimon (O) mukaan tuli olla osaamista erottaa yrityk-

sen ja omistajan tilitapahtumat toisistaan eri yhtiömuodoissa ja ymmärtää yri-
tysten erilainen tilanne, vaikka esimerkiksi auton hankinnassa, liittyykö han-
kinta mihin taseen erään. Omistajayrittäjä Mirjan (H) mukaan opiskelijan tuli 
tuntea perustilikarttaa, hieman palkanlaskentaan ja palkkakirjauksiin sekä 
työajan noudattamiseen liittyviä asioita, pystyä sopimaan eri työelämän sään-
töihin liittyvistä asioista, olla selvillä siitä, miten työelämässä käyttäydytään, 
omata oppimiskykyä, innostuneisuutta ja kiinnostusta näihin asioihin. Omis-
tajayrittäjä Tarjan (Q) mukaan tuli olla osaamista liittyen täsmäyttämisiin, hän 
korosti tietojen täsmäyttämisen, virheiden selvittämisen ja oikaisun tekemisen 
tärkeyttä. 

Tilitoimiston esimies Tiina piti substanssiosaamisen ohella ratkaisevan 
tärkeänä kiinnostusta asiaan, jolloin myös oppii tekemään parhaiten. Kirjanpi-
täjä Matias (E) korosti myös oikeaa asennetta ja kiinnostusta tilitoimistotyötä 
kohtaan. Omistajayrittäjä Virva (C) tähdensi mm. asiakaspalveluun harjaantu-
mista, jossa huomioidaan asiakkaat, toivotetaan heidät tervetulleeksi, esittäydy-
tään ja tarjotaan kahvia tai teetä eikä pyritä pääsemään tällaisesta tilanteesta 
mahdollisimman pian pois. 

Lisäksi kirjanpitäjä Marian (F) mukaan toiminimen ja osakeyhtiön erilai-
suus tulee tuntea, esimerkiksi tilanteessa, jossa osakeyhtiöstä nostetaan palkkaa 
ja toiminimestä yksityisottoja. Tärkeää on kokonaisuuden ymmärtäminen, jol-
loin tietää mistä asiasta on kysymys ja osaa käsitellä näitä asioita.  

Omistajayrittäjien, esimiesten ja kirjanpitäjien odotukset osaamisesta liit-
tyivät perustilikartan ja kahdenkertaisen kirjanpidon perusteiden osaamiseen 
sekä tuloslaskelman ja taseen sisällön tuntemiseen. Lisäksi opiskelijan oli tiedet-
tävä se, mitä tarkoittavat ja miten lasketaan arvonlisävero, tuloverot ja poistot 
sekä oltava tietämystä erilaisista kirjanpidollisista käsitteistä. Lähtökohtaisesti 
oletettiin opiskelijalla olevan teoreettista tietoa taloushallinnosta, johon käytän-
nön kokemusta sitten hankitaan työssäoppimisen aikana. Hyvin merkitykselli-
senä pidettiin käyttökokemusta jostakin taloushallinnon ohjelmasta ja Excelin 
käytöstä. Lisäksi odotuksena oli tasekirjan laatimisen osaaminen ja tilinpäätök-
sen lukemisen taito. Odotuksena oli omata jonkin verran tuntemusta eri toimi-
aloilla olevien yritysten (mm. rakennusyhtiö, ravintola, mainostoimisto) kirjan-
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pidosta ja eri yritysmuotojen välisistä eroavuuksista (esimerkiksi henkilöyhtiö 
ja osakeyhtiö). Myös palkanlaskennan perusteiden, pankkitilien täsmäytysten ja 
mahdollisten virheiden korjaamisen osaamista edellytettiin opiskelijalla olevan. 
Taloushallinnon teknisten osaamisodotusten lisäksi odotettiin, että opiskelija 
osasi kysyä ja hakea tietoa, esimerkiksi palkanlaskentaan liittyvissä asioissa. 
Opiskelijalta edellytettiin omaa tahtoa ja halua oppia uutta sekä työelämän 
käyttäytymissääntöjen osaamista. Merkittävää oli oppimiskyky ja kiinnostus 
asioihin sekä asiakaspalvelutaidot. Seuraavassa on yhteenveto tilitoimistoam-
mattilaisten odotuksista liittyen taloushallinnon osaamiseen eli opiskelijalla 
tulisi olla: 

 
- kiinnostusta yhteiskunnallisista asioista ja siitä, mitä yhteiskunnassa ta-

pahtuu ja miten muutokset vaikuttavat omaan elämään, 
- kirjanpidon perusasioiden osaamista ja tietoa tuloslaskelmasta ja taseesta 

sekä tilinpäätösanalyysiin liittyvistä asioista 
- tietoa arvonlisä- ja tuloverosta,  
- jonkin kirjanpito-ohjelman ja Excelin käyttökokemusta, 
- tuntemusta perustilikartasta ja peruspalkkahallintoon liittyvistä asioita,   
- osaamista erottaa yrityksen ja omistajan tilitapahtumat toisistaan eri yh-

tiömuodoissa ja ymmärtää yritysten erilainen tilanne, 
- osaamista tietojen täsmäyttämiseen, virheiden selvittämiseen ja oikaisun 

tekemiseen liittyvissä asioissa,  
- kokonaisuuden ymmärtämistä, jolloin tietää mistä asiasta on kysymys ja 

osaa käsitellä näitä asioita, 
- asiakaspalvelutaitoja, 
- omaa tahtoa, halua oppia ja kehittyä, 
- oikeaa asennetta ja kiinnostusta tilitoimistotyötä kohtaan sekä työelämä-

osaamista. 

5.2.4 Kokemuksia opiskelijoiden työelämävalmiudesta 

Omistajayrittäjien ja tilitoimiston esimiesten kokemusten perusteella opiskeli-
joilla oli valmiutta taloushallinnon tehtäviin. Opiskelijat olivat aktiivisia, oma-
aloitteisia ja rohkeasti tulivat kysymään neuvoa. Toisaalta havaittiin, että he 
eivät helposti tarjoutuneet auttamaan, vaikka huomasivat jollakin kollegalla 
työtehtävissään olleen kiire. Asiakasyritysten erilaisuus oli haasteellista opis-
kelijoille. Heillä oli perustaitoja ja niitä he osasivat ja pystyivät kehittämään. 
Opiskelijoille oli tärkeää löytää motivaatio ja tekemisen ilo tilitoimistotyöhön. 
Omistajayrittäjä Heidin (N) mukaan opiskelijoilla oli valmiutta tähän työhön, 
oppimaan tässä työssä ammattilaisiksi, vaikka eivät vielä olleet riittävän itse-
näisiä toimijoita. Ammattilaiseksi tuleminen edellyttää työn tekemistä koke-
neen ammattilaisen ohjauksessa. Tilitoimistossa N työssäoppimassa ollut 
opiskelija oli Heidin mielestä parhaimpia työssäoppijoita ja hänellä oli halua 
oppia tähän ammattiin. Opiskelija jaksoi iloisesti tehdä (puurtaa) tätä työtä, 
mutta osasi myös kysyä, jos ei jotakin tiennyt, tai ihmetteli jotakin asiaa. Hän 
osasi jopa väittää vastaan (purnata), jos oli mielestään oikeassa. Hän osoitti 
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oppineensa ja sisäistäneensä asioita. Toisaalta omistajayrittäjä Raimon (O) 
mukaan opiskelija ei ymmärtänyt, että on olemassa erityyppisiä yhtiöitä, jol-
loin niiden toiminta on erilaista. Raimo painotti sitä, että opiskelijan tuli ym-
märtää ja ajatella kirjanpidon kannalta asioita ja ymmärtää, että vaikuttaako 
liiketapahtuma tuloslaskelmaan vai taseeseen. Omistajayrittäjä Mirjan (H) 
mielestä opiskelijalla alkoi olla valmiutta tilitoimistotyöhön, koska hänellä oli 
sinnikkyyttä ja ahkeruutta tehdä tätä työtä sekä hänellä oli taloushallinnon 
perustaitoja ja numerotarkkuutta.  

Kirjanpitäjä Matiaksen (E) mukaan opiskelijalla oli työelämävalmiuksia, 
hän totesikin taloushallinnon merkonomilla olevan hyvät valmiudet työn te-
kemiseen ja etenemiseen omien tavoitteiden mukaisesti. Kirjanpitäjä Marian (F) 
mukaan pitkä työssäoppimisjakso antoi paljon työelämävalmiutta, koska sai 
tehdä kaikkea tilitoimistotyöhön liittyvää. Marian (F) mielestä valmistuvat 
opiskelijat eivät vielä olleet valmiita menemään isoon tilitoimistoon tai perus-
tamaan omaa yritystä, koska opiskelija tarvitsee vielä vähän tukea ja apua. Hän 
tarvitsee kokemusta, jotta tietää, miten ohjata ja auttaa asiakasta. Kirjanpitäjien 
mielestä osana asiakaspalveluosaamista on olla näkemystä ja kokonaisuuden 
hallintaa asiakasyrityksen tilanteesta. Kirjanpitäjä Paula (D) piti yleensä talous-
hallinnon merkonomin osaamista tilitoimistotyön alkuvaiheessa hyvänä, koska 
hänellä on nöyryyttä tehdä tarjolla olevaa työtä. Kirjanpitäjä Tarja (P) piti tär-
keänä kirjanpidon perustietojen osaamista opiskelijan tullessa työssäoppimis-
jaksolle. Hänen mukaansa tilinpäätöksen laatiminen opitaan tekemällä niitä 
tilitoimistossa. Oppilaitoksessa voidaan tehdä malliyrityksen kautta tilinpää-
töksiä, mutta todellisuudessa asiat ovat laajempia eri asiakasyritysten osalta. 
Kirjanpitäjä Tarja (P) sanoi, että oppilaitoksessa saatu pohja antaa työssäoppi-
misen jälkeen riittävän työelämävalmiuden. Työelämän odotukset ovat kirjan-
pitäjä Ilarin (H) mielestä kohtuullisen inhimillisiä tilitoimistotyön osalta työssä-
oppimisen lähtötilanteessa. 

5.2.5 Tilitoimistoammattilaisten osaamisodotusten vertailu oppilaitoksen 
tavoitteisiin 

Tilitoimistoammattilaisten odotukset taloushallinnon merkonomiopiskelijoiden 
osaamisesta voidaan jakaa taloushallinnon perustehtäviin, taloushallinnon ko-
konaisuuden ymmärtämiseen, henkilökohtaisiin valmiuksiin ja asiakaspalvelu-
taitoihin. Taulukossa 4 on vedetty yhteen tilitoimistoammattilaisten näkemyk-
set opiskelijoiden taloushallinnon osaamisen kehittymisestä työssäoppimisen 
aikana. 
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TAULUKKO 4 Tilitoimistoammattilaisten käsitykset opiskelijoiden osaamisen 
  kehittymisestä työssäoppimisen aikana 

 
Yhteenveto opiskelijoiden osaamiskäsityksistä  
Osaaminen 
työssäoppimisen 
alussa 

 
Osattiin 
peruskirjanpitoa ja 
työvälineohjelmien 
käyttämistä, 
viestinnällistä 
osaamista ja 
asiakaspalvelutaitoja.  

 
Osaamista puuttui 
laskujen 
kierrätyksessä, 
lomapalkkavelan 
laskemisessa ja 
tilinpäätöksen 
sisällöllisissä asioissa.  

 

Oppiminen 
työssäoppimisen 
aikana 
 
Opittiin 
peruskirjanpitoa 
(mm. 
arvonlisäverolliset 
kulukirjaukset, 
arvonlisäverolaskelm
at, 
kausiveroilmoitusten 
lähettäminen).  
Opittiin sisäistämään 
erilaisia 
kirjanpidollisia 
asioita (esimerkiksi 
millaisia saamisia on 
olemassa ja rahan 
liikkuminen eri 
konserniyritysten 
välillä sekä 
laskutuksen 
periantäasiat).  
Opittiin käyttämään 
tilitoimiston 
taloushallinnon 
ohjelmaa.  
Opittiin sähköisen 
taloushallinnon 
toteuttamista ja 
sähköisten 
viranomaisilmoituste
n tekemistä. 
Opittiin 
ymmärtämään 
ennakkoperintärekist
erin, 
arvonlisäverovelvolli
suuden ja työnantajan 
suoritusvelvollisuude
n merkityksen. 
Opittiin tekemään 
tilinpäätöksiä 
liitetietoineen ja tase-
erittelyineen sekä 
veroilmoitusten 
laatimista.  
Opittiin 
ymmärtämään ja 

Kokemuksia 
edellytettävästä 
osaamisesta 
 
Edellytettiin hieman 
enemmän osaamista 
kirjanpidon 
käytännön 
hoitamisessa. 
Tuloverotuksen 
osalta edellytettiin 
osakkeiden 
verotuksen ja 
arvonlisäverotuksen 
erityiskysymysten 
osaamista.  
Edellytettiin 
tilinpäätöksen 
dokumentaation 
(tasekirjan) laatimisen 
osaamista. 
 
 
 
Osaamista sähköisten 
ostolaskujen 
käsittelystä.  
Tarvittiin kielitaitoa, 
viestinnällistä 
osaamista ja 
asiakaspalvelutaitoa. 

Ammatillisia taitoja 
tilitoimistoalalla 
menestymiseen 
 
Tulee olla 
kirjanpidon, 
palkanlaskennan ja 
reskontran 
perusosaamista.  
 
 
Osakeyhtiömuotoiste
n asiakkaiden 
osakkeisiin ja 
osuuksiin liittyvissä 
kysymyksissä tulee 
olla osaamista. 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköisen 
taloushallinnon 
tutemusta tulee olla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaiden 
liiketoiminnan 
tunteminen helpottaa 
työtä.  
Taloushallinnon 
sanaston osaamista 
englannin kielellä. 
Edellytetään 
tarkkuutta työssä, 
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hoitamaan koko 
kirjanpitoa. 
Opittiin siirtymään 
eri asiakasyritysten 
tilanteesta toiseen 
saman päivän aikana.  
Opittiin eri asioiden 
oikeellisuuden 
tarkistamista. 
Saatiin varmuutta 
työn tekemiseen ja 
tilitoimistotyön 
rutiineihin (tietämys 
siitä, mistä työt 
aloitetaan ja mistä 
tietoa löytää sekä 
miten lain mukaan 
tulee toimia).   

asiakaspalvelutaitoja, 
lainsäädännön 
tuntemusta ja 
tietoteknisiä taitoja. 
 

 
Taloushallinnon perustehtävät voidaan määritellä edellä olevan taulukon mu-
kaisina valmiuksina seuraavasti: (a) osataan peruskirjanpidon hoitamista, tosit-
teiden järjestämistä ja tiliöimistä sekä tositteiden kirjaamista taloushallinnon 
ohjelmalla, (b) osataan kuukausittaisten arvonlisäverojen laskemista kausive-
roilmoituksineen myös sähköisesti, (c) osataan tilinpäätösten laatiminen ve-
roilmoituksineen yhdistysten, toiminimien ja osakeyhtiöiden osalta ja (d) osa-
taan tehdä palkkahallintoon liittyviä tehtäviä. Työssäoppimisen alussa tilitoi-
mistoammattilaisten mukaan opiskelijat osasivat pääsääntöisesti perusasiat ja 
omasivat hyvää valmiutta oppia. Heidän mukaansa työssäoppimisen aikana 
tapahtui odotusten mukaista oppimista taloushallinnon perustehtävissä ja tämä 
oppiminen vastasi niitä osaamisia, joita tilitoimistoammattilaiset pitävät talous-
hallinnon perustehtäviin liittyvinä työelämävalmiuksina.    

Taloushallinnon kokonaisuuden ymmärtämisessä osaamisodotukset tili-
toimistoammattilaisilla liittyivät siihen, että opiskelija tietää mistä on kysymys, 
osaa täsmäyttää, selvittää virheitä ja tehdä tarvittavat oikaisut. Tähän liittyy 
heidän mainitsemina työelämävalmiuksina myös asiakasyritysten tulosten ja 
budjettierojen analysoiminen ja niiden kommentointi. Laaja-alainen tilitoimisto-
työ on siis taloushallinnon kokonaisuuden ymmärtämistä. Työssäoppimisen 
alussa opiskelijoilla oli valmiutta lähteä tekemään kirjanpitoa ja osattiin kysyä 
aiheeseen liittyviä kysymyksiä eikä epäolennaisuuksia. Tilitoimistoammattilai-
set mainitsivat useita taloushallinnon kokonaisuuden odotuksiin liittyviä opit-
tuja asioita; opittiin viemään vuoden kirjanpito kausiveroilmoituksineen läpi 
alusta loppuun ja tehtiin tilinpäätös, opittiin ymmärtämään tuloslaskelman ja 
taseen merkitys, hahmottamaan eri yritysasiakkaiden koko kirjanpito, hake-
maan ja vertaamaan tietoa sekä löytämään ja selvittämään virheitä. Tilitoimis-
toammattilaisten mukaan opiskelijoilla tapahtui odotusten mukaista oppimista. 

Henkilökohtaisten valmiuksien osalta opiskelijoilla oli työssäoppimisen 
alussa hyvää valmiutta ja asennoitumista oppia uusia asioita, heillä havaittiin 
siis olevan tahtoa ja motivaatiota. He oppivat omatoimisuuteen ja itsenäiseen 
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työtapaan sekä ottamaan vastuun työstä. Tilitoimistoammattilaisten mukaan 
opiskelijat asennoituivat työhön oikealla tavalla ja oppivat tilitoimiston työryt-
millä tekemään normaalia tilitoimistotyötä ja olemaan yhtenä työyhteisön jäse-
nenä. Opiskelijoilta odotettiin lisäksi halua kehittyä työssään, kiinnostusta tili-
toimistotyöhön ja myös yhden omistajayrittäjän odotuksena oli se, että olisi 
myös kiinnostusta yhteiskunnallisista asioista ja niiden vaikutuksista henkilö-
kohtaiseen elämään.  

Asiakaspalveluun liittyi osaamisodotuksia ja työelämävalmiuksina mai-
nittiin taito ottaa vastaan ja huomioida asiakkaat. Opiskelijat oppivat viesti-
mään asiakkaiden kanssa, ottamaan vastaan asiakkaan materiaalia ja olemaan 
myös kriittinen asiakkaalta saadun materiaalin suhteen. Opittiin myös tunnis-
tamaan asiakkaiden tilanteita ja huomioimaan tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. 
Tilitoimistoasiakkaiden kanssa suoraan yhteydessä oleminen toteutui opiskeli-
joilla vain muutamassa tapauksessa ja tilitoimistoammattilainen pääsääntöisesti 
tarkisti kaikki kirjanpidon raportit ennen asiakkaalle lähettämistä. Asiakaspal-
veluun voidaan myös liittää tilitoimiston sisäinen asiakaspalvelu ja tuleminen 
toimeen tilitoimiston henkilökunnan kanssa. 

Voidaan todeta, että taloushallinnon perustehtävien ja kokonaisuuden 
ymmärtämisen osalta tilitoimistoammattilaisten mielestä tapahtui odotusten 
mukaista oppimista. Henkilökohtaisten valmiuksien osalta opiskelijoilla havait-
tiin olevan valmiuksia oppia ja kehittyä sekä tulla tilitoimistoammattilaisiksi. 
Opiskelijoilta odotettiin vielä enemmän halua kehittyä ja kiinnostusta tilitoimis-
totyöhön, jota ei selvästi havaittu. Näyttää siltä, että työssäoppimisessa opiske-
lijoiden intressit ovat enemmän taloushallinnon perustehtävien ja kokonaisuu-
den ymmärtämisessä ja haltuun ottamisessa. Yritysasiakkaiden asiakaspalvelu 
asiakassuhteen luottamuksellisuuden vuoksi ei toteutunut kuin ainoastaan osit-
tain ja pienimuotoisesti. Toisaalta voidaan väittää, että työssäoppimisessa tili-
toimiston sisäiset asiakkaat, tilitoimiston henkilökunta, ovat oppimisen kannal-
ta myös hyödyllisiä asiakaskontakteja. 

Kuvion 10 mukaisessa vertailussa tilitoimistoammattilaisten osaa-
misodotuksissa ja käsityksissä työelämävalmiudesta tulee esille taloushallinnon 
perustehtävien lisäksi taloushallinnon kokonaisuuden ymmärtäminen, henki-
lökohtaiset valmiudet ja asiakaspalvelutaidot. Kuten luvussa 5.1.5 (Opiskelijoi-
den osaamiskäsitysten vertailua oppilaitoksen osaamistavoitteisiin), voidaan 
todeta tilitoimistoammattilaisten kokemusten olevan samoja saavutettuja op-
pimistavoitteita kuin opiskelijoiden kokemukset oppilaitoksen tavoitteiden 
osalta. Edellä mainitut taloushallinnon perustehtävät (a) – (d) vastaavat liiketa-
louden perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia Talouspalvelut tutkinnon 
osan, Kirjanpito tutkinnon osan ja Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 
tutkinnon osan osalta. Ainoastaan sähköisen taloushallinnon hoitaminen mm. 
ostolaskujen käsittelyn ja viranomaisilmoitusten osalta puuttuivat liiketalouden 
perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista.  



133 
 

 

KUVIO 10 Tilitoimistoammattilaisten osaamisodotusten ja oppilaitoksen tavoitteiden vä-
linen vertailu  

 
Taloushallinnon kokonaisuuden ymmärtämisen ja henkilökohtaisten valmiuk-
sien sekä asiakaspalvelun osalta oppiminen painottui työssäoppimisajalle ja 
voidaan todeta, että oppilaitoksessa saatu valmius oppia näitä asioita syveni 
työssäoppimisen aikana. Kavanagh ja Drennan (2008, 296) ovat painottaneet 
oppimista jatkuvana prosessina ja työelämän edellyttämät vaativammat taidot 
saavutetaan ainoastaan työssä tapahtuvassa ohjauksessa. Voidaan todeta, että 
valmistuva taloushallinnon merkonomi on työssäoppimisen aikana saavuttanut 
liiketalouden alalle tulijana perustutkinnon osaamisen, jossa on tärkeää omata 
mm. Howiesonin (2003, 90) esille tuomia kommunikaation ja asiakaspalvelun 
taitoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoittei-
siin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellai-
sen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän 
tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. (Opetushallitus 
2014, 267.)  

5.3 Taloushallinto-osaaminen tilitoimistossa 

Työelämän vaatimukset taloushallinto-osaamisesta tulevat esille laskentatoi-
men koulutukseen liittyvästä tutkimuksesta sekä ammatillisen järjestön ja työ-
ehtosopimuksen määrityksistä ja työalaluokituksen osaamistasoista. Näitä vaa-
timuksia verrataan tilitoimistoammattilaisten empiirisen aineiston kautta saa-
tuihin määrityksiin kuvion 11 mukaisesti.  
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KUVIO 11 Työelämän vaatimusten ja haastateltujen tilitoimistoammattilaisten käsitysten 
välinen vertailu 

  

5.3.1 Ammatillinen kompetenssi tilitoimistoalalla menestymiseen 

Tilitoimistoalalla menestyminen edellyttää ammatillisia taitoja, joita ohessa 
aluksi määrittelevät tilitoimistojen omistajayrittäjät ja esimiehet. Heidän jälkeen 
menestystekijöitä määrittelevät kirjanpitäjät. Lopuksi on yhteenveto ammatilli-
sesta kompetenssista jakautuen taloushallinnon tehtävien hoitamiseen, henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin ja asiakaspalveluun.  

Tilitoimiston esimies Marjon (D) mukaan tilitoimistoala on sellainen spe-
siaaliala, jossa pitää hypätä yhden asiakkaan tilanteesta toisen asiakkaan tilan-
teeseen. Jos on yhden yrityksen palveluksessa ja tekee tämän yrityksen kirjanpi-
toa, niin silloin on todennäköistä, että hallitsee kaikki kyseiseen yritykseen liit-
tyvät asiat. Tilitoimistossa joutuu lisäksi toimimaan sijaisena myös kollegan 
tilitoimistoasiakkaita huomioiden lähestyvät eräpäivät ja suunnitella, miten 
selviytyä tästä uudesta, tuntemattomasta tilanteesta. Pitää olla kykyä siirtyä 
hyvin nopeasti tilanteesta toiseen hyvin lyhyellä aikavälillä. Tilitoimistoympä-
ristö on hektinen. Harri B (L) on samaa mieltä kuin Marjo (D), että ammattitai-
toisella tilitoimistokirjanpitäjällä työtehtävät ovat vaativampia kuin yhden yri-
tyksen kirjanpitäjällä, koska hän tekee monen yrityksen kirjanpitoa, esimerkiksi 
yhdellä kirjanpitäjällä voi olla viisikymmentä erilaista yritysasiakasta. Tilitoi-
miston N esimiehen Heidin mukaan pitää pystyä työskentelemään tilinpäätös-
aikana kiireen alaisena ja tulee olla valmiutta tarvittaessa tehdä pitkää päivää. 
Omistajayrittäjä Petrin (G) mukaan laskentatehtävissä pitää olla hyvä keskitty-
miskyky ja valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Yksi huomionarvoinen omi-
naisuus on paineensietokyky, koska työssä on koko ajan erilaisia määräaikoja ja 
on asioita, joihin ei itse voi suoraan vaikuttaa. Voi olla tilanne, että työn alla on 
samanaikaisesti monta keskeneräistä asiaa, jolloin tarvitaan systemaattisuutta ja 
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järjestystä näihin keskeneräisiin asioihin. Lisäksi tätä keskeneräisyyttä pitää 
pystyä sietämään, joka voi aiheuttaa stressiä. Tilitoimistoalalla tarvitaan stres-
sinsietokykyä. Tilitoimistotyö on henkilökohtaista palvelua, jolloin tulee olla 
sopeutumiskykyinen niin, että tulee toimeen monien ja monen tyyppisten ih-
misten kanssa. Marjo (D) lisää vielä asiakaslähtöisyyteen liittyen:     

 
”Ja se, että pitää olla asiakaslähtönen ja ymmärtää, et se asiakas on se, joka tuo sen leivän omaan pöytään. 
Eli vaikka kuinka kiukuttais sen asiakkaan tyyli, ni ei voi vastata samalla lailla”. 

 
Omistajayrittäjä Mirjan (H) mukaan asiakkaalle on hyvin tärkeää, että 

heistä huolehditaan. Tällöin asiakkaan kanssa tulee pystyä kommunikoimaan, 
kysymään ja informoimaan asioista. Omistajayrittäjä Heikin (F) mukaan asiak-
kaiden kanssa tulee olla pitkä pinna, tulee olla pitkäjänteinen, sillä asiakkaalta 
voi joutua usein kysymään samaa asiaa: 

 
”Ja vaan jotta ne saadaan kunnolla kerralla viedyks sinne kirjanpitoon pitää vaan jaksaa painostaa et 
lähetä nyt se lasku, että nähdään ne oikeet alvikannat ja muuta”. 

 
Omistajayrittäjä Virva (C) toteaa, että asioita pitää myös pystyä saatta-

maan loppuun, vaikka kaikkea materiaalia ei ole käytettävissä. Lisäksi pitää 
tulla toimeen niin kollegojen tilitoimistossa kuin asiakkaiden kanssa ja olla roh-
keutta kysyä ja hoitaa asioita eteenpäin. Omistajayrittäjä Raimon (O) mukaan 
tulee ymmärtää, että tilitoimiston asiakkailla on erityyppisiä yhtiömuotoja ja 
erityyppisillä toimialoilla olevia yrityksiä. Raimo vahvistaa jo edellä kuvattuja 
tilanteita toteamalla, että työpäivä voi sisältää hyvin erilaisia vaiheita: 

 
”Tässä pitää tehdä niin sanottuja pätkätöitä täällä saman yrityksen sisällä moneen kertaan. Et tämmönen 
valmius pitää olla että, et tää ei oo semmosta tehdastyötä et alottaa aamulla kahdeksalta ja tehdään 
seuraavaan perjantaihin asti pienien taukojen mukana. Ja sitten lähdetään viikonlopun viettoon et tää ei 
oo semmosta työtä. Vaan tässä on, koko aika erilaisia vaiheita”.   

 
Omistajayrittäjä Harri B:n (L) mukaan menestyäkseen tilitoimistoalalla 

tulee olla oma-aloitteinen, koskaan ei ole valmis, jos näin luulee, niin silloin on 
väärä asenne. Jatkuvasti tulee uusia verolakeja, uusia kirjanpito-ohjelmia ja uu-
sia asioita yleensäkin, tällä alalla on oltava nöyrällä mielellä, sillä tietoa on niin 
paljon. Verotukseen liittyvät asiat Suomessa ja EU:ssa ovat laajoja. Tilitoimiston 
esimiehen Heidin (N) mukaan verotukseen liittyvät tiedot ja taito hakea tätä 
tietoa ovat tärkeitä taitoja. Omistajayrittäjä Mirjan (H) mukaan alalla menestyy, 
kun edellisten lisäksi osaa kysyä ja osaa ottaa asioista selvää. 

Omistajayrittäjä Heikin (F) mukaan ensimmäiseksi tulee olla äärimmäi-
sen tarkka, tilitoimiston esimies Heidi (N) lisää, että tulee olla numerotarkkuut-
ta ja numeromuistia. Samoin toteaa omistajayrittäjä Mirja (H), että numerotark-
kuus on perusasiana ammatillisissa taidoissa sekä kiinnostus ja innostus ahke-
rasti toimia tilitoimistotyössä. Omistajayrittäjä Petrin (G) mukaan ammatillisiin 
taitoihin liittyy laaja asiakokonaisuus. Petri on Heikin (F), Heidin (N) ja Mirjan 
(H) kanssa samaa mieltä siitä, että työssä pitää olla tarkka, tunnollinen ja täs-
mällinen, mikä tässä varsinkin pätee laskentatehtäviin. Omistajayrittäjä Harri 
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A:n (K) mielestä naisilla on paremmat edellytykset menestyä, koska he pystyvät 
luontaisesti miehiä paremmin keskittymään tilitoimistotyöhön. Tilitoimiston 
esimies Tiina (B) on myös samaa mieltä numerotarkkuuden osalta ja hän koros-
taa motivaation merkitystä oppimisprosessissa seuraavasti: 

  
”Et jos haluu oppia ni täs oppii vaikka mitä. Ja se oppimisprosessi on toki pitkä et alussahan ei pysty 
kaikkea tekemään eikä osaamaan mutta, et mä sanoisin et ehkä eniten on se et on kiinnostunu ja sit on 
vähän semmost numeroälyä”. 

 
Kirjanpitäjä Matiaksen (E) mukaan tarvitaan päättelykykyä ja ongelman-

ratkaisukykyä, että osaa pelata numeroiden kanssa ja ymmärtää mistä luvut 
tulevat. Lisäksi hän pitää tärkeänä perustietoteknisiä taitoja. Kirjanpitäjä Svet-
lana (G) korostaa myös tarkkuutta taloushallinnon tehtävissä. Kirjanpitäjä Ma-
rian (F) mukaan tulee olla yrittäjähenkisyyttä, että ymmärtää asiakkaan näkö-
kulmaa ja sitä, mikä on kunkin asian taustalla. Tällöin osaa asettua asiakkaan 
asemaan ja osaa ajatella, että millaista yrittäjän elämä on. Kirjanpitäjä Svetlana 
(G) jatkaa, että tulee olla kärsivällinen, rauhallinen ja asiakaspalvelutaitoinen, 
johon hän liittää hyvän kommunikaatiotaidon (osaa puhua asioista, selittää ja 
myös pyytää asiakkaalta erilaisia asioita) ja ystävällisyyden. 

Kirjanpitäjä Villen (A) mukaan kirjanpidon perusteet on osattava. Kaik-
kea ei tarvitse osata, mutta ehdottoman tärkeää on halu itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti ottaa asioista selvää ja halu oppia. Svetlana (G) liittää ammatillisiin 
taitoihin tietojen jatkuvan päivittämisen, esimerkiksi erilaisten ajankohtaisten 
kurssien kautta. Lisäksi Ville (A) kertoo mitä tulevalta työntekijältä odotetaan: 

 
”Ei voida odottaa, että on teknisesti täysin oppinut, ei voida odottaa, että tietää lait ja asetukset. Mutta 
tietää, mistä lähetään hakemaan tietoo ja osaa myöskin vähän lähdekritiikkiä, kattoo että Suomi24- tai 
Kaksplus-keskustelupalstat ei oo parhaita paikkoja, josta etitään palkkatietoa. Vaikka se sieltä löytyykin, 
Googlen listauksesta voi löytyy sieltä. Mutta muuten, perusällillä varustettu henkilö joka tulee, niin kyllä 
se sitte pärjää”.  

 
Kirjanpitäjä Paula (D) tähdentää riittävää tietoteknistä osaamista ja kir-

janpidon asioiden hahmottamista, jotta osaa lukea tuloslaskelmaa ja tasetta. Kir-
janpitäjä Tarjan (P) mukaan tärkeintä on looginen ajattelu, jota hän pitää lähtö-
kohta tilitoimistoalalla. Kirjanpitäjä Tuija (J) korostaa tarkkuutta, huolellisuutta 
ja malttia tehdä asiat loppuun saakka.  

Villen (A) mukaan asiakasvastuullinen henkilö pääasiassa on yhteydessä 
asiakkaaseen, tärkeää on aina se, että osaa kysyä asiakkaalta ”oikein”, että saa 
asiakkaalta oikeaa tietoa, jolloin tieto tulee myös tilitoimistoon ja asiakkaan kir-
janpitoon oikean muotoisena. Tärkeää on selvittää asiat kunnolla. Paulan (D) 
mukaan tilitoimistotyö on nykyisin paljon konsultoivampaa työtä, asiakkaalle 
pitää osata vastata ja nähdä tarvittaessa virheellisyydet kirjanpidossa. Kirjanpi-
täjän tulee työssään ymmärtää olennaisuuden periaate, sillä asiakkaiden kirjan-
pito ja tilinpäätös tulee saada tehtyä ja tällöin ei saa olla liian tarkka ja väärissä 
asioissa tarkka. Tulee siis pitää huoli tärkeistä asioista, esimerkiksi palkat pitää 
mennä oikein ja oltava palkkapäivänä perillä. Asiakkaiden kanssa tarvitaan 
ihmissuhdetaitoja ja on hyväksyttävä se, ettei voi sanoa asiakkaalle jonkin vian 
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olevan hänen aiheuttama. Tällaista tilannetta ja asiakkaiden erilaisia persoonal-
lisuuksia tulee myös sietää. Tarjan (P) mielestä asiakaspalvelu on suuri asia täl-
lä alalla, täytyy olla rohkea ja tarttua asioihin sekä opastaa asiakasta hyvin mo-
nissa asioissa. Asiakkaan opastaminen ei aina ole positiivista, sillä joskus täytyy 
tiukasti mutta ammattitaitoisesti tuoda asioita esille. Tämä tuo myös turvalli-
suuden tunnetta asiakkaalle, jonka raha-asioita monesti käsitellään. Varsinais-
ten asiakkaiden lisäksi ollaan tekemisissä asiakkaan sidosryhmien edustajien 
kanssa, kuten tilintarkastajan ja verovirkailijan, joihin rohkeaa yhteydenotta-
mista kirjanpitäjä Juuliakin (I) korostaa. Kirjanpitäjä Tuija (J) näkee myös tili-
toimistotyön asiakaspalveluna, jossa asiakkaita tulee tavata ja heidän kanssaan 
on tultava toimeen. Kirjanpitäjä Ilari (H) lisää, että asiakasta palveltaessa tulee 
tietää asiakkaan taustat ja kirjanpito pitemmältä historian ajalta. Ilarin mukaan 
ammatillisissa taidoissa kaiken lähtökohta on itse henkilö ja hänen oma aktiivi-
suus, kiinnostus ja motivaatio sekä asenne. Hän lisää, että tilitoimistotyö on 
myös ryhmätyötä, vaikka jokaisella on omat yritysasiakkaansa. 

Seuraavassa on ammatilliseen kompetenssiin haastatteluiden mukaan si-
sältyviä elementtejä, joita yhteenvetona tilitoimistoalalla menestymiseen tarvi-
taan:   

 
(a) Perustaloushallinnon osaaminen   
- hakee tietoa, mm. verotukseen liittyviä tietoja 
- on riittävää tietoteknistä osaamista   
- näkee tarvittaessa virheellisyydet kirjanpidossa 
- huomioi lähestyvät eräpäivät 
- hahmottaa kirjanpidon asioita, jotta osaa lukea tuloslaskelmaa ja tasetta 
- hoitaa vaativia monen yrityksen kirjanpitotehtäviä 
- ymmärtää olennaisuuden periaatteen  

 
(b) Henkilökohtaiset ominaisuudet 
- päivittää jatkuvasti tietoja  
- on numerotarkkuutta ja numeromuistia  
- on rohkeutta kysyä ja hoitaa asioita eteenpäin 
- on kärsivällinen ja pitkäjänteinen, sillä asiakkaalta voi joutua kysymään 

usein samaa asiaa 
- pystyy siirtymään yhden asiakkaan tilanteesta toisen asiakkaan tilantee-

seen hyvinkin lyhyellä aikavälillä 
- sietää työpaineita, koska työssä on jatkuvasti erilaisia määräaikoja ja asi-

oita, joihin ei itse voi suoraan vaikuttaa, työskentelee tilinpäätösaikana 
kiireen alaisena ja tarvittaessa tekee pitkää päivää 

- pitää huolen tärkeistä asioista, esimerkiksi palkat on laskettu oikein ja 
ovat palkanmaksupäivänä palkansaajan tilillä  

- suunnittelee, miten selviytyy uudesta ja tuntemattomasta tilanteesta 
- sietää keskeneräisyyttä, joka voi olla stressaavaa 
- sijaistaa kollegan tilitoimistoasiakkaita  
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- tarvitsee päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä, jotta osaa toimia nu-
meroiden kanssa ja ymmärtää mistä luvut tulevat 

- on loogista ajattelua  
- sopeutuu ja tulee toimeen monien ja monen tyyppisten ihmisten kanssa 
- keskittyy hyvin ja on valmiutta itsenäiseen työskentelyyn 
- saattaa asioita loppuun, vaikka kaikkea materiaalia ei ole käytettävissä  
- selvittää asiat kunnolla 
- on tarkkuutta, huolellisuutta ja malttia tehdä asiat loppuun saakka 
- on halua itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa asioista selvää 
- on kärsivällinen ja rauhallinen  
- ymmärtää, että kaiken lähtökohta on oma aktiivisuus, kiinnostus ja mo-

tivaatio sekä asenne  
- ei luule olevansa täysin valmis osaaja, koska silloin asenne on väärä 
- on halua ja motivaatiota oppia 

 
(c) Asiakaspalvelutaidot 
- on ystävällinen 
- ymmärtää asiakaspalvelun suuren merkityksen  
- opastaa asiakasta monissa asioissa 
- huolehtii asiakkaasta; kommunikoi, kysyy ja informoi asioista 
- ymmärtää, että tilitoimiston asiakkaana on erityyppisiä yhtiömuotoja ja 

eri toimialoilla toimivia yrityksiä 
- ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja sitä, mikä jossakin asiassa on siellä 

taustalla, siis osaa asettua asiakkaan asemaan  
- tietää asiakasta palveltaessa asiakkaan taustat ja kirjanpidon pitemmältä 

ajalta 
- osaa ajatella, että millaista yrittäjän elämä on. 

 

5.3.2 Taloushallinnon ammattilaiselta edellytettävä osaaminen  

Omistajayrittäjien ja esimiesten mukaan rekrytoitavalta henkilöltä edellytetään 
tehtäväalueittain määräytyvää osaamista, jolloin tehtäviä ovat laskenta-
assistentti, kirjanpitäjä, talouskonsultti ja esimiestasoinen henkilö. Laskenta-
assistentin tehtävät ovat ensimmäisen tason tehtäviä. Kyseiset tehtävät vastaa-
vat taloushallinnon alan työehtosopimuksen nelitasoista tehtävän vaativuuden 
mukaista luokittelua (Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry. 2017, 19-20). Kir-
janpitäjä Ville (A) jakaa taloushallinnon toimijat kahden tyyppisiin toimijoihin; 
toiset haluavat kehittyä ammatillisesti ja toiset haluavat edetä urallaan. Villen 
mukaan pienessä tilitoimistossa ei voida tarjota uralla etenemistä, koska uraan 
tarvittavaa hierarkiaa ei ole. Hän ajattelee, että tilitoimistossa on junior accoun-
tant –taso, varsinainen accountant -taso ja tämän jälkeen voi olla manager ac-
countant –taso. Tällöin kokemusta on kertynyt jo niin paljon, että henkilön am-
mattitaidon katsotaan olevan tilitoimistossa korkeimmalla tasolla. Tilitoimistos-
sa voi kehittää omaa ammattitaitoaan, vaikka toimiikin tehtävänimikkeen mu-
kaisesti edelleen kirjanpitäjänä. Tälle alalle jäävät sellaiset henkilöt, jotka ovat 
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tyytyväisiä siihen, että näkevät monenlaisia asiakkaita ja että kokemusta kart-
tuu. Toisille työ tilitoimistossa on välivaihe, ponnahduslauta uralla eteenpäin. 
Kolmesta viiteen vuotta tilitoimistotyötä Villen mukaan pätevöittää erilaisiin 
taloushallinnon tehtäviin. Hänen mukaansa tilitoimistossa on hyväksytty tilan-
ne, jossa työhön otettu vastavalmistunut työntekijä kolmen vuoden kuluttua 
mahdollisesti lähtee hakemaan vaativampia tehtäviä jostakin muualta. Henkilö 
on tehnyt junior accountant –tason tehtäviä, jotka helposti ovat siirrettävissä 
taas uudelle vastaavasti työuraansa aloittavalle vastavalmistuneelle henkilölle. 

Asiakaspalvelu on tärkeää, koska tilitoimistotyö entistä enemmän auto-
matisoituu. Tällöin on osattava konsultoida ja olla yrittäjän paras taloushallin-
non kumppani. Tilitoimistoammattilaiselta edellytetään kuitenkin tiettyä tiuk-
kuutta asiakkaita kohtaan, kun samalla omassa työssä tulee olla tarkka ja huo-
lellinen numeroiden ja tiliöintien kanssa. Kirjanpitäjän on osattava kommentoi-
da ja tulkita kausituloslaskelmaa sekä analysoida yrityksen tilaa. On osattava 
palvella asiakkaita ja oltava varma siitä, että kirjanpidon tiedot ovat oikein. Jos 
näin ei ole tilanne, asiakas kyseenalaistaa kirjanpitäjän ammattitaidon. Vaikka 
asiakkaan kysymään asiaan ei tiedä vastausta, niin selvittää asian ja auttaa asia-
kasta eteenpäin. Täysin asiakasvastuullisia tehtäviä ei vielä ensimmäisenä työ-
vuonna pääse tekemään. Tällöin kokeneempi kirjanpitäjä valvoo ja tarkistaa 
junior accountantin tuottaman kirjanpidon materiaalin oikeellisuuden. Kirjanpi-
täjä Villen (A) mukaan eräänlainen uralla eteneminen toteutuu toisena työ-
vuonna siten, että silloin ei kukaan kokeneempi kirjanpitäjä enää tarkista tuotet-
tua kirjanpidon materiaalia, jolloin itse vastaa myös asiakkaalle tekemästään 
työstä. Tällöin ei enää suodateta kaikkea palautetta, negatiivistakaan palautetta, 
jota asiakkaalta saattaa tulla. Hän totesi, että vaikka kirjanpidon materiaalin 
käsittely ja raporttien tuottaminen ovat kirjanpitäjälle pelkkää bisnestä, on se 
asiakkaalle elintärkeää. 

Vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä, koska on osattava toimia työ-
tiimissä, jossa saman asiakkaan kirjanpitoa saattaa hoitaa useampikin henkilö. 
Toisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen niin työyhteisössä kuin asiakkaiden 
kanssa on tärkeä ominaisuus. On osattava olla vuorovaikutteinen ja pystyttävä 
työskentelemään asiakkaiden kanssa. Suomen kieltä täytyy osata ja muiden 
kielten osaaminen on vahvuus. Tulee ymmärtää ruotsinkielisiä laskuja ja kir-
janpidon raportteja. Tulee olla olemukseltaan pirteä ja rauhallinen työntekijä, 
eikä unelias. Rekrytoitavan henkilön tulee olla ulospäin suuntautunut ja halu-
kas kehittymään. Häneltä edellytetään sosiaalisia taitoja ja innostusta sekä sin-
nikkyyttä tilitoimistoalalle. Hänellä tulee olla oma-aloitteisuutta ja halua selvit-
tää asioita ja tarvittaessa kysyä neuvoa. Samoin Mohamedin ja Lashinen (2003, 
6) mukaan on välttämätöntä omata kyky tehokkaasti kommunikoida yleisillä, 
globaaleilla kielillä, omata neuvottelutaitoja ja taitoa työskennellä tiimimäisissä 
ympäristöissä käyttäen uusia kommunikaatioteknologioita. Lisäksi on oltava 
analyyttistä kyvykkyyttä osata kysyä oikeita kysymyksiä, tunnistaa informaati-
on tärkeyden ja seuraukset sekä kyetä käyttämään loogisuutta ja perustelua 
selvittääkseen erilaisten kohteiden, tapahtumien, yksilöiden ja menetelmien 
välisiä suhteita (Mohamed & Lashine 2003, 11). Näihin samoihin kyvykkyyksiin 
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kirjanpitäjä Ilari (H) viittasi tarkastellessaan taloushallinnon tehtävissä tarvitta-
via ominaisuuksia ja asennoitumista eri asiakkaiden näkökulmasta. Ison asiak-
kaan henkilökunta saattaa tietää melko paljon taloushallinnosta, jolloin he ha-
luavat tietää enemmän ja saada syvällisempää tietoa. Toisaalta uusi asiakas, 
joka on kiireinen oman liiketoimintansa hoitamisessa, ei ehdi selvittää kirjanpi-
dollisia asioita, jolloin vastuu siirtyy tilitoimiston kirjanpitäjälle. Ilarin mukaan 
tällöin on huolehdittava asioista asiakkaan eduksi, että kaikki tulee tehtyä ja 
tietää, mitä milloinkin kannattaa tehdä. Asiakkaan taloushallinnon kokonai-
suuden hallitseminen on tärkeää, jolloin hallitsee mm. kaikki viranomaisilmoi-
tukset ja verotusasiat.  

Omistajayrittäjien ja tilitoimistoesimiesten mielestä tilitoimistoalalla pär-
jää ihminen, jonka persoonallisuutena on vahva luonne ja osaaminen. Kaikkea 
ei tarvitse osata, mutta henkisesti tulee olla vahva ja periksi antamatonkin sekä 
ottaa asioista selvää. Omistajayrittäjä Petrin (G) mielestä taloushallinto alana 
sopii hyvin nuorille, sillä taloushallinnon työtehtävät mahdollistavat työn te-
kemiseen enemmän vapautta. Aluksi on kuitenkin hallittava työhön liittyvät 
perusasiat sekä ”opetettava” omia asiakkaita toimimaan tietyllä tavalla. Petrin 
(G) mukaan tietotekniset välineet mahdollistavat etätyön tekemisen, kuitenkin 
vuorovaikutus ja läsnäolo ovat tärkeitä asioita ja niiden on oltava asiakkaille 
mahdollisia. Omistajayrittäjä Leena (M) piti tärkeänä, että on kiinnostunut yh-
teiskunnallisista asioista ja osaa miettiä ja analysoida asioita. On osattava ”kai-
vaa” tietoa, hankkia tietoa ja selittää asioita asiakkaalle. Asioiden eteenpäin 
vieminen on tärkeää.  

Kirjanpitäjien mielestä tarvitaan pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisuky-
kyä, päättelykykyä ja valmiutta tehdä myös rutiinitehtäviä. Tulee hahmottaa 
taloushallintoon liittyviä asioita, siis tarvitaan teoreettisen perustiedon hallintaa, 
jolloin työkokemuksen kautta teoreettinen tieto vahvistuu. Tulee osata palkan-
laskentaa ja osata käyttää palkanlaskentaohjelmaa. Voidaankin sanoa henkilön 
olevan ammattilainen, kun hänellä on vähintään muutaman vuoden kokemus 
tilitoimistotyöstä. Tällöin hän työskentelee itsenäisesti, omaa tiedollista osaa-
mista, loogista ajattelua ja etsii ongelmiin ratkaisuja. Mohamed ja Lashine (2003, 
7) tutkimuksessaan totesivat, että laskentatoimen koulutuksessa on tärkeää 
kiinnittää suurempi huomio ongelmanratkaisutaitoihin, analyyttiseen päätte-
lyyn ja laskentatoimen oikeudellisiin prosesseihin. 

5.3.3 Tulevaisuuden muutokset ja tilitoimistoammattilaisen osaaminen 

Omistajayrittäjien ja esimiesten mielestä tulevat muutokset taloushallinnossa 
pakottavat tilitoimistohenkilökuntaa pitämään itseään ajan tasalla, jolloin työ 
on jatkuvaa oppimista jopa päivittäistä uusien asioiden oppimista. On löydet-
tävä sopiva tapa päivittää tietoja taloushallinnon muutoksista, se voi olla alaan 
liittyvä lehtiartikkeli, ajankohtaiskurssi tai jokin muu vaihtoehtoinen tapa. Pie-
nissä tilitoimistoissa on osattava tehdä monenlaisia asioita ja tietää henkilö- ja 
yritysverotuksesta sekä yritysjärjestelyistä ja perintöverotukseen liittyvistä jär-
jestelyistä. On oltava uskallusta lähteä mukaan uuteen ja outoonkin asiaan, 
vaikka olisi tottunut aiemmin tekemään työtä jollakin perinteisellä taloushal-
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linnon ohjelmalla. Taloushallinnon tehtävissä siirrytään enemmän sähköisen 
taloushallinnon suuntaan, asioita käsitellään sähköisesti. Omistajayrittäjä Rai-
mon (O) tilitoimistossa sähköisesti käsiteltävien materiaalien osuus on vielä 
hyvin pientä, sillä suurin osa asiakkaista tuo kaikki tositteet paperilla. Sähköi-
nen taloushallinto muuttaa tapaa tehdä työtä. Tietojärjestelmät ja ohjelmat 
mahdollistavat enenevässä määrin suurien asiakkaiden kirjanpidon tekemisen 
nopeammin, jolloin asiakkaan järjestelmään laittamat tiedot tilitoimistossa tili-
öidään ja tallennetaan. Lisäksi paperitositteiden määrä tulee jäämään vähäiseksi. 
Tällöin työn luonne muuttuu enemmän asiantuntijatyyppiseksi. Kirjanpitäjä 
Paula (D) pitää sähköiseen taloushallintoon liittyvää muutosta vielä tällä het-
kellä huonona, koska ohjelman toiminnot ovat olleet hyvin kankeita hänen 
käyttämissään kahdessa sähköisen taloushallinnon ohjelmassa. Ohjelman avul-
la ei saatu tarvittavaa määrää riittävän yksityiskohtaista informaatiota. Hänen 
mukaansa tarvitaan toimivampia ja edullisempia järjestelmiä, jolloin sähköinen 
taloushallinto varmasti tulee ja silloin päästään manuaalisesta tietojen tallenta-
misesta tietojen siirtyessä konekielisesti, kuten tiliotteet siirtyvät tällä hetkellä. 
Tällöin mahdollistuu asiantuntijana toimiminen. Asiakkaiden tilitietojen siirty-
essä pilvipalveluun tulee olla tietoteknistä osaamista, on osattava etsiä tietoa. 
Työn tekemisen tapa muuttuu, on osattava enemmän yhdistellä pilvipalvelussa 
olevaa tietoa, kuten pankin tiliotteita, sähköisiä maksuja ja nähdä nämä kaikki 
näyttöruudulla ja osata yhdistellä asioita. 

Taloushallinnon ohjelmat pystyvät automatisoimaan paljon työtä ja kä-
sittelemään tietoa, mutta tietoon ei voi täysin luottaa, vaan se pitää kuukauden 
lopussa tarkistaa. Asiakkaat vaativat saada enemmän tietoa, pelkästään talous-
hallinnon historiatieto ei enää riitä, se ei ole hyödyllistä. Halutaan enemmän 
tulevaisuuden suunnitelmia ja sitä, paljonko yrittäjällä tai yrityksellä on kuu-
kauden kuluttua rahaa, jotta esimerkiksi loma-ajan palkat pystytään maksa-
maan. Tällöin kirjanpitäjän työ edellyttää kokonaisvaltaista muutosta, jotta pys-
tytään arvioimaan ja kertomaan, mitä seuraavan kuukauden kuluttua tapahtuu 
eikä sitä, mitä puolitoista kuukautta sitten tapahtui. Asiakkaat, joilla on varaa, 
haluavat nopeasti tietoja ja tuloksia ja ovat myös valmiita siitä maksamaan. 
Heille on tarjottava nykyaikaisin, hienoin ja samalla kustannustehokkain ratkai-
su.  

Omistajayrittäjä Mirjan (H) havaintojen mukaan sähköinen taloushallin-
to on lisännyt asiakkaiden kanssa kommunikaatiota ja sosiaalista yhteistyötä. 
Mirja (H) näkee, että asiakkaiden kanssa tulee tehdä vielä enemmän yhteistyötä, 
koska sähköisen taloushallinnon maailmassa niin asiakas kuin tilitoimisto työs-
kentelevät saman sähköisen taloushallinnon palvelun kanssa. Aluksi asiakkaan 
kanssa on sovittava työnjaosta, sitten tulee seurata ja varmistaa asioita sekä ta-
vata asiakasta, jolloin käydään taloushallintoon liittyviä asioita läpi. Mirja pai-
nottaa sitä, että sähköinen taloushallinto ei koskaan voi korvata luonnollista 
kanssakäymistä asiakkaan kanssa. Esimies Tiinan (B) mukaan tulevaisuudessa 
taloushallinnon ammattilaisen toimenkuva muuttuu enemmän laaja-alaiseksi 
taloushallinnon osaajaksi, jolloin hän ymmärtää ja osaa tulkita sekä ennustaakin 
hieman tulevaisuutta. Taloushallinnon ammattilainen Tiinan mukaan tavallaan 
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ohjaa asiakasta hänen yritystoiminnassaan. Tällöin työnkuva menee konsul-
toivampaan suuntaan ja samalla antaa työhön enemmän vapautta. Omista-
jayrittäjä Tarja (Q) näkee pienessä tilitoimistossa henkilökunnan panostavan 
asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. Tällöin tilitoimisto on jokaisen 
yritysasiakkaan taloushallinto-osasto ja kirjanpitäjä on asiakkaan mukana pan-
kissa rahoitukseen liittyvissä asioissa ja muutenkin tekemässä paljon asiakkaan 
kanssa yhteistyötä. Omistajayrittäjä Virvan (C) mukaan kirjanpitäjän ammatilli-
suuteen tulee lisää haasteita. Hänen tulee aina uuden asiakkaan tilanteessa sel-
vittää asiakkaaseen erityisesti liittyviä huomioitavia asioita. Muutenkin kirjan-
pitäjän työssä korostuu asiakaspalvelun osaaminen. Rutiinimaisesta työstä kir-
janpito muuttuu enemmän tietojen tarkastamiseksi, pääkirjan tarkastamiseksi, 
jolloin työnkuva alkaa hieman lähestyä tilintarkastajan työtä. Asiakkaat odotta-
vat tilitoimistolta konsultointia, vero-osaamista ja veroasioissa opastamista. On 
osattava myös konsultoida asiakasta taloushallinnon ohjelman tuottamista ra-
porteista.  

Haastatelluilla kirjanpitäjillä oli yhteneväinen kuva siitä, että tulevai-
suudessa tietotekniikka kehittyy, taloushallinnon järjestelmät sähköistyvät, 
työnkuva muuttuu ja kirjanpidon materiaalien manuaalinen käsittely vähenee. 
Lisäksi kirjanpitäjän työaika lyhenee ja työtehtävät nopeutuvat. Kanssakäymi-
nen asiakkaiden kanssa tulee muuttumaan paljon, koska monen keskikokoisen 
ja ison yrityksen kirjanpito hoidetaan kokonaan sähköisesti, mikä helpottaa työ-
tä. Tämä myös vaatii kirjanpitäjä Svetlanan (G) mukaan taloushallinnon järjes-
telmiltä sitä, että ne ovat jatkuvasti päivitettyinä ja kaikki asiat ovat kunnossa. 
Kirjanpitäjä Matiaksen (E) mielestä tulee huomioida tulevaisuuden taloushal-
linnon teknologisissa muutoksissa se, että eri taloushallinnon ohjelmat voitai-
siin yhdistää toimimaan keskenään, jolloin asiakkaiden käyttämät sähköiset 
sovellukset, esimerkiksi sähköinen laskutus, pystyttäisiin hyödyntämään tili-
toimistotyössä. Tilitoimistossa F, jossa kirjanpitäjä Maria työskentelee, on hyvin 
vähän siirrytty sähköiseen taloushallintoon, ainoastaan muutamalla asiakkaalla 
on sähköinen taloushallinnon järjestelmä. Maria kritisoi sitä, että sähköinen ta-
loushallinnon ohjelma "salaa" kirjaa liiketapahtumia jollekin tilille. Hän haluaa 
nähdä, mihin liiketapahtumat kirjautuvat. Kirjanpitäjä Ilarin (H) mielestä säh-
köiseen taloushallintoon mentäessä taseen hallitseminen tulee yhä tärkeäm-
mäksi. Hän on Marian (F) kanssa samaa mieltä siitä, että sähköisessä taloushal-
linnossa ei tiedetä mihin automaattiset kirjaukset menevät, jolloin mahdollisen 
virheen korjaaminen on paljon hankalampaa, ellei kirjanpitäjä ole itse ollut ra-
kentamassa järjestelmän tiliöintejä. Kirjanpitäjä Juulian (I) mielestä sähköisen 
taloushallinnon lisääntyessä kirjanpitäjän työ on jatkuvaa itsensä kehittämistä 
uusien ohjelmien, lain- ja muiden säädösmuutosten tilanteessa. Mekaanisen 
työn hävitessä entistä enemmän asiakaspalvelu lisääntyy, jolloin informoidaan 
asiakkaita kaikista muutoksista. Maria (F) pelkää sitä, että peruskirjanpitäjän 
työ on ainoastaan tietojen ns. klikkailemista järjestelmään ja tiliöinnit tehdään 
jossakin muualla eikä kirjanpitäjä välttämättä tiedä niistä. Myöhemmin sitten 
nähdään, täsmääkö tase vai ei. Tällöin yhden asiakkaan kirjanpidon hoitamisen 
jakaantuessa usealle tekijälle, jotka tekevät tietyn osa-alueen, ei välttämättä tie-



143 
 
detä lopputulosta. Voi olla, että heidän esimiehensä käy läpi asiakkaan kirjan-
pidon kokonaisuuden. Kirjanpitäjä Ilari (H) pohti sitä, että siirtyvätkö pienten 
asiakkaiden kirjanpidot sähköiseen taloushallintoon, kun niiden kirjanpitoa 
edelleen hoidetaan perinteisillä kirjanpito-ohjelmilla. Hän ei usko kirjanpidon 
muuttuvan täysin paperittomaksi sähköisen taloushallinnon maailmassa. 

Asiakaspalveluun liittyvien kokemusten osalta kirjanpitäjä Maria (F) pi-
tää hyvänä asiana sitä, että yksi henkilö tekisi yhden asiakkaan kirjanpidon ko-
konaan, jolloin hän tietäisi asiakasyrityksen kokonaisuuden ja tällöin työkin 
olisi mielekästä. Jos esimerkiksi yksi kirjanpitäjä näkee, mitä asiakasyritys ostaa, 
mutta ei tiedä mitä asiakasyritys myy, niin silloin kirjanpitäjä ei hahmota koko-
naisuutta. Asiakas ottaa yhteyttä hyvin monenlaisissa asioissa aina heidän hen-
kilökohtaista elämäänsä koskevista asioista lähtien, tällaisiakin asioita joudu-
taan Marian mukaan kuuntelemaan. Joissakin tapauksissa kirjanpitäjä on mu-
kana vaikuttamassa asiakkaan ratkaisuihin kassavirran suhteen, tällöin on so-
vittukin, että tilitoimisto hoitaa asiakkaan maksuliikenteen. Villen (A) mukaan 
kirjanpitäjällä ei ole äidin eikä isän roolia suhteessa asiakkaaseen, vaikka sitä 
haluttaisiinkin, jolloin huolehdittaisiin asiakasyrityksen hallinnosta ja yrittäjän 
henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista. Ville linjaakin asian niin, että 
yrittäjän on itse pystyttävä hoitamaan oma yritystoimintansa ja henkilökohtai-
set asiansa, muutoin ei kannata ryhtyä yrittäjäksi. 

Viestinnällisten taitojen vaatimus kasvaa suuresti, koska asiakkaille ei 
riitä se, että he saavat kerran kuukaudessa tai jopa ainoastaan kerran vuodessa 
kirjanpidon raportteja, joista he eivät ymmärrä mitään. Asiakkaat haluavat jat-
kuvasti ajantasaista tietoa yrityksensä toiminnasta. Kirjanpitäjältä vaaditaan 
enemmän kommunikointitaitoja, asiakkaat haluavat keskustella yrityksensä 
asioista ja kuulla taloutensa tilanteesta. Kun esimerkiksi asiakkaan ostolasku 
tulee järjestelmään, niin asiakaskaan ei ole sitä vielä nähnyt, koska se tulee suo-
raan tilitoimiston järjestelmään tavarantoimittajalta, jonka jälkeen tulee ensim-
mäiset prosessoinnit ja vasta sitten ostolasku lähtee asiakkaalle hyväksyttäväksi. 
Tällöin kirjanpitäjä voi reagoida välittömästi laskuun ja informoida tarvittaessa 
asiakasta laskun sisällöstä. Kirjanpitäjän työ on muuttunut historiatiedon do-
kumentoijasta ennakoivan ja ennustettavan tiedon tuottajaksi ja kertojaksi. 

Marian (F) mielestä kirjanpitäjän tulee olla yrittäjähenkinen, jolloin tär-
keää on hahmottaa asiakasyrityksen kokonaisuus. Yrittäjyys on yrittäjälle iso 
osa elämää, se ei ole heille pelkkä työpaikka, vaan elämäntapa. Yrittäjähenki-
syys Marian mukaan on sitä, että kirjanpitäjänä ymmärretään yrittäjyyden ole-
van elämäntapa, jolloin yrittäjä lomallakin tarvittaessa työstää yrityksensä asioi-
ta ja toimintansa seuraavaa vaihetta. Yrittäjyyteen vaikuttaa kaikki se, missä 
yrittäjä asuu, hänen kotinsa tilat työhuoneineen ja kaikki muu tähän liittyvä. 

5.3.4 Työelämän kokemukset osaamisesta 

Tilitoimistoammattilaisten mielestä tilitoimistotyö on taloushallinnon työtä 
monialaisten yritysasiakkaiden parissa. Tilitoimistossa toimiva taloushallinnon 
ammattilainen on moniosaaja, jonka tulee tuntea erilaisia liiketoimintoja asiak-
kaiden heterogeenisyyden vuoksi. Tilitoimistoalalla menestymiseen tarvittava 
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ammatillinen kompetenssi voidaan empiirisen aineiston pohjalta jakaa talous-
hallinnon tehtävien hoitamiseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asiakas-
palveluun.  

Taloushallinnon tehtävien hoitamisessa tulee hakea tietoa, on oltava riit-
tävää tietoteknistä osaamista ja on osattava nähdä virheellisyydet kirjanpidossa. 
Mitä sitten on riittävä tietotekninen osaaminen? Mohamed ja Lashine (2003, 11) 
luettelevat teknologioita, joita laskentatoimen ammattilaisen tulisi hallita: tau-
lukkolaskentaohjelma (Excel), tekstintuottamisohjelma (Word), windows, 
world wide web, PowerPoint, tietokantaohjelma, verkkokauppateknologia, tie-
tojärjestelmäsuunnittelu ja strategia, arkistointi ja rekisterien hallinta, viestintä-
ohjelma (sähköposti) tai graafinen ohjelma taloushallinnon ohjelmien lisäksi. 
Tällaiseen erilaiseen osaamiseen viittaa myös Näsi (2006, 57-58) tutkimukses-
saan. Hänen mukaansa Suomessa laskentatoimen ammattilaisten moniosaajina 
tulee heistä osan hallita tietokoneet sekä tietokoneohjelmat ja -ohjelmistot, eri-
tyisesti taloushallinnon ohjelmistot ja toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuu-
det. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialaraportin (TEM 2009) mukaan 
tärkeimmät osaamisalueet kirjanpidon ja tilinpäätöspalveluiden ammateissa 
ovat laskentaosaaminen ja tilinpäätöskäytäntöjen tuntemus, kirjanpitoon liitty-
vien ATK-ohjelmien hallinta ja taloushallinnon kehittämisvalmiudet sekä arvi-
ointikyky. Tutkimuksen empiirisen aineiston mukaan taloushallinnon tehtävien 
hoitamisessa kirjanpitäjän tulee hahmottaa kirjanpitoa, ymmärtää erilaisten lii-
ketapahtumien vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen tai molempiin ja osata 
analysoida yrityksen tilaa. Samoin Howieson (2003, 75) pitää teknisen taidon 
tärkeyden lisäksi merkittävänä mm. analysoinnin taitoa. Erityisalojen työehto-
sopimuksen mukaisissa ammattitehtävissä (vaativuustaso 3) tulee esille itsenäi-
nen, suoriteperusteisen ja säännöllisesti täsmäytyvän kirjanpidon ja tilinpää-
tösehdotuksen laatiminen pienyrityksille sekä laajojen tilinpäätöksien määritel-
tyjen osien valmisteleminen. Lisäksi annettujen ohjeiden mukainen palkanlas-
kenta, joka edellyttää työehtosopimuksiin liittyvien avustavien tehtävien tun-
temusta. (Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry. 2017, 19-20.) Empiirisen ai-
neiston mukaan kirjanpitäjän on pystyttävä hoitamaan vaativia, monen yrityk-
sen kirjanpitoja ja ymmärtää työssään olennaisuuden periaatteen merkityksen. 
Tällöin osittain siirrytään jo erityisalojen työehtosopimuksen vaativuustasolle 2 
eli erikoisammattitehtäviin. Voidaankin todeta tilitoimistoammattilaisten esiin 
tuomien taloushallinnon tehtävien hoitamisen vastaavan työelämän vaatimuk-
sissa esiin tulleita kokemuksia.     

Henkilökohtaisia ominaisuuksia tarkasteltaessa tilitoimistoammattilais-
ten mielestä tulee olla halua itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa asioista selvää, 
olla kärsivällinen ja rauhallinen sekä ymmärtää, että kaiken lähtökohta on oma 
aktiivisuus, kiinnostus ja motivaatio sekä asenne taloushallinnon tehtäviä koh-
taan. Hänellä tulee olla halua jatkuvasti päivittää tietoja, omata numerotark-
kuutta, kiinnostusta ja innostuneisuutta tilitoimistoalasta. Kavanaghin ja Dren-
nanin (2008, 295-296) mukaan useat tutkijat pitävät laskentatoimen teknisiä tai-
toja implisiittisesti henkilön perustaitoina, joten on kehitettävä enemmän muita 
taitoja kuin teknisiä taitoja menestyäkseen. Heidän mielestään on tarpeellista 
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kehittää sisäisiä taitoja ja olla tietoinen jatkuvan oppimisen tarpeesta ajantasais-
taa tietoja muuttuvassa, jatkuvasti kasvavassa, globaalissa ympäristössä. He 
toteavat, kuten Jones ja Sin (2003) mallissaan, että työnantajat rekrytoivat 
enemmän henkilöitä, joilla on elämän kokemusta ja työhön liittyvää kokemusta. 
Wells et al.:n (2009, 412) mukaan ammatillinen menestyminen vaatii tasokkaan 
teknisen valmiuden lisäksi ammatillista sopivuutta, johon liittyy asiakkaiden 
tarpeiden ja vaatimusten huomioiminen. Sopivuuteen liittyen empiirisen aineis-
ton mukaisesti voidaan todeta, että tilitoimistoammattilaisen työ on henkilö-
kohtaista asiakaspalvelua, jolloin pitää olla sopeutumiskykyinen ja tulla toi-
meen monen tyyppisten ihmisten kanssa. Asiakasyrityksiä yhdellä kirjanpitäjäl-
lä on monia, jolloin on pystyttävä siirtymään yhden asiakkaan tilanteesta toisen 
asiakkaan tilanteeseen hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Ajoittain tilitoimistotyö on 
hyvin hektistä, jolloin on hallittava monta työvaihetta kerrallaan, työt saattavat 
ruuhkautua, mutta asiat pitää pystyä saattamaan loppuun, vaikka kaikkea ma-
teriaalia ei olisikaan käytettävissä. Asiakkaan kanssa toimittaessa kirjanpitäjällä 
on oltava rohkeutta kysyä ja hoitaa taloushallinnon asioita sekä pitkäjänteisesti 
selvittää asiakkaan tietoja. Edellä kuvatut taloushallinnon tehtävien hoitaminen 
ja henkilökohtaiset ominaisuudet vastaavat Wilsonin ja muiden (2009, 155) mu-
kaan kompetenssiin sisältyviä laskentatoimen ammatin eri osa-alueita, joita 
ovat tiedot ja taidot sekä ammatilliset arvot, eettisyys ja asenne.  

Tilitoimistoammattilaisen on osattava laittaa työt tärkeysjärjestykseen 
ja selviydyttävä näistä haasteista. Tarvitaan rauhallisuutta ja stressinsietoky-
kyä, sillä työssä on jatkuvasti erilaisia aikarajoja, jolloin työn tulisi olla valmis, 
esimerkiksi palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Töiden suunnitelmallisuus, 
ongelmanratkaisukyky ja hyvä keskittymiskyky auttavat itsenäisesti työsken-
telemään, selviytymään ja vähentämään stressiä uusien ja tuntemattomien 
tilanteiden edessä sekä sietämään keskeneräisyyttä. Howieson (2003, 75-76) 
piti merkittävänä innovatiivista ongelmanratkaisua sekä myös kommunikaa-
tiota ja asiakassuhteita. Empiirisen aineiston perusteella asiakaspalveluun 
kuuluu opastaminen ja monista asioista huolehtiminen, mikä edellyttää kom-
munikointia asiakkaan kanssa. Asiakassuhteisiin kuuluu myös ystävällisyys, 
sosiaalisuus ja asiakaspalvelun merkityksellisyyden ymmärtäminen. Tällöin 
on tärkeää kysyä asiakkaalta ja informoida asiakasta erilaisista selvitettävistä 
ja tarkistettavista asioista. Nämä ovat samoin työ- ja elinkeinoministeriön toi-
mialaraportin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) tärkeimpiä osaamisalueita eli 
asiakasvalmiudet, myyntitaidot, yritysneuvojan taidot, konsultointitaidot, so-
siaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja kommunikaatiokyky, tiedon jakaminen 
sekä kielitaito. Voidaan väittää, että tulevaisuudessa innovatiivinen ongel-
manratkaisu ja myyntitaidot ovat entistä enemmän mukana tilitoimistojen 
asiakaspalvelussa. Tilitoimistoammattilaisten mukaan on ymmärrettävä, että 
yritysasiakkaat ovat erityyppisiä, on eri yhtiömuotoja ja liiketoiminnat ovat 
erilaisia, jolloin asiakkaan taustat ja kirjanpito ovat tärkeää tuntea pitemmältä 
ajalta. Tällöin ymmärtää myös yrittäjän elämää paremmin. Kavanagh ja Dren-
nan (2008, 285) tutkimuksessaan toivat esille työnantajien edellyttäminä tär-
keimpinä taitoina analyyttisyyden/ongelmanratkaisun, liiketoiminnan tun-
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temuksen/todellisen elämänkokemuksen ja tietojenkäsittelyn perustaidot. 
Samoin Neilsen (2000) korosti tutkimuksessaan ongelmanratkaisutaitoja, mut-
ta myös hyviä kommunikointi- ja tiimityötaitoja. Voidaan todeta kuten Wells 
ja muut (2009, 415), että ammatilliseen kompetenssiin liittyvät persoonalliset, 
älylliset ja vuorovaikutteiset tekijät ovat tärkeitä ja tarpeellisia työssä menes-
tymisen kannalta. 

5.4 Käsityksiä ammatillisuuden kehittymisestä tilitoimistoittain 

5.4.1 Tilitoimistokohtainen ammatillinen sosiaalistuminen 

Tässä luvussa empiiristä aineistoa tarkastellaan tilitoimistoittain, jossa 15 tili-
toimiston omistajayrittäjän tai esimiehen ja kirjanpitäjän käsityksiä verrataan 
samassa tilitoimistossa työssäoppimassa olleen merkonomiopiskelijan käsityk-
siin. Tilitoimistot K ja M eivät ole mukana tarkastelussa, koska niissä haastatel-
tiin ainoastaan omistajayrittäjiä. Tässä empiirisen aineistoanalyysin osassa etsit-
tiin tekijöitä taloushallinnon ammatillisen sosiaalistumisen tilitoimistokohtai-
sesta toteutumisesta. Edellä mainittuja osaamisodotusten vertailuja kuvataan 
kuvion 12 mukaisesti.  

 

KUVIO 12 Työssäoppijoiden ja tilitoimistoammattilaisten osaamisodotusten vertailu 

 
Tilitoimistoittain tapahtuvassa tarkastelussa käytiin läpi opiskelijan työtehtäviä, 
osaamista työssäoppimisen alussa, työssäoppimista ja sitä, mitä odotettiin osat-
tavan työssäoppimisen aikana, sekä edellytettäviä ammatillisia taitoja tilitoimis-
toalalla menestymiseen. Tällöin voidaan todeta opiskelijan ammatillisen osaa-
misen kehittymistä, johon myös liittyy taloushallinnon kompetenssin siirtymis-
tä oppimisen kautta ja ammatillista sosiaalistumista. Empiirinen aineisto on 
ryhmitelty isoihin (A – D), keskikokoisiin (E – J) ja pieniin (L – Q) tilitoimistoi-
hin.  

Laskentatoimen ammatillisen sosiaalistumisen prosessiin liittyy Ander-
son-Goughin ja muiden (1998, 84-85) mukaan työtehtävien tekeminen, asiakas-
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palvelu ja kyky integroitua työympäristön sosiaalisiin normeihin. Aiemmin lu-
vussa 5.3.1 tilitoimiston menestystekijöitä tarkasteltaessa tilitoimistoammatti-
laisten mielipiteiden pohjalta taloushallinnon ammatillinen kompetenssi voi-
daan ryhmitellä a) perustaloushallinnon osaamiseen, b) henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin ja c) asiakaspalveluun liittyvään osaamiseen. Voidaankin todeta 
taloushallinnon ammatillisen kompetenssin tekijöiden olevan ammatillisen so-
siaalistumisprosessin tekijöitä, joita oheisessa taulukossa 5 tarkastellaan tilitoi-
mistoittain ja samalla havainnoiden kompetenssin siirtymistä ja integroitumista 
työympäristön sosiaalisiin normeihin.    

 
TAULUKKO 5  Ammatillisen sosiaalistumisen prosessi tilitoimistoittain 
 

Tilitoimisto Ammatillisen sosiaalistumisen prosessiin liittyviä tekijöitä 
Ammatilliseen kompetenssiin liittyviä tekijöitä Muita todettuja tekijöitä 
Perustalous- 
hallinnon 
osaaminen 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 

Asiakaspalvelu 
(asiakasyritykset) 

A 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Kirjanpitäjä totesi opiske-
lijan ajattelussa tapahtu-
neen muutoksen oppilai-
toksessa opitusta tilitoi-
miston ajattelutapaan. 
Kirjanpitäjän mukaan 
opiskelijalla kokonaisuu-
den hallinta jäi ohueksi. 

B 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Esimiehellä hyvä koke-
mus myös valmistuvasta 
opiskelijasta, ei valmiiksi 
opittuja malleja, joista 
vaikeaa poisoppia. 

C 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Ei todettu koko-
naisvaltaisesti 
asiakaspalvelua, 
kuitenkin asiak-
kaiden ja tositema-
teriaalien vastaan-
ottamiseen liitty-
vää palvelua ha-
vaittiin.   

Omistajayrittäjän kom-
menteissa korostui asia-
kaspalvelun merkitys, 
opiskelijan kommenteissa 
sähköisen taloushallinnon 
osaaminen. 

D 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Kirjanpitäjän mukaan 
opiskelijaa ei työssäoppi-
misen loppuvaiheessa 
tarvinnut enää opettaa. 
Esimiehen mukaan opis-
kelijavalinta työssäoppi-
miseen oli onnistunut. 
Opiskelija sai toisilta työn-
tekijöiltä hyvää palautetta 
ja olisi palkattu kesätyö-
hön. 
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E 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Ei todettu suoraa 
asiakaspalvelua.  

Kirjanpitäjä luotti siihen, 
että opiskelija osasi ne 
tehtävät, joita hän oli jo 
aiemminkin tehnyt. Opis-
kelijan omatoimisuus, 
itsenäisyys ja vastuuntun-
to olivat kasvaneet ja 
työnteko oli ajan kuluessa 
muuttunut entistä jouhe-
vammaksi. 

F 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Taloushallinnon asioiden 
kokonaisuuden ymmär-
tämisestä ja tilitoimisto-
työstä oli opiskelijalla, 
kirjanpitäjällä ja omista-
jayrittäjällä yhtenäinen 
näkemys. 

G 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Ei todettu suoraa 
asiakaspalvelua. 

Omistajayrittäjän mukaan 
opiskelija oppi työskente-
lemään tilitoimistossa yh-
tenä työyhteisön jäsenenä. 

H 
 

Kyllä todettu, 
tosin yritysasi-
akkaiden tilin-
päätösten koko-
naisvaltaista 
tekemistä ei 
todettu.  

Kyllä todettu Ei todettu suoraa 
asiakaspalvelua.  

Omistajayrittäjän mukaan 
opiskelija oppi toimimaan 
työyhteisössä, noudatta-
maan työyhteisön sääntöjä 
ja sitä miten asioista sovi-
taan ja keskustellaan.  

I 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Ei todettu suoraa 
asiakaspalvelua.  

Kirjanpitäjä oli hyvin po-
sitiivisesti yllättynyt opis-
kelijan osaamisesta ja hä-
nestä oli oikeasti apua 
työssä. Opiskelija ei tar-
vinnut loppuvaiheessa 
juurikaan ohjausta.  

J 
 

Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Kirjanpitäjän mukaan 
opiskelija oppi ja pystyi 
omaksumaan uusia asioita 
hyvin nopeasti. Heillä oli 
yhteneväinen käsitys 
asiakaspalvelusta, kirjan-
pitäjä korosti myös tiimi-
työtaitoja. 

L Kyllä todettu 
perusosaamista, 
mutta omista-
jayrittäjä edel-
lytti enemmän 
tilinpäätösana-
lyysiin liittyvien 
asioiden osaa-
mista sekä tu-

Kyllä todettu Kyllä todettu Omistajayrittäjä ei täysin 
voinut luottaa opiskelijan 
työn laatuun, vaan joutui 
tarkistamaan tuotokset 
ennen asiakkaalle esitte-
lemistä. Hänen mielestään 
tarvitaan vuosien koke-
mus ennen kuin työ on 
ammattimaisesti tehty 
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loslaskelman ja 
taseen merki-
tyksen ymmär-
tämistä. 

eikä hänen mukaansa 
opiskelijalla ollut kiinnos-
tusta ja motivaatiota toi-
mia kirjanpitäjänä. Opis-
kelija näki itsensä tilitoi-
mistotyössä. 

N Kyllä todettu ja 
työtehtävät oli-
vat monipuolisia 
taloushallinnon 
tehtäviä, ainoas-
taan palkanlas-
kentaan liittyvät 
asiat eivät toteu-
tuneet.  

Kyllä todettu Kyllä todettu jon-
kin verran asia-
kaspalvelua. 

Todettiin, että opiskelija 
oppi ja osasi paljon tili-
toimistossa edellytettäviä 
asioita sekä pyrki selvit-
tämään uusia asioita ky-
symällä ja tekemällä muis-
tiinpanoja.   

O Kyllä todettu, 
tosin tilinpää-
tösten ja ve-
roilmoitusten 
tekeminen jäi 
vähäiseksi. 

Kyllä todettu Kyllä todettu Omistajayrittäjä painottaa 
asiakkaan mukaan toimi-
mista, jolloin työ ei aina 
toteudu normaalityöajan 
puitteissa. Opiskelijan 
mukaan tarvitaan tieto-
teknisiä taitoja ja kykyä 
vastata asiakkaan kysy-
myksiin. Omistajayrittäjän 
mukaan opiskelija teki 
tilinpäätöksen oma-
aloitteisesti eikä tarvinnut 
enää kaikessa neuvoa. 

P Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Kirjanpitäjän mukaan 
opiskelija oppi kokonais-
valtaisesti tekemään työtä, 
sillä työssäoppimisen jäl-
keen hänet palkattiin äi-
tiysloman sijaiseksi. Opis-
kelijalla oli omat asiakkaat, 
joiden kirjanpidon hän teki 
alusta loppuun saakka. 

Q Kyllä todettu Kyllä todettu Kyllä todettu Omistajayrittäjän ja opis-
kelijan kommenteista tuli 
esille se, että oli omaksut-
tu tilitoimiston käytänteet, 
opittu taloushallinnon 
asioita, joita tilitoimiston 
asiakkaiden kirjanpidon 
hoitaminen vaatii, ja opis-
kelija oli hyvin sopeutu-
nut työyhteisöön ja tuli 
hyvin toimeen työyhtei-
sön eri henkilöiden kans-
sa. Lisäksi opiskelija oli 
motivoitunut tekemään 
tilitoimistotyötä. 
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Isojen tilitoimistojen (A - D) osalta ammatillista sosiaalistumista tapahtui opis-
kelijoiden oppiessa tilitoimiston edellyttämällä tavalla tehdä erilaisia tilitoimis-
totöitä. He saivat hoitaakseen joko yhden tai useampia asiakasyrityksiä. Tehtä-
vät tulivat vähitellen vaativammiksi opiskelijan oman edistymisen mukaan ja 
työssäoppimisen loppuvaiheessa he pystyivat hoitamaan lähes itsenäisesti asia-
kasyritysten kirjanpitoa kausiveroilmoituksineen ja laatimaan tilinpäätöksiä. 
Lopullisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkistuksen sekä laskujen maksamisen 
suorittivat tilitoimistoammattilaiset. Samoin varsinaisen yhteydenpidon ja talo-
ushallintoon liittyvän kommentoinnin asiakkaisiin hoitivat pääsääntöisesti tili-
toimistoammattilaiset. Opiskelijat oppivat toimimaan erilaisissa sähköisen talo-
ushallinnon tehtävissä, vaikka heillä ei ollut tähän liittyviä opintoja ennen työs-
säoppimista. Opiskelijoilla oli työvälinetaidot hyvällä tasolla ja hyvä valmius 
oppia käyttämään tilitoimiston taloushallinnon ohjelmaa. Tilitoimistoammatti-
laisten kommenteista tuli esille asiakaspalvelun tärkeä merkitys, kun taas opis-
kelijoiden painotuksissa tuli enemmän esille sähköisen taloushallinnon osaami-
sen tärkeys. Opiskelijoilla todettiin olevan perustaloushallinnon osaamista ja 
sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Lisäksi opiskelijat palvelivat vähin-
täänkin välillisesti tilitoimiston asiakkaita ja tilitoimistojen A, B ja D tapauksissa 
havaittiin suoraakin asiakaspalvelua. Ammatillista kasvua selvästi tapahtui ja 
tilitoimistotyössä tarvittavaa kompetenssia siirtyi opiskelijalle työssäoppimisen 
aikana. Muina ammatilliseen sosiaalistumiseen todettuina tekijöinä tilitoimisto-
jen B ja D osalta integroituminen työyhteisöön koettiin onnistuneen selvästi, 
tilitoimiston A osalta mainittiin opiskelijalla tapahtuneen muutosta ajattelussa 
työelämälähtöisempään suuntaan. Toisaalta jäi avoimeksi se, missä määrin 
opiskelijan kokemalla työpaikalla tapahtuvan ohjauksen vähäisyydellä oli vai-
kutusta integroitumiseen, opiskelija kuitenkin omatoimisesti selvitti asioita. 
Tilitoimiston C tapauksessa omistajayrittäjän ja opiskelijan osaamisodotusten 
välillä oli erilaista painotusta, omistajayrittäjä korosti asiakaspalvelun osaamis-
ta ja opiskelija sähköisen taloushallinnon osaamista. 

Keskikokoisten tilitoimistojen (E – J) työssäoppijoiden ja tilitoimistoam-
mattilaisten käsityksiä verrattaessa todettiin opiskelijoiden saavuttaneen työs-
säoppimisjakson aikana työtehtävissään riittävää osaamista ja he vähitellen 
pystyivät toimimaan itsenäisesti ja työtehtävät alkoivat sujua. Samalla opittiin 
tekemään ja ymmärtämään asiakasyritysten kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä sekä 
niihin liittyviä asioita. Kaikissa tapauksissa taloushallinnon ammatillista kasvua 
tapahtui työssäoppimisjakson aikana ja työyhteisöön integroitumisen todettiin 
olevan toteutumassa. Tilitoimistoammattilaiset korostivat oikeanlaisen asenteen 
merkitystä, työyhteisön sääntöjen noudattamista ja sitä, miten asioista sovitaan 
ja keskustellaan. Lisäksi opiskelijat oppivat hahmottamaan yritysasiakkaiden 
taloudellista tilannetta ja kirjanpidon kokonaisuutta. Erityisesti tilitoimisto F:n 
tapauksessa omistajayrittäjän, kirjanpitäjän ja opiskelijan kommentit tilitoimis-
totyöstä ja asioiden kokonaisuuden ymmärtämisestä olivat samankaltaisia, jo-
ten tilitoimistokohtaista taloushallinnon ammatillista sosiaalistumista voitiin 
selvästi todeta. 
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Pienten tilitoimistojen (L – Q) osalta todettiin odotusten mukaista oppi-
mista ja osaamista, ainoastaan yhdessä tapauksessa palkanlaskentaan liittyvää 
osaamista ei todettu. Näin ollen lähes kaikissa tapauksissa taloushallinnon 
ammatillista kasvua ja muutamassa tapauksessa tilitoimistokohtaista ammatil-
lista sosiaalistumista voitiin todeta. Tilitoimisto L:n tapauksessa ammatillinen 
sosiaalistuminen jäi epäselväksi. Sitä voitiin todeta tapahtuneen opiskelijalla 
sosiaalisten taitojen osalta, mutta taloushallinnon tiedoissa ja taidoissa oli eriä-
vää näkemystä omistajayrittäjän ja opiskelijan välillä. Tilitoimisto P:n tapauk-
sessa opiskelijalla oli poikkeuksellisen paljon yritysasiakkaita työssäoppimisen 
aikana (33 kpl), joiden kirjanpitoa hän hoiti itsenäisesti. Opiskelija oppi aikatau-
luttamaan ja priorisoimaan työtehtäviään sekä organisoimaan työtään. Hän op-
pi hoitamaan taloushallintoa ja viranomaisilmoituksia sähköisesti. Tässä tapa-
uksessa voitiin todeta taloushallinnon ammatillisen sosiaalistumisen tapahtu-
neen selkeästi eikä osaamiseen liittyvää osaamisen odotuskuilua todettu. Tässä 
voitiin todeta Feldmanin (1981, 309) käsitteellistyksen mukaisesti organisaation 
jäsenen sosiaalistumisen muutosalueet toteutuneeksi, jolloin työssäsoppimisen 
aikana opiskelija omaksui tilitoimistossa sopivan roolin käyttäytyä mm. asiak-
kaiden kanssa, hänen työtaidot ja kyvyt kehittyivät usean hoidettavan asiak-
kaan tilanteessa, jolloin hän joutui aikatauluttamaan ja priorisoimaan työtehtä-
viään. Voitiin myös todeta hänen mukautuneen työryhmän normeihin ja arvoi-
hin, koska työssäoppimisen lopussa hänet myös palkattiin määräaikaiseen työ-
suhteeseen. Vastaavanlaisesti toteutui tilitoimisto Q:n tapauksessa ammatilli-
nen sosiaalistuminen, sillä omistajayrittäjän ja opiskelijan kommenteissa tuli 
esille se, että opiskelija omaksui tilitoimiston käytänteet, oppi taloushallinnon 
asiat, joita tilitoimiston asiakkaiden kirjanpidon hoitaminen vaati, ja sopeutui 
hyvin työyhteisöön tullen hyvin toimeen työyhteisön eri henkilöiden kanssa 
sekä oli motivoitunut tekemään tilitoimistotyötä.  

Tilitoimistokohtaisessa ammatillisessa sosiaalistumisessa ei todettu ole-
van eroja suurten, keskikokoisten ja pienten tilitoimistojen välillä. Ammatillisen 
sosiaalistumisen prosessin todettiin olevan kuuden tilitoimiston (B, D, F, G, P, 
Q) tapauksessa hyvällä tasolla, kahdeksan tilitoimiston (A, C, E, H, I, J, N, O) 
tapauksessa kohtalaisella tasolla, ja tilitoimiston L tapauksessa puutteellisella 
tasolla.  

Ammatillisen sosiaalistumisen analyysien tekemisessä käytettiin Ander-
son-Goughin ja muiden (1998, 4-5) määrittelemää kolmea teesiä, joista ensim-
mäinen liittyi erityisesti työssäoppimisprosessiin:  

 
1. Sosiaalistumisprosessiin liittyy taloushallinnon työtehtävien tekeminen, 

asiakaspalvelu ja kyky integroitua työympäristön sosiaalisiin normeihin. 
2. Työssäoppijan sosiaalistuminen tapahtuu ensiksi organisaation kulttuu-

riin ja toiseksi ammatilliseen kulttuuriin. 
3. Sosiaalistumisprosessit vaihtelevat osa-alueiden välillä ja tuovat esille 

erilaisia käsityksiä taloushallinnon ammattilaisen roolista. 
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Kaikkien työssäoppijoiden osalta ensimmäisen teesin, sosiaalistumispro-
sessin, ensimmäinen kohta toteutui, sillä kaikki työssäoppijat tekivät taloushal-
linnon tehtäviä ja heidän osaltaan myös hyväksytysti suoritettu työssäoppimi-
nen osoitti kykyä integroitua lähtökohtaisesti tilitoimiston sosiaalisiin normei-
hin. Työssäoppijat työtehtäviensä kautta palvelivat tilitoimiston sisäisiä asiak-
kaita tehden vähintäänkin avustavia asiakasyritysten taloushallinnon tehtäviä. 
Työssäoppijoiden osalta asiakasyritysten palveleminen todettiin toteutuvan 
yhdeksässä tapauksessa (tilitoimistot A, B, D, F, J, L, O, P ja Q). Esimerkiksi tili-
toimistossa P opiskelija Olli työssäoppimisensa aikana poikkeuksellisesti eteni 
oppimisessa ja osaamisessa niin, että hän sai hoidettavakseen usean asiakasyri-
tyksen kirjanpidon ja samalla raportoi itsenäisesti näille asiakkaille kirjanpidon 
ja tilinpäätöksen tilanteesta. Hän myös jatkoi tilitoimistossa työssäoppimisen 
jälkeen. Asiakasyritysten palveleminen toteutui myös muiden työssäoppijoiden 
osalta ainakin välillisesti tai siten, että tilitoimistoammattilaiset varmistivat tie-
tojen oikeellisuuden ennen kuin asiakkaan kanssa käytiin asioita läpi. Näyttää-
kin siltä, että tilitoimiston tehtävien nopea oppiminen sekä asiakaspalvelu ja 
siinä positiivinen kokemus niin työssäoppijan kuin tilitoimistoammattilaisen 
mielestä olivat tärkeitä tekijöitä sosiaalistumisprosessissa. Myös integroitumi-
nen tilitoimiston sosiaalisiin normeihin tuli esille tilitoimistoammattilaisten po-
sitiivisena kokemuksena työssäoppijasta ja hänen asenteestaan työhön sekä 
oma-aloitteisuudestaan.  

Toisen teesin osalta voidaan todeta työssäoppijan sosiaalistuneen tilitoi-
miston kulttuuriin siinä määrin kuin se työssäoppimisen aikana oli mahdollista. 
Ammatillista kehittymistä voitiin todeta työssäoppimisen aikana tapahtuneen, 
mutta sosiaalistumista ammatilliseen kulttuuriin ei selvästi todettu. Näin ollen 
kyseinen teesi ei täysin sovellu empiiriseen aineistoon, koska sosiaalistuminen 
ammatilliseen kulttuuriin voidaan olettaa vaativan tilitoimistoammattilaisena 
toimimista pitempään.  

Kolmannessa teesissä mainitaan sosiaalistumisprosessin vaihtelevan eri 
osa-alueiden välillä ja taloushallinnon ammattilaisen rooli tulee tällöin esille 
erilaisina käsityksinä. Työssäoppijoiden eri osa-alueet eli tilitoimisto organisaa-
tiona ja eri asiakasyritysten kirjanpidon hoitaminen toivat sosiaalistumisproses-
siin tilitoimistoittain jonkin verran vaihtelevuutta. Opiskelijoiden näkemyksissä 
tuli esille taloushallinnon ammattilaisen työtehtäviin pieniä painotuseroja, esi-
merkiksi isoissa tilitoimistoissa työssäoppimassa olleet opiskelijat mainitsivat 
sähköisen taloushallinnon osaamisen merkityksen selvemmin kuin muissa tili-
toimistoissa työssä olleet opiskelijat. Isojen tilitoimistojen tilanteissa tuli esille 
myös asiakasyritysten taloushallinnon hoitaminen tiiminä.           

Ammatillinen sosiaalistuminen työyhteisöön, jossa voi olla työpaikkaoh-
jaajan lisäksi muita tilitoimistoammattilaisia, ja jossa vertaisryhmänä ovat mah-
dollisesti toiset työharjoittelijat tai työssäoppijat, ovat tärkeitä osatekijöitä am-
matillisessa sosiaalistumisessa. Anderson-Gough ja muut (1998) tutkimukses-
saan toivat sosiaalistumisprosessiin mukaan myös arvioinnin, mentoroinnin ja 
harjoittelun, jotka ovat työssäoppimisprosessissakin mukana. Uuden työnteki-
jän rekrytointi voi toteutua työssäoppimisprosessin aikana tai sen lopussa sekä 
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vertaisryhmät ja niiden vaikutus toteutuvat suurissa ja keskisuurissa tilitoimis-
toissa pieniä tilitoimistoja todennäköisemmin isomman henkilömäärän vuoksi. 
Voidaan todeta ammatillisen sosiaalistumisen olevan tilitoimistokohtaista ja 
työpaikkaohjaajan mentorointi, työssäoppimisprosessi erilaisine työtehtävineen 
sekä osaamisen arviointi ovat juuri niitä oleellisia ammatillisen sosiaalistumisen 
prosesseja. Kaikissa empiirisen aineiston tapauksissa voitiin todeta taloushal-
linnon ammatillista kompetenssia siirtyneen oppimisen kautta työssäoppimis-
prosessin aikana tilitoimistoammattilaisilta opiskelijoille. Lisäksi jokainen haas-
tateltu opiskelija sai työssäoppimisen asianmukaisesti suoritettua, mutta tilan-
teissa, joissa ammatillista sosiaalistumista ei selkeästi todettu, ei myöskään 
valmistuvan opiskelijan rekrytoitumista tilitoimistotyöhön todettu. 

5.4.2 Taloushallinnon ammatillisuuden kehittymisen vertailua 

Tässä tutkimuksessa lähdettiin oletetusta osaamiskuilusta työssäoppimaan tu-
levan taloushallinnon merkonomiopiskelijan osaamisvalmiuden ja tilitoimisto-
ammattilaisen osaamisodotusten välillä (kuvio 12). Vastaako koulutuksen ja 
työssäoppimisen kautta saavutettu kompetenssi työelämän kompetenssiodo-
tuksia? Tutkimuksessa lähdettiin tilanteesta, jossa valmistuvalla opiskelijalla on 
jo oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen suoritettu ja tarkasteltiin todellisissa 
työelämän tilanteissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä ta-
loushallinnon ammatillisuuden kasvua työssäoppimisen aikana. 

Työssäoppimisen alussa kirjanpidon perusasioita osattiin ja oli ymmär-
rystä kahdenkertaisesta kirjanpidosta, kirjausten tekemisestä, jaksotuksista ja 
tunnettiin perustilikarttaa sekä oli ymmärrystä tuloslaskelmasta ja taseesta. 
Osattiin käyttää työvälineohjelmia ja oli valmius oppia käyttämään tilitoimiston 
taloushallinnon ohjelmaa. Opiskelijoiden mukaan osaaminen oli puutteellista 
sähköisten ostolaskujen käsittelyssä, lomapalkkavelan laskemisessa ja tilinpää-
töksen sisällöllisissä asioissa. Tilitoimistoammattilaisten mukaan osattiin lähteä 
tekemään kirjanpitoa, osattiin kysyä järkeviä ja olennaisia asioita sekä osattiin 
hahmottaa asioita.  

Työssäoppimisen aikana opittiin sekä opiskelijoiden että tilitoimistoam-
mattilaisten mukaan lisää peruskirjanpidon hoitamisesta ja kirjanpidollisten 
asioiden sisäistämisestä. Opittiin arvonlisäveroasioita, täsmäytysten tekemistä, 
taseen eriä (mm. millaisia saamisia yrityksillä on), lomapalkkavelan käsittelyä, 
taloushallinnon ohjelman käyttämistä, sähköisten taloushallinnon ja viranomai-
silmoitusten hoitamista yritysasiakkaiden erilaisissa tilanteissa. Tilitoimisto-
ammattilaiset mainitsivat lisäksi opiskelijoiden oppineen tilikartan mukaisten 
tilien käyttämisen ja poistojen täsmällisen laskemisen merkityksen. Tilitoimis-
toammattilaisten mukaan opittiin ymmärtämään ja hahmottamaan kirjanpidon 
kokonaisuutta hoidettaessa yritysasiakkaiden kirjanpito kausiveroilmoituksi-
neen ja tilinpäätöksineen alusta loppuun eri yritysmuotojen osalta. Tällöin tu-
loslaskelman ja taseen merkitys opittiin ymmärtämään. Lisäksi opittiin hake-
maan tietoa eri lähteistä, vertaamaan tietoja edellisen vuoden vastaaviin tietoi-
hin sekä löytämään virheitä ja selvittämään niitä. Opiskelijat totesivat myös op-
pineensa hahmottamaan kirjanpidon kokonaisuutta ja he oppivat ymmärtä-
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mään ennakkoperintärekisterin, arvonlisäverovelvollisuuden ja työnantajan 
suoritusvelvollisuuden merkityksen. Samoin opiskelijat mainitsivat oppineensa 
tekemään tilinpäätöksiä liitetietoineen ja tase-erittelyineen sekä veroilmoituksi-
neen. Opiskelijat toteavat myös oppineensa kokonaisvaltaisesti yritysasiakkaan 
kirjanpidon hoitamista ja saaneensa varmuutta tilitoimistotyöhön; eri asioiden 
oikeellisuuden tarkistaminen, siirtyminen eri asiakasyritysten tilanteesta toi-
seen saman päivän aikana. Tilitoimistoammattilaisten mukaan opittiin teke-
mään työtä itsenäisesti ja omatoimisesti sekä ottamaan vastuuta. He totesivat 
opiskelijoilla olevan hyvän valmiuden ja asenteen oppia uusia asioita. 

Buin ja Porterin (2010, 31) osaamiskuilumalliin (kuvio 6) sisältyvässä 
odotuskuilussa (expectation gap) tarkasteltiin työnantajien odotuksia siitä, mitä 
taloushallinnon opiskelijoiden pitäisi oppia, ja rajoitteisuuskuilussa (constrains 
gap) sitä, millaisia kykyjä ja soveltuvuutta opiskelijoilla oli tullessaan tilitoimis-
toon ja miten ne olivat kehittyneet työssäoppimisen aikana. Voidaan todeta ta-
loushallinnon oppimisen toteutuneen hyvin samalla tavalla niin opiskelijoiden 
kuin tilitoimistoammattilaisten käsityksissä ja taloushallinnon osaamisen kehit-
tyneen peruskirjanpidon käytännön osaamisessa ja kirjanpidon kokonaisuuden 
hahmottamisessa eri yritysmuotojen tilanteissa. Tilitoimistoammattilaisten mu-
kaan opiskelijat myös työskentelivät omatoimisesti, vastuullisesti ja asennoitui-
vat työhön työelämän odotusten mukaisesti. 

 
Osaamisodotukset työssäoppimisen aikana 
 
Opiskelijoiden kokemukset edellytettävästä osaamisestaan työssäoppimisen 
aikana olivat enemmän kirjanpidon käytännön hoitamisessa, verotuskysymyk-
sissä (osakeyhtiön osakkeiden verotus ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyk-
set), tilinpäätöksen laatimisen ja sähköisten ostolaskujen käsittelyn osaamisessa 
sekä edellytettiin kielitaitoa, viestinnälistä osaamista ja taitoa palvella asiakkaita. 
Tilitoimistoammattilaisten osaamisodotuksina olivat kirjanpidon perusasioiden 
(myös perustilikartan), tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätösanalyysiin liit-
tyvien asioiden osaaminen. Lisäksi palkkahallinnon perusasioiden osaamista 
edellytettiin. Edellytettiin osaamista erottaa yrityksen ja omistajan tilitapahtu-
mat toisistaan eri yritysmuodoissa ja ymmärtää yritysten erilaisia tilanteita. 
Osaamisedellytyksenä oli myös kokemus taloushallinnon ohjelman ja taulukko-
laskentaohjelman käyttämisestä. Tilitoimistoammattilaiset edellyttivät kirjanpi-
don kokonaisuuden ymmärtämistä. Tällöin tietää mistä asiasta on kysymys ja 
osaa käsitellä näitä asioita. Lisäksi edellytettiin osaamista tietojen täsmäyttämi-
seen, virheiden selvittämiseen ja oikaisun tekemiseen liittyvissä asioissa. Henki-
lökohtaisina ominaisuuksina tilitoimistoammattilaiset edellyttivät omaa tahtoa 
ja halua oppia ja kehittyä. Heidän mukaansa tulee olla oikeaa asennetta, kiin-
nostusta tilitoimistotyöstä ja työelämäosaamista. Yhdessä tapauksessa pidettiin 
tärkeänä kiinnostuneisuutta yhteiskunnallisista asioista ja niiden vaikutuksista 
henkilökohtaiseen elämään.  

Voidaan todeta opiskelijoiden ja tilitoimistoammattilaisten odotusten ol-
leen samoja kuin työssäoppimisen aikana opitut asiat. Ainoastaan palkkahal-



155 
 
linnon perusasioiden oppimista tapahtui muutamassa tapauksessa ja tämä 
osaaminen tuli selkeästi esille tilitoimistoammattilaisten osaamisodotuksissa. 
Työssäoppimisen aikana tapahtuneen oppimisen voidaan todeta vastaavan se-
kä tilitoimistoammattilaisten että opiskelijoiden odotuksia edellytettävästä ta-
loushallinnon osaamisesta. Lisäksi voidaan todeta Buin ja Porterin (2010, 36) 
määrittelemän suorituskuilun (performance gap) kaventuneen siinä, mitä val-
mistuvat taloushallinnon opiskelijat oppivat ja tuli oppia työssäoppimisen ai-
kana.  

 
Taloushallinnon ammatilliset taidot ja työelämävalmius 
 
Opiskelijat pitivät taloushallinnon ammatillisina taitoina kirjanpidon, palkan-
laskennan ja reskontran perusosaamista, osaamista osakeyhtiöön liittyvissä ky-
symyksissä, yleensäkin lainsäädännön tuntemusta, taloushallinnon sanaston 
osaamista englannin kielellä, tietoteknisiä taitoja ja sähköisen taloushallinnon 
tuntemusta. Lisäksi asiakasyritysten liiketoiminnan tunteminen nähtiin helpot-
tavan työtä. Henkilökohtaisina ominaisuuksina edellytettiin tarkkuutta työssä 
ja asiakaspalvelutaitoja.  

Tilitoimistoammattilaiset määrittelivät opiskelijoiden työelämävalmiuk-
siksi kirjanpidon perusasioiden osaamisen taloushallinnon ohjelmaa käyttäen ja 
kuukausittaisten arvonlisäverojen laskemisen kausiveroilmoituksineen myös 
sähköisesti. Lisäksi palkkahallintoon liittyviä tehtäviä osattiin tehdä. Tilinpää-
tösten laatiminen osattiin veroilmoituksineen eri yritysmuotojen tilanteissa. 
Voidaankin todeta, että opiskelijoilla oli työelämävalmiutta hoitaa erilaisia tili-
toimiston työtehtäviä; perusasiakaspalvelua (asiakkaiden ja heidän kirjanpito-
materiaaliensa vastaanottamista), analysoida asiakkaan tuloksia ja budjettieroja 
sekä kommentoida niitä.  

Kavanaghin ja Drennanin (2008, 296) tutkimuksessa ainoat taidot, jotka 
olivat yhtäpitäviä työnantajien ja opiskelijoiden odotusten kanssa, olivat ana-
lyyttiset-/ongelmanratkaisutaidot, suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot, tii-
mityön ja jatkuvan oppimisen taidot. Empiirisessä aineistossa edellä mainitut 
tilitoimiston työtehtävät olivat vastaavia taitoja ja samoin ne olivat opiskelijoi-
den ja tilitoimistoammattilaisten edellyttämää ammatillista kompetenssia. Ka-
vanaghin ja Drennanin (2008, 296) mukaan työnantajien tuli ymmärtää, että 
opiskelijat arvostivat kaikkein tärkeimmäksi taidoksi jatkuvan oppimisproses-
sin. Tällöin työnantajien edellyttämät monet vaativamman tason taidot voitiin 
saavuttaa ainoastaan työssä tapahtuvan ohjauksen kautta. Voidaankin todeta 
tilitoimistoammattilaisten ymmärtäneen jatkuvan oppimisen merkityksen työs-
säoppimisprosessissa, jossa oppimista tapahtui todellisissa työtehtävissä työ-
paikkaohjaajan ohjauksessa. Lisäksi voitiin todeta edellytettyjen taitojen saavut-
tamisia työssäoppimisprosessin aikana. Kavanagh ja Drennan (2008, 295) tote-
sivat työnantajien odottaneen valmistuvilta opiskelijoilta enemmän valmiutta 
työhön, sillä heidän mukaansa oli huomattavia eroja valmistuvien opiskelijoi-
den oletuksissa vaadittavasta tasosta verrattuna työnantajien odotuksiin. Em-
piirisessä aineistossa ei tullut esille tällaisia eroja, vaan lähtökohtaisesti työssä-



156 
 
oppimisen aikana riittävän ammatillinen kompetenssi saavutettiin. Lisäksi em-
piirisestä aineistosta tuli esille yhteisenä osaamisedellytyksenä asiakasyritysten 
taloushallinnon kokonaisvaltainen hoitaminen, mitä voidaan Wellsin ja muiden 
(2009, 405-406) määrittelyn mukaisesti sanoa ammatilliseksi sopivuudeksi, jossa 
asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset huomioidaan. Kokonaisvaltainen asiakasyri-
tyksen taloushallinnon tunteminen on tärkeää tulosten ja budjettierojen ana-
lysoinnin ja kommentoinnin vuoksi. Laskentatoimen tutkimuskirjallisuudessa 
useat tutkijat ovat havainneet työssä menestymisen tärkeimpinä kriteereinä 
persoonalliset ominaisuudet ja viestintätaidot (mm. Gabric & McFadden 2000; 
Kavannagh & Drennan 2008; Kim et al. 1993; Leveson 2000; Radhakrishna & 
Bruening 1994;), joita erityisesti tarvitaan edellä mainitussa asiakkaiden talous-
hallinnon kokonaisvaltaisessa osaamisessa. 

Edellä olevan mukaisesti voidaan todeta Buin ja Porterin (2010, 36) suori-
tuskuilun (performance gap) kaventuneen myös siinä, millaista kompetenssia 
tilitoimistoammattilaiset odottivat rekrytoitavilla henkilöillä olevan verrattuna 
opiskelijoiden työelämävalmiuksiin. Opiskelijat, jotka työssäoppimisen loppu-
vaiheessa hoitivat itsenäisesti asiakasyritysten kirjanpitoa, hahmottivat myös 
asiakasyritysten taloushallintoa kokonaisvaltaisesti. Yhteenvetona opiskelijoi-
den työelämävalmiudesta tilitoimistoammattilaisten mukaan osattiin:  

 
- peruskirjanpidon hoitamista, tositteiden järjestämistä ja tiliöimistä sekä 

tositteiden kirjaamista kirjanpito-ohjelmalla,  
- kuukausittaisten arvonlisäverojen laskemista kausiveroilmoituksineen 

myös sähköisesti,  
- tilinpäätösten laatiminen veroilmoituksineen yhdistysten, toiminimien ja 

osakeyhtiöiden osalta,  
- tehdä palkkahallintoon liittyviä tehtäviä,  
- analysoida asiakkaan tuloksia ja kommentoida budjettieroja, 
- ottaa vastaan asiakkaita ja heidän kirjanpitomateriaaliaan tilitoimisto-

ammattilaisen hoitaessa varsinaiset asiakaskontaktit, 
- hoitaa laaja-alaisesti tilitoimistotyöhön liittyviä tehtäviä, pois lukien las-

kujen maksamisen, jonka hoiti tilitoimistoammattilainen. 
 

Haastatellut tilitoimistoammattilaiset toteavat, että rekrytoitavalla henkilöllä on 
oltava halu oppia ja keskittyä yhteen asiaan ja asiakkaaseen kerrallaan, vaikka 
ympärillä olisi useiden muiden asiakkaiden asioita hoidettavana. On oltava 
nöyryyttä asioiden hoitamisessa ja tehdä välillä myös tylsiä työvaiheita sekä 
pienen että ison asiakkaan kirjanpidon jostakin osa-alueesta. Pitää pystyä kes-
kittymään ja olemaan huolellinen. Taloushallinnon tehtävissä henkilökohtaiset 
ominaisuudet, kuten keskittymiskyky ja tarkkuus työssä, ja asennoituminen 
työhön ovat tärkeitä asioita. On oltava halu oppia uutta ja kyky lukea ohjeita 
sekä kommunikoida ja kysyä asioita tarvittaessa. On oltava tietoinen tilitoimis-
toalan jatkuvasta muutoksesta ja valmius sen kohtaamiseen. Monissa vastaajien 
kommenteissa tuli esille valmius pitää itsensä jatkuvasti ajan tasalla taloushal-
linnon muutoksista. Laskentatoimen ammattilaisen on Mohamedin ja Lashinen 
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(2003, 3) mukaan oltava avoin uusille ideoille, uusille tekniikoille, uusille kult-
tuureille ja halulle muuttua ja sopeutua. Hänen on käytettävä teknologiaa hy-
väkseen erityisesti prosessoidessaan ja viestiessään informaatiotaan, joka on 
oleellista ja tarpeellista (Mohamed & Lashine 2003, 8). Työssään kirjanpitäjä 
joutuu laittamaan itsensä alttiiksi, hänen on osallistuttava ja otettava haltuun 
asioita ja lähtökohtaisesti nähtävä asiakasyrityksen tarpeet. Kirjanpitäjältä edel-
lytetään reippautta tarttua asioihin eikä passiivista olemista. Tilitoimistotyössä 
ja yritystoiminnassa on tiettyä säännöllisyyttä, ennustettavuutta ja johdonmu-
kaisuutta, minkä hallitseminen herättää asiakkaissa luottamusta. Kirjanpitäjän 
työ edellyttää joustavuutta erityisesti silloin, kun töitä on paljon. On kestettävä 
työpainetta ja saatava paljon tehtyä nopeassa aikataulussa sekä oltava valmiutta 
tehdä ylitöitä. Omasta jaksamisesta huolehtiminen korostuu samalla. Omista-
jayrittäjä Virva (C) korostaa täsmällisyyden tärkeyttä, sillä tilitoimistotyössä on 
koko ajan paljon määräaikoja. Ehdottoman tärkeää on olla tarkka, vaikka työssä 
on välillä kova kiire. Oman työn tuloksia tulisi kyetä arvioimaan ja tarvittaessa 
kyseenalaistamaan. 

  
Tulevaisuuden osaaminen tilitoimistoalalla  

 
Tilitoimistoammattilaiset korostivat taloushallinnon osaamisen ajan tasalla pi-
tämistä. Sähköinen taloushallinto tulee muuttamaan tapaa tehdä työtä, jossa 
tietojärjestelmät ja ohjelmat mahdollistavat suuremman taloushallinnon tieto-
määrän käsittelyn entistä nopeammin. Schreyn (2014, 6) mukaan taloushallin-
non digitalisoiminen etenee ja sähköistyminen vähentää alan perinteisiä, ru-
tiinitöihin keskittyneitä käsipareja sekä ulkoistetun reaaliaikaisen talousproses-
sin suosio kasvaa, samoin talous- ja palkkahallinnon ulkoistukset yleistyvät. 
Empiirisen aineiston mukaan paperitositteiden määrä jää vähäiseksi ja työ 
muuttuu enemmän asiantuntijatyyppiseksi. Asiakkaiden tietojen siirtyminen 
pilvipalveluun korostaa tietoteknisen ja tiedonhaun osaamista, jolloin on osat-
tava enemmän yhdistellä pilvipalvelussa olevaa tietoa. Lisäksi tiedon luotetta-
vuus tulee säännöllisesti (kuukausittain) tarkistaa, vaikka taloushallinnon oh-
jelmat automatisoivat paljon työtä ja käsittelevät tietoa.  

Empiirisen aineiston mukaan tilitoimistojen toiveena olisi eri taloushal-
linnon ohjelmien yhteensopivuus, jolloin esimerkiksi asiakkaiden käyttämä 
sähköinen laskutus pystyttäisiin hyödyntämään tilitoimistotyössä. Kriittisenä 
kohtana tuli esille se, että sähköisessä taloushallinnon ohjelmassa ei tiedetä mi-
hin automaattiset kirjaukset menevät, jolloin mahdollisen virheen korjaaminen 
on huomattavasti hankalampaa nykyiseen verrattuna. Pidettiin tarpeellisena, 
että kirjanpitäjä itse pääsisi rakentamaan järjestelmän tiliöintejä.  

Kirjanpitäjän työ on jatkuvaa itsensä kehittämistä uusien taloushallinnon 
ohjelmien, laki- ja säädösmuutosten tilanteessa. Myös työ- ja elinkeinoministe-
riön toimialaraportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) yhtenä tärkeänä 
osaamisalueena kirjanpidon ja tilinpäätöspalveluiden ammateissa mainitaan 
kotimaisten ja osin kansainvälisten säännösten tuntemus. Näsin (2006, 65) mu-
kaan osan taloushallinnon ammattilaisista täytyy hallita normit, niin itse talo-
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ushallinnon alueella kuin myös esimerkiksi välittömän ja välillisen verotuksen 
ja yhteisölainsäädännön alueella. Normisidonnaisuus on perinteisesti taloushal-
lintoon liittyvä piirre ja normit ovat paitsi kansallisia myös aiempaa painok-
kaammin kansainvälisiä. Lisäksi normit vaihtuvat entistä tiuhempaan.    

Kirjanpitäjän perustyön pelätään empiirisen aineiston mukaan jäävän ai-
noastaan tietojen järjestelmään tallentajaksi, koska tiliöinnit tehdään muualla ja 
myöhemmin sitten nähdään, täsmääkö tase vai ei. Tällöin yhden asiakkaan kir-
janpidon hoitaminen jakaantuu usealle henkilölle, jotka tekevät vain tietyn osa-
alueen, jolloin tietoa lopputuloksesta ei välttämättä ole. Asiakaspalvelun kan-
nalta saman kirjanpitäjän tekemänä asiakkaan kirjanpito kokonaan auttaa kir-
janpitäjää tietämään asiakasyrityksen kokonaisuuden ja tällöin myös työn mie-
lekkyys säilyy. Näsin (2006, 65) mukaan erilaisia tehtäviä ei tilitoimistokonteks-
tissa voi täysin eriyttää, mutta toisaalta eri asiantuntijaverkoston luominen ja 
tiimityö tulee välttämättömäksi laadukkaan palvelun ylläpitämisessä. Empiiri-
sen aineiston mukaan asiakaspalvelu nähdään yhteydenpitona hyvin monenlai-
sissa asioissa aina asiakkaan henkilökohtaista elämää koskevista asioista lähtien. 
Kirjanpitäjä on mukana vaikuttamassa asiakkaan rahoitukseen liittyviin ratkai-
suihin. Toisaalta nähtiin, että yrittäjän on itse pystyttävä hoitamaan oma yritys-
toimintansa ja henkilökohtaiset asiansa. Voidaankin todeta tiettyä jännitettä 
olevan siinä, kuka hallitsee vai hallitseeko kukaan yhden yritysasiakkaan talo-
ushallinnon kokonaisuutta sähköisen taloushallinnon maailmassa, jos talous-
hallinnon tiedon syöttäjiä ja käsittelijöitä on useita ja jos tiimityö korostuu enti-
sestään tilitoimistossa. Kysymys on tällöin asiakkaan taloushallinnon palvelun 
kokonaisuudesta ja laadusta.  

Taloushallinnon automatisoitumisen seurauksena kirjanpitäjän perintei-
siin tehtäviin käytetty työaika lyhenee, työtehtävät nopeutuvat ja kanssakäymi-
nen asiakkaiden kanssa muuttuu. Asiakkailla on tarve saada enemmän tietoa, 
jolloin tilitoimistoammattilaisilta odotetaan konsultointia, esimerkiksi talous-
hallinnon ohjelman tuottamista raporteista, vero-osaamista ja veroasioissa opas-
tamista. Taloushallinnon historiatieto ei enää riitä eikä sitä pidetä hyödyllisenä, 
vaan halutaan enemmän reaaliaikaista ja ennakoivaa kassavirtatietoa tulevai-
suuden suunnitelmia varten. On pystyttävä arvioimaan ja kertomaan, mitä tu-
levana kuukautena tapahtuu. Kompetenssitutkimuksissaan De Langen ja muut 
(2006) havaitsivat puutteita erityisesti ihmissuhde- ja suullisen viestinnän tai-
doissa. Sähköisen taloushallinnon maailma on lisännyt kanssakäymistä asiak-
kaiden kanssa, koska tilitoimistossa on käytössä sama sähköisen taloushallin-
non palvelu kuin asiakkaalla. Asioiden varmistamiseksi on asiakkaan kanssa 
sovittava tietojen seurannan ja taloushallinnon työnjaosta. Howieson (2003) tut-
kimuksessaan näkeekin tulevaisuudessa taloushallinnon ammatillisuuden kes-
kittyvän tiedon hallinnoimiseen. Empiirisen aineiston mukaan pidetään tärkeä-
nä luonnollisen kanssakäymisen säilyttämistä, missä kirjanpitäjä ohjaa ja kon-
sultoi asiakasta hänen yritystoiminnassaan. Tavoitteeksi esitettiin myös asiak-
kaan kokonaisvaltaista palvelemista, jossa tilitoimisto toimii asiakkaan talous-
hallinto-osastona ja kirjanpitäjä on asiakkaan mukana pankissa rahoitukseen 
liittyvissä asioissa ja muutoinkin paljon tekemisissä asiakkaan kanssa. Kirjanpi-
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täjän on selvitettävä uuteen asiakkaaseen liittyvät erityisesti huomioitavat asiat, 
mikä tuo ammatillisuuteen enemmän haasteita. Kirjanpitäjän työnkuva lähes-
tyy hieman tilintarkastajankin työtä, koska rutiinimaisesta työstä siirrytään 
enemmän tietojen tarkastamiseen. 

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soron (2018) mukaan perintei-
sen kirjanpitäjän toimenkuvasta ollaan siirtymässä tulevaisuuden neuvonanta-
jaksi. Hänen mukaansa perinteinen kirjanpitäjä on mm. numero-orientoitunut, 
keskittyy yksityiskohtiin, soveltaa kirjaussääntöjä ja analysoi historiatietoa. Tu-
levaisuuden neuvonantaja on mm. esiintyvä asiakaspalvelija, hän näkee koko-
naisuuden, mallintaa toimintaympäristöä ja ennustaa tulevaa. Soron mukaan 
kirjanpitäjä siirtyy epämukavuusalueelle, mutta se on hänelle myös palkitsevaa. 
(Soro 2018.) 

5.5 Tutkimuksen keskeisimmät empiiriset tulokset 

Kuvion 13 mukaisesti empiiristen aineistojen tietoja verrattiin teemojen tietoi-
hin ja haettiin indikaatioita taloushallinnon ammatillisesta osaamisesta. Aineis-
toja keskenään vertaamalla haettiin tekijöitä, jotka indikoivat osaamisen odo-
tuskuilua, ammatillista tilitoimistokohtaista sosiaalistumista ja taloushallinnon 
ammatillisen osaamisen kehittymistä työssäoppimisprosessissa.  

 

 

KUVIO 13 Taloushallinnon osaamisvertailu 

Kuvion 13 teema 1 käsittelee oppilaitoksen tavoitteita, jotka ovat liiketalouden 
perustutkinnon osaamisperusteita ja taloushallinnon tutkinnon osien kriteereitä. 
Teema 2 sisältää työelämän vaatimuksia, jotka sisältävät laskentatoimen koulu-
tusta ja ammatillisuutta käsittelevää kansainvälistä tutkimusta sekä ammat-
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tialan määrityksiä, toimialaluokituksen ja työehtosopimuksen mukaisia osaa-
misvaatimuksia. Näitä teemoja kuviossa verrataan työssäoppijoina olevien 
opiskelijoiden (aineisto 1) ja tilitoimistoammattilaisten (aineisto 2) käsityksiin. 
Lisäksi teemoja verrataan keskenään, samoin aineistoja verrataan keskenään.  

5.5.1 Oppilaitoksen tavoitteet ja työelämän vaatimukset 

Vertailussa (Teema 1 – Teema 2) tuli esille oppilaitoksen tavoitteiden ja työelä-
män vaatimusten osaamisodotuksissa ammatillisena kompetenssina oppimisen 
lähestymistapa, elinikäisen oppimisen avaintaidot, eettiset kysymykset, amma-
tillisuuteen liittyvä identiteetti ja sosiaalistuminen työyhteisöön.  

Tutkimuskirjallisuudessa (mm. Gow et al. 1994; Mohamed & Lashine 
2003) määritelty syvällisen oppimisen lähestymistapa oli keskeistä työssäoppi-
misessa, jolloin työssäoppija selviytyi hyvin tilitoimiston asiakasyritysten kir-
janpidon hoitamisesta ja tilinpäätösraportoinnista. Samoin liiketalouden perus-
tutkinnon tavoitteena on saada opiskelijalle monipuolinen ammattitaito, jota 
hän jatkuvasti kehittää soveltaen oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työ-
elämän tilanteissa (Opetushallitus 2014, 265). 

Viestinnän, vuorovaikutuksen ja ongelmanratkaisun taidot vastasivat 
kansainvälisen laskentatoimen tutkimuksen tuloksia, myös tilintarkastusalan 
IES-standardit (liitteet 1 – 5) ja tutkimukset päätyivät samoihin keskeisiin tai-
toihin. Liiketalouden perustutkinnossa elinikäisen oppimisen avaintaidot sisäl-
tävät ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisäksi viestinnälliset tai-
dot tulivat esille oman työn, yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien, osaami-
sen tuotteistamismahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan arviointina. 

Tilintarkastusalan ja tilitoimistoalan eettisissä standardeissa, kuten myös 
liiketalouden perustutkinnossa, keskeisiä arvoja ovat hyvä asiakaspalvelu, ta-
loudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhteisöstä ja ympäris-
töstä. Yhteiskunnallisen vastuun periaatteisiin kuuluu, että yritys toimii vas-
tuullisesti ja noudattaa eettisesti hyväksyttyjä periaatteita kaikissa teoissaan 
niin työyhteisössään kuin yhteistyökumppaneiden kanssa (Opetushallitus 2014, 
265).  

Oletuksena oli, että työssäoppimisen aikana opiskelija oppii rakenta-
maan ammatillista identiteettiään organisaation arvojen ja taloushallinnon käy-
tänteiden kautta, kuten Anderson-Goughin ja muiden (1998) ammatillisessa 
sosiaalistumisessa, johon sisältyy tietyt tunnistetut ammattitaidot ja ymmärrys 
ammatillisesta identiteetistä toimia ja erottua ammattilaisena. Taloushallinnon 
ammattilainen on Näsin (2006, 57) mukaan moniosaaja halliten erilaisia ohjel-
mia ja ohjausjärjestelmiä. Taloushallinnon ammatillisuutta on laadukas ja osaa-
va työ yleisen edun hyväksi, mihin Wilsonin ja muiden (2009, 151) mukaan 
päästään koulutuksen, valmennuksen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen 
kautta. Ammatilliseen kompetenssiin sisältyy ammatilliset tiedot ja taidot, am-
matilliset arvot, eettisyys ja asenteet (Wilson et al. 2009, 151). 

Liiketalouden perustutkinnon tavoitteena on saavuttaa riittävä osaami-
nen todellisissa työtehtävissä työssäoppimisen aikana. Riittävää osaamista am-
matillisissa taidoissa ovat juuri opetussuunnitelmassa mainitut kriteerit, jotka 
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vastaavat työehtosopimuksen (Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus 
1.11.2017 – 31.10.2020) ammattitehtäviä ja jotka kattavat myös TEM:n (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2009) toimialaluokituksen osaamisalueen perusosaamista-
son. Opiskelija työssäoppimisen aikana on saavuttanut liiketalouden perustut-
kinnon osaamisen, jossa tärkeää on omata Howiesonin (2003, 90) esille tuomia 
kommunikaation ja asiakaspalvelun taitoja. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa 
oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa (Opetushallitus 2014, 267). 

Anderson-Goughin ja muiden (1998) tutkimukseen viitaten ammatillinen 
sosiaalistuminen on hyvin tilitoimistokohtaista ja työpaikkaohjaajan ja opiskeli-
jan toiminta liittyy oleellisesti ammatillisen sosiaalistumisen prosesseihin. Am-
matillisessa sosiaalistumisessa opiskelija on saavuttanut organisaation edellyt-
tämän riittävän ammatillisen kompetenssin. Liiketalouden perustutkinnon ar-
viointikriteerien mukaisesti tyydyttävässä osaamisessa opiskelija selviytyy työ-
tehtävistään ohjatusti ja autetusti, hyvässä osaamisessa opiskelija suoriutuu työ-
tehtävistään annettujen ohjeiden mukaisesti ja kiitettävässä osaamisessa opiske-
lija työskentelee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti työtehtävissään. Voidaan todeta, 
että liiketalouden perustutkintoon kuuluvien taloushallinnon tutkinnon osien 
kiitettävän tasoinen osaaminen vastasi laskentatoimen tutkimuskirjallisuuden 
ja työelämän edellyttämää ammattitehtävissä tarvittavaa perusosaamista, jota 
taloushallinnon ammatillisuuden alkuvaiheessa edellytetään. 

5.5.2 Oppilaitoksen ja työssäoppijoiden tavoitteet 

Vertailussa (Teema 1 – Aineisto 1) tarkasteltiin oppilaitoksen tavoitteita työssä-
oppimassa olleiden opiskelijoiden käsityksiin toteutuneista tavoitteista. Työssä-
oppimisessa toteutui liiketalouden perustutkinnon mukainen vaihtelevissa ja 
uusissa tilanteissa tapahtuva taloushallinnon perustehtävien hoitaminen, jolloin 
opiskelijat hoitivat eri asiakasyritysten kirjanpitoa. Työssäoppimisessa perus-
tehtävien hoitamista olivat tositteiden käsitteleminen, tietojen oikeellisuuden 
tarkistaminen ja tietojen päivittäminen, esimerkiksi kausiveroilmoituksen lähet-
täminen liittyi opetussuunnitelman osaamisen kriteereissä mainittuun tiedosto-
jen lähettämiseen. Yleensäkin tilitoimiston rutiinityöt vastasivat kriteereissä 
mainittuja eri tietolähteiden käyttämistä tilitoimiston ohjeiden mukaisesti. Tili-
toimistotyössä peruskirjanpitoon kuului yrityksen tilikaudelle kuuluvien tulo-
jen ja menojen laskeminen ja kirjaaminen tilitoimiston taloushallinnon ohjelmal-
la, tilinpäätösraportin tulostaminen liitetietoineen ja tase-erittelyineen sekä oi-
keellisuuden tarkistaminen. Lisäksi veroilmoituksen laatiminen liittyi perustut-
kinnossa yrityksen verotettavan tulon laskemiseen.  

Vertailussa lisäksi todettiin, ettei liiketalouden perustutkinnon osaamis-
vaatimuksissa mainittuja tilinpäätöstietoihin pohjautuvan yrityksen kannatta-
vuuden ja rahoituksen laskemista ja tulkitsemista, varaston muutoksen laske-
mista ja kirjaamista organisaation arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti 
tullut esille työssäoppimisen aikana suoritetuissa tehtävissä. Muutoin voidaan 
todeta, että opiskelijoiden käsitykset työssäoppimisen aikaisista tehtävistään 
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vastasivat liiketalouden perustutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia, jotka 
antavat valmiuksia työllistyä eri liiketalouden alan perustehtäviin. Liiketalou-
den perustutkinto sisältää elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja tavoitetilana 
antaa valmiuksia työtehtävissä oppia uusia asioita sekä antaa edellytyksiä jat-
ko-opintoihin. Liiketalouden perustutkintoa ja erityisesti 1.8.2018 voimaan tul-
lutta liiketoiminnan perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden työpaikalla ta-
pahtuva oppiminen on oppimista digitaalisen taloushallinnon ja taloushallin-
toon liittyvän ohjelmistorobotiikan maailmassa. Perustutkinnon tavoitteena on 
saada tutkinnon suorittaneelle monipuolinen ammattitaito, jota hän kehittää 
jatkuvasti sekä osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelä-
män tilanteissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tut-
kinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamista-
voitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. (Opetushallitus 2014, 265-266.) Elin-
ikäisen oppimisen avaintaitoja opitaan myös aiemman työssäoppimisen aikana 
ja myös oppilaitoksessa. Tutkijan oman kokemuksen mukaan elinikäisen oppi-
misen avaintaitoja opitaan koko opiskeluajan työssäoppimisten lisäksi oppilai-
toksen erilaisissa tehtävissä, projekteissa ja oppimisympäristöissä.  

Empiirisen aineiston mukaan tilitoimiston tehtävistä selvästi motivoitu-
neet opiskelijat, jotka saivat vastuullisemmin hoitaakseen asiakasyritysten kir-
janpitoa ja jotka myös pääsivät suoraan palvelemaan yritysasiakkaita, työllis-
tyivät tai tarvittaessa olisivat työllistyneet työssäoppimisen jälkeen. Ne opiskeli-
jat, jotka eivät edenneet vastuullisempiin työsuorituksiin (esimerkiksi asia-
kasyrityksen koko kirjanpidon hoitaminen), tekivät tilitoimiston perustehtäviä 
työssäoppimisen aikana. Heillä ei vielä silloin ollut riittävää valmiutta oppia 
lisää työtehtävissään eikä tällöin työllistymistä tapahtunut.   

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta 
(11.8.2017/531), jonka yhtenä keskeisenä tarkoituksena on työelämän osaamis-
tarpeisiin vastaaminen (Lahtinen & Lankinen 2018, 57). Uusi laki tuo entistä 
selkeämmin koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen tavoitteeksi opiskelijan 
työllistymisen, joka edellyttää koulutuksen järjestäjiltä entistä enemmän resur-
sointia ja tapoja opiskelijan työllistymisen edistämiseksi. Työllistymisen ohella 
on myös varmistettava jatko-opintokelpoisuuden toteutuminen.  

Empiirisen aineiston mukaan sähköisen taloushallinnon hoitaminen ja 
sähköisten viranomaisraporttien tekeminen toivat enemmän osaamista kuin 
opetussuunnitelma edellytti. Sähköinen taloushallinto käsitti sähköisessä muo-
dossa olevia osto- ja myyntilaskuja sekä konekielisiä tiliotetapahtumia. Esimer-
kiksi tilitoimistossa A kirjanpitäjä Villen mukaan sähköinen tiliote tiliöitiin suo-
raan näytöllä ja siirrettiin pääkirjaan tositteiden edelleen ollessa paperimuodos-
sa.  

Taloushallinto on kehittymässä sähköisestä taloushallinnosta digitaali-
seen taloushallintoon (Lahti & Salminen 2014, 27). Sähköinen tai digitaalinen 
taloushallinto tarkoittavat yleensä samaa asiaa, vaikka näiden käsitteiden välille 
voidaan löytää pientä määrittelyeroa. Digitaalinen taloushallinto tarkoittaa eri 
asiaa kuin paperiton kirjanpito, jota 1990-luvulla käytettiin yleisesti lähes kai-
kesta sähköisestä taloushallinnosta puhuttaessa. (Lahti & Salminen 2008, 13). 
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Yleisesti määriteltynä digitaalisuus on tiedon käsittelyä, siirtämistä ja varastoin-
tia sähköisessä muodossa johonkin tietokantaan. Tietoa siirretään ja käsitellään 
digitaalisessa taloushallinnossa erilaisilla ohjelmistoilla ja sovelluksilla. Tilitoi-
mistotyössä kirjanpidon ja sen osaprosessien kaikki tapahtumat käsitellään ja 
ne myös syntyvät mahdollisimman automaattisesti ilman paperia. (Lahti & 
Salminen 2014, 19-24.) Digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaikuttavat talous-
hallintoon ja ovat suurimpia muutosajureita taloushallinnon arjessa (Hämäläi-
nen et al. 2016, 14). Kuviossa 14 on kuvattu taloushallinnon kehitystä Suomessa 
ja sitä, miten kehitys nähdään nyt ja lähitulevaisuudessa. 

 

 

KUVIO 14 Taloushallinnon kehittyminen Suomessa (mukailtu Hämäläisen ja muiden 
2016, 27 sekä Lahden ja Salmen 2014, 27 määrittelyjen pohjalta) 

 
Digitaalisessa muodossa olevaa tietoa voidaan käsitellä tehokkaasti ja nopeasti 
verrattuna fyysisessä muodossa olevaan tietoon. Sähköinen asiointi sen sijaan 
on asioiden hoitamista sähköisessä muodossa sähköpostin, Internetin tai muun 
tietoverkon kautta tapahtuvana asiointina ja digitaalisen tiedon käsittelynä. 
(Lahti & Salminen 2008, 17- 18.)  

Tällä hetkellä ohjelmistorobotiikan (RPA – Robotic Process Automation) 
ja tekoälyn (AI - Artificial Intellegence) soveltaminen näyttäytyy organisaatios-
sa kahtena eri teknologisena ilmiönä, jossa ohjelmistorobotiikka keskittyy rutii-
ninomaisten ongelmien ratkaisemiseen ja tekoälyllä ratkaistaan päättelyä vaati-
via ongelmia kuten ennusteongelmia. Ohjelmistorobotiikalla ohjelmia voidaan 
konfiguroida käyttämään organisaation tietojärjestelmiä niin kuin ihminenkin 
niitä käyttäisi. ”Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palve-
lut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla.” (Valtio-
neuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2018, 8.) Tilitoimistoonkin tulossa ole-
valla robotisoidulla laskentaosastolla eli RAD:llä (Robotic Accounting Depart-
ment) on ohjelmistorobotteja, jotka "elävät" virtuaalisesti palvelimilla ja pilvessä. 
Nämä ohjelmistorobotit auttavat mm. kirjanpitäjää automatisoimalla perinteisiä, 
manuaalisia töitä. Ne ovat tehtäväkeskeisesti robotisoitua prosessiautomaatiota 
tai "robottikirjanpitäjiä", jotka niille määriteltyjen sääntöjen mukaan suorittavat 
toisiaan seuraavia tapahtumia, kuten tietojen siirtämistä yhdestä järjestelmästä, 
tietojen manipulointia ja säädetyn tiedon siirtämistä toiseen järjestelmään. Oh-
jelmistorobotiikka tietää, mitä kirjanpidon informaatiolla tehdään ja kriittisen 
arvioinnin jälkeen, milloin sitä tuotetaan. Suurin hyöty robotiikan prosessiau-
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tomaatiosta on toistuvien, suoritettavien toimintojen ihmistä nopeampi ja tar-
kempi tekeminen. (Tucker 2017, 50.) 

5.5.3 Oppilaitoksen tavoitteet ja tilitoimistoammattilaisten odotukset 

Tilitoimistoammattilaisten (Aineisto 2) mielestä taloushallinnon perustehtävien 
ja kokonaisuuden ymmärtämisessä tapahtui odotusten mukaista oppimista. 
Henkilökohtaisissa valmiuksissa opiskelijoilla todettiin olevan valmiutta oppia 
ja kehittyä tilitoimistoammattilaisiksi. Opiskelijoiden intressissä olivat enem-
män taloushallinnon perustehtävien osaaminen ja kokonaisuuden ymmärtämi-
nen. Heiltä odotettiin enemmän halua kehittyä ja kiinnostusta tilitoimistotyöstä. 
Asiakaspalvelu asiakassuhteen luottamuksellisuuden vuoksi ei toteutunut kai-
kissa työssäoppimistapauksissa. Toisaalta tilitoimiston sisäiset asiakkaat, tili-
toimiston henkilökunta, olivat myös hyödyllisiä asiakaskontakteja opiskelijoille. 
Tilitoimistoammattilaisten osaamisodotuksissa ja käsityksissä työelämävalmiu-
desta tuli taloushallinnon perustehtävien lisäksi esille taloushallinnon kokonai-
suuden ymmärtäminen, henkilökohtaiset valmiudet ja asiakaspalvelutaidot. 
Edellä mainitut taloushallinnon perustehtävät vastasivat liiketalouden perus-
tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Sähköisen taloushallinnon hoitaminen mm. 
ostolaskujen käsittelyn ja viranomaisilmoitusten osalta puuttuivat liiketalouden 
perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista. Tilitoimistossa tarpeelliset kom-
munikaation ja asiakaspalvelun taidot sisältyivät elinikäisen oppimisen avain-
taitoina ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten 
tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. 

5.5.4 Työelämän vaatimukset ja tilitoimistoammattilaisten odotukset 

Tilitoimistoalalla menestymiseen tarvittava ammatillinen kompetenssi empiiri-
sessä aineistossa (Aineisto 2) jaettiin taloushallinnon tehtävien hoitamiseen, 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asiakaspalveluun. Henkilökohtaisia omi-
naisuuksia on halu itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ottaa asioista selvää, olla kär-
sivällinen ja rauhallinen sekä ymmärtää, että kaiken lähtökohtana on oma aktii-
visuus, kiinnostus ja motivaatio sekä positiivinen asenne taloushallinnon tehtä-
viä kohtaan. Aineiston mukaan henkilökohtainen asiakaspalvelu on ammatillis-
ta sopivuutta, jolloin on oltava sopeutumiskykyinen ja tultava toimeen erityyp-
pisten ihmisten kanssa. Taloushallinnon tehtävien hoitaminen ja henkilökohtai-
set ominaisuudet vastasivat työelämän vaatimuksia. Tilitoimistoammattilaisten 
mukaan erityyppisten asiakasyritysten tausta ja kirjanpito on tärkeää tuntea 
pitemmältä ajalta, jolloin myös ymmärtää paremmin yrittäjien elämää. Lasken-
tatoimen tutkimuksissa mm. liiketoiminnan tuntemisen ja ongelmanratkaisun 
taidot sekä persoonalliset taidot, kuten kommunikointi- ja tiimityötaidot olivat 
myös työnantajien edellyttämiä taitoja (esimerkiksi Albrecht & Sack 2000; Ka-
vanagh & Drennan 2008; Neilsen 2000; Wells et al. 2009). 

Tulevaisuuden osaamisessa tilitoimistoammattilaiset korostivat talous-
hallinnon osaamisen ajan tasalla pitämistä ja jatkuvaa itsensä kehittämistä uusi-
en taloushallinnon ohjelmien, laki- ja säädösmuutosten tilanteessa. Myös työ- ja 
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elinkeinoministeriön toimialaraportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) yhte-
nä tärkeänä osaamisalueena mainitaan kotimaisten ja osin kansainvälisten 
säännösten tuntemus. Näsin (2006, 58-59) mukaan osan taloushallinnon ammat-
tilaisista täytyy hallita niin itse taloushallinnon normit kuin myös esimerkiksi 
välittömän ja välillisen verotuksen ja yhteisölainsäädännön. Tilitoimistoammat-
tilaisten mukaan sähköinen taloushallinto muuttaa työn tekemistä, sillä tietojär-
jestelmät ja ohjelmat mahdollistavat suurten tietomäärien käsittelyn entistä no-
peammin. Tällöin työ muuttuu enemmän asiantuntijatyyppiseksi, asiakkaiden 
tietojen siirtyminen pilvipalveluun korostaa tietoteknisen ja tiedonhaun sekä 
tietojen yhdistelyn osaamista. Tiedon luotettavuus tulee säännöllisesti varmis-
taa sähköisen taloushallinnon maailmassa. Lisäksi kanssakäymistä asiakkaiden 
kanssa tulee lisätä unohtamatta luonnollisen kanssakäymisen tärkeyttä ja on 
sovittava taloushallinnon hoitamisessa tietojen seurannasta ja työnjaosta. De 
Lange ja muut (2006) havaitsivat tutkimuksissaan erityisesti puutteita ihmis-
suhde- ja suullisen viestinnän taidoissa. Tilitoimistoammattilaiset ovat huo-
manneet viestinnän merkityksen suuren kasvun asiakkaiden halutessa jatku-
vasti ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa yrityksensä toiminnasta.  

Kirjanpitäjän toimenkuva muuttuu laaja-alaisemmaksi laskentatoimen 
osaajaksi, jolloin tulee ymmärtää, tulkita ja ennustaakin tulevaisuutta (vrt. 
Diomeda 2011a; Granlund & Lukka 1997; Gullkvist 2005; Hyvönen et al. 2015; 
Järvenpää 2001). Työ muuttuu historiatiedon dokumentoijasta ennakoivan ja 
ennustettavan tiedon tuottajaksi ja kertojaksi. Howieson (2003, 90) näkeekin 
tulevaisuudessa laskentatoimen ammatillisuuden keskittyvän tiedon hallin-
noimisen suuntaan. Tilitoimistoammattilaisten mukaan on pyrittävä asiakkaan 
kokonaisvaltaiseen palvelemiseen, jolloin tilitoimisto toimii asiakkaan talous-
hallinto-osastona ja kirjanpitäjä on jatkuvasti yhteydessä asiakkaan kanssa ja 
hänen mukana esimerkiksi pankissa asiakasyrityksen rahoitukseen liittyvissä 
asioissa (vrt. Diomeda 2011a, 16-17). 

Asiakaspalvelu nähdään yhteydenpitona hyvin monenlaisissa asioissa 
aina asiakkaan henkilökohtaista elämää koskevista asioista lähtien. Kirjanpitäjä 
on mukana vaikuttamassa asiakkaan ratkaisuihin, esimerkiksi yrityksen kassa-
virtaan, jolloin tilitoimistossa sovitaan myös asiakkaan maksuliikenteen hoita-
misesta. Kokonaisvaltainen palveleminen tuo ammatillisuuteen enemmän haas-
teita, koska kirjanpitäjän on selvitettävä varsinkin uuteen asiakkaaseen liittyvät 
erityisesti huomioitavat asiat. Voidaankin kysyä, että lähestyykö asiakkaan ko-
konaisvaltainen palveleminen liiketoimintakumppanin/-kontrollerin roolia 
(Lukka & Järvenpää 2017, 305). Kirjanpitäjän työnkuvan voidaan nähdä lähes-
tyvän hieman tilintarkastajankin työtä, koska rutiinimaisesta työstä siirrytään 
enemmän tietojen tarkastamiseen. Näsin (2006, 65) mukaan erilaisia tehtäviä ei 
tilitoimistossa voi täysin eriyttää, mutta toisaalta asiantuntijaverkoston luomi-
nen ja tiimityö tulee välttämättömäksi laadukkaan palvelun ylläpitämisessä. 
Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta olevan tiettyä jännitettä siinä, 
kuka hallitsee vai hallitseeko kukaan yhden asiakasyrityksen taloushallinnon 
kokonaisuutta sähköisen taloushallinnon maailmassa, jos taloushallinnon tie-
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don syöttäjiä ja käsittelijöitä on useita ja jos tiimityö korostuu entisestään tili-
toimistossa. Tavoitteena on kuitenkin laadukas asiakaspalvelu.  

5.5.5 Työssäoppijoiden tavoitteet ja tilitoimistoammattilaisten odotukset 

Molemmissa empiirisissä aineistoissa todettiin ammatillisen sosiaalistumisen 
olleen tilitoimistokohtaista sekä työpaikkaohjaajan mentorointi, työssäoppimis-
prosessi erilaisine työtehtävineen ja osaamisen arviointi olleen oleellisia amma-
tillisen sosiaalistumisen tekijöitä (Anderson-Gough et al. 1998, 37). Lisäksi koet-
tiin taloushallinnon ammatillista kompetenssia siirtyneen työssäoppimisena 
tilitoimistoammattilaisilta opiskelijoille (Koskinen & Pihlanto 2006, 8). Myös 
integroituminen tilitoimiston sosiaalisiin normeihin (Anderson-Gough et al. 
1998, 27) tuli esille tilitoimistoammattilaisten positiivisina kokemuksina työssä-
oppijoista ja heidän asenteestaan työhön sekä oma-aloitteisuudestaan. Aineisto-
jen pohjalta näyttää siltä, että taloushallinnon tehtävien nopea oppiminen, eri-
laisten asiakasyritysten kirjanpidon kokonaisuuden hoitaminen, asiakkaiden 
palveleminen ja siinä positiivinen kokemus niin työssäoppijan, asiakkaan kuin 
tilitoimistoammattilaisen mielestä ovat olleet tekijöitä, jotka mahdollistivat 
ammatillisen sosiaalistumisen toteutumisen työssäoppimisen aikana. Voitiin 
todeta, että opiskelijat saivat työssäoppimisen asianmukaisesti suoritettua, mut-
ta tilanteissa, joissa ammatillista sosiaalistumista ei selvästi todettu, ei myös-
kään valmistuvan opiskelijan rekrytoitumisvalmiutta tilitoimistoon voitu todeta. 
Ammatillinen sosialisaatio Savelan (2003, 67-69) mukaan sisältää ammatissa 
tarvittavien tietojen ja taitojen siirtämisen sekä motivoivan ammatti-identiteetin 
ja ammatillisen sitoutumisen syntymisen. Tällöin työssäoppimisen voidaan aja-
tella rakentavan motivaatiota ja sitoutumista hoitaa asiakasyritysten taloushal-
lintoa.  

Molempien aineistojen mukaan työssäoppimisen alussa kirjanpidon pe-
rusasioiden osaamista opiskelijoilla oli kirjausten ja jaksotusten tekemisessä 
kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti, perustilikartan tunte-
musta ja ymmärrystä tuloslaskelmasta ja taseesta.  Lisäksi osattiin käyttää työ-
välineohjelmia ja oli valmiutta oppia käyttämään tilitoimiston taloushallinnon 
ohjelmaa. Opiskelijat totesivat osaamisen olevan puutteellista ostolaskujen kä-
sittelyssä, lomapalkkavelan laskemisessa ja tilinpäätöksen sisältöön liittyvissä 
asioissa. Tilitoimistoammattilaisten mukaan osattiin lähteä tekemään kirjanpi-
toa, osattiin kysyä järkeviä ja olennaisia asioita sekä hahmotettiin kirjanpitoon 
liittyviä asioita. Työssäoppimisen aikana opittiin molempien empiiristen aineis-
tojen mukaan lisää peruskirjanpidon hoitamisesta ja kirjanpidollisten asioiden 
sisäistämisestä. Oppimista tapahtui arvonlisäveroasioissa, täsmäytysten teke-
misessä, opittiin enemmän eri taseen eristä, lomapalkkavelan laskemisesta, ta-
loushallinnon ohjelman käyttämisestä, viranomaisilmoitusten hoitamisesta ja 
sähköisestä taloushallinnosta. Tilitoimistoammattilaisten mukaan opittiin käyt-
tämään tilikartan tilejä, poistojen täsmällisen laskemisen sekä tuloslaskelman ja 
taseen merkityksestä, opittiin myös tiedon hakemista, vertaamista, virheiden 
selvittämistä ja kirjanpidon kokonaisuuden hahmottamista. Kokonaisuus hah-
mottui, kun tehtiin erilaisten asiakasyritysten kirjanpito kausiveroilmoituksi-
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neen ja tilinpäätöksineen kokonaan. Tilitoimistoammattilaiset totesivat myös 
opiskelijoiden tekevän työtä omatoimisesti, vastuullisesti ja asennoituvan työ-
hön työelämän odotusten mukaisesti. Opiskelijoiden mukaan opittiin edellä 
lueteltuja asioita ja juuri kirjanpidon kokonaisuuden hahmottamista. Lisäksi he 
saivat varmuutta tilitoimistotyöhön, jossa tarkistetaan eri asioiden oikeellisuus 
ja opitaan siirtyminen eri asiakasyritysten tilanteesta toiseen samankin päivän 
aikana. Todettiin siis taloushallinnon oppimisen toteutuneen samalla tavalla ja 
samoin osaamisen kehittyneen peruskirjanpidon käytännön hoitamisessa ja 
kirjanpidon kokonaisuuden hahmottamisessa eri yritysmuotojen tilanteissa.  

Odotukset työssäoppimisen aikana opittavista asioista olivat muutoin 
samoja, paitsi palkkahallinnon perusasioiden oppiminen toteutui vain muuta-
massa tapauksessa. Tilitoimistoammattilaiset odottivat palkkahallinnon perus-
asioiden osaamista. Muutoin työssäoppimisen aikana tapahtunut oppiminen 
vastasi molemmissa aineistoissa olleita odotuksia edellytettävästä taloushallin-
non osaamisesta. Opiskelijoilla todettiin olevan valmiutta hoitaa tilitoimiston 
työtehtäviä, perusasiakaspalvelua, analysoida asiakkaan tuloksia ja budjettiero-
ja sekä kommentoida niitä. Todettiin opiskelijoiden saavuttaneen työssäoppi-
misen aikana odotettu osaaminen. Työelämävalmiuden osalta tilitoimistoam-
mattilaiset korostivat asiakkaan taloushallinnon kokonaisvaltaisen hoitamisen 
osaamista, joka ei toteutunut kaikilla opiskelijoilla työssäoppimisen aikana joh-
tuen opiskelijan osaamisvalmiudesta ja tilitoimiston ratkaisuista asiakaspalve-
lun hoitamisessa.  

Eskola (2011) tutkimuksessaan pitää taloushallinnon oppimispiirteenä 
faktuaalisen ja teknisluonteisen tiedon suurta määrää, jolloin opettajan merkitys 
tiedon oikeellisuuden arvioijana korostuu. Työssäoppimisessa voitiin todeta 
työpaikkaohjaajan, mentorin, roolin olevan merkittävä oikean ja merkittävän 
tiedon omaksumisessa. Molempien empiiristen aineistojen mukaan opiskelijoi-
den taloushallinnon tietämys rakentui hyvin yhteneväisin oppimishavainnoin 
ja taloushallinnon ammatillista kasvua tapahtui. Empiirinen aineisto tukee 
myös Eskolan (2011) esittämää näkemystä siitä, että yleinen työkokemus lisää 
motivaatiota ja parantaa oppimista. 
  



  

6 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Ymmärrys laskentatoimen ammatillisesta osaamisesta 

Laskentatoimen ammatillinen osaaminen on perustehtävien automatisoituessa 
yhä enemmän tiedon hallintaa, joka edellyttää kriittistä ajattelua, analyyttisyyt-
tä ja ongelmanratkaisun taitoja. Se on myös riittävää ymmärrystä laskentatoi-
mesta ja liiketalouden toiminnoista, jolloin myös näitä taitoja täydentävä koulu-
tus ja uudet laskentatoimea ja organisaatiota kehittävät oivallukset ovat tärkei-
tä 58 . Tällaisessa ns. syvällisen tason oppimisprosessissa opiskelija suuntaa 
huomionsa opittavan kohteen sisältöön, jolloin hän pyrki ymmärtämään koh-
teen ongelman tai periaatteen (Marton & Säljö 1976, 7-8). Sopivalla oppimistyy-
lillä on myös vaikutusta opiskelijan kykyyn hyödyntää korkeampia ajattelutai-
toja eli metakognitiivisia taitoja (Eskola 2011, 118). Liiketalouden perustutkin-
non taloushallinnon opinnoista valmistuva merkonomiopiskelija osaa laskenta-
toimen perusasioiden tietoja ja taitoja, mutta syvällisen tason osaaminen kehit-
tyy paljolti työssäoppimisen kautta. Hänen ammatillinen osaamisensa antaa 
valmiuden hoitaa tilitoimistokontekstissa asiakasyritysten kirjanpitoa ajanmu-
kaisia työvälineohjelmia ja taloushallinnon ohjelmaa hyödyntäen. Lisäksi hänel-
lä on tuntemusta asiakasyrityksistä, joiden yritysmuoto, liiketoiminta ja koko 
vaihtelevat.  

Ammatillista osaamista tutkittiin oppilaitoksen odotusten (teema 1) ja 
työelämän odotusten (teema 2) kautta sekä näitä odotuksia verrattiin empiiri-
siin haastatteluaineistoihin (aineistot 1–2, ks. kuvio 13). Vertailujen tuloksena 
haettiin indikaatioita ammatilliselle osaamiselle, ammatilliselle kompetenssille. 
Kompetenssin yksi keskeinen osatekijä Ruohotien (2005a, 4) jaottelun mukaises-
ti sisälsi kognitiivisia kykyjä, tietoja ja taitoja, jotka valmistuva taloushallinnon 
merkonomiopiskelija saavutti työssäoppimisen aikana asiakasyritysten perus-

58 Esimerkiksi Elliot ja Jacobson 2002; Gullkvist 2005; Howieson 2003; Hunton 2002; 
Jaatinen 2006; Lepistö ja muut 2016; Siegel ja Sorenson 1999. 
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kirjanpidon ja kirjanpidon kokonaisuuden hoitamisessa eri yritysmuotojen ti-
lanteissa, jolloin näihin liittyvät liiketalouden perustutkinnon ammattitaitovaa-
timukset saavutettiin. Tutkimuskirjallisuuden mukaan työnantajat odottavat 
rekrytoitavilta henkilöiltä motivaatiota ja kiinnostusta työhön sekä tärkeimpinä 
kriteereinä persoonallisia kykyjä ja viestintätaitoja, jotka ovat työrooliin liittyviä 
olennaisia ominaisuuksia59. Laskentatoimen teknisen puolen hallitseminen, uu-
sien lähestymistapojen kehittäminen ja teknisen kehityksen hyödyntäminen 
vaativat laskentatoimen ammattilaiselta nykyistä enemmän yleistä ymmärrystä 
liiketoiminnasta ja johdon laskentatoimesta, mikä on yksi keskeinen haaste tili-
toimistoalalla tulevaisuudessa (Ahvenniemi 2011, 62-63; Diomeda 2011b, 15-17; 
Järvenpää 2001, 440).    

Toisena kompetenssin osatekijänä Ruohotien (2005a, 4) jaottelussa olivat 
konatiivis-affektiiviset valmiudet, jotka sisälsivät merkonomiopiskelijan motivaa-
tion tehdä tilitoimistotyötä, hänen persoonalliset piirteensä ja minä-käsi-
tyksensä. Motivaatioon liittyen empiirisestä aineistosta voidaan todeta merko-
nomiopiskelijoista pienemmän osan selvästi sosiaalistuneen ammatillisesti tili-
toimistoon. Tällöin kognitiivisten kykyjen lisäksi motivaatio tehdä tilitoimisto-
työtä ja persoonalliset piirteet olivat sopivia ja positiivisia kokemuksia niin 
opiskelijoilla kuin tilitoimistoammattilaisilla. Tilitoimiston asiakasyritysten kir-
janpidon kokonaisuuden hoitamisessa ja tilanteissa, joissa opiskelija oli suoraan 
yhteydessä asiakkaaseen, oli vaikutusta myös opiskelijoiden persoonallisilla 
tekijöillä, kuten esimerkiksi tunteilla. Tunteet vaikuttavat menestykselliseen, 
älylliseen työskentelyyn, kriittiseen pohdintaan (Puolimatka 2011, 197) ja moti-
vaatioon (Ojanen 2007, 43). Työelämässä menestymisessä on tarpeen ihmisen 
monipuolinen ymmärtäminen ja tunneälyn käyttö kuin pelkästään tiedollista, 
taidollista ja taloudellista osaamista edellyttävät taidot (Isokorpi 2004, 13). Tä-
mä vahvistaa organisaatiokäyttäytymisen tärkeyttä, kun analysoidaan tai tutki-
taan laskentatoimen ammatilliseen kompetenssiin liittyviä edellä mainittuja 
osaamisia sekä liiketoimintaälykkyyden, ennustavan analyyttisyyden ja ennus-
tamistaidon tarpeellisuutta (Hyvönen et al. 2015, 34) esimerkiksi tilitoimisto-
työssä. 

6.2 Laskentatoimen ammatillisen osaamisen rakentuminen 

Vastauksena tutkimuskysymykseen merkonomiopiskelijan taloushallinnon 
ammatillinen osaaminen rakentui kognitiivisten kykyjen osalta oppilaitoksessa 
tapahtuvan oppisen ja työssäoppimisen yhteisvaikutuksesta. Työssäoppimisen 
alussa ollut valmius oppia tilitoimistokohtaisesti ammatillista kompetenssia oli 
opiskelijoilla kirjanpidon perusvalmiudessa melko yhtenäistä, mutta konatiivis-
affektiivisissa tekijöissä henkilökohtaisten ominaisuuksien vaihtelevuus tuli 
esille työssäoppimisen aikana mm. oma-aloitteisuutena, sitkeytenä, pitkäjäntei-

                                                 
59  Kyseessä Cooper 2002; Howieson 2003; Järvenpää 2001; Kavanagh ja Drennan 2008; 

Kim ja muut 1993; Wells ja muut 2009. 
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syytenä ja haluna saattaa asiat loppuun sekä oppimisen kannalta tarpeellisten 
kysymysten esittämisenä. Työssäoppimisen aikana tapahtunut asioiden syväl-
linen oppiminen edellytti motivaatiota tietää miten asiat ovat (Puolimatka 2011, 
198). Asiakasyrityksen kirjanpidon yhä itsenäisempi hoitaminen lisäsi myös 
motivaatiota selvittää eteen tulevat epäselvät tai uudet asiat.  

Eskolan (2011, 179) tutkimuksen havaintoa, jossa tradenomiopiskelijat 
kokivat työharjoittelun stressaavaksi työharjoittelupaikan osaamisodotusten 
vuoksi, ei merkonomiopiskelijoiden kokemuksissa tullut empiirisen aineiston 
pohjalta esille. Selittävinä tekijöinä tähän voidaan mainita esimerkiksi sen, että 
merkonomiopiskelijoiden ja tilitoimistoammattilaisten osaamisodotukset olivat 
pääsääntöisesti yhteneväiset, ainoastaan palkanlaskennan osaamisessa oli 
osaamisodotuksissa eroa. Lisäksi yksilöllisesti tapahtuvan oppimisen edetessä 
opiskelija pystyi ottamaan vastaan haasteellisempia tehtäviä, jotka olivat erilais-
ten asiakasyritysten kirjanpidon kokonaisuuden hoitamista yhä itsenäisemmin 
ja vastuullisemmin. Tällöin opiskelijoiden osaaminen rakentui yksilöllisesti ta-
loushallinnon tietämyksen lisääntyessä työssäoppimisen aikana. Työharjoitte-
lusta poiketen liiketoiminnan perustutkinnossa on tavoitteena todentaa ja arvi-
oida työssäoppimisessa saavutettu tutkinnonosakohtainen osaaminen näyttöinä. 
Merkonomiopiskelijan taloushallinnon perusosaamisen taso empiirisen aineis-
ton mukaan saavutettiin jokaisen opiskelijan osalta työssäoppimisen aikana, 
koska työssäoppiminen tuli suoritettua ja liiketalouden perustutkinnon edellyt-
tämä osaaminen tuli osoitettua tutkinnonosakohtaisesti näytöissä.  

Kirjanpidon raporttien laatiminen ja analysointi sekä mahdollisten vir-
heiden hakeminen ja korjaaminen saivat aikaan varmuutta työn tekemiseen ja 
osaaminen rakentui yhä enemmän työelämän odotuksia vastaavaksi. Laskenta-
toimen informaation ymmärtäminen, raporttien lukeminen ja ”oikea” tulkinta 
edellyttävät syvempää laskentatoimen osaamista, jolloin esimerkiksi tilitoimis-
tojen tarjoamia lisäarvopalveluja ja tietojärjestelmien tuottamia raportteja voi-
daan hyödyntää erilaisissa yrityksen päätöksentekotilanteissa (Näsi 2006, 66; 
Pellinen 2007, 326). Tutkimuskirjallisuuden mukaan työnantajat rekrytoivat 
valmistuvia laskentatoimen opiskelijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan ongel-
mia, tekemään tiimityötä, omaavat tietoteknisiä taitoja ja osaavat kommunikoi-
da (mm. Neilsen 1998, 2000; Lee & Blaszczynski 1999; Siegel & Sorenson 1999). 
Merkonomiopiskelijoiden osalta voitiin vahvistaa edellä mainittua tutkimuskir-
jallisuuden näkemystä, koska motivoituneet ja asiakasyrityksiä palvelleet opis-
kelijat joko rekrytoitiin tai olisi rekrytoitu työssäoppimispaikkana olleeseen tili-
toimistoon.  

EQF:n (European Qualification Framework) keskeisten avainkäsitteiden 
mukaisesti erilaisissa tilitoimistotehtävissä opiskelija saavutti oppimistuloksia 
eli hän tietää ja ymmärtää, pystyy tekemään, omaksumaan ja soveltamaan tut-
kinnon ammattitaitovaatimusten edellyttämiä asioita. Oppimistulosten mukai-
sesti voitiin todeta tapahtuneen ammattispesifisten tietojen ja taitojen siirtymis-
tä (Koskinen & Pihlanto 2006, 8), jolloin muodostui perusta asiantuntijuudelle ja 
jatkuvalle oppimiselle sekä syvällisen ymmärryksen rakentumiselle (Ruohotie 
2006, 106). Ammattispesifeihin taitoihin sisältyy myös ammatissa tarvittavan 
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ajantasaisen tiedon hallinta, tiedon hankinta- ja käyttötaidot sekä tiedon kriitti-
nen arviointi (Ruohotie 2006, 106).  

Ammatillinen sosiaalistuminen voidaan todeta liittyvän organisatoriseen 
sosiaalistumiseen tilanteessa, jossa koulutuksessa korostetaan työssä oppimista. 
Uuden ammatillisuuden sosiaalistumiseen vaikuttaa instituutio (esimerkiksi 
tilitoimisto), jossa valmennetaan harjoittelijaa tulemaan ammattilaiseksi ja ot-
tamaan vastaan instituution arvoja ja ominaisuuksia. (Anderson-Gough et al. 
1998, 22-23.) Empiirisen aineiston pohjalta tilitoimistotyön menestystekijöiksi 
voidaan määritellä laskentatoimen perusosaaminen, henkilökohtaiset ominai-
suudet ja asiakaspalveluosaaminen, jotka voidaan ymmärtää ammatillisen sosi-
aalistumisen tekijöiksi.  

Organisaatioon sosiaalistuminen on prosessi, jossa yksilö oppii arvosta-
maan niitä arvoja, odotettuja käyttäytymismalleja ja sosiaalista tietämystä, joita 
organisaatiossa pidetään olennaisina (Karrimaa 2000, 21). Empiirisen aineiston 
mukaan organisatorisen sosiaalistumisen tekijöiksi voidaan lukea tilitoimiston 
työtehtävien nopea oppiminen, työssäoppijan ja tilitoimistoammattilaisen yh-
teinen, myönteinen kokemus asiakaspalvelutilanteista sekä tilitoimiston sosiaa-
listen normien omaksuminen. Tämä ilmenee positiivisena asenteena, motivaa-
tiona, ajattelutavan muuttumisena tilitoimiston ajattelutavan mukaiseksi, työn 
tekemisenä itsenäisesti ja oma-aloitteisuutena, positiivisen palautteen saamise-
na työyhteisön eri toimijoilta, onnistuneena työssäoppijan valintana ja palk-
kaamisena tilitoimistoon. Ajattelutavan muutokset tulivat esille näkemyksinä 
tilitoimistoon kuuluvista työtehtävistä, asiakaspalvelusta ja tiimityöstä, jotka 
opiskelijalla ja muilla tilitoimiston toimijoilla olivat samanlaisia. 

6.3 Laskentatoimen ammatillisen osaamisen kehittyminen 

Valmistuvan merkonomiopiskelijan ammatillinen osaaminen rakentui todelli-
sessa työympäristössä, jolloin hän kohtasi työelämän osaamisvaatimukset tili-
toimiston monissa asiakasyritysten yksittäisissä työtehtävissä. Lisäksi opiskeli-
jan konatiivis-affektiivisessa kompetenssissa motivaatio ja tahto sekä erilaiset 
persoonallisuustekijät vaikuttivat osaamisen kehittymiseen. Empiirisen aineis-
ton vertailussa tutkittiin työssäoppimassa olleiden opiskelijoiden ja tilitoimisto-
ammattilaisten käsityksiä laskentatoimen ammatillisen osaamisen kehittymises-
tä työssäoppimisprosessin aikana. Vertailun mukaan ammattispesifisten tieto-
jen ja taitojen lisäksi yleiset työelämävalmiudet, jotka sisältävät mm. kognitiivi-
sia, sosiaalisia ja viestinnän taitoja, kehittyivät opiskelijoilla molempien empii-
risten aineistojen mukaan. Tätä tukevat monet tutkimukset, joissa korostetaan 
monipuolisen viestinnän ja ihmissuhdetaitojen tärkeyttä, joita pidetään lisäar-
voa tuottavina tekijöinä laskentatoimen ammattilaisille (DeLange et al. 2006; 
Deppe et al. 1991; Lepistö et al. 2016; Morgan 1997; Nelson et al. 1996; Novin & 
Tucker 1993).  

Laskentatoimen ammattilaisen työ on muuttumassa tiedon hallinnoimi-
seksi, jossa työ on neuvovaa ja konsultoivaa. Laskentatoimen työn sähköisty-
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minen Jaatisen (2009, 178) mukaan jakaa laskentatoimen ammattilaisen perin-
teisiin kirjanpitäjiin ja neuvonantajiin/konsultteihin. Vastaavasti johdon lasken-
tatoimen tutkimuskirjallisuudessa on havaittu bean-counterin roolin muuttu-
mista johdon aktiiviseksi neuvonantajaksi ja kasvavassa määrin päätöksente-
koon osallistuvaksi liiketoimintakumppaniksi60. Lukka ja Järvenpää (2017, 305) 
tulevat kuitenkin siihen johtopäätökseen, että bean-counter laskentatoimen 
toimijana on edelleen olemassa. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston mu-
kaan osa valmistuvista merkonomiopiskelijoista jäi tekemään laskentatoimen 
perustehtäviä61 toisten lähestyessä vahvempaa, monipuolisempaa ja ammatilli-
sempaa roolia, jolloin he hoitivat asiakasyritysten kirjanpitoja itsenäisesti62 ja 
olivat jo jonkin verran yhteyksissä asiakkaisiin. Yleisesti tarkasteltuna voidaan 
todeta valmistuvien merkonomiopiskelijoiden osaamisen kehittyneen laskenta-
toimen perusosaamisen tasolta tilitoimiston asiakasyritysten tilikauden aikana 
tapahtuvien arvonlisäveroasioiden ja tilikauden välittömän verotuksen hoita-
misen osaamiseen, jolloin he tekivät tilinpäätöksiä ja laativat veroilmoituksia. 
Seuraavana vaiheena tuli esille osaaminen asiakasyrityksen tilanteen hahmot-
tamisessa ja analysoinnissa tuloslaskelman ja taseen perusteella sekä myös 
asiakasyrityksen liiketoiminnan tunteminen. Näin tapahtuva osaamisen kehit-
tyminen voi parantaa tilitoimistoyritysten palvelua, työn laatua ja siten kasvat-
taa liiketoiminnan arvoa (olla arvorelevanttia, ks. Rautiainen ym. 2017). Tällöin 
myös motivaatio tilitoimistotyöhön näytti kasvavan ja työ koettiin mielenkiin-
toiseksi ja haasteelliseksi osaamisen kehittymisen myötä. Tällöin voitiin todeta 
työllistyminen tilitoimistoon hyvin mahdolliseksi.  

Laskentatoimen ammattilainen eri tutkimuksista muodostuneen käsityk-
sen mukaan hallitsee laskentatoimen perustaidot ja on liiketoimintahenkinen 
persoona omaten liiketoimintakumppanin identiteetin. Hän laatii laskentatoi-
men informaatiota hyödylliseen ja ymmärrettävään muotoon tukeakseen liike-
toimintapäätöksiä ja osallistuakseen niihin. Hän hahmottaa numeroiden takaa 
liiketoiminnan kokonaisuuden sekä pystyy kriittiseen ja analyyttiseen ajatte-
luun. Hän tuottaa laskentatoimen informaatiota tietotekniikkaa hyödyntäen ja 
pystyy selkeästi kertomaan siitä sekä ratkaisemaan ongelmia innovatiivisesti. 
Hänen osaamisensa ja ominaisuutensa auttavat häntä muuttumaan ammatilli-
sessa roolissaan. (mm. Albrecht & Sack 2000; Goretzki et al. 2013; Howieson 
2003; Järvenpää 2001.) Tilitoimistoammattilainen johdon laskentahenkilön ta-
voin on yhä enemmän asiakasyritysten neuvonantajan roolissa liiketoimintaan 
liittyvässä päätöksenteossa. Hän tarvitsee ammatillista kompetenssia, johon 
peruslaskentatoimen osaamisen lisäksi sisältyy myös sosio-kulttuurista, innova-
tiivista ja emotionaalis-moraalista osaamista (Järvenpää 2001, 439). Laskenta-

                                                 
60  Kyseessä esimerkiksi Burns ja Baldvinsdottir (2005); Granlund ja Lukka (1997, 1998); 

IMA (1996); Järvenpää (2007); Kaplan (1995); Malmi ja muut (2001). 
61  Kirjanpidon perustehtävät vastaavat liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon 

tutkinnon osien arviointikriteereiden tyydyttävää tasoa, jossa opiskelija ohjatusti mm. 
järjestää tosit-teet kirjaamista varten, kirjaa tavanomaiset tulot, menot ja rahoitusta-
pahtumat, tarkistaa kausi-veroilmoituksen oikeellisuuden.  (Opetushallitus 2014, 
72.) 

62  Tässä on kyseessä arviointikriteerien kiitettävän tason osaaminen, jolloin tapa tehdä 
erilaisiataloushallinnon tehtäviä on itsenäistä ja oma-aloitteista.  
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toimen ammattilaisen työ asiantuntijana näyttää monipuolistuvan, koska joh-
don laskentatoimen henkilöiden rooli tulevaisuudessa on toimia taloudellisina 
neuvonantajina jopa yritysten johtoryhmän jäseninä (Granlund & Lukka 1997, 
237-238). Tilitoimistoissa rutiinitöiden vähentyminen tekee mahdolliseksi ottaa 
asiakasyritysten koko taloushallinto hoidettavaksi (Ahvenniemi 2011, 62), jol-
loin voidaan toimia myös asiakasyritysten apuna yritystoiminnan rahoitukseen 
liittyvissä neuvotteluissa (Diomeda 2011a, 15). 

Empiirisen aineiston mukaan kirjanpitäjän ja asiakasyrityksen palvelus-
suhteella on vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen. Valmistuvan taloushal-
linnon merkonomin riittävään ammattiosaamisen kehittymiseen vaikuttavat 
tilitoimiston asiakasyritysten palveluodotukset. Empiirisen aineiston pohjalta 
voidaan löytää asiakasyritysten palveluosaamistasoja, jotka tuovat seuraavassa 
täydentävää kuvaa laskentatoimen tutkimuskirjallisuudessa määriteltyihin 
osaamistasoihin:  

 
1. taso: Perusosaaja (bean-counter). Asiakasyrityksen kirjanpito hoi-

detaan ilman omakohtaista kontaktia asiakkaaseen. Tehtäviin kuu-
luu asiakkaan ja hänen kirjanpitomateriaalinsa vastaanottaminen 
sekä kirjanpitomateriaalin toimittaminen asiakkaalle. Varsinaisen 
asiakastapaamisen hoitaa tilitoimistoammattilainen. 

2. taso: Ei-itsenäinen asiakaspalvelija (junior accountant). Asiakas-
palvelutilanne toteutuu siten, että tilitoimistoammattilainen on 
varmistanut kirjanpidon materiaalin ja raportoinnin oikeellisuuden 
ja/tai hän on mukana asiakastapaamisessa. 

3. taso: Itsenäinen asiakaspalvelija (accountant). Hoitaa asiakaspal-
velutilanteet itsenäisesti. Hahmottaa asiakkaan liiketoimintaa, pys-
tyy kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun tuottamansa laskentatoi-
men informaation pohjalta.   

4. taso: Liiketoimintakumppani (business partner/tax partner). Hän 
tuntee kyseisen asiakasyrityksen liiketoiminnan, on mahdollisesti 
erikoistunut tiettyyn osaamisalaan (esim. verotukseen), vaikuttaa 
lisäarvoa tuottavasti yrityksen toimintaan ja mahdollisesti on mu-
kana päätöksenteossa.  

  
Perusosaaminen (taso 1) oli kaikilla opiskelijoilla lähtötilanteena ja suurimmalla 
osalla tilanne pysyi melko samana koko työssäoppimisen ajan. Tähän vaikutti-
vat opiskelijan edistyminen ja osaamisen taso sekä tilitoimistokohtaiset ratkai-
sut asiakaspalvelun hoitamisessa. Opiskelija perusosaajan tasolla otti vastaan 
asiakkaan ja hänen kirjanpitomateriaalinsa sekä toimitti kirjanpitomateriaalin 
asiakkaalle, mutta varsinaisen asiakastapaamisen hoiti tilitoimistoammattilai-
nen. Asiakaskontaktiin liittyen esimerkiksi omistajayrittäjä Harri A (K) havaitsi 
opiskelijan tulleen hyvin toimeen tilitoimiston asiakkaiden kanssa ja osoitti hy-
vää asennoitumista työhönsä. Tilitoimistossa C omistajayrittäjä Virva piti tär-
keänä asiakkaan vastaanottamista ja hänen ystävällistä huomioimistaan (toivo-
tetaan tervetulleeksi, esittäydytään, tarjotaan kahvia tai teetä). Samassa tilitoi-
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mistossa opiskelija Kristiina kertoi oppineensa tunnistamaan asiakkaiden tilan-
teita ja huolehtimaan asiakkaista myös huomioiden tietoturvallisuuteen liitty-
vät asiat. Tilitoimistoon A rekrytoitu nuori kirjanpitäjä ei kirjanpitäjä Villen 
mukaan vielä ensimmäisenä työvuonna pääse tekemään täysin asiakasvastuul-
lisia tehtäviä. Kokeneempi kirjanpitäjä valvoo ja tarkistaa hänen tuottamansa 
kirjanpidon materiaalin oikeellisuuden. Toisena työvuonna eteneminen uralla 
toteutuu siten, että kokeneempi kirjanpitäjä ei enää tarkista tuotettua kirjanpi-
don materiaalia, vaan nyt nuori kirjanpitäjä vastaa itse tekemästään työstä asi-
akkaalle. Hän myös vastaanottaa suoraan niin positiiviset kuin negatiivisetkin 
asiakaspalautteet. Taloushallintoalaa koskevan työehtosopimuksen (1.11.2017–
31.10.2020) mukaiset avustavat tehtävät vastaavat juuri edellä mainittua perus-
osaajan tasoa. Avustavia tehtäviä ovat tiliöinti, tiliöintien tekninen tarkastami-
nen, tositteiden järjestely ja maksu- sekä tositeliikenteen käsittely, palkkatapah-
tumien tallentaminen ja tekninen tarkastaminen. Lisäksi työ tehdään esimiehen 
ohjauksessa. (Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry 2017, 19-20.) Perusosaa-
jan (bean-counterin) työtehtävät eivät ole laskentatoimessa kadonneet, vaan 
perusraportoinnin ja yleisten tehtävien (perustehtävien) osaajia edelleen tarvi-
taan (Lepistö et al. 2016, 81; Lukka & Järvenpää 2017, 305). 

Tasolla 2 toteutui joidenkin opiskelijoiden kanssakäyminen asiakasyri-
tyksen kanssa siten, että tilitoimistoammattilainen oli varmistanut kirjanpidon 
materiaalin ja raportoinnin oikeellisuuden ja/tai hän oli mukana asiakastapaa-
misessa. Esimerkiksi tilitoimistossa B opiskelija Senna oppi tilitoimiston esimie-
hen Tiinan mukaan tietyn asiakasryhmän kirjanpidon hoitamisen ja kuukausi-
tuloslaskelman laatimisen sekä niistä havaintojen ja kommenttien esittämisen 
asiakkaille. Aluksi Senna esitti nämä havainnot ja kommentit kokeneelle tili-
toimistoammattilaiselle ja sen jälkeen hän oli yhteydessä asiakkaisiin. Tällaiset 
asiakaspalvelutilanteet toivat opiskelijoille mm. seuraavia kokemuksia tarvit-
semistaan taidoista:   

 
- ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa tarvitaan hyvää kielitaitoa, erityisesti 

englannin kielen taitoa (Julia, A),  
- ammattiin liittyvien taitojen osaamiselle on tärkeää olla tarkka, uteliaskin 

ja on osattava hakea tietoa eri lähteistä (Irina, G), 
- on osattava ohjata asiakasta, esimerkiksi hankalassa tilanteessa, jossa 

asiakas on laittamassa omia kulujaan yrityksen kuluiksi ja jonka ratkai-
seminen vaatii Eetun (L) mukaan ammatillista, Sannan (J) mukaan sosi-
aalista ja Janikan (N) mukaan ongelmanratkaisun taitoa. 

 
ERTO ry:n ammattitehtävät vaativuustasolla 3 edellyttävät mm. itsenäis-

tä harkintaa annettujen ohjeiden perusteella ja vaihtoehtoisesti myös ammatil-
lista koulutusta tai alan kokemusta. Tyypillisiin tehtäviin kuuluu itsenäinen 
kirjanpidon hoitaminen ja tilinpäätöksen laatiminen pienyrityksille. (Erityisalo-
jen toimihenkilöliitto ERTO ry 2017, 19-20.) Tehtävä on siis itsenäisesti hoidet-
tavaa, mutta asiakaspalvelun itsenäinen hoitaminen ei ERTO ry:n kyseisessä 
tasoluokituksessa tule selvästi esille. Jos itsenäisesti hoidetaan myös asiakas-
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kontaktit, niin silloin siirrytään tämän tutkimuksen mukaisesti seuraavalle, it-
senäisen asiakaspalvelijan, tasolle.  

Tasolla 3 opiskelija hoiti asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät asiat itsenäi-
sesti. Opiskelijat Heidi (D), Erika (F), Olli (P) ja Lari (Q) pääsivät suoraan palve-
lemaan asiakkaita, joiden kirjanpidon hoito oli työssäoppimisen aikana siirtynyt 
heidän hoidettavaksi. Näiden opiskelijoiden havainnoissa tuli esille asiakaspal-
velun merkitys, viestinnän selkeys ja kielitaidon korostuminen. Heidi (D) teki 
muutaman pienen osakeyhtiön tasekirjat ja veroilmoitukset sekä kirjasi teke-
mänsä laskutettavan työn tilitoimiston palvelulaskutusjärjestelmään. Erika (F) 
totesi oppineensa ”hyppäämään” eri asiakkaiden ajatusmaailmaan tehdessään 
saman päivän aikana usean asiakkaan kirjanpitoa. Ollista (P) oli tärkeintä vuo-
rovaikutustaidot ja se, että asiakkaiden palvelemisesta tulee nauttia. Tulee olla 
rohkeasti yhteydessä asiakkaisiin ja otettava asioista selvää. Lari (Q) mainitsi 
motivaation ja halun tehdä tätä työtä sekä ymmärryksen työn tarpeellisuudesta. 
On osattava kohdella ja kuunnella asiakkaita sekä selittää asiat asiakkaille ym-
märrettävällä tavalla.  

Liiketoimintakumppani (taso 4) on Lukan ja Järvenpään (2017, 305) mu-
kaan johdon aktiivinen neuvonantaja ja myös päätöksentekoon osallistuva liike-
toimintakumppani. Tätä johdon laskentatoimen roolimuutosta on tuettu myös 
muussa laskentatoimen tutkimuskirjallisuudessa (Burns & Baldvinsdottir 2005; 
Granlund & Lukka 1997, 1998; IMA 1996; Järvenpää 2007, 100; Kaplan 1995; 
Malmi et al. 2001). Liiketoimintakumppanuus voi ilmetä myös erikoistumisena 
ERTO ry:n vaativuustason 2 eli erikoisammattitehtävän ja vaativuustason 1 eli 
vaativan erikoisammattitehtävän mukaisesti. Erikoisammattitehtävä edellyttää 
erityistietoja ja taitoja sekä työhön liittyvien laajojen asiayhteyksien ja työväli-
neiden hallintaa. Tyypillistä on mm. asiakkaan neuvonta verotuksen ja yritysta-
louden asioissa sekä työehtosopimusten tulkinta ja työsuhdeasioiden neuvonta, 
myös kokonaisvaltainen palkkahallinnon osaaminen liittyy tähän. Vaativa eri-
koisammattitehtävä on laajojen asiakasyhteyksien hallintaa, kykyä toimia kou-
luttajana ja hallita laaja-alaisesti työvälineitä sekä toimia esimiehenä. (Erityis-
alojen toimihenkilöliitto ERTO ry 2017, 19-20.) Liiketoimintakumppanuus edel-
lyttää liiketalouden perustutkintoa korkeampaa laskentatoimen osaamista, alan 
työkokemusta ja kyseisen liiketoiminnan tuntemusta sekä erikoistumista.  
 
Asiakaspalvelun luottamuksellisuus 

 
Asiakaspalvelun luottamuksellisuuden säilyttäminen on tilitoimistoille tärkeää 
ja empiirisen aineiston perusteella luottamuksellisuus voitiin jakaa palvelun 
nopeuteen, henkilökohtaiseen ja lisäarvoa tuottavaan palveluun.  

 
(a) Asiakaspalvelun nopeus  

 
Asiakaspalvelun nopeuteen liittyi reagointi yllättäen ja ilmoittamatta saapuviin 
asiakkaisiin. Tällöin tarvittiin omistajayrittäjä Harri B:n (L) mukaan sosiaalisia 
ja kompromissin tekemisen taitoja, ihmissuhdetaitoja sekä asioiden hoitamista 
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erilaisissa asiakkaiden yritysympäristöissä. Hyvä asenne työhön vaikutti 
omistajayrittäjä Harri A:n (K) mukaan opiskelijalla siihen, että hän tuli hyvin 
toimeen niin asiakkaiden kuin tilitoimiston henkilökunnan kanssa. Lisäksi 
asioiden priorisoiminen oli tärkeää, jolloin esimerkiksi palkanmaksu ja 
verottajan selvityspyyntöön vastaaminen oli tehtävä ennen muita asioita 
(kirjanpitäjä Tarja, P). Asiakaspalveluun liittyi asiakkaiden vastaanottaminen ja 
huomioiminen sekä heidän kanssaan kommunikointi ja kirjanpitomateriaalin 
vastaanottaminen.  

Viestinnällisten taitojen vaatimus kasvoi suuresti, koska asiakkaat ha-
luavat jatkuvasti ajantasaista tietoa yrityksensä toiminnasta. Kirjanpitäjältä 
vaaditaan enemmän kommunikointitaitoja, asiakkaat haluavat keskustella yri-
tyksensä asioista ja kuulla taloutensa tilanteesta. Kun esimerkiksi asiakkaan 
ostolasku tulee järjestelmään, niin asiakaskaan ei ole sitä vielä nähnyt. Tämä 
johtuu siitä, että ostolasku tulee suoraan tilitoimiston järjestelmään tavarantoi-
mittajalta ja ensimmäisten prosessointien jälkeen se vasta lähtee asiakkaalle hy-
väksyttäväksi. Tällöin kirjanpitäjällä on mahdollisuus reagoida välittömästi os-
tolaskuun ja informoida tarvittaessa asiakasta sen sisällöstä. Kirjanpitäjän työ 
on muuttunut historiatiedon dokumentoijasta ennakoivan ja ennustettavan tie-
don tuottajaksi ja kertojaksi. 

 
(b) Henkilökohtainen asiakaspalvelu 

 
Henkilökohtainen asiakaspalvelu on asiakasyrityksen kirjanpidon ja taloudelli-
sen tilanteen kokonaiskuvan hahmottamista, jolloin osataan myös kriittisesti 
arvioida asiakkaalta saatua kirjanpitoaineistoa. Jos opiskelija tiesi, mistä oli ky-
symys, osasi täsmäyttää, selvittää virheitä ja tehdä tarvittavia oikaisuja, niin 
hänellä oli valmiutta asiakasyritysten tulosten ja mahdollisten budjettierojen 
analysointiin ja niistä kommentoimiseen. Esimerkiksi opiskelija Kristiinalle (D) 
oli tärkeää ja työtä helpottavaa tuntea asiakasyritysten liiketoimintaa ja varsin-
kin heidän sähköistä taloushallintoaan. Omistajayrittäjä Virvan (C) mukaan 
asioita piti myös pystyä saattamaan loppuun, vaikka kaikkea materiaalia ei oli-
sikaan ollut käytettävissä. Hänestä oli myös tärkeää tulla toimeen niin tilitoi-
mistokollegojen kuin asiakkaiden kanssa. Asiakkailta on rohkeasti kysyttävä 
asioita ja hoidettava niitä eteenpäin. Tärkeää oli ymmärtää erityyppisiä yhtiö-
muotoja ja toimialoja (omistajayrittäjä Raimo, O). Tärkeää oli se, että tilitoimis-
ton asiakasvastuullinen henkilö oli pääasiassa yhteydessä asiakkaaseen. Hän 
osasi kysyä ”oikeita” asioita ja selvittää epäselviä asioita kunnolla saadakseen 
tietoa, jolla oli vaikutusta asiakkaan kirjanpidon oikeellisuuteen (kirjanpitäjä 
Ville, A). Asiakasyrityksen kokonaisuuden ja taustalla olevien asioiden ymmär-
täminen sekä sen merkitys yrittäjälle on kirjanpitäjä Marian (F) mukaan yrittä-
jähenkisyyttä. Siinä yritys ei yrittäjälle ole pelkkä työpaikka, vaan se on elämän-
tapa, johon liittyy yrittäjän koti työhuoneineen ja kaikki muu tähän liittyvä. 
Hän lomallakin tarvittaessa työstää yrityksensä asioita ja toimintansa seuraavaa 
vaihetta. 
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Henkilökohtaista asiakaspalvelua on tavata asiakkaita ja tulla toimeen 
heidän kanssaan (kirjanpitäjä Tuija, J), tuntea taustoja ja kirjanpitoa pitemmältä 
historian ajalta (kirjanpitäjä Ilari, H), myös suomen kielen osaaminen on ensisi-
jaisen tärkeää ja muiden kielten osaaminen on vahvuus. Sähköinen taloushallin-
to on lisännyt aikaa kommunikoida ja olla muutenkin enemmän luonnollisessa 
kanssakäymisessä asiakkaan kanssa (omistajayrittäjä Mirja, H). Kanssakäymi-
nen edellyttää kärsivällisyyttä, rauhallisuutta, ystävällisyyttä ja hyvää kommu-
nikaatiotaitoa eli puhua asioista, selittää ja myös pyytää asiakkaalta erilaisia 
tietoja (kirjanpitäjä Svetlana, G). Jos asiakkaalla on sama sähköinen taloushal-
linnon järjestelmä, niin Mirjan (H) mukaan on sovittava työnjaosta, seurannasta 
ja asioiden varmistamisesta sekä tapaamisista, joissa taloushallintoon liittyviä 
asioita käydään läpi.  

Henkilökohtainen asiakaspalvelu voi olla yhden työtä tai useamman tili-
toimistoammattilaisen tiimityötä. Kirjanpitäjä Marian (F) mukaan olisi hyvä, jos 
yksi henkilö hoitaisi asiakkaan kirjanpidon kokonaan, jolloin asiakasyrityksen 
kokonaisuuden tietämys olisi yhdellä henkilöllä ja työkin olisi hänen mukaansa 
mielekkäämpää. Tiiminä hoidettavan asiakasyrityksen tilanteessa yksi kirjanpi-
täjä esimerkiksi tietää asiakasyrityksen ostoista, mutta ei myynneistä, jolloin 
yksi kirjanpitäjä ei hahmota kyseisen asiakasyrityksen taloushallinnon kokonai-
suutta (kirjanpitäjä Maria, F).  

Miten pitkälle sitten henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa voidaan men-
nä? Marian (F) mukaan asiakas ottaa yhteyttä hyvin monenlaisissa asioissa aina 
heidän henkilökohtaista elämäänsä koskevista asioista lähtien, tällaisiakin asioi-
ta joudutaan kuuntelemaan. Joissakin tapauksissa kirjanpitäjä on mukana vai-
kuttamassa asiakasyrityksen kassavirtaan liittyvissä ratkaisuissa, jolloin tilitoi-
misto sovitusti hoitaa asiakkaan maksuliikenteen. Villen (A) mukaan kirjanpitä-
jällä ei ole äidin eikä isän roolia suhteessa asiakkaaseen, vaikka sitä haluttai-
siinkin. Tällöinhän huolehdittaisiin asiakasyrityksen hallinnosta ja yrittäjän 
henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista. Ville linjaakin asian niin, että 
yrittäjän on itse pystyttävä hoitamaan oma yritystoimintansa ja henkilökohtai-
set asiansa, muutoin ei hänen mukaansa kannata ryhtyä yrittäjäksi. Kirjanpitä-
jät Maria (F) ja Ville (A) rajaavat henkilökohtaisen asiakaspalvelun siihen, että 
asiakasta voi kyllä kuunnella, mutta asiakkaan yksityiseen elämään liittyviä 
asioita tulee välttää. Asiakasta on ohjattava ymmärtämään oma vastuunsa hen-
kilökohtaisista ja yrityksensä asioista. 

 
(c) Asiakaspalvelu tuottaa lisäarvoa 

 
Asiakaspalvelu tuottaa lisäarvoa, kun asiakkaat saavat enemmän ja nopeasti 
ennakoivaa tietoa tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseksi, esimerkiksi pys-
tyykö yrittäjä tai yritys kuukauden kuluttua maksamaan loma-ajan palkat. Asi-
akkaat, joilla on varaa, haluavat nopeasti tietoja ja tuloksia ja ovat myös valmii-
ta siitä maksamaan. Heille on pystyttävä tarjoamaan nykyaikaisin, hienoin ja 
samalla kustannustehokkain taloushallinnon ratkaisu.  
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Tilitoimistotyön automatisoituessa asiakaspalvelu on entistä konsul-
toivampaa ja yrittäjälle se on parhaana taloushallinnon kumppanina olemista. 
Asiakaspalvelussa edellytetään myös asiakasta kohtaan tiukkuutta, jotta kirjan-
pidon vaatima tarkkuus ja huolellisuus numeroiden, tiliöintien ja yleensä talo-
ushallinnon datan osalta toteutuu (mm. kirjanpitäjä Tarja, P). Asiakkaalle on 
osattava kommentoida ja tulkita kausituloslaskelmaa sekä analysoida yrityksen 
tilaa, jolloin on oltava varma kirjanpidon tietojen oikeellisuudesta. Jos näin ei 
olisi, saattaisi asiakas kyseenalaistaa kirjanpitäjän ammattitaidon. Vaikka asiak-
kaan kysymykseen ei tiedä vastausta, niin tulee selvittää asia ja auttaa asiakasta 
eteenpäin. Ammattitaitoisesti asioiden esille tuominen tuo myös turvallisuuden 
tunnetta asiakkaalle, jonka raha-asioita käsitellään (kirjanpitäjä Tarja, P). Lisäksi 
on oltava tekemisissä asiakkaan sidosryhmien edustajien kanssa, kuten tilintar-
kastajan ja verovirkailijan, joihin rohkeaa yhteydenottamista kirjanpitäjät Tarja 
(P) ja Juulia (I) korostavat.  

Omistajayrittäjä Virvan (C) mukaan kirjanpitäjän ammatillisuuden haas-
teet ovat lisääntyneet, koska on aina selvitettävä uuteen asiakkaaseen erityisesti 
liittyvät asiat, työ on muuttunut enemmän tietojen tarkastamiseksi, on osattava 
konsultoida taloushallinnon ohjelman raporteista ja verotukseen liittyvistä asi-
oista. Omistajayrittäjä Tarjan (Q) mukaan pienessä tilitoimistossa on panostet-
tava asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. Tämä tarkoittaa asiakasyri-
tyksen taloushallinto-osastona toimimista, olemista asiakkaan mukana pankissa 
rahoitukseen liittyvissä asioissa ja monenlaisena muuna yhteistyönä asiakkaan 
kanssa.  

Tutkimuksen empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta laskentatoi-
men ammattiosaamisen olevan perusosaamista, henkilökohtaisia ominaisuuk-
sia ja asiakaspalveluosaamista joko ei-itsenäisenä tai itsenäisenä asiakaspalveli-
jana. Merkonomiopiskelijoiden laskentatoimen ammattiosaaminen kehittyi 
ymmärryksen ja osaamisen rakentumisena työssäoppimisen aikana. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen arviointi voidaan pelkistää kysymykseen tutkimus-
prosessin luotettavuudesta, jonka perusteiksi reliabiliteetti ja validiteetti eivät 
sellaisinaan sovellu (Eskola & Suoranta 2008, 210-211; Golden-Biddle & Locke 
1993; Hirsjärvi & Hurme 2008, 188-190; Koskinen et al. 2005, 255-256). Tästä 
huolimatta tutkimuksessa on edelleen tavoiteltava sitä, että se paljastaa tutkit-
tavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdollista (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 189). Niinpä seuraavaksi tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 
osin myös käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti hyväksi käyttämällä.  

Eskolan ja Suorannan (2008, 210-211) mukaan laadullisessa tutkimukses-
sa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on kuitenkin tutkija itse ja näin ollen 
luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. He toteavat tässä ole-
van selvän eron kvantitatiiviseen tutkimukseen, missä luotettavuudesta on pu-
huttu nimenomaan mittauksen luotettavuutena, tutkijan muiden toimenpitei-
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den osuvuutta ei ole ollut tapana arvioida. Tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon 
jo tietojen keruuvaiheessa ja yrittää sovittaa tulkintojaan ja käsitteistöään tutkit-
tavien käsityksiin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189). Tässä tutkimuksessa haastat-
telut suoritti tutkimuksen tekijä, jolla on 10 vuoden kokemus taloushallinnon 
opetustyöstä ja merkonomiopiskelijoiden työssäoppimista ohjaavan opettajan 
tehtävistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kenttätutkimusta, jossa yhdenmu-
kaisuus empiirisen aineiston keräämisessä toteutui haastattelemalla erikseen 
niin opiskelijoita kuin tilitoimistoammattilaisia, jolloin haastattelun tiedot ryh-
miteltiin opiskelijoittain, tilitoimistoammattilaisittain ja tilitoimistoittain.  

Reliabiliteetti ja validiteetti laadullisessa tutkimuksessa perustuvat tutki-
jan ratkaisuihin, tutkimuksen etenemiseen ja siihen, miten tutkimusaineiston 
voidaan nähdä tukevan tutkimustuloksia (Eriksson & Kovalaisen 2008, 295). 
Tätä käsitystä tukee myös Kihnin ja Ihantolan (2015) tutkimus johdon laskenta-
toimeen liittyvien julkaisujen tapaus- ja kenttätutkimuksen sisältöanalyysistä. 
Reliaabelia on tutkijan empiirisen aineiston analyysin luotettavuus; onko kaikki 
käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon, onko tiedot litteroitu oikein ja 
heijastavatko tulokset haastateltavien ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 
189.) Puolistrukturoidun teemahaastattelun valinnalla pyrittiin ymmärtämään 
haastateltavien ajatusmaailmaa ja vapauttamaan haastattelut tutkijan näkökul-
masta tuomalla haastateltavien ääni kuuluviin, jolloin heidän tulkintansa asiois-
ta ja asioille antamansa merkitykset olivat keskeisiä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 
48). Tässä tutkimuksessa toteutetut haastattelut olivat luonteeltaan keskuste-
lunomaisia ja vuorovaikutteisia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 54-
55). 

Reliabiliteettiin kuuluu realistinen luotettavuusnäkemys ja aineiston tul-
kinnan sanotaan olevan reliaabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia (Es-
kola & Suoranta 2008, 213; Koskinen et al. 2005, 255). Grönfors (1982, 175-176) 
on esittänyt reliabiliteetin tarkistamiseksi indikaattorien vaihtamista, useampaa 
havainnointikertaa ja useamman havainnoitsijan käyttämistä (myös Koskinen 
et al. 2005, 255). Indikaattorien vaihtaminen tarkoittaa ilmiön yhdenmukaisuu-
den (kongruenssin) osoittamista eri tavoin. Useampi havainnointikerta pyrkii 
havainnollistamaan käytetyn aineistonkeruujärjestelmän tarkkuutta. Esimer-
kiksi haastattelussa samaa asiaa voidaan kysyä eri muodoissa. Lisäksi eri aikoi-
na järjestetty havainnointi varmistaa kysymyksessä olevan pysyvän ilmiön. 
Useamman havainnoitsijan käytöllä pyritään varmistamaan tutkimuksen objek-
tiivisuus, jolloin on mahdollista kahden toisiaan tukevan menetelmän tai kah-
den havainnoitsijan käyttämisellä parantaa tutkimuskohteen kuvausta. Toisaal-
ta tällainen kahden menetelmän tai havainnoitsijan käyttäminen voi laajuudes-
saan helposti epäonnistua. (Eskola & Suoranta 2008, 213-214.) Useamman haas-
tattelijan käyttämisessä on varmistettava, että haastattelijat ovat sisäistäneet 
haastattelurungon ja ymmärtävät sen suunnilleen samalla tavalla (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 184). Myös yksin tai yhdellä menetelmällä kerättyä materiaalia voi 
kertyä niin runsaasti, että sen analysoiminen on mahdollista monella eri tavalla 
ja tällöin varmistuu kuvauksen tarkkuus (Eskola & Suoranta 2008, 213-214). 
Tutkimuksessa ei käytetty useaa haastattelijaa samaa kohdetta tutkimaan, vaan 
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haastattelut suoritti tutkija itse, jolloin ei tullut eroavuutta tavassa toteuttaa 
puolistrukturoidut haastattelut. Ilmiön jatkuvuutta ei varmistettu siten, että 
samaa henkilöä olisi haastateltu eri aikoina, koska sitä ei katsottu tutkittavan 
asian osalta tarpeelliseksi. Tähän vaikutti se, että jokainen haastattelu oli itses-
sään ainutlaatuinen tapahtuma eikä samanlaisena toistettavissa. Lisäksi haastat-
telut suoritettiin työssäoppimisen lopussa, jolloin haastateltaville oli muodos-
tunut kokonaiskäsitys työssäoppimisesta. Koko työssäoppimisprosessin tarkas-
teleminen mahdollistui, koska tilitoimistoittain haastateltiin erikseen jokaista 
toimijaa ja haastattelut tapahtuivat eri aikoina ja usein myös eri päivinä. Haas-
tattelukysymykset olivat samat kaikille opiskelijoille ja samoin olivat tilitoimis-
toammattilaisille heitä koskevat kysymykset samoja. Tällöin yhdellä haastatteli-
jalla kysymysten merkityskin pysyi samana. Haastattelussa varauduttiin use-
aan kysymykseen ja annettiin tilaa myös muille haastateltavan kommenteille. 
Lisäksi pyrittiin olemaan avoin uusille asioille ja huomaamaan kielteisiä ja 
poikkeaviakin tekijöitä (Easterby-Smith, Golden-Biddle & Locke 2008, 425).   

Tutkimusaineistosta tulee esittää relevantteja lainauksia tutkijan johto-
päätösten tueksi (mm. Kvalen 1996), millä pyritään lisäämään työn vakuutta-
vuutta (Golden-Biddle & Locke 1993). Näin on tehty empiirisen aineiston ana-
lyysia käsittelevässä luvussa 5, jossa tutkimusaineistosta otettuja useita sitaatte-
ja käytettiin johtopäätösten tueksi. Näin pyrittiin lisäämään työn vakuuttavuut-
ta, mm. osoittamaan, miten empiiristä aineistoa analysoitiin ja käytettiin johto-
päätösten tueksi (Easterby-Smith et al. 2008, 425). Tutkimuksen johdonmukai-
suutta ja tutkimuksessa tehdyn päättelyn ymmärtämistä pyrittiin helpottamaan 
taulukon 4 avulla, jossa tarkasteltiin tilitoimistoammattilaisten käsityksiä opis-
kelijoiden osaamisen kehittymisestä työssäoppimisen aikana. Taulukon 5 avulla 
havainnollistettiin tilitoimistoittain opiskelijan oppimisen kautta tapahtuvaa 
kompetenssin siirtymistä ja integroitumista työympäristön sosiaalisiin normei-
hin. Koodatun aineiston avulla taulukoista on mahdollista tarkistaa kenen tai 
keiden informanttien haastatteluissa esiintyi kulloinenkin kyseessä ollut asia. 
Todellisuuden moni-ilmeisyys toteutui tilitoimistokohtaisessa tarkastelussa, 
koska tilitoimistojen koko vaihteli ja samoin niissä työskentelevien ammattilas-
ten työkokemus. Opiskelijat olivat myös eri-ikäisiä ja heillä oli erilaista työelä-
mäkokemusta ennen työssäoppimisen alkua.  

Tutkimuksen luotettavuutta ja empiirisestä aineistosta tehtyjen johtopää-
tösten loogisuutta ja johdonmukaisuutta on varmistettu ottamalla varsin paljon 
suoria sitaatteja tulkintojen perustaksi. Tällöin lukijalla on mahdollisuus pää-
telmien verifiointiin ja hän pystyy arvioimaan tulkintoja, joihin sitaattien poh-
jalta on päädytty. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei arvioida niinkään 
tutkimustulosten toistettavuudella tai siirrettävyydellä, vaan arvioimalla työn 
vakuuttavuutta, ja sitä, onko muissa tutkimuskonteksteissa löydettävissä sa-
manlaisuutta (Eriksson & Kovalainen 2008, 294; Golden-Biddle & Locke 1993; 
Järvenpää 2006, 37). 

Yleensä tutkimuksen validiteetilla ymmärretään sitä, missä määrin tietty 
väite, tulkinta tai tulos ilmaisevat kohdetta, johon niiden on tarkoitus viitata. 
Sisäinen validiteetti merkitsee tulkinnan sisäistä loogisuutta ja ristiriidatto-
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muutta. Ulkoinen validiteetti puolestaan merkitsee tulkinnan yleistettävyyttä 
muihinkin kuin tutkittuihin tapauksiin. (Grönfors 1982, 174; Koskinen et al. 
2005, 254.) Kavannagh ja Drennan (2008) toteuttivat vastaavantyyppisen tee-
mahaastattelun yliopisto-opiskelijoille ja tutkimuksen tuloksia verrattiin tämän 
tutkimuksen empiirisiin tuloksiin. Molemmissa tutkimuksissa analyyttiset tai-
dot ja ongelmanratkaisukyky, suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot, tiimityön 
ja jatkuvan oppimisen taidot olivat yhtäpitävät opiskelijoiden ja työnantajien 
odotusten kanssa. Ulkoinen validiteetti Grönforsin mukaan on enemmän yh-
teydessä tutkijaan kuin tutkittavien käyttäytymiseen. Ulkoisella validiteetilla 
tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suh-
teen pätevyyttä. (Grönfors 1982, 174.)  

Laadullisessa tutkimuksessa validiuden toteamisen sijaan voidaan käyt-
tää triangulaatiota, jossa yhdellä menetelmällä, esimerkiksi haastattelemalla, 
saatuja tietoja vertaillaan muista lähteistä saatuihin tietoihin (Creswell 2013, 251; 
Bloor 1997). Tutkimuksen empiirisestä aineistosta esiin tulleilla tiedoilla voi-
daan määrittää teorian sopivuutta (Strauss & Corbin 1998, 159), esimerkiksi täs-
sä tutkimuksessa Buin ja Porterin (2010) hypoteettisen odotuskuilumallin tulok-
siin tai muihin laskentatoimen koulutukseen ja ammatillisuuteen liittyviin tut-
kimuksiin, laskentatoimen ammattialan työehtosopimukseen, määrityksiin ja 
työalaluokituksiin sekä liiketalouden perustutkinnon taloushallinnon tutkinnon 
osien osaamiskriteereihin. Eisner (1991) on käyttänyt laadullisessa tutkimukses-
saan termiä uskottavuus, jota osoittavista todisteista yhtäläisyyksiä etsimällä 
voidaan varmistua havainnoista, tulkinnoista ja päätelmistä (Eisner 1991, 110; 
Creswell 2013, 246). Kun saavutetaan tietty yksimielisyys, niin voidaan todeta 
haastattelun kautta saadun tiedon, käsityksen tai tulkinnan saaneen vahvistuk-
sen (Bloor 1997; Creswell 2013, 246; Eisner 1991, 110).  

Voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa on pyritty olemaan empiiriselle 
aineistolle samalla uskollinen ja kriittinen (Easterby-Smith et al. 2008, 425; Gol-
den-Biddle & Locke 1993). Reliabiliteettia ja validiteettia ei laadullisessa tutki-
muksessa pystytä aukottomasti arvioimaan. Raportoitaessa tutkimuksen tulok-
sia on pyritty niitä sopivassa määrin validoimaan viittaamalla aiempaan tutki-
muskirjallisuuteen (Strauss & Corbin 1998, 49). 

6.5 Tutkimuksen hyöty ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on tarpeellinen selvitettäessä empiirisen aineiston pohjalta laskenta-
toimen perusosaajan ammatillista kasvua ja sen vastaavuutta työelämän odo-
tuksiin. Lisäksi vertailut empiirisen aineiston ja teema-aineiston välillä tuovat 
tarpeellisen lisän ja arvion aiempiin vastaavanlaisiin tutkimuksiin ja tutkimus-
kirjallisuudessa esille tulleisiin työelämän odotuksiin tarvittavasta kompetens-
sista, jota työelämä odottaa alalle tulijoilta. Tutkimus nostaa esille taloushallin-
non merkonomiksi valmistuvilta työelämän odottamaa kompetenssia ja osaa-
mispainotuksia. Työssäoppimisen aikana osoitettu motivaatio yritysasiakkai-
den kirjanpidon hoitamiseen ja asiakaspalveluun osoitti selvästi mahdollisuu-
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den työllistyä taloushallinnon tehtäviin. Muutoin voitiin todeta suoritetun mer-
konomitutkinnon työssäoppimisineen antaneen perusosaamisen ja painottuvan 
enemmän elinikäistä oppimista korostavaan suuntaan.  

Tutkimuksen tieteellinen merkitys ja laskentatoimen kontribuutio ovat 
tutkimuksen empiirisestä aineistosta esiin tulleita kokemuksia ammatillisen 
osaamisen kehittymisestä ja kirjanpitäjän toimenkuvaan liittyvistä muutoksista. 
Tutkimuksen kontribuutio liiketaloustieteelle ja erityisesti laskentatoimen tut-
kimukselle syntyy Snown, Cornon ja Jacksonin persoonallisuuden ja lahjak-
kuuden taksonomian osa-alueiden, työelämän osaamisodotustutkimusten 63 , 
laskentatoimen roolimuutoksiin liittyvän tutkimuksen64, laskentatoimen kom-
petenssin määrittelyn65 ja laskentatoimen ammatillisen sosiaalistumisen66 tut-
kimuksen analyysien ja vertailun kautta empiirisen aineiston vertailuun. Tut-
kimuksen tulokset avaavat ymmärrystä merkonomiopiskelijan ammatillisen 
kehityksen toteutumisesta ja tilitoimistokohtaisesta ammatillisesta sosiaalistu-
misesta. Tulokset osoittavat, että merkonomiopiskelijan taloushallinnon amma-
tillinen kompetenssi kehittyy yksilön persoonallisten tekijöiden myötävaiku-
tuksella eri tilitoimistoissa tapahtuvana oppimisena ja ammatillisena sosiaalis-
tumisena sekä palvelutilanteissa eri yritysasiakkaiden palvelemisena, joka edel-
lyttää erityisesti taloushallinnon raporttien luku- ja analysointitaitoa sekä vies-
tinnällisiä taitoja. Tutkimus tuo uutta Buin ja Porterin (2010) odotuskuilun hy-
poteettiseen malliin siinä, että työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tulivat esil-
le juuri kyseisissä työtehtävissä tarvittavat tiedot, taidot ja henkilökohtaiset 
asenteet, jolloin tämän tutkimuksen empiirisen aineiston mukaan Buin ja Porte-
rin (2010, 31) määrittelemän odotuskuilun (expectation gap) eroavuudet työn-
antajien ja kouluttajien odotuksissa opittavista asioista pienenivät selvästi. Op-
piminen tapahtui aidolla työpaikalla ja todellisissa työtehtävissä. Työssäoppi-
misen aikana ohjaava opettaja mahdollisti opiskelijan työssäoppimisen toteu-
tumisen ja toi työssäoppimisen lopussa, näytöissä, perustutkinnon osaamiskri-
teerien mukaisen tason osaamisen arviointiin. Koska osaaminen arvioitiin työ-
paikalla ja työelämän edustaja toimi myös arvioijana, väheni ja lähes poistui 
Buin ja Porterin (2010, 31) määrittelemä rajoitteiden kuilu (constraints gap) ja 
suorituskykyyn liittyvä kuilu (performance gap). Tilitoimistoissa tapahtuva 
työssäoppiminen mahdollisti peruslaskentatoimen oppimisen lisäksi myös sy-
väoppimista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin työelämän osaamisodotuksia ja 
työssäoppimaan tulevien opiskelijoiden valmiutta. Tutkimuksella on merkitystä 
alemman tason laskentatoimen koulutuksessa ja sen kehittämisessä. 

Koskisen ja Pihlannon (2006) holistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuvaan 
kompetenssin siirtoteoriaan tämä tutkimus tuo uutta näkökulmaa siinä, että 

                                                 
63  Kyseessä mm. Buin ja Porter (2010); Mohamed ja Lashine (2003); Sin ja Reid (2005); 

Wheeler (2001). 
64  Kyseessä mm. Elliot ja Jacobson (2002); Gullkvist (2005); Howieson (2003); Jaatinen 

(2006); Lepistö ja muut (2016); Siegel ja Sorenson (1999).  
65  Kyseessä mm. Ahvenniemi (2011); Cooper (2002); Diomeda (2011b); Howieson (2003); 

Järvenpää (2001); Kavanagh ja Drennan (2008); Kim ja muut (1993); Ruohotie (2005); 
Wells ja muut (2009).  

66  Kyseessä mm. Anderson-Gough ja muut (1998, 2002); Savela (2003). 
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kompetenssin siirtyminen voi toteutua molempiin suuntiin myös uudelta työn-
tekijältä vanhalle työntekijälle. Esimerkiksi kirjanpidon perustehtävien automa-
tisoituessa vanhoille työntekijöille saattaa olla haasteellista poisoppia aiemmista 
manuaalisista työtavoista. Myös muutokset esimerkiksi työvälineohjelmissa ja 
taloushallinnon mobiilisovelluksissa saattavat olla uusilla työntekijöillä pa-
remmin hallussa kuin vanhoilla työntekijöillä. Tilitoimiston asiakaspalvelu ti-
linpäätös- ja viranomaisraportointeineen sekä samalla kehittyvät asiakassuhteet 
tuovat myös useita mahdollisia suuntia kompetenssin siirtymiseen uusille työn-
tekijöille.   

Jatkotutkimusaiheena voisi olla laskentatoimen digitalisaatio ja tilitoi-
mistotyön muutos asiakasyritysten kokonaisvaltaisen taloushallintopalvelun 
tuottamisessa. Tähän liittyvät tässä väitöskirjatutkimuksessa esille tulleet tili-
toimistoammattilaisten näkemykset tulevaisuuden haasteista tilitoimistotyössä. 
Asiakasyritysten kokonaisvaltainen palvelukonsepti, palvelumuotoilu, ja se, 
miten pitkälle asiakasyhteistyössä, asiakastarpeiden ennakoinnissa ja päätök-
senteon tukemisessa mennään, kun robotiikka hoitaa taloushallinnon perusasi-
at, ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Lisäksi asiantuntijaverkon rakentaminen, 
tiimityö ja asiakasvastuullisuus korostuvat tilanteessa, jossa asiakkaiden palve-
luodotukset, säädökset ja tietoteknisen osaamisen vaatimukset lisääntyvät. 
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SUMMARY 

The purpose of the study 
 

The purpose of the dissertation is to study the development of the professional 
competence of graduating vocational school business and administration 
students during the on-the-job learning process. This competence refers in 
particular to the ability to act in the accounting firm by applying the knowledge, 
skills, attitudes and behavior required by the tasks. Competence has been 
defined in several studies, but there is no one comprehensive definition.  

This doctoral thesis examines the professionalism of accounting accord-
ing to research literature, accounting definitions and according to accounting 
professionals. In addition, the study seeks a definition of professional compe-
tence in accounting. Research related to the development of accounting profes-
sional skills has previously focused on tasks requiring university education, 
such as the roles of controllers and the ethical values of auditors. There are also 
accounting professionals, however, with a lower level of education, who have 
graduated from a vocational school of business and administration. But the 
changes in these lower level tasks and the development of the skills required for 
performing them have not been studied in accounting research. Learning in 
accounting has been studied, but again with a focus on university-level learning. 
One special feature of vocational business education is compulsory training re-
lated to studies, i.e. on-the-job learning, which can influence the way in which 
professional roles are embraced and how professional competence is perceived 
and developed.  

  
Theoretical framework 
 
The theoretical starting point of the research is the hypothetical expectation gap 
model of Buin and Porter (2010, 31), which describes the skill gap between the 
professional skills learned in the school and those required by working life. 
During the on-the-job learning process, learning occurs while working with 
workplace professionals. Koskinen and Pihlanto (2006) suggest that in the 
workplace a transfer of competence, from professional to apprentice, occurs. In 
the empirical part of the study, the expectations of experienced accounting 
professionals are compared with those of students learning at work. In addition, 
students' professional socialization is studied in accounting firm context based 
on the theory of Anderson-Gough, Gray and Robson (1998). According to them, 
professional socialization is related to organizational socialization, where 
learning at work is central. The study also compares the skills requirements of a 
vocational degree in business and administration, other competence 
requirements in working life, and the views of students and accounting 
professionals. The other competence requirements for working life include the 
competence levels agreed by the Erityisalojen liitto (Union of Private Sector 
Professionals), the job classifications of the Finnish Ministry of Economic Affairs 
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and Employment, and the working life competence required by the 
Taloushallintoliitto (Association of Finnish Accounting Firms). The industry 
standard of the Taloushallintoliitto has brought together the most important 
guidelines, recommendations and practices of the industry, and the study 
examines the different tasks of an accounting firm and the expectations that the 
graduating student should have in order to be employed by the accounting firm 
and to cope with the various duties. In this way, the necessary professional 
competence in the various tasks of the accounting firm is outlined. 

 
Research problem 
   
The research problem is how students' professional skills in accounting are 
developed as a result of the on-the-job learning in accounting firms. Therefore it 
is important to have information on the development of basic knowledge in 
business and administration as well as on the expected and adequate level of 
development in accounting work. In this case, the comparison of knowledge 
and expectations results in understanding the competence requirements of 
working life. Professional competence requires professional knowledge and 
skills, accounting knowledge, work knowledge and social skills based on 
previous education and experience. According to the model of Snow, Corno 
and Jackson (1996, 247), cognitive abilities, as well as affective and conative 
skills help create individualized professional competence to perform a 
particular professional task in accordance with the organization's expectations. 
Professional competence is work-specific competence and the ability to make 
decisions that require expertise, the ability to think critically and work in 
various tasks, and the ability to change and become updated as the working life 
expectations change (Bui & Porter 2010, 31).  

The objective of the vocational qualifications and education in business 
and administration is to help the student to achieve a sufficient will to learn, to 
acquire the abilities to basic level professional work, and to achieve a sufficient 
work experience in on-the-job learning. In accounting education, it is possible to 
identify the student's developing skills and abilities. Personal, intellectual and 
interactive professional abilities are important and necessary for success at 
work. The professional competence of accounting is based on such skills and 
abilities as well as on critical thinking, which includes ethics, responsibility, mo-
tivation, self-confidence, socializing, self-management and honesty. In addition 
to these features, competency includes problem-solving and analytical skills 
that are more demanding and increasingly necessary in the future, as many of 
the traditional accounting functions are automated. The professional compe-
tence of accounting can be defined as cognitive, i.e. producing technical 
knowledge and skills essential to work; conative or normative (related to adap-
tation, motivation and socio-cultural competence); innovative (i.e. learning new 
things, developing creative work); and affective or emotional-moral compe-
tence (related to independence, emotions, values and rationality at work). 
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Method 
   
The study follows anti-positivist epistemology, which emphasizes reason, 
reasoning, uniqueness and personality. The human concept of research is 
voluntaristic, in which one has an active role and the free will to create his own 
reality, and where one is in control of things (Burrell & Morgan 1989, 6). The 
methodology is close to an ideographic approach. The research is located in the  
area of the interpretative paradigm, whereby, in the view of nominalistic 
ontology, the reality of the social world is not detached from the human mind. 
The social world is no more than the subjective structure of individual people, 
where they use the common language and daily interaction to create and 
maintain a common understanding of the social world (Burrell & Morgan 1989, 
260.) This study can be found to be a qualitative and interpretive field study in  
methodology, which in accordance with the phenomenological-hermeneutical 
approach examines the development of the professional competence of a 
graduate student in financial accounting in the process of on-the-job learning. 
This involves studying the student's learning at the accounting firm, sharing 
and embracing or even institutionalizing customs or an operating culture and 
values, according to theories of professional socialization (Anderson-Gough et 
al. 1998) and the transfer of competence (Koskinen & Pihlanto 2006).    
 
Conclusions 

 
The professional competence of a graduate student was built up in an actual 
work environment, where the student met the competence requirements of 
working life in many of the individual work tasks and by interacting with the 
accountancy firm's client companies. In addition, in the student's conative-
affective competence, motivation and will as well as different personality 
factors influenced the development of knowledge and attitudes. Comparison of 
empirical data was used to examine the perceptions of students and accounting 
professionals about the development of accounting professional skills during 
the on-the-job learning process. By comparison, in addition to professional-
specific information and skills, general work-life skills, including e.g. cognitive, 
social, and communication skills were developed for students according to the 
empirical data of this thesis. This supports previous studies, which emphasize 
the importance of versatile communication and interpersonal skills that are 
considered as value-adding factors for accounting professionals (e.g. DeLange 
et al. 2006; Lepistö et al. 2016). According to empirical data, the relationship 
between the accountant and the client company has an impact on professional 
development. The graduating student's development in acquiring sufficient 
professional skills are influenced by service expectations of the accounting 
firm´s customer companies. Based on empirical data, you can find service skill 
levels for customer companies, which in the following will provide a 
complementary picture of the levels of competence defined in accounting 
research literature: 
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Level 1: Basic Expert (Bean-counter). Customer company´s accounting is 
managed without personal contact with the customer. The tasks include 
receiving the customer and his / her accounting material and delivering the 
accounting material to the customer. The actual client meeting is handled by an 
accountancy professional.  

 
Level 2: Non-independent customer service (Junior accountant). The customer 
service situation is realized by the fact that the accountancy professional has 
verified the correctness of the accounting material and reporting and / or is 
involved in the customer meeting.  
 
Level 3: Independent customer service (Accountant). He/she is managing 
customer service situations independently. He/she understands the customer's 
business, and is capable of critical and analytical thinking, which is based on 
the produced accounting information.  
 
Level 4: Business partner. He/she is working as a customer's partner and expert, 
for instance in accounting, tax and financial matters, and is familiar with the 
field of business.  

 
 Based on the empirical data of the research, it can be stated that the pro-

fessional competence of accounting involves basic knowledge, personal quali-
ties and customer service competence, typically as a non-independent or inde-
pendent customer service representative at the vocational accounting education 
level. The professional accounting competence of students developed during 
on-the-job learning. This research contributes to understanding the professional 
growth of the basic accounting expert and the expectations of working life 
based on empirical vocational level data. The comparison between empirical 
material and professional criteria provides the necessary additional insight 
compared to results of previous studies. The motivation for business accounting 
and customer service during the on-the-job learning clearly improved the po-
tential for employment in financial accounting. However, lack of customer ser-
vice experiences during on-the-job learning did not prevent learning basic skills 
of accounting work, but in that case, learning did not typically result in imme-
diate employment.   

 The scientific significance of the study and the contribution of account-
ing are the empirical evidence of the development of professional competence 
and the changes in the job description of the basic accountant. The contribution 
of research to business economics and in particular to accounting research (e.g. 
to Snow, Corno and Jackson, 1996; Järvenpää, 2001) is generated by analyzing 
personality and talent sub-areas, working life expectations, research on ac-
countant roles, competence in accounting, and professional socialization of ac-
countants. The results of the study open up the progress of a vocational gradu-
ate student and the professional socialization in accounting firms. The results 
show that the professional competence of a graduate student develops with the 
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help of individual personal factors but through the professional socialization in 
accounting firms, and various service situations. In service situations, different 
corporate clients are served in work that requires communication skills as well 
as financial report literacy and analytical skills. 
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LIITE 1: Ammatillisen tilintarkastuksen koulutusohjelmat (IES 2) 

 
(Kyseessä tutkijan oma käännös englanninkielisestä aineistosta) 
Tämä standardi (International Education Standard IES 2) säätää ammatillisen 
tilintarkastuksen koulutusohjelmien tietosisällöstä, jota ehdokkaiden on hankit-
tava saadakseen pätevyyden toimia ammattitilintarkastajina. Tavoitteena on 
varmistaa, että ehdokkaat (hakijat) IFAC:n (International Federation of Accoun-
tants) jäsenorganisaation jäsenenä ovat riittävästi kehittäneet ammatillisen tilin-
tarkastuksen tietämystä toimimaan toimivaltaisina ammattitilintarkastajina 
kasvavan monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä. Tämän kompetenssin 
ylläpitämiseen liittyvää asiaa käsitellään IES 7 –standardissa (Continuing Pro-
fessional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing De-
velopment of Professional Competence). Ensisijainen tieto osana ammatillisen 
tilintarkastuksen koulutusohjelmia käsittää kolme pääaluetta:   

 
a) laskentatoimi, rahoitus ja niihin liittyvä tieto, 
b) organisaation ja liiketoiminnan tuntemus, 
c) tietotekniikan tuntemus ja kompetenssit. 

 
Vaaditut ammattitaidot ja yleisen koulutuksen, ammatillisten arvojen, eettisyy-
den ja asenteiden sisältö ja vaatimukset, jotka liittyvät käytännön kokemukseen, 
esitetään standardeissa IES 3 (Professional Skills and General Education), IES 4 
(Professional Values, Ethics and Attitudes) ja IES 5 (Practical Experience Re-
quirements).  

 
Käyttöönotto 

 
Ammatillinen tilintarkastuskoulutus voi tapahtua akateemisessa ympäristössä 
tai ammatillisen pätevyyden opintokurssilla, joka edellyttää ainakin tutkinto-
tasoista opiskelua. Ehdokkaiden täytyy hankkia ammatillista tietämystä, amma-
tillisia taitoja ja ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita sekä kykyä yhdistää 
nämä elementit. Ammatillisen tilintarkastuksen koulutusohjelmien tietokom-
ponentteja voidaan myös käyttää kehittämään ammatillisia taitoja. Nykyinen 
tieto saattaa olla aikansa elänyttä myöhemmin uralla. Siksi pinnallinen lähes-
tymistapa tiedon oppimiseen hyvin monenlaisten asioiden osalta ei pitkällä ai-
kavälillä ole mahdollisten ammattitilintarkastajien ja ammatin etujen mukaisia. 
Tarvittavia älyllisiä (henkisiä) taitoja ovat ymmärtäminen, soveltaminen, analy-
sointi ja arviointi. Koko elinikäisen uran ammatilliset taidot (arvot, eettisyys ja 
asenteet) ovat tärkeämpiä kuin tutkintopisteenä saavutettu ammatillinen tieto-
perusta. Aivan yhtä tärkeää on taitojen kehittäminen ongelmien tunnistamises-
sa ja sen tietämisessä, mitä tietoa tarvitaan sekä tunnistettaessa ja ratkaistaessa 
ongelmia. Elinikäiseen oppimiseen sitoutumisen juurruttaminen on pitkällä 
juoksulla tärkeämpää kuin mikään tiedon palanen. Elinikäinen oppiminen on 
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taito, joka on hankittava, mielenasenne, jota on kehitettävä ja arvo, jonka yh-
teiskunta hyväksyy.  

Ammattitilintarkastajien tarvitsema tieto toimiakseen pätevästi muuttuu 
ja laajenee jatkuvasti. Paikalliset olosuhteet edellyttävät myös vaihtelevan tieto-
pohjan tarvitsemista. Lisäksi ammattitilintarkastajat erikoistuvat uransa aikana. 
Näistä syistä tämä standardi esitetään ainoastaan laajojen aiheiden otsikoissa 
oletuksena, että ammattitilintarkastajien on jatkuvasti päivitettävä tietojaan. 
Vaikka tämä standardi pääasiassa keskittyy ammatilliseen tietoon, jota edellyte-
tään ammattitilintarkastajana toimimiselta, se myös sisältää kompetensseja oh-
jelman IT-osaan.  

 
Ammatillisen tilintarkastuksen koulutusohjelman sisältö  

 
Ammatillisen tilintarkastuksen tutkimuksen pitäisi olla osa esitutkinto-
ohjelmaa. Tämän tutkimuksen pitäisi olla riittävän pitkä ja intensiivinen, jotta 
mahdollistuu ehdokkaiden saada vaadittu ammatillinen tieto ammatilliseen 
kompetenssiin (pätevyyteen). Esitutkintokoulutuksen ammattitilintarkastuksen 
tieto-osat pitäisi sisältää vähintään kahden vuoden kokoaikaisen opiskelun. 
Opiskelijoiden pitäisi suorittaa tutkinto laskentatoimessa (tilintarkastuksessa) 
tai ammatillinen pätevöityminen saadakseen nämä tiedot. Ammatillisen tilin-
tarkastuskoulutuksen pitäisi koostua:    

 
• laskentatoimesta, rahoituksesta ja tähän liittyvästä tiedosta,  
• organisaation ja liiketoiminnan tuntemuksesta, ja  
• informaatioteknologian tiedoista ja kompetensseista.  
 

Ammatillisen tiedon komponentti täydentää ei-ammatillista tietoa ja älylliset, 
persoonalliset, vuorovaikutteiset, viestinnälliset sekä organisaation ja johtami-
sen taidot kehitetään yleissivistävässä koulutuksessa. Tässä standardissa käsi-
teltävät aiheet eivät ole välttämättä tarkoitettu osoitettavaksi valmiissa järjes-
tyksessä. Esimerkiksi ammatillisen tilintarkastuksen koulutusta voidaan antaa 
yleissivistävän koulutuksen ohella samalla jatkaen yliopistotutkintoa tai voi-
daan saada täydennyskoulutuksessa suorittamalla yliopistotutkintotasoisen 
toisen ohjelman. Opiskelijat voivat suorittaa ei-laskentatoimen tutkinnon tai ei 
tutkintoa lainkaan ja siten hankkia ammatillisten tilintarkastusasioiden tarpeel-
liset tiedot. Tässä tapauksessa ammatillisen ryhmän tarvitseman oppimäärän 
on katettava kaikki tässä luetellut asiat. Lisäksi ohjelman aiheet ja elementit 
voidaan yhdistää esimerkiksi sisällyttämällä IT-osaamiset tiettyihin laskenta-
toimen kursseihin. Tämä voi auttaa oppimisprosessia ja auttaa hakijoita ym-
märtämään, miten yksittäiset komponentit yhdistetään toisiinsa.         

Ammatillisen tilintarkastuksen tieto-osa on vain osa alkuvaiheen koulu-
tusohjelmaa. Se voidaan tai ei voida hankkia akateemisessa ympäristössä. Jot-
kut tutkinto-ohjelmat voivat lisäksi vaatia enintään kaksi vuotta yleisopintoja, 
omistautuen ainakin toiset kaksi vuotta laskentatoimen (tilintarkastuksen) 
opinnoille. Erikoistuneimmat laskentatoimen opinnot voivat sisältää yleisopin-
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toja kolmen vuoden ohjelmassa. Tarkka yhdistelmä yleisopinnoissa, laskenta-
toimen opinnoissa ja käytännön kokemuksessa voi vaihdella ohjelmasta toiseen 
niin kauan kunnes vastaava ammatillinen pätevyys saavutetaan. Laskentatoimi, 
rahoitus ja niihin liittyvä tieto antaa pääasiallisen teknisen perustan, joka on 
välttämätöntä menestyvälle uralle ammattitilintarkastajana. Aiheiden valikoi-
ma voi vaihdella työalojen ja -paikkojen mukaan. Laskentatoimen opetussuun-
nitelma muuttuu ja jatkaa muuttumista vastatakseen nopeasti muuttuvien 
markkinoiden vaatimuksiin. Uudet aiheet tulevat opetussuunnitelmaan ja suh-
teelliset painotukset aiheissa muuttuvat. Jäsenorganisaatiot saattavat toivoa 
lisäyksiä aiheisiin tai muuttaa niiden ohjelmien tasapainoa huomioiden toimin-
taympäristön tarpeet.       

Organisaation ja liiketoiminnan tuntemus tarjoaa asiayhteyden, jossa 
ammattitilintarkastajat työskentelevät. Laaja liiketoiminnan, (julkisen) hallin-
non ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tuntemus on välttämätöntä 
ammattitilintarkastajille. Organisaation ja liiketoiminnan tietämykseen kuuluu 
se, miten yrityksiä hoidetaan, rahoitetaan ja johdetaan ja miten yrityksen toi-
mintaympäristö tunnetaan. Tietotekniikka on muuttanut ammattitilintarkasta-
jan roolia. Ammattitilintarkastaja ei vain käytä tietojärjestelmiä ja harjoittele IT-
tarkastustaitoja, vaan myös hänellä on tärkeä rooli tiimin jäsenenä arvioida, 
suunnitella ja hallita tällaisia järjestelmiä. Painotetut aiheet voivat vaihdella oh-
jelmasta toiseen. Kolmea tietoaluetta ei ole vahvistettu ilmoittamaan suhteellis-
ta tärkeyttä ja järjestystä. Kompetenssitutkimus on hyödyllinen tapa päättää 
aiheiden suhteellisesta painotuksesta. Alla oleva aiheiden luettelo edustaa vä-
häistä osaa aihealueita ammatillisen laskentatoimen koulutusohjelmissa. Las-
kentatoimi, rahoitus ja näihin liittyvien osatietojen tulisi sisältää seuraavia aihe-
alueita:  

 
• ulkoinen laskentatoimi ja raportointi,  
• johdonlaskentatoimi ja valvonta,  
• verotus,  
• yritys- ja kauppaoikeus,  
• tilintarkastus ja vakuuttaminen,  
• rahoitus ja talousjohtaminen, ja  
• ammatilliset arvot ja eettisyys.  
 

Laskentatoimi, rahoitus ja niihin liittyvä osatieto jatkossa kehittää ja yhdistää 
tietoa, taitoja ja ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita muualtakin aihealu-
eisiin, joita kaikkien ammattitilintarkastajien tulee opiskella. Se antaa opiskeli-
joille tarpeellisen teoreettisen ja teknisen laskentatoimen tietämyksen ja henki-
siä taitoja, jotka sisältävät ammatillisten arvojen ja eettisyyden ymmärtämistä. 
Tämä osa on tarpeellista tuoda ainakin laskentatoimen opintotasolle. Tämä osa 
sisältää: 
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a) tilintarkastusammatin historian ja tilintarkastusajattelun, 
b) organisaation toimintojen raportoinnin yhteyden, käsitteet, rakenteen 

ja tarkoituksen sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön sisältäen päätök-
sentekijöiden tarvitseman ja heitä tyydyttävän taloudellisen informaa-
tion tarpeet, 

c) kansallisen ja kansainvälisen laskentatoimen ja tilintarkastuksen  stan-
dardit, 

d) laskentatoimen säännöstön, 
e) johdonlaskentatoimen sisältäen suunnittelun ja budjetoinnin, kustan-

nuslaskennan, laatukontrollin, suoritusmittauksen ja vertailuanalyysin, 
f) käsitteet, menetelmät ja valvonnan prosessit, jotka antavat täsmälli-

syyttä ja yhtäläisyyttä ja turvaa liikeomaisuudelle, 
g) verotuksen ja sen vaikutuksen taloudellisiin ja johdon päätöksiin, 
h) tietämyksen liiketalouden juridisesta ympäristöstä sisältäen arvopape-

ri- ja yhtiölain, jotka asianmukaisesti liittyvät kulloisenkin maan am-
mattirooliin, 

i)    tilintarkastuksen luonne ja muut vakuuttamispalvelut, sisältäen riski-
kartoituksen ja virheiden havaitsemisen sekä älylliset ja menettelylliset 
perustat niiden suorittamiseen, 

j)    rahoituksen ja talousjohtamisen tietämyksen, joka sisältää tilinpäätös-
analyysit, rahoitusinstrumentit, pääomamarkkinat – sekä kotimaassa 
että ulkomailla – ja johtamisresurssit, 

k) ammattitilintarkastajan eettisyyden ja ammatilliset vastuut sekä amma-
tillisessa suhteessa että laajemmin julkisessa ympäristössä (katso myös 
IES 4 –standardi: Professional Values, Ethics and Attitudes), 

l)    (julkis)hallinnon ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tilin-
tarkastukseen liittyvät asiat, ja 

m) liiketoiminnan ei-taloudellisten suoritemittareiden käyttämiseen. 
  

Organisaation ja liiketoiminnan tietämyksen osat pitäisi sisältää seuraavat 
aihealueet:  

 
• kansantalous,  
• liiketoimintaympäristö,  
• omistajaohjaus,  
• yritysetiikka,  
• rahoitusmarkkinat,  
• määrälliset menetelmät,  
• organisaatiokäyttäytyminen,  
• johtaminen ja strateginen päätöksenteko,  
• markkinointi ja  
• kansainvälinen liiketoiminta ja globalisaatio.  
 

Organisaation ja liiketoiminnan koulutus varustaa tulevia tilintarkastusammat-
tilaisia toimintaympäristön tiedoilla, missä työnantajat ja asiakkaat toimivat. Se 
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myös antaa viitekehyksen käyttää kaikkia ammatillisia taitoja, joita on opittu 
tutkintoa edeltävässä prosessissa. Kyky ymmärtää kyvyn ja kokemuksen eron 
toteuttaa, osallistua ja vaikuttaa organisaation ja liiketoiminnan johtamiseen. 
Organisaation ja liiketoiminnan koulutus tarjoaa:  

 
a) makro- ja mikrotalouden tietämystä, 
b) liiketoiminnan ja rahoitusmarkkinoiden tietämystä ja miten ne toimi-

vat, 
c) kvantitatiivisten menetelmien ja tilastojen soveltamista liiketoiminnan 

ongelmiin, 
d) ammattitilintarkastajan roolin ymmärtämistä omistajaohjauksessa ja 

yritysetiikassa, 
e) organisaatioiden ja ympäristöjen ymmärtämistä, missä he toimivat si-

sältäen tärkeät taloudelliset, oikeudelliset, poliittiset, sosiaaliset,  tekni-
set, kansainväliset ja kulttuurilliset voimat ja niiden vaikutukset ja ar-
vot, 

f) ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen asioiden ymmärtämistä, 
g) organisaatioiden vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan ymmärtämis-

tä sisältäen menetelmiä, joilla luodaan ja hallitaan muutosta organisaa-
tioissa,  

h) henkilöstön ja henkilöresurssiasioiden ymmärtämistä, ihmisten johta-
mista, projektijohtamista ja markkinointia, 

i)  päätöksenteon tuen ja strategian ymmärtämistä, johon sisältyy yritys-
neuvonta, strateginen johtaminen ja yleisjohtaminen,  

j)  organisaation ja toiminnallisen riskin ymmärtämistä, 
k) kansainvälisen kaupan ja rahoituksen perusasioiden ymmärtämistä ja 

tapoja, joilla kansainvälistä liiketoimintaa johdetaan, sekä globalisaa-
tion prosesseja, ja 

l)  kykyä integroida yllä mainittuja komponentteja toteutettaessa strategi-
sia tavoitteita. 

 
Viestintäteknologian komponenttien pitäisi sisältää seuraavat aihealueet ja 
kompetenssit:  

 
• IT:n yleistuntemus, 
• IT-valvonnan tuntemus, 
• IT-valvonnan kompetenssit, 
• IT-käyttäjän kompetenssit ja  
• informaatiojärjestelmien johtajan, arvioijan tai suunnittelijan roolien 

  edellä mainitut tuntemukset yksin tai koostumuksena tai  
  kompetensseittain.  

 
Osana tutkintoa edeltävää koulutusta kaikkien ammattitilintarkastajien odote-
taan osallistuvan ainakin yhteen informaatiojärjestelmien johtajan, suunnitteli-
jan tai arvioijan rooliin tai näiden roolien ryhmään. Pätevyyden saavuttamispis-
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teessä ehdokkailla odotetaan olevan tietämystä ja ymmärrystä kompetenssin 
elementeistä ainakin yhdessä näistä rooleista. Tämä voi olla todistettu kyvyllä 
kuvata ja selittää asioiden merkityksiä, jotka liittyvät oleellisiin yritysten käyt-
tämiin lueteltuihin kompetensseihin.  

Eri tietotekniikan käyttäjät ottavat käyttöön informaatiojärjestelmän vä-
lineitä ja tekniikkaa, joiden avulla he pystyvät toteuttamaan omat tavoitteensa 
ja auttamaan muita pääsemään tavoitteisiinsa. Seuraavat laajat kompetenssialu-
eet liittyvät käyttäjän rooliin:  

 
a) sopeuttaa sopivat IT-järjestelmät ja välineet liiketoiminnan ja laskenta-

toimen ongelmiin, 
b) osoittaa liiketoiminnan ja laskentatoimen järjestelmien ymmärtäminen, 

ja 
c) soveltaa kontrolleja yksityisiin järjestelmiin. 

 
Tietotekniikan tuntemuksen osa voidaan saavuttaa eri tavoin, ehkä erillisinä 
kursseina tai yhdistämällä aiheet organisaation ja liiketoiminnan tuntemuksen 
osaan tai laskentatoimen ja laskentatoimeen liittyvien tietojen osaan. Kompe-
tenssi voidaan myös saavuttaa työkokemuksen kautta IT-tiedon osan lisäksi. 
Viralliseen IT-koulutuksen osaan, tapaustutkimuksiin, vuorovaikutteisuus ko-
keneiden ammattilaisten ja vastaavien tekniikkojen kanssa pitäisi käyttää pa-
rantamaan/lisäämään asiaan liittyvää esittelyä ja auttamaan opiskelijoita kehit-
tää käytännöllisiä taitoja yhdessä asianmukaisen IT-työskentelyn kanssa.  
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LIITE 2: Ammatilliset arvot, etiikat ja asenteet (IES 4) 

 
(Kyseessä tutkijan oma käännös englanninkielisestä aineistosta) 
Tämä standardi (Professional Values, Ethics and Attitudes, IES 4) säätää amma-
tillisista arvoista, etiikasta ja asenteista, joita ammattitilintarkastajien pitäisi 
hankkia koulutusohjelman aikana johtaen pätevöitymiseen. Standardin pyrki-
myksenä on varmistaa, että IFAC:n jäsenjärjestön jäseneksi hakevilla on asian-
mukaiset ammatilliset arvot, etiikka ja asenteet toimia ammattitilintarkastajina. 
IFAC tunnustaa, että tilintarkastuksen am-mattiala maailmanlaajuisesti toimii 
eri kulttuurien ja viranomaismääräysten ympäristöissä. IESBA (International 
Ethics Standards Board for Accountants) on perustanut kansainvälisen eettisen 
koodiston ammattitilintarkastajille (Code of Ethics for Profes-sional Account-
ants). Ammatilliset arvot ja etiikka liittyvät suoraan IFAC:n tehtävään keittää ja 
parantaa ammattialaa, jotta se voi tarjota yleisen edun kannalta jatkuvasti kor-
kealaatuisia palveluja.  

 
Käyttöönotto 

 
Yhteiskunnalla on korkeat odotukset tilintarkastusammatista. On tärkeää am-
mattitilin-tarkastajien hyväksyä ja noudattaa eettisiä periaatteita, jotka säätele-
vät kaikkea heidän ihmissuhteitaan. Ammatilliset arvot, etiikka ja asenteet tun-
nistavat ammattitilintarkastajat ammattikunnan jäseniksi ja niiden tulisi muo-
vata kaikkea, mitä he tekevät ammatissaan. Jäsenorganisaatioiden vastuulla on 
varmistaa, että heidän jäsenillään on riittävä ymmärrys ammattietiikan periaat-
teista ja rajoitteiden perusteista sekä siitä, että ammatillinen etiikka kuuluu 
ammattitilintarkastajille. Koska ammattitilintarkastajilla on rooli päätöksenteos-
sa, heillä täytyy olla mahdollisen eettisen seurauksen perinpohjaista ymmärtä-
mistä ammatillisissa ja johdon päätöksissä. Heidän on myös seurattava ja yllä-
pidettävä eettisiä periaatteitaan. Tämä on totta, jos he työskentelevät käytän-
nössä julkisuudessa, teollisuudessa tai kaupan alalla, julkisella sektorilla tai 
koulutuksessa.    

Ammattitilintarkastajat toimivat muutoksen maailmassa. Hyvä hallinto-
tapa sekä yrityksessä että julkisella sektorilla riippuu suuresti ammatillisten 
arvojen, etiikan ja asenteiden noudattamisesta. Tällaisissa tilanteissa eettisten 
arvojen ymmärtäminen ja niiden kouluttaminen on välttämätöntä. IFAC katsoo, 
että jäsenorganisaatioilla on velvollisuus niiden nykyisiin ja tuleviin jäseniin, 
kuin myös yhteiskuntaan yleensä, varmistaa, että niiden jäsenillä on ammatillis-
ten arvojen, etiikan ja asenteiden jatkuvaa ymmärrystä. Tämän ymmärryksen 
on oltava riittävä, jotta voidaan toimia tehokkaasti ja rehellisesti ja harkintaa 
käyttäen muutoksen ympäristössä. Standardin tarkoituksena on auttaa jäseniä 
tässä tehtävässä. Ammatillisia arvoja, etiikkaa ja asenteita on käsiteltävä itsenäi-
sesti koulutusjärjestelmän puitteissa. Jos tulevaisuuden ammattitilintarkastajat 
hahmottavat ammatilliset arvot, etiikan ja asenteet tärkeiksi työssään, on tärke-
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ää, että he eivät pidä ammatillisten arvojen, etiikan ja asenteiden käsittelyä tois-
arvoisena heidän pääkoulutusohjelmilleen.    

Kouluttajilla ja ammatillisilla organisaatioilla on tarve erotella ammatil-
listen arvojen, etiikan ja arvojen opiskelijoiden opetuksen sekä eettisen käyttäy-
tymisen kehittämisen ja juurruttamisen välillä. Ammatillisten arvojen, etiikan ja 
asenteiden kehittämisen tulee alkaa varhaisessa vaiheessa ammattitilintarkasta-
jan koulutusta ja uudelleen korostaa koko työuran aikana. Ammattitilintarkas-
tajien tulee harkita tätä osana elinikäistä oppimista. Koulutusohjelmia täytyy 
käsitellä eettisten sääntöjen osalta positiivisella, osallistavalla tavalla, esimer-
kiksi tutkimalla yhteyksiä eettisen käyttäytymisen, yrityksen epäonnistumisen 
ja petoksen välillä. Ammattitilintarkastajille on tärkeää oppia kokemuksistaan. 
Tässä mielellä koulutusohjelmien täytyy sisältää pohdintaa siitä, milloin opiske-
li-joita velvoitetaan harkitsemaan kokemusta, mikä meni hyvin, mikä ei toimi-
nut ja mitä lähestymistapaa pitäisi käyttää tulevaisuudessa samanlaisissa tilan-
teissa.   

Ammattitilintarkastajan koulutusohjelman pitäisi antaa mahdollisille 
ammattitilintarkastajille ammatillisten arvojen, etiikan ja asenteiden puitteen 
harjoitella ammatillista harkintaa ja toimimista eettisellä tavalla, joka on yhteis-
kunnalle ja ammattikunnalle paras etu. Ammattitilintarkastajien tarvittavat ar-
vot, etiikka ja asenteet sisältävät sitoutumisen noudattaa asiaankuuluvia paikal-
lisia eettisiä sääntöjä, joiden pitäisi olla sopusoinnussa IESBA:n sääntöjen kans-
sa. Arvojen ja asenteiden kattavuus ammattitilintarkastajien koulutusohjelmissa 
pitäisi johtaa sitoutumiseen:  

 
a) yleiseen etuun ja herkkyyteen yhteiskunnalliseen vastuuseen, 
b) jatkuvaan parantamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, 
c) luotettavuuteen, vastuullisuuteen, ajantasaisuuteen, kohteliaisuuteen ja 
d) kunnioittaa lakeja ja asetuksia. 

 
Vaikka lähestymistapa jokaisessa opinto-ohjelmassa liittyen ammatilli-

siin arvoihin, etiikkaan ja asenteisiin heijastaa omaa kansallista ja kulttuurista 
ympäristöä ja objektiivisuutta, sitoutumista ammatilliseen kompetenssiin ja vä-
hintään kaikkien ohjelmien pitäisi sisältää:  

 
a) etiikan luonteen, 
b) erot yksityiskohtaisten sääntöpohjaisten ja viitekehyksen lähestymisten 

osalta etiikkaan, niiden hyötyihin ja haittoihin, 
c) keskeisten eettisten periaatteiden noudattamisen, kuten rehellisyys, ob-

jektiivisuus, sitoutuminen ammatilliseen kompetenssiin ja huolellisuu-
teen ja luottamuksellisuuteen, 

d) ammatilliseen käyttäytymiseen ja teknisten standardien mukaisuuteen, 
e) riippumattomuuden, skeptisyyden, vastuullisuuden ja yleisten odotus-

ten käsitteisiin, 
f) eettisyyteen ja ammatillisuuteen: yhteiskunnalliseen vastuuseen, 
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g) eettisyyteen ja lakiin sisältäen lain, säännösten ja yleisen edun välisen 
suhteen, 

h) yksilön, ammattikunnan ja yhteiskunnan yleensä epäeettisen käyttäyty-
misen seurauksiin, 

i) etiikkaan suhteessa liiketoimintaan ja hyvään hallintotapaan, sekä 
j) etiikkaan ja yksittäiseen ammattitilintarkastajaan: konfliktien ilmianta-

miseen liittyen etuun, eettisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. 
 

Ammatillisten arvojen, etiikan ja asenteiden opettaminen  
 

Ammatillisten arvojen, etiikan ja asenteiden merkitystä tulevaisuuden ammatti-
tilintarkastajille voidaan esityksen aiheena käsitellä aluksi erillisenä asiana. 
Opiskelijoiden edistymisestä ja muista aiheista saatava laajempi tietämys on 
tarkoituksenmukaista sisällyttää asiakokonaisuuksiin. Tämä kannustaa opiske-
lijoita etsimään ja harkitsemaan mahdollisia eettisten ongelmien vaikutuksia 
keskusteltaessa muiden aiheiden opinnoistaan. Opiskelijoiden täytyy ymmärtää, 
että arvot, etiikka ja asenteet menevät kaiken sen läpi, mitä ammattitilintarkas-
tajat tekevät ja miten he edistävät luottamusta ja uskoa markkinoilla. Myöhem-
pi käsittely saattaisi osoittaa tiettyjä eettisiä asioita, joita todennäköisesti kaikki 
ammattitilintarkastajat kohtaavat ja niitä todennäköisimmin kohtaavat ammat-
titilintarkastajat yleisenä käytäntönä eri kulttuurisissa ympäristöissä.    

 Opiskelijoita täytyy rohkaista opiskelemaan ja kriittisesti arvioimaan 
asiaankuuluvaa eettisten koodien roolia. Opiskelijoita voidaan kutsua tarkaste-
lemaan ammatillisia julkilausumia tällä alueella myönteisenä pyrkimyksenä 
luoda luottamuksen ja rehellisyyden puitteet, jossa ammattitilintarkastajat voi-
vat toimia. Opiskelijat tarvitsevat rohkaisua tutkia muiden ammattien eettisiä 
julkilausumia ja tutkia ja pohtia muita mahdollisia lähestymisiä tilintarkas-
tusammattiin. Koodien ulkoa oppiminen ja myöhemmät muisti-testit eivät tuo-
ta toivottua vaikutusta. Ammatillisten arvojen, etiikan ja asenteiden esittäminen 
laskentatoimen opiskelijoille voi parantaa huomattavasti osaamista osallistumi-
sen kautta. Tämä voisi sisältää seuraavia toimintoja:  

 
a) opetusmateriaalin käyttö kuten moniulotteiset tapaustutkimukset, 
b) roolipeli, 
c) keskustelu valituista, luetuista ja videoiduista materiaaleista, 
d) todellisen elämän liiketoiminnan tilanteiden analyysit, joihin liittyy eetti-

siä kysymyksiä, 
e) keskustelu kurinpidollisista lausunnoista ja havainnoista, ja 
f) seminari, joissa käytetään puhujia, joilla on kokemusta yritysten tai am-

matillisesta päätöksenteosta.  
 
Tällainen osallistava työ johtaa heidät käsittämään laajempaa tietoisuutta 

eettisistä seuraamuksista ja mahdollisista konflikteista yksilöille ja liiketoimin-
noille (yrityksille), jotka voivat johtaa monimutkaisten johdon päätösten teke-
miseen. Etäopiskeluohjelmia voidaan rajoittaa tarjoamalla kaikkia näitä osallis-
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tavia kokemuksia, kuitenkin niin monta lähestymistapaa kuin mahdollista, jotta 
voidaan parantaa oppimiskokemusta. On tärkeää ammattitilintarkastajille op-
pia heidän eettisistä kokemuksistaan. Tässä mielessä koulutusohjelmiin täytyy 
sisällyttää pohdintaa, kun opiskelijoille on tarpeen huomioida kokomusta, mikä 
meni hyvin, mikä ei toiminut ja millaisen lähestymistavan voisi ottaa tulevai-
suudessa samanlaisissa tilanteissa.  

 
Työssäoppiminen ja ammatilliset arvot, etiikka ja asenteet  

 
Ammatilliset arvot, etiikka ja asenteet vaikuttavat kaikkien ammattitilintarkas-
tajien työhön. Sopiva eettinen käyttäytyminen on yhtä tärkeää kuin tekninen 
kompetenssi (osaaminen). Jäsenorganisaatiot edellyttävät harjoittelijoiden saa-
van asianmukaisen harjoittelun ja käytännön kokemuksen ennen jäsenyyden 
hyväksymistä. Näin ollen harjoitteluaika ja käytännön kokemus on rakennetta-
va niin, että se antaa harjoittelijoille mahdollisuuden tarkkailla ammatillisten 
arvojen, etiikan ja asenteiden soveltamista työtilanteissa. Ne, jotka ovat vas-
tuussa käytännön kokemuksen valvonnasta, tulee korostaa heidän harjoitteli-
joilleen ammattitilintarkastajien roolin eettisiä ulottuvuuksia, joita käytetään 
työssä. Tämä voidaan tehdä kannustamalla heitä tunnistamaan joitakin ilmeisiä 
eettisiä vaikutuksia ja konflikteja työssään muodostaa alustavia näkemyksiä 
tällaisista tapahtumista ja keskustella niistä esimiestensä kanssa. Esimiesten ja 
mentorien kanssa käytävien keskustelujen lisäksi harjoittelijoilla on muitakin 
tapoja keskustella eettisistä kysymyksistä, esimerkiksi organisaation muun 
henkilökunnan kanssa keskustelut tai haastattelut.  

Harjoittelijat ja he, jotka vastikään on luokiteltu ammattitilintarkastajiksi, 
myös hyötyisivät altistumisesta ja osallistumisesta keskusteluun merkitykselli-
sistä kysymyksistä, jotka liittyvät heidän työnantajiensa työhön, jolla koetaan 
olevan mahdollisia eettisiä vaikutuksia, esimerkiksi etuihin liittyviä konflikteja 
seuraavasti:  

 
a) ammattitilintarkastajan työvastuut (mukaan lukien vastuut, jotka on 

määritelty organisaatioiden politiikassa ja esimiesten ohjeissa), 
b) tietojen luottamuksellisuus, mukaan lukien luottamuksellisuuden rajat, 
c) ammattitilintarkastajien rakenne ja tarkoitus (mukaan lukien edunval-

vonta jäsenten puolesta), ja 
d) erilaiset tavat, joilla ammattitilintarkastajat voivat kohdata eturistiriitoja 

sisältäen esimerkiksi epäasiallisen asianajamisen ja tulosjohtamisen. 
  
Eettisiä ongelmia ja mahdollisia ongelmakohtia voi esiintyä. Jos on syytä 

epäillä eettisiä näkökohtia toimintatavassa tai tilanteissa, joissa harjoittelijoiden 
täytyy neuvotella joistakin eettisistä suorituspisteistä heidän omassa työympä-
ristössään tai jäsenorganisaatiossaan, mikä voisikaan olla sopiva toimintatapa. 
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LIITE 3: Ammatilliset taidot ja yleinen koulutus (IES 3) 

 
(Kyseessä tutkijan oma käännös englanninkielisestä aineistosta) 
Tämä standardi (International Education Standard, IES 3) kuvaa taitojen yhdis-
telmää, jota ehdokkaat tarvitsevat pätevöityäkseen ammattitilintarkastajina. 
Osa tämän standardin tarkoituksesta on näyttää kuinka yleinen koulutus, joka 
saattaa olla hankittu eri tavoin ja erilaisissa yhteyksissä, voi myötävaikuttaa 
näiden taitojen kehittymiseen. Tämän standardin pyrkimys on varmistaa, että 
jäsenehdokkaat IFAC:n jäsenorganisaatioiden jäseniksi varustetaan sopivalla 
taitojen yhdistelmällä (älyllisellä, teknisellä, persoonallisella, vuorovaikutteisel-
la ja organisatorisella) toimiakseen ammattitilintarkastajina. Näin he voivat 
toimia koko uransa ajan pätevinä ammattilaisina kasvavan monimutkaisessa ja 
vaativassa ympäristössä. Ammattitilintarkastajilta vaadittavat taidot ryhmitel-
lään viiteen aihepiiriin:  

 
a) älylliset taidot, 
b) tekniset ja toiminnalliset taidot, 
c) persoonalliset taidot, 
d) vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 
e) organisointitaitot ja liiketoimintaosaamistaidot. 

 
Tämä standardi käsittelee myös muita kuin liiketoimintaan liittyviä tutkimuk-
sia, jotka edistävät näiden taitojen kehittämistä ja saattavat muodostaa osan 
yleisestä koulutuksesta. Se ei kata ammatillista tilintarkastuskoulutusta (lasken-
tatoimen koulutusta), ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita, käytännön 
kokemuksen vaatimuksia tai ammatillisen kompetenssin (pätevyyden) arvioin-
tia (vertaa IES 2:een, Content of Professional Accounting Education Programs, 
IES 4:ään, Professional Values, Ethics and Attitudes, IES 5:een, Practical Expe-
rience Requirements ja IES 6:een, Assessment of Professional Capabilities and 
Competence). Taidot ovat osa ominaisuuksia, joita vaaditaan ammattitilintar-
kastajilta, osoittamaan kompetenssia. Nämä ominaisuudet sisältävät tietoa, tai-
toja, ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita. Ominaisuudet ovat osoitus 
mahdollisesta kompetenssista, joka voidaan siirtää eri ympäristöihin. On tärke-
ää varmistaa, että ammatillinen tilintarkastuskoulutusohjelma integroi tiedon, 
taitojen, ammatillisten arvojen, eettisyyden ja asenteiden kehittymistä. Työnan-
tajien, asiakkaiden ja yleisön kasvavat odotukset siitä, mitä ammattitilintarkas-
tajat edistävät työssä ja yhteiskunnassa yleisesti on aiheuttanut lisääntyneen 
ammatillisten taitojen korostumisen. Erilaiset taitojen luettelot on luokiteltu ja 
kuvattu useilla tavoilla. Yleisen koulutuksen kautta saavutetut asianmukaiset 
taidot mahdollistavat ammattitilintarkastajien käyttää tietojaan menestykselli-
sesti. Näitä taitoja ei aina pysty hankkimaan näihin omistettujen erityisten kurs-
sien kautta, vaan ennemminkin ammatillisen tilintarkastuskoulutusohjelman 
kokonaisvaikutuksen sekä käytännön kokemuksen kautta, ja edelleen kehittyen 
elinikäisen oppimisen kautta. Ammatilliset taidot ovat aina kaikkein tehok-
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kaimmin sovellettavissa, jos niitä käytetään eettisellä tavalla (katso IES 4, Pro-
fessional Values, Ethics and Attitudes). Jotkut taidot sisällytetään implisiittisesti 
koulutusohjelmiin. Saattaa olla välttämätöntä korostaa sitä, kuinka erilainen 
oppimistoiminta kehittää näitä taitoja. 

Asianmukaiset taidot voivat antaa ammattitilintarkastajille kilpailullista 
etua markkinoilla ollen hyödyllinen koko yksilön uran ajan. Tutkinnossa ei kui-
tenkaan kaikkia näitä taitoja täysin kehitetä. Joillakin saattaa olla painopisteenä 
ammatillisen kehittymisen jatkaminen. Yleisen koulutuksen hyvä pohja, vaikka 
ei itsetarkoituksena, on yksi tapa auttaa ehdokkaita tulemaan avarakatseisiksi 
yksilöiksi, jotka ajatteleva ja viestivät tehokkaasti ja joilla on pohja ohjata tutki-
musta, suorittaa loogista ajattelua ja ottaa tehtäväkseen kriittisiä analyyseja. 
Tämä perustus mahdollistaa ehdokkaiden tehdä päätöksiä yhteiskunnassa laa-
jemmin, toteuttaa hyvää käsitystä ja ammatillista kompetenssia vuorovaikutuk-
sessa erilaisten ihmisryhmien kanssa, ajatella globaalisti ja aloittaa ammatillisen 
kasvun prosessi. Näiden taitojen hankkiminen on tärkeämpää kuin niiden op-
pimistapa. Standardin käyttämien keskeisten termien määritelmät ja selitykset 
esitetään kansainvälisen koulutuksen julkilausumamallissa (Framework for 
International Education Pronouncements).  

 
Ammatilliset taidot 

 
Ammattitilintarkastajaksi tultaessa pitäisi oppia seuraavia taitoja (luettele ei ole 
tyhjentävä): 

 
a) älylliset taidot, 
b) tekniset ja toiminnalliset taidot, 
c) persoonalliset taidot, 
d) vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 
e) organisointitaitot ja liiketoimintaosaamistaidot. 

 
Älylliset taidot jaetaan usein kuuteen tasoon. Nousevassa järjestyksessä ne ovat: 
tietäminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysointi, johtopäätösten tekemi-
nen (yhdistää tietoa useilta alueilta, ennustaa ja tekee johtopäätöksiä) ja arvioin-
ti. On tärkeää, että ehdokkaat ovat saavuttaneet korkeimmat tasot pätevöitymi-
sessä (koulutuksessa). Älylliset taidot mahdollistavat ammattitilintarkastajan 
ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja toteuttaa hyvää harkintaa monimutkai-
sissa organisatorisissa tilanteissa. Nämä taidot ovat usein laajan yleissivistyksen 
tuotetta. Vaaditut älylliset taidot sisältävät seuraavaa: 

 
a) mahdollisuus paikantaa, hankkia, järjestää ja ymmärtää tietoa, joka on 

saatu ihmislähteestä, painetusta lähteestä ja sähköisestä lähteestä, 
b) valmius kyselyyn, tutkimukseen, loogiseen ja analyyttiseen ajatteluun, 

voimia järkeilyyn ja kriittisiin analyyseihin, sekä 
c) kyky tunnistaa ja ratkaista jäsentymättömiä ongelmia, jotka saattavat olla 

tuntemattomia. 
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Tekniset ja toiminnalliset taidot käsittävät yleisiä taitoja sekä nimenomaan tilin-
tarkastukseen liittyviä taitoja. Niihin kuuluvat:   

 
a) laskutaito (matemaattiset ja tilastolliset sovellukset) ja IT-taito, 
b) päätöksen mallintaminen ja riskianalyysit, 
c) mittaus, 
d) raportointi sekä 
e) lain ja sääntövaatimusten noudattaminen. 

 
Persoonalliset taidot liittyvät ammattitilintarkastajien asenteisiin ja käyttäyty-
miseen. Näiden taitojen kehittämisessä auttaa yksilöllinen oppiminen ja henki-
lökohtainen edistyminen. Niitä ovat:  

 
a) itsensä johtaminen, 
b) aloitteellisuus, vaikuttavuus ja itse oppiminen, 
c) kyky valita ja määrittää painopisteitä rajallisin resurssein ja organisoida 

työ tiukan aikataulun mukaan, 
d) kyky ennakoida ja sopeutua muutoksiin, 
e) huomioida ammatillisten arvojen, eettisyyden ja asenteiden vaikutuksia 

päätöksenteossa sekä 
f) ammatillinen kriittisyys. 

  
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot mahdollistavat ammattitilintarkastajien työs-
kennellä toistensa kanssa organisaation yhteisen hyvän eteen, ottaa vastaan ja 
välittää tietoa, muodostaa perusteltuja ratkaisuja ja tehdä päätöksiä tehokkaasti. 
Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen komponentit sisältävät seuraavia kykyjä:  

 
a) työskennellä toisten kanssa neuvoa-antavassa prosessissa, kestää ja rat-

kaista konflikteja, 
b) työskennellä tiimissä, 
c) olla vuorovaikutteinen kulttuurillisesti ja henkisesti erilaisten ihmisten 

kanssa, 
d) neuvotella hyväksyttävät ratkaisut ja sopimukset ammatillisissa tilan-

teissa, 
e) työskennellä tehokkaasti monikulttuurisessa ympäristössä, 
f) olla läsnä, keskustella, raportoida ja puolustaa näkemyksiä tehokkaasti 

virallisesti, epävirallisesti, kirjallisesti ja suullisesti viestien, sekä 
g) kuunnella ja lukea tehokkaasti mukaan lukien herkkyys kulttuuri- ja kie-

lieroille. 
 
Organisatoriset ja liikkeenjohdolliset taidot ovat tulleet kasvavassa mää-

rin tärkeiksi ammattitilintarkastajille. Ammattitilintarkastajia pyydetään toi-
mimaan aktiivisemmin päivittäisessä organisaatioiden hallinnossa. Aiemmin 
heidän roolinsa oli saattanut rajoittua tietojen antamiseen, jota muut käyttivät, 
tänään ammattitilintarkastajat ovat osa päätöksentekotiimiä. Tämän seuraukse-
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na on tärkeää, että he ymmärtävät kaikki tekijät siitä, kuinka organisaatio toimii. 
Ammattitilintarkastajille on tämän seurauksena tärkeää yhtä hyvin poliittinen 
tietoisuus kuin globaalit näkymät. Organisaation ja liikkeenjohdon taidot sisäl-
tävät:  

 
a) strategisen suunnittelun, projektinhallinnan, ihmisten ja resurssien hal-

linnan, sekä päätöksenteon, 
b) kyvyn järjestää ja delegoida tehtäviä, motivoida ja kehittää ihmisiä, 
c) johtajuuden, ja 
d) ammatillista harkintaa ja arvostelukykyä. 

 
Yleissivistävä koulutus (General Education) 

 
Kaikkiin ammatillisen koulutuksen ohjelmiin pitäisi sisältyä joitakin osia yleis-
sivistävää koulutusta. Laaja yleissivistävä koulutus voi edistää merkittävästi 
ammatillisten taitojen hankkimista (katso myös IES 1, Entry Requirements to a 
Program of Professional Accounting Education). Yleissivistyksen vaatimukset 
vaihtelevat suuresti opetusohjelmittain ja maittain. Yleissivistys keskittyy ei-
ammatillisen tiedon, älyllisten taitojen, persoonallisten taitojen, vuorovaikutus- 
ja viestinnäntaitojen kehittämiseen. Laaja yleissivistys voi rohkaista elinikäiseen 
oppimiseen ja antaa pohjan, jolle rakentaa ammatillisia ja laskentatoimen opin-
toja. Se saattaa sisältää seuraavaa:  

 
a) ajatusten virran ja historian tapahtumien, erilaisten kulttuurien tämän 

päivän maailmassa ja kansainvälisen näkökulman ymmärtämisen, 
b) omaa perustietoa ihmisen käyttäytymisestä, 
c) tuntea ajatusten ulottuvuuksia, kysymyksiä ja vastakkaisia taloudellisia, 

poliittisia ja yhteiskunnallisia voimia maailmassa, 
d) kokemusta määrällisen tiedon tutkimuksesta ja arvioinnista, 
e) mahdollisuus suorittaa tutkimus, toteuttaa loogista ajattelua ja ymmärtää 

kriittistä ajattelua, 
f) arvostaa taidetta, kirjallisuutta ja tiedettä, 
g) tiedostaa henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia arvoja sekä tutkimuksen 

ja ratkaisun prosessia, ja 
h) omaa kokemusta arvovalintojen tekemisestä. 

 
Yleissivistävää koulutusta voi saada usealla eri tavalla ja erilaisilla sisäl-

löillä. Yleissivistävä koulutus voi tapahtua missä tahansa vaiheessa koulutusoh-
jelmaa omistettuna ammatillisiin laskentatoimen aiheisiin tasapainossa ohjel-
man kanssa sisältäen kirjanpidon, rahoituksen ja siihen liittyvän tiedon, organi-
saation ja liiketoiminnan tiedon sekä informaatioteknologian tiedon (katso IES 2, 
Content of Professional Accounting Education Programs. Yleissivistävä koulu-
tus saattaa myös täysin integroitua laskentatoimen koulutusohjelmiin määräyk-
sellä, että keskeisiä taitoja hankitaan levittämällä koko ohjelmaan. Hakijat voi-
vat myös suorittaa muita kuin laskentatoimen arvosanoja ja sitten hankkia tar-
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vittavat tiedot ammattitilintarkastuksen aiheista ammatillisten järjestöjen aset-
tamien kokeiden kautta. Hakijat voivat myös hankkia keskeisiä taitoja työko-
kemuksen kautta yhdistettynä tentteihin valmistaviin opintoihin. Tämä yhdis-
telmä sisältäisi yleisten tietojen ja taitojen elementtejä sekä siten kehittää kom-
petenssia ja kykyä, johon sisältyy vaadittavaa teknistä tietoa, jota edellytetään 
pätevöityäkseen ammattitilintarkastajaksi.  
Miten näitä taitoja voidaan hankkia, saattaa vaihdella eri IFAC:n jäsenten välillä. 
Tämän standardin täytäntöönpano riippuu kulttuurisesta ympäristöstä, jossa 
jokainen ammatillinen elin toimii ja vallitsee. 
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LIITE 4: Ammatillisia kyvykkyys- ja kompetenssikäsityksiä (IES 6) 

 
(Kyseessä tutkijan oma käännös englanninkielisestä aineistosta) 
Tämä standardi (Assessment of Professional Capabilities and Competence, IES 
6) säätää vaatimuksista hakijan ammatillisen kyvykkyyden ja kompetenssin 
lopullisesta arvioinnista ennen pätevöitymistä. Standardi käsittelee ammatilli-
sen kyvykkyyden/pätevyyden (mm. ammatillinen tieto, ammatilliset taidot ja 
ammatilliset arvot, eettisyys ja asenteet) arviointia, joka on hankittu ammatilli-
sen koulutusohjelman kautta (katso myös IES 2, Content of Professional Ac-
counting Education Programs, IES 3, Professional Skills and General Education 
ja IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes).  

Kansainvälisen koulutuksen määräysten mallissa (Framework for Inter-
national Education Pronouncements) ammatillista tietoa, ammatillisia taitoja 
sekä ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita kutsutaan “kyvykkyyksiksi”. 
Kyvykkyydet ovat yksilöiden ominaisuuksia, joiden avulla he voivat esittää 
omat roolinsa pätevästi. Kyvykkyyksien hallinta antaa hyvän osoituksen siitä, 
että yksilöllä on mahdollisuudet asiantuntevasti suoriutua työstä. Tiettyjä am-
matillisia taitoja ja arvoja voidaan paremmin hankkia käytännön kokemuksen 
kautta ja arvioidaan työpaikalla tai työpaikan simulaatioina. Standardi IES 5 
(Practical Experience Requirements), käsittelee seurantaa, valvontaa ja käytän-
nön kokemusten tarkastelemista.  

IFAC:n jäsenjärjestöjen vastuulla on olla käytössä arviointimenetelmät, 
joilla varmistetaan, että hyväksyttyjen hakijoiden jäsenyys on asianmukaisesti 
hyväksytty. Jatkuvien arviointien sarja voisi johtaa lopulliseen kyvykkyyksien 
ja kompetenssin arviointiin. Kyvykkyyksien ja kompetenssin lopullinen arvi-
ointi ovat normaalisti puhtaasti akateemisiin kvalifikaatioihin liittyviä ja ovat 
yli perustutkinnon asteiden tason. Tämä standardi määrää siitä, että merkittävä 
osa tätä arviointia pitäisi olla nauhoitetussa muodossa. Hakijoiden tulee pystyä 
osoittamaan, että:  

 
a) heillä on hyvä tekninen tuntemus tietyistä opetussuunnitelman aiheista, 
b) he voivat hakea teknistä tietoa analyyttisellä ja käytännöllisellä tavalla, 
c) he voivat poimia eri aiheista tarvittavaa tietoa ratkaistakseen monipuoli-

sia tai monimutkaisia ongelmia, 
d) he voivat ratkaista tiettyjä ongelmia erottamalla oleellisen tiedon epä-

oleellisesta annetusta tietolähteestä, 
e) he voivat moni ongelmatilanteissa tunnistaa ongelmat ja asettaa ne tär-

keysjärjestykseen, 
f) he arvostavat sitä, että on vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ymmärtävät näiden 

käsiteltävien asioiden roolin, 
g) he voivat yhdistää erilaisia tiedon ja taitojen alueita, 
h) he voivat viestiä tehokkaasti käyttäen realistisesti laadittuja suosituksia 

ytimekkäällä ja loogisella tavalla, ja 
i) he voivat tunnistaa eettisiä ongelmia. 
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Käytännön kokemus osana pätevöimisprosessia on tarkoituksena edistää 

kehitystä ja ohjata ammatillisen tiedon, ammatillisten taitojen sekä ammatillis-
ten arvojen, eettisyyden ja asenteiden soveltamista. Viime kädessä se on käy-
tännön kokemusta, että harjoittelijat osoittavat kompetenssinsa suorittamalla 
roolit ammattitilintarkastajina. Tiedot, jotka koskevat käytännön kokemuksen 
arviointia voidaan löytää standardista IES 5 (Practical Experience Require-
ments).   

 
Ammatillisten kyvykkyyksien ja kompetenssin arviointi  

 
Hakijoiden ammatilliset kyvykkyydet ja kompetenssi pitäisi muodollisesti arvi-
oida ennen ammattitilintarkastajan pätevyyden myöntämistä. Tämä arviointi 
on IFAC:n jäsenjärjestöjen vastuulla ja pitäisi IFAC:n jäsenjärjestöjen tai sääntö-
viranomaisten IFAC:n jäsenjärjestön substanssiin liittyvällä tuella suorittaa. 
Ammatillisten kyvykkyyksien ja kompetenssin arviointi pitäisi:  

 
a) vaatia merkittävän osan hakijoiden vastauksista olla nauhoitetussa 

muodossa, 
b) olla luotettavia ja valideja, 
c) kattaa riittävä määrä koko ammatillisen tiedon, ammatillisten taitojen 

sekä ammatillisten arvojen, eettisyyden ja asenteiden määrästä, jotta ar-
viointi olisi luotettavaa ja validia, ja 

d) tehdä mahdollisimman lähelle alkuvaiheen tutkintokoulutusohjelman 
käytännöllisen vaiheen loppua.  
 
Ammatillisten kyvykkyyksien ja kompetenssin arviointi on IFAC:n jä-

senjärjestöjen vastuulla. Tämä arviointi on IFAC:n jäsenjärjestöjen vastuulla ja 
pitäisi IFAC:n jäsenjärjestöjen tai sääntöviranomaisten IFAC:n jäsenjärjestön 
substanssiin liittyvällä tuella suorittaa. Jäsenjärjestöt voivat kuitenkin toivoa 
yhteistyötä toisten jäsenjärjestöjen kanssa heidän arviointiinsa liittyvissä järjes-
telyissä joko kokonaan tai osaksi. Näissä tilanteissä vastuu arvioinnista jää sille 
jäsenjärjestölle, jonka pätevyyksiä (kvalifikaatioita) myönnetään. Ammatillisten 
kyvykkyyksien ja kompetenssin arviointi palvelee useita tarkoituksia. Ensiksi 
ammatillisilla jäsenjärjestöillä ja sääntöviranomaisilla on vastuu varmistua siitä, 
että ammattitilintarkastajilla ovat kyvykkyydet ja kompetenssi, joita työnantajat, 
asiakkaat ja yleisö heiltä odottavat. Toiseksi henkilöillä, joilla on velvollisuus 
huolehtia asiakkaistaan, työnantajistaan ja asianomaisista sidosryhmistä, on 
osoitettava kykynsä olla vastuullinen ammattitaitoisesti. Kolmanneksi yleinen 
etu suojataan ja ammatin uskottavuus paranee, kun vain he, jotka täyttävät 
ammatin kompetenssistandardit ovat ammattitilintarkastajia.  

Kriittistä tarkastelua on se, että arviointi on luotettavaa (reliaabelia), pä-
tevää (validia) ja uskottavaa. Luotettavat arvioinnit tuottavat johdonmukaisia, 
objektiivisia tuloksia pitkällä aikavälillä. Pätevät arviointimenetelmät antavat 
haluttuja tuloksia ja voidaan käyttää kvantitatiivisina ja kvalitatiivisina mitta-
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reina. Arviointien on oltava sidosryhmien ja yleisen edun kannalta hyväksyttä-
viä. Arviointien on oltava sopivia ammatillisen tiedon, ammatillisten taitojen 
sekä ammatillisten arvojen, eettisyyden ja asenteiden arvioimiseen. Vaikka ei 
ole käytännössä mahdollista arvioida kaikkia kyvykkyyksiä ja kompetenssia 
jokaisessa yksittäisessä istunnossa, useiden istuntojen aikana koko tämä määrä 
on katettava. Joku materiaali on voitu käydä läpi aiemmin, ja arvioijilla on oi-
keus olettaa, että tämä materiaali tunnetaan ja ymmärretään. Muissa tapauksis-
sa joidenkin kompetenssien arviointi on voitu arvioida käytännön kokemuksen 
aikana.  

IFAC myöntää, että ammatillisten kyvykkyyksien ja kompetenssin arvi-
oinnin luonteena on vastuu sen jäsenjärjestöistä ja että ei ole yhtä suosittua me-
netelmää tällaiseen arviointiin. Johtuen kyvykkyyksien ja kompetenssien moni-
naisuudesta arvioinnissa IFAC:n jäsenten on käytettävä erilaisia arviointimene-
telmiä, jotka olisivat sopivia kyvykkyyksien ja kompetenssin arvioimiseen. Va-
litut menetelmät myös riippuvat erityisesti jokaisen jäsenjärjestön tekijöistä si-
sältäen:  

 
a) maantieteellisen sijainnin, 
b) koulutuksellisia ja muita resursseja, 
c) testattavien hakijoiden määrän ja heidän taustansa, ja 
d) harjoittelumahdollisuudet. 

 
Antaakseen riittävän näytön hakijoiden ammatillisten kyvykkyyksien ja 

kompetenssin arviointiin on arviointiin annettava merkittävä paino tallenne-
tuille tuloksille. Hakijoille on myös osoitettava, että he voivat yhdistellä kaikkia 
tekijöitä eri tilanteissa ja soveltaa niitä ammattitilintarkastajan työssä. Arviointi 
voi myös sisältää suullisia osia ja ryhmäarviointeja kuin myös objektiivista tes-
taamista. Skenaariopohjaisia kysymyksiä ja tapaustutkimuksia voidaan käyttää 
testaamaan korkeamman tason älyllisiä taitoja. Arvioinnin tulee olla sopivalla 
vaikeustasolla ammattitilintarkastajille säilyttääkseen uskottavuuden kyvyk-
kyyksien ja kompetenssin lopullisena testinä. Kuitenkin arvioinnin lopullinen 
pätevöitymisosa on johdettava mahdollisimman lähelle käytännöllistä henkilön 
alkupään tutkintoon johtavan koulutusohjelman loppua. Tämän lopullisen ar-
vion on katettava riittävästi ammatillista tietoa, ammatillisia taitoja sekä amma-
tillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita, jotka ovat välttämättömiä osoittaa se, että 
henkilöllä on kyvykkyyksiä ja kompetenssia pätevöityä ammattilaisena. 
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LIITE 5: Käytännöllisen kokemuksen vaatimukset (IES 5) 

 
(Kyseessä tutkijan oma käännös englanninkielisestä aineistosta) 
Tämä standardi (Practical Experience Requirements, IES 5) kuvaa käytännön 
kokemusta, jota IFAC:n jäsenjärjestöjen pitäisi vaatia jäseniään hankkimaan en-
nen pätevöitymistä ammattitilintarkastajina. Pyrkimyksenä on varmistaa, että 
hakijat hakiessaan pätevöitymistä ammattitilintarkastajina ovat hankkineet käy-
tännön kokemusta ja katsotaan aiheelliseksi, että pätevöitymisen aikana hän 
toimii toimivaltaisena ammattitilintarkastajana. Jatkokehitys saattaa vaatia sitä, 
että pätevöitymisen jälkeen tuodaan hakijat auktorisoidun tilintarkastajan tasol-
le tai johonkin muuhun erikoistumisen muotoon. Joka tapauksessa elinikäistä 
oppimista tarvitaan kehittämään ja ylläpitämään ammatillista kompetenssia (ks. 
myös IES 7, Continuing Professional Development: A Program of Lifelong 
Learning and Continuing Development of Professional Competence).  

Käytännön kokemus, joka saadaan suorittamalla ammattitilintarkastajan 
työtä, lisäksi tiedon hankkimisen kautta ammatillisen laskentatoimen (tilintar-
kastuksen, kirjanpidon) koulutusohjelmissa, katsotaan tarpeelliseksi ennen kuin 
hakijat voidaan katsoa ammattitilintarkastajiksi (katso myös IES 3, Professional 
Skills and General Education). Huomioiden erilaiset olosuhteet, jotka ympäröi-
vät ammatillisia tilintarkastusalan järjestöjä ympäri maailmaa, käytännön ko-
kemuksen vaatimus saattaa vaihdella järjestöjen välillä. Käytännön kokemuk-
sen ja akateemisten opintojen välinen tasapaino tai ammatillisen pätevyyden 
opiskelu saattaa vaihdella pätevyydestä toiseen. IFAC:n jäsenjärjestöjen on mu-
kautettava käytännön kokemuksen vaatimukset kohtaamaan niiden omat tar-
peet ja vaatimukset, asianomaisten sääntelyviranomaisten vaatimukset yhtä 
hyvin kuin yleiset odotukset, joiden mukaan ammattitilintarkastajat ovat toimi-
valtaisia. Kun koulutusvaatimuksia laajennetaan sisältämään käytännöllisen 
liiketoiminnan ja laskentatoimen (tilintarkastus, kirjanpito) sovellukset, silloin 
osa tätä koulutusta saattaa edistää joitakin käytännön kokemusta koskevia vaa-
timuksia.  

Työnantajat, työtoverit ja ohjaajat ovat tärkeässä roolissa suunniteltaessa 
ja seurattaessa harjoittelijoiden käytännön kokemuksia. Määritelmiä ja selityk-
siä keskeisistä termeistä käytetään kyseisessä standardissa, joka esitetään kan-
sainvälisen koulutuksen määräysten (International Education Pronouncements) 
mallissa.  

 
Käytännöllisen kokemuksen vaatimukset  

 
Ammattitilintarkastajien käytännön kokemuksen suoritusjakso pitäisi olla osa 
esivalintaohjelmaa. Tämän ajanjakson pitäisi olla riittävän pitkä ja intensiivinen 
mahdollistamaan hakijoille mahdollisuuden osoittaa ammatillista tietoa, amma-
tillisia taitoja sekä ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita, joita he tarvitse-
vat työssään ammatillisena kompetenssina ja jatkuvasti kasvaessaan urallaan. 
Käytännön kokemukseen liittyvän ajan pitäisi olla vähintään kolme vuotta. 
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Oleellinen aika ammatillisessa tutkintokoulutuksessa, jossa on vahva osa käy-
tännön laskentatoimen sovellutuksella, voi olla enintään 12 kuukauden mittai-
nen käytännön harjoittelun vaatimus.    

Yleisenä tavoitteena on tuottaa toimivaltaisia ammattitilintarkastajia 
yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja käytännön kokemuk-
sen asianmukaisen yhdistelmän kautta. Pelkästään ajan kuluminen käytännön 
kokemuksen vaatimusten täyttämisessä ei ole riittävää, vaan harjoittelijoiden on 
osoitettava saavuttamansa kompetenssit. Riittävän pitkää käytännön kokemus-
ta pidetään tarpeellisena ennen kuin hakijat voivat toimia julkisesti ammattiti-
lintarkastajina, joka lisäksi liitetään akateemisiin opintoihin tai ammattiin päte-
vöitymisopintoihin. Käytännön kokemuksen ja koulutuksen tarkka yhdistelmä 
vaihtelee yksittäisten jäsenjärjestöjen ja yhtäpitävästi kansallisten ja paikallisten 
lakien sekä viranomaisten vaatimusten ja yleisön odotusten kanssa. Esimerkiksi 
jotkut laajennetut koulutusohjelmat, jotka vahvasti painottavat käytännön so-
vellusta, saattavat lisätä jonkin osan käytännön kokemuksen vaatimukseen. 
Opiskeltaessa akateemisia tai ammatillisia tutkintoja on hyödyllistä hankkia ja 
osoittaa saavutettu ammatillinen tilintarkastustieto. Kuitenkin tämä opiskelu ei 
välttämättä osoita ammatillista kompetenssia, joka työpaikalla saavutetaan.  

Saadut työkokemukset antavat harjoittelijoille monia käytännön koke-
muksia, joita tarvitaan tultaessa toimivaltaiseksi ammattitilintarkastajaksi. Har-
joittelijoiden täytyy saada käytännön kokemusta ammatillisten järjestöjen har-
kitsemissa asianmukaisissa rooleissa, joihin he hakevat. Käytännön kokemus 
voidaan saavuttaa opinto-ohjelman jälkeen tai opinto-ohjelman rinnalla. Käy-
tännön kokemus tarjoaa ammatillisen ympäristön, jossa harjoittelijat kehittävät 
kompetenssiaan: 

 
a) parantamalla ymmärrystä organisaatioista, liike-elämän toiminnasta ja 

työsuhteista, 
b) koskien tilintarkastusta muihin liiketoiminnan tarkoituksiin ja toimintoi-

hin, 
c) tullen tietoiseksi ympäristöstä, jolle palveluja tarjotaan, 
d) kehittäen asianmukaisia ammatillisia arvoja, eettisyyttä ja asenteita käy-

tännössä, todellisen elämän tilanteissa (katso myös IES 4, Professional 
Values, Ethics and Attitudes), ja 

e) ollen mahdollisuus työskennellä jatkuvasti vastuullisilla tasoilla. 
  

Seuranta ja valvonta 
 

Jäsenjärjestön ja/tai viranomaisen pitäisi varmistaa, että käytännön kokemuk-
sen saavuttaneet hakijat ovat hyväksyttäviä. Kokemus johtaa pätevöitymiseen 
ammattitilintarkastajana, minkä pitäisi tapahtua mentorin ohjauksessa, joka on 
IFAC:n jäsenjärjestön kokenut jäsen. Jotta käytännön kokemuksen ohjelmasta 
tulee tehokas, on välttämätöntä ammatillisille järjestölle tai viranomaiselle, har-
joittelijalle, mentorille ja työnantajalle tehdä yhteistyötä. Käytännön kokemuk-
sen ohjelman pitäisi olla molempia osapuolia niin harjoittelijaa kuin työnantajaa 
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hyödyttävä ja kehittää yhdessä. Käytännön kokemusten kirjatuista saavutuksia 
pitäisi mentorin säännöllisesti tarkastella.  

Ennen pätevöimistä ammattitilintarkastajaksi, IFAC:n jäsenjärjestöjen pi-
täisi arvioida käytännön kokemusten saavutukset kirjallisen esityksen pohjalta, 
jota on käsitellyt esimies tai mentori ja mahdollisesti harjoittelijat tukeneet sitä 
suullisin huomautuksin. Mentoria voidaan avustaa toisten suorittamalla men-
toroinnilla organisaatiossa, joista kaikkien ei tarvitse olla ammattitilintarkastajia.  

Käytännön kokemuksen ohjelma tulee suunnitella ja toteuttaa vastaa-
maan ammatillisen järjestön asettamia vaatimuksia. Sen on myös oltava tehok-
kaita ja kustannustehokkaita työnantajalle, on sitten työnantaja teollisuudessa, 
kaupassa, julkishallinnossa tai yleisön palvelussa. Mentorit voivat edustaa tär-
keää yhteyttä harjoittelijoiden ja jäsenjärjestöjen välillä. He saattavat olla vas-
tuullisia suunniteltaessa käytännön harjoittelujaksoja ja voivat tarjota ohjausta 
harjoittelijoille. Jäsenjärjestöt voivat halutessaan tarjota koulutusta mentoreille 
ja asettaa kuntoon raportoinnin. 

IFAC:n jäsenjärjestöt, joiden jäsenet ovat oikeutettuja tilintarkastuslisens-
siin pätevyyden osoituksena, on varmistettava, että asianmukainen tilintarkas-
tuskokemus hankitaan ennen pätevöitymisaikaa. Jos lisenssin myöntää ulko-
puolinen elin tai pätevöitymisen jälkeen, tämä elin muotoilee tarpeelliset vaa-
timukset pätevyydelle. Nämä vaatimukset voitaisiin myös täyttää pätevöitymi-
sen jälkeisenä aikana (katso myös IES 8, Competence Requirements for Audit 
Professionals). Kokemusten kirjaamisen on oltava säännöllistä verrattuna ylei-
seen ohjelmaan, joka on perustettu harjoittelijalle varmistamaan sen, että vaati-
mukset ovat asettaneet ammatillinen elin tai viranomainen on sen hyväksynyt. 
Jos ohjelman kehitys ei vastaa odotettavaa kehittymistasoa, tilanne on tarkistet-
tava ja selvitettävä syy, miksi ja mitä voidaan tehdä sen parantamiseksi. Tämä 
säännöllinen vertailu antaa toisen mahdollisuuden kaikille osapuolille kom-
mentoida käytännön kokemusta ja edistää harjoittelijan tulevaisuuden kehitty-
mistä.  

Vaiheet, joita jäsenjärjestöt voivat ottaa varmistaakseen asianmukaisen 
kokemuksen saavuttamisen, sisältävät:  

 
a) valvontajärjestelmän perustamisen, normaalisti otannan perusteella, joka 

antaa käytännön kokemuksena hankitun valvonnan ja raportoinnin, 
b) antaa yksityiskohtaisen kirjallisen ohjeen työnantajille, mentoreille ja 

harjoittelijoille liittyen käytännön kokemuksen ohjelmaan ja heidän roo-
leihinsa ja velvollisuuksiinsa, 

c) luoda mekanismi, jolla hyväksytään sopivat työnantajat antamaan 
asianmukaista kokemusta harjoittelijoille, 

d) arvioida ja hyväksyä käytännön kokemuksen ympäristö ennen koke-
muksen aloittamista. (Esimerkiksi käytännön kokemuksen luonne ja laa-
juus ja työnantajan harjoittelujärjestelyt on tarpeen esitellä, jotta varmis-
tuu se, että harjoittelijat saisivat asianmukaisen suunnan, ohjauksen, 
mentoroinnin, neuvonnan ja arvioinnin), 
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e) arvioida, ennen jäsenyyttä, käytännön kokemuksen saavutukset kirjallis-
ten aineistojen pohjalta mahdollisesti suullisilla aineistoilla tuettuna, jota 
harjoittelijat asianmukai-sesti tukivat (katso myös IES 6, Assessment of 
Professional Capabilities and Competence), 

f) antaa palautetta harjoittelijoille ja todistaen, kun kompetensseja on saa-
vutettu, 
valvonnan työnantajat ja mentorit aiemmin hyväksyivät. Tarkastelu saat-

taa antaa neuvoa siitä, että on alueita, jotka tarvitsevat parantamista tai saate-
taan suositella, että hyväksyminen peruutetaan, jos edellytykset ovat muuttu-
neet siinä määrin, että asiaa koskevan kokemuksen kriteerit eivät täyty. 
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LIITE 6: Haastattelulomakkeet opiskelijoille ja tilitoimistoammattilaisille 

 
Antti Sirainen  Teemahaastattelu 
 
 
Aika: ___/___/201X 
Tilitoimisto (     ):  

______________________________________________________________ 
Informantti: A ____/ Ni-

mi:________________________________________________________ 
Informantti: B ____/ Nimi: 

________________________________________________________ 
 
Tarkastelussa työssäoppijana toiminut ja valmistumassa oleva taloushal-

linnon merkonomi 
 
Kognitiivisen alueen kysymykset: 

 
(1) Mitä opiskelija teki työssäoppimisen aikana? 

 
(2) Mitä opiskelija jo osasi tullessaan tilitoimistoon? 

 
(3) Mitä opiskelija on oppinut työssäoppimisen aikana? 

 
(4) Mitä opiskelijan tuli osata työssäoppimisen aikana? 

 
(5) Millaisia ammatillisia taitoja tulee olla menestyäkseen tilitoimistoalalla? 

 
Konatiivis-affektiivisen alueen kysymykset: 

 
(6) Mitä muuta haluaisitte sanoa valmistuvan taloushallinnon merkonomin 

työelämävalmiudesta? 
 

(7) Millaisia ominaisuuksia rekrytoitavalta henkilöltä edellytätte?  
 

(8) Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennoitumista työhön mie-
lestänne tilitoimistoalalla tarvitaan? 

 
(9) Miten tilitoimistoalan muutokset vaikuttavat henkilökunnan osaamiseen 

tulevaisuudessa? 
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Antti Sirainen   Teemahaastattelu 
 
 
Aika: ___/___/201X 
Tilitoimisto (   ):  

______________________________________________________________ 
Informantti: C____/ Ni-

mi:______________________________________________ 
 
Tarkastelussa työssäoppijana toiminut ja valmistumassa oleva taloushal-

linnon merkonomi 
 
Kognitiivisen alueen kysymykset: 
 

(a) Mitä olet tehnyt työssäoppimisesi aikana? 
 

(b) Mitä taitoja olet tarvinnut työssäoppimisen aikana? 
 

(c) Mitä taitoja olisit tarvinnut työssäoppimisen aikana? 
 

(d) Mitä oppimiasi taitoja et ole tarvinnut työssäoppimisen aikana? 
 

(e) Mitä taitoja opit työssäoppimisen aikana tilitoimistossa? 
 

(f) Millaisia ammatillisia taitoja mielestäsi tulee olla menestyäkseen tilitoi-
mistoalalla?  

 
 

Konatiivis-affektiivisen alueen kysymykset: 
 

(g) Miten onnistuit työtehtävissäsi? 
 

(h) Millainen kokemus työssäoppimisesi on ollut? 
 

(i) Miten näet itsesi vakituisena työntekijänä tässä tilitoimistossa? 
 

(j) Miten työ tilitoimistossa vastasi odotuksiasi? 
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